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Πολιτική ευθύνη και 
ευθιξία σε light version

  Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε άμεσα ανασχηματισμό 
αν και ήταν προδιαγεγραμμένος για το τέλος του 
καλοκαιριού λόγω της εξόδου από το μνημόνιο, αλλά 
τα τραγικά αποτελέσματα της φονικής πυρκαγιάς 
θα τον επισπεύσουν. Και οι μέχρι πρότινος 
εκτιμήσεις από διάφορους πολιτικούς κύκλους 
ότι το φθινόπωρο θα έχουμε σίγουρα εκλογές; 
Απ’ότι φαίνεται η κυβέρνηση ακόμη και μετά από 
αυτήν την τραγωδία υπολογίζει να αλλάξει κάποια 
πρόσωπα, απομακρύνοντας υπουργούς που δεν 
«τραβάνε» πλέον, να δείξει αντανακλαστικά έστω και 
καθυστερημένα με νομοθετήματα και μέτρα στήριξης 
και να «παίξει» το χαρτί της εξόδου από τα μνημόνια 
σε λίγες μέρες, ετοιμάζοντας ένα επικοινωνιακό 
μπαμ  στην Έκθεση Θεσσαλονίκης με πακέτα 
παροχών και προσλήψεων. Αν «τρέξουν» όλα αυτά 
και διατηρηθεί  ανύπαρκτη και άπραγη συνολικά 
η αντιπολίτευση, τότε φαίνεται ότι ούτε η απώλεια 
του ονόματος της Μακεδονίας, ούτε η τραγική 
απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών να κλονίζουν την 
συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου. Το κακό είναι ότι 
οι πραγματικές έννοιες πολιτική ευθύνη και ευθιξία 
εξαλείφονται από το λεξιλόγιο των περισσότερων 
που ασκούν κυβερνητική εξουσία διαχρονικά και 
έχουν αντικατασταθεί από μια δική τους light ver-
sion(ελαφριά έκδοση).
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Των εν Εφέσω επτά παίδων

του Σαββατοκύριακου

Ποδηλατικοί αγώνες στο Σέλι 
την Κυριακή

ΤηνΚυριακή5ΑυγούστουοΠολιτιστικόςκαιτουριστικόςό-
μιλοςΣελίουδιοργανώνειτονετήσιοποδηλατικό_αγώναμαθη-
τών-τριωνηλικιώνΔημοτικού&Γυμνασίουστοπάρκινκγ του
Χιονοδρομικουκέντρου,με τηνυποστήριξη τηςδιοργανωσης
selimountain running, τουχιονοδρομικου κέντρουΣελίου και
τουΣυλλογουδρομέωνΒέροιας.Ωρααγώνων10:00πμ.

Προγραμμααγώνων:
10:00πμ400μποδηλατικοςηλικιωνΑ’&Β’Δημοτικου
10:10πμ1200μποδηλατικοςηλικιωνΓ’&Δ’Δημοτικου
10:20πμ2000μποδηλατικοςηλικιωνΕ’&ΣΤ’Δημοτικου
10:40πμ4000μποδηλατικοςηλικιωνΓυμνασιου
ολαταπαιδιαπρεπειναφορούνυποχρεωτικάκράνοςπο-

δηλασίας.
Επίσης θα πάρουν ολοι οι συμμετέχοντες αναμνηστικο

μεττάλιο
Οιαπονομέςτωνπρωτωννικητώνθαγίνουνστοκτίριοτου

πολιτιστικουσύλλογουτουΣελίουστις12:30μμ

Στηνελίττηςδιεθνούςδιαιτησίαςχάντμπολ
οΜιχάληςΤζαφερόπουλος

Διακρίσεωνσυνέχεια για τηνΒέροιαστοάθλημα του χαντμπωλ,
αυτή τηνφοράστοπεδίο τηςδιαιτησίας.Οβεροιώτηςδιεθνήςδιαι-
τητήςΜιχάληςΤζαφερόπουλος,άρτιαφιχθείςαπότοΠανευρωπαϊκό
ΠρωτάθλημαΝέωνστηΣλοβενία,ήτανκαλεσμένοςστηνραδιοφωνι-
κήεκπομπή«ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ»στονΑΚΟΥ99.6καιμίλησεγιατην
επιτυχίασυμμετοχήςτουσεμιατέτοιαδιοργάνωση,αφούήτανμέσα
στα10ευρωπαϊκάζευγάριαδιαιτητώνπουσφύριξανστοτουρνουά.
Ανέφερετηνκαλήδουλειάπουγίνεταιστηνεπιμόρφωσηκαιπροετοι-
μασίατωνελλήνωνδιαιτητώνπουχαίρουνσεβασμούκαιεκτίμησης
στο εξωτερικό.Συνεχάρη τακορίτσια τιςΕθνικήςγια τηνκατάκτηση
τηςπρώτης θέσηςστοπαγκόσμιο τουΚαζάν και υπογράμμισε την
σημασίααυτήςτηςεπιτυχίαςγιατηνεικόνατουελληνικούχαντμπωλ
έξωαπό τασύνοράμας, αφούόληηπαγκόσμια χαντμπωλική κοι-
νότηταμιλάειγιααυτόντονάθλο.Οδιεθνήςδιαιτητήςέχειδιατρέξει
μεγάλη διεθνήπορεία μέχρι τώρα, αφού έχει σφυρίξει τελικούςσε
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και σε μακρινές χώρες όπως εί-
ναιηΚίνα, τοΚουβέιτ και τοΟμάν!Έχουνκαταφέρειμε το ζευγάρι
του(Μπέτμαν-Ξάνθη) να είναι επί10συνεχήχρόνιαστις λίστες των
διεθνώνδιαιτητώνκαιναεκπροσωπούνεπάξιατηνχώραμαςσεόλο
τονκόσμο.Ναευχηθούμεακόμηπιοψηλά!

Αδειούχος
ο Δήμαρχος,

τον αντικαθιστά
ο Σοφιανίδης

Τηνάδειά τουπαίρνει οδήμαρχοςΒέροιας
και θα λείπει μέχρι και 14Αυγούστουαπό το
γραφείοκαιτιςδημαρχιακέςτουυποχρεώσεις.

Προφανώς,τον15Αύγουστοθαπαραβρεθεί
στον εορτασμό, στις Παναγίες του Βερμίου,
ενώαπόσήμεραμέχρι τηνεπιστροφήτου,θα
δημαρχεύειοΓιώργοςΣοφιανίδης.

ΟπότεταπαράποναστονΑντιδήμαρχο!

Ορκίστηκε
χθεςδημοτικός
σύμβουλος,
οΓιώργος
Μιχαηλίδης

Ορκίστηκε χθες τοπρωί στοΔημαρ-
χείο τηςΒέροιας,ωςδημοτικόςσύμβου-
λος,οΓιώργοςΜιχαηλίδης,πρώτοςεπι-
λαχώντηςπαράταξηςτουΚώσταΚαρα-
παναγιωτίδηστοΔήμοΒέροιας.Παράλ-

ληλαοδήμαρχοςΚ.ΒοργιαζίδηςέκανεδεκτήτηνπαραίτησητουεπικεφαλήςτηςμείζονοςμειοψηφίαςΚ.Καραπαναγιωτίδη,με
αποτέλεσμαναλάβειθέσηπλέονσταέδραναοπρώτοςεπιλαχών,ΓιώργοςΜιχαηλίδης.Ευχόμαστεκαλήθητεία!

Αςεπισπεύσειη«Αθήνα»τηναποστολήυλικού
στοΜουσικόΣχολείο

Μετακομίζει σιγά-σιγά το Μουσικό
Σχολείο και όσον αφορά τις διαδικασίες
που εξαρτώνται από τηΔιεύθυνση του
Σχολείου, τον εργολάβοκαι τονΔήμο, το
θέμαβρίσκεταισεκαλόδρόμο.

Αυτόπουφοβόμαστε όλοι -και όχι α-
δικαιολόγητα-είναιοικαθυστερήσειςαπό
τηνΑθήνα (απότονπρώηνΟΣΚκαινυν
ΚΤΥΠ) στην αποστολή εξοπλιστικού υ-
λικού, όπως θρανία, καρέκλες, γραφεία
κ.λπ.

Ας επισπεύσουν οι Κεντρικές Υπη-
ρεσίες και ας σπρώξουν και οι τοπικοί
βουλευτές λίγο,ώστε όταν χτυπήσει το
πρώτο κουδούνιστις νέες εγκαταστάσεις
του, οι αίθουσες και τα γραφεία να είναι
τακτοποιημένα,όπωςτουςπρέπει!

Μπλοκάρετε τα SMS
που φουσκώνουν

τον λογαριασμό σας
Είχαμε αναφερθεί και στοπαρελθόν, αλλά τα τηλεφωνήματα

αναγνωστώνπουέπεσανθύματα«αλμυρών»SMSεπαναφέρουν
τοθέμα.Πρόκειταιγιαγραπτάμηνύματαπουλαμβάνετεστοκινη-
τόσαςκαιμόλιςταανοίξετεχρεώνεστεκαιμάλισταπολύακριβά.
Οιεταιρίεςκινητήςτηλεφωνίαςέχουνγνώσητουθέματοςκαιμπο-
ρείτενααπευθυνθείτεπροκειμένουναμπλοκάρουνμιασειράαπό
πενταψήφιανούμερααποστολήςγιαναμην ταλαμβάνετεπλέον
καιεπιβαρύνετεάδικατονλογαριασμόσας.Σπεύσατεγιατίαλλιώς
θαψάχνετεγιατίολογαριασμόςτουκινητούξέφυγετόσοπολύ!
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Ειδικές αστυνομικές δράσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 2 Αυγούστου 2018, 
έως και πρωινές ώρες χθες σε Ημαθία, 
Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλ-
κιδική, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας, για την πρόληψη και κατα-
στολή της παραβατικότητας, την αντι-
μετώπιση της εγκληματικότητας και την 
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών. 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκο-
πού συγκροτήθηκαν κλιμάκια αστυνομι-
κών που είχαν ως αντικείμενο την πρό-
ληψη των κλοπών και διαρρήξεων, την 
καταπολέμηση της διάδοσης των ναρ-
κωτικών, τον εντοπισμό φυγόποινων, 
τη διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις 
και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, τον έλεγχο οχημάτων και της 
νόμιμης κυκλοφορίας τους, τη σύλληψη 
δραστών εγκληματικών πράξεων και γε-
νικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής 
παραβατικής συμπεριφοράς.

Κατά τη διάρκεια των παράλληλων 
δράσεων, πραγματοποιήθηκαν αστυνο-
μικοί έλεγχοι και συγκεκριμένα:

• 3.874 έλεγχοι ατόμων,
• 2.767 έλεγχοι οχημάτων και
• 207 έλεγχοι καταστημάτων υγειονο-

μικού ενδιαφέροντος.
Συνολικά κατά τη διενέργεια των ε-

λέγχων και των αστυνομικών ερευνών, 

συνελήφθησαν 72 άτομα και προσήχθη-
σαν 207 άτομα.

Αναλυτικά συνελήφθησαν:
• 25 άτομα για παρεμπόριο, 
• 10 άτομα για καταδικαστικές απο-

φάσεις,
• 9 άτομα για παράβαση της νομοθε-

σίας περί αλλοδαπών,
• 5 άτομα για κλοπές - διαρρήξεις,
• 5 άτομα για παράβαση της νομοθε-

σίας περί ναρκωτικών,
• 3 άτομα για παράβαση της νομοθε-

σίας περί όπλων,
• 3 άτομα για υγειονομικές παραβά-

σεις,
• 2 άτομα για παράνομη κατασκή-

νωση,
• 1 άτομο για παράβαση του τελωνει-

ακού κώδικα,
•  1 άτομο για παράβαση της νομοθε-

σίας περί παιγνίων,
• 1 άτομο για παράβαση της νομοθε-

σίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και
• 7 άτομα για λοιπές παραβάσεις.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους 

αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς. 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η 

σύλληψη 29χρονου αλλοδαπού από το 
Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας, καθώς σε 
βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική 
απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κα-
κουργημάτων Θράκης, σύμφωνα με την 
οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 
18 ετών και 3 μηνών, καθώς και χρημα-

τική ποινή 46.000 ευρώ, για τις πράξεις 
της προώθησης υπηκόων τρίτων χωρών 
στο εσωτερικό της χώρας από κερδο-
σκοπία και της διατάραξης της ασφάλει-
ας των συγκοινωνιών.

Στο πλαίσιο των δράσεων πραγμα-
τοποιήθηκαν και στοχευμένοι έλεγχοι 
στην Χαλκιδική για την καταπολέμηση 
του παρεμπορίου, όπου συνελήφθησαν 
συνολικά 19 άτομα σε παραλιακές και 
τουριστικές περιοχές για παρεμπόριο 
και κατασχέθηκαν πάνω από 3.000 είδη 
παρεμπορίου, που αφορούν σε είδη έν-
δυσης, υπόδησης, γυαλιά ηλίου, τσάντες 
και άλλα αντικείμενα, τα οποία κατα-
στράφηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα 
διαδικασία.

Επίσης, βεβαιώθηκαν 786 παραβά-
σεις και συγκεκριμένα: 

• 15 παραβάσεις για στέρηση άδειας 
μουσικών οργάνων και παραβίαση του 
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων,

• 9 παραβάσεις για στέρηση πιστο-
ποιητικού υγείας,

• 3 παραβάσεις για στέρηση άδειας 
λειτουργίας καταστήματος,

• 76 παραβάσεις για λοιπά αδικήματα 
(Τάξης και Ασφάλειας) και

• 683 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και αναλυτικά:

-286 παραβάσεις για υπερβολική τα-
χύτητα,

-36 παραβάσεις σχετικά με φορτηγά 
οχήματα,

-26 παραβάσεις για στέρηση άδειας 
οδήγησης,

-15 παραβάσεις για μη χρήση προ-
στατευτικού κράνους,

-14 παραβάσεις για κίνηση στο αντί-
θετο ρεύμα,

-13 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης 
ασφαλείας,

-12 παραβάσεις για ανασφάλιστα ο-
χήματα,

-9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλ (μέθη),

-1 παράβαση για μη χρήση παιδικών 
καθισμάτων και

-271 λοιπές παραβάσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κα-
τασχέθηκαν μεταξύ άλλων, ποσότητες 
ναρκωτικών, κυνηγετικά όπλα, είδη πα-
ρεμπορίου και προϊόντα λαθρεμπορίου.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες 
και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και 
καταστολή της εγκληματικότητας, όσο 
και στη διαμόρφωση ασφαλών συνθη-
κών διαβίωσης των πολιτών, ενώ θα συ-
νεχιστούν και το επόμενο διάστημα στην 
εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων 
Αστυνομίας που υπάγονται στην Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Σε διαδικασία μετακό-
μισης σε μόνιμες εγκατα-
στάσεις, στο χώρο της 
πρώην Πανεπιστημιακής 
σχολής της Βέροιας στην 
Αγ. Βαρβάρα, βρίσκεται το 
Μουσικό Σχολείο Βέροι-
ας, μετά την ολοκλήρωση 
των βασικών εργασιών σε 
εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους από τον μη-
χανικό - εργολάβο. Όπως 
μας ενημέρωσε, μετά από 
επικοινωνία μαζί του, ο δι-
ευθυντής του Μουσικού 
Σχολείου κ. Γιάννης Γε-
ωργουδάκης, οι αίθουσες 
έχουν τελειώσει οι εξοπλι-
σμοί για τα εργαστήρια, οι 
υπολογιστές, οι προτζέ-
κτορες και τα πιάνα έχουν 
μεταφερθεί, έχουν εγκατα-
σταθεί συναγερμοί και οι 
εργασίες συνεχίζονται εντατικά, ώστε 
μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού 
έτους να είναι όλα τακτοποιημένα. Αυτό 
που αναμένεται από την Αθήνα και την 
υπηρεσία των «Κτιριακών υποδομών» 
είναι, θρανία, γραφεία, καρέκλες ώστε 

να συμπληρωθεί ο εξοπλισμός στον 
ήδη υπάρχοντα ο οποίος δεν επαρκεί 
για τους 150 μαθητές που έχει ήδη το 
Μουσικό Σχολείο. Αυτές τις ημέρες συ-
νεργεία του ΟΤΕ περνούν τις οπτικές 
ίνες για ίντερνετ και η μετακόμιση θα 
ολοκληρωθεί μετά τον 15Αύγουστο. Η 

συνεχής επιτήρηση του προέδρου της 
σχολικής επιτροπής του Δήμου, Θανά-
ση Σιακαβάρα και του αντιδημάρχου 
Παιδείας Γ. Σοφιανίδη, βοηθούν ση-
μαντικά στην απρόσκοπτη εξέλιξη των 
εργασιών και των τεχνικών ζητημάτων 
που προκύπτουν.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γιώρ-
γος Σοφιανίδης, εκτιμάει ότι στις 11 Σε-
πτεμβρίου το σχολείο θα λειτουργήσει 
κανονικά.

«Το σχολείο έχει καθαριστεί και τώ-
ρα θα καθαριστεί και ο χώρος από 
γύρω. Ήδη έχουμε μεταφέρει υλικά και 
έχουμε προβεί με τη σχολική επιτρο-
πή σε αγορά και εξοπλισμό που έχει 
σχέση με τις αίθουσες Πληροφορικής, 
Φυσικής, κι έχουν μεταφερθεί ήδη όλα 
αυτά. Απλά τα υλικά μεγάλης αξίας δεν 
έχουν πάει ακόμη. Μέχρι τον Δεκαπε-
νταύγουστο θα μεταφερθούν και τα 
θρανία και τα γραφεία και συγχρόνως 
φροντίζουμε να αποσπάσουμε φύλακα 
και σεκιούριτι, για τις απογευματινές 
και βραδινές ώρες, διότι το σχολείο 
είναι απομονωμένο. Θεωρώ ότι είμα-
στε σε πολύ καλό δρόμο και στις 11 
Σεπτεμβρίου θα μπορέσει να  λειτουρ-
γήσει».

Σκέψεις για μεταφορά
 του Μουσείου Εκπαίδευσης και 
του αρχείου Μουτσιόπουλου

Στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης 
του Σχολείου, υπάρχει παράλληλα και 
η σκέψη της αξιοποίησης του διώρο-
φου κτιρίου που φιλοξενούσε μέχρι σή-

μερα το Μουσικό Σχολείο, στο συγκρό-
τημα του 3ου και 4ου Γυμνασίου Βέροι-
ας, κάτω από το μπάσκετ της Εληάς.

«Η σκέψη μας είναι, ότι το Μουσείο 
Εκπαίδευσης, το οποίο σήμερα κατα-
λαμβάνει ένα μέρος από τα κτήρια της 
πρώην πανεπιστημιακής σχολής (εκεί 
που μεταφέρεται το μουσικό σχολείο), 
θα πρέπει να μετακινηθεί στο κέντρο 
της πόλης. Η δική μου άποψη είναι ότι 
θα πρέπει να αναπτυχθεί το Μουσείο 
Εκπαίδευσης μαζί με το αρχείο Μου-
τσιόπουλου, στο κτήριο που άδειασε 
στο 3ο και 4ο Γυμνάσιο. Θα είναι πολύ 
σημαντικό για την πόλη, τους εκδρο-
μείς αλλά και για τους μελετητές, να 
μπορούν να επισκέπτονται το μουσείο 
εκπαίδευσης, μαζί με το αρχείο Μου-
τσιόπουλου», εξηγεί, μιλώντας γι’ αυτή 
την προοπτική, ο κ. Σοφιανίδης.

Ένα τέτοιο σενάριο, φαίνεται, πα-
ράλληλα, να εξυπηρετεί και το Μουσικό 
Σχολείο του οποίου οι μαθητές και οι 
τάξεις κάθε χρόνο αυξάνονται, οπότε 
κάποια στιγμή, προφανώς, θα χρεια-
στεί να επεκταθεί στις εγκαταστάσεις 
της Αγίας Βαρβάρας.

Σοφία Γκαγκούση

Ειδικές αστυνομικές δράσεις για την αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία

- Συνελήφθησαν 72 άτομα, βεβαιώθηκαν 786 παραβάσεις για διάφορα αδικήματα και προσήχθησαν 207 άτομα 
- 3.874 έλεγχοι ατόμων, 2.767 έλεγχοι σε οχήματα και 207 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Μετακομίζει το Μουσικό Σχολείο 
στο δικό του χώρο

Σε καλό δρόμο οι εργασίες στις νέες εγκαταστάσεις της Αγ. Βαρβάρας, 
ώστε με την έναρξη της χρονιάς να λειτουργήσει κανονικά
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Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν μια ξεχωριστή ικανότητα να γνωρίζουν με λεπτομέρια τη 
θέση όλων των πραγμάτων που αγαπάνε και την ευαισθησία να ερμηνεύουν τα σημάδια που 
τους δείχνουν οι άλλοι, σχετικά με το τι σκέφτονται, το πως αισθάνονται ή ποιές είναι οι ανά-
γκες τους. Επικεντρώνουν όλο το ενδιαφέρον και την ενέργειά τους στο να ικανοποιούν τους 
άλλους και να τους κάνουν ευτυχισμένους, θυσιάζοντας την επαφή με τη δική τους πραγματι-
κότητα και παραμελώντας το χρέος να γνωρίζουν, πριν απ’ όλα, τις δικές τους συντεταγμένες 
στη ζωή και να τις δηλώνουν με σαφήνεια. 

Ο ήρωας της ιστορίας φρόντισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο που βρίσκονται όλα εκείνα 
που τον ενδιέφεραν, αλλά παρέλειψε να σκεφτεί τον εαυτό του. Όταν μιλάμε για «εαυτό», ου-
σιαστικά αναφερόμαστε στην επίγνωση ότι έχουμε φωτεινές και σκοτεινές πτυχές, ενδόμυχες 
επιθυμίες και ανάγκες, τρωτά σημεία, φόβους και ελπίδες, συνειδητές και ασυνείδητες αιτίες 
που επιλέγουμε αυτό και όχι το άλλο, συγκεκριμένη δυναμική στις σχέσεις, στις οποίες εμπλε-
κόμαστε, τραύματα που κουβαλάμε και εμπειρίες για τις οποίες νιώθουμε ντροπή ή ενοχή. 

Η αυτογνωσία, μέσω της ενδοσκόπησης, βοηθά να ανακαλύψουμε το μονοπάτι που οδηγεί 
στον πραγματικό μας εαυτό, και, αφού αποδεχθούμε όλες τις πλευρές του σε βάθος, να ξεκι-
νήσουμε δειλά να αγαπάμε τον εαυτό μας και να αναγνωρίζουμε τη θέση μας στον κόσμο. 

Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ανατραφεί με τη φιλοσοφία του «οσιομάρτυρα», δηλ, με την 
θεμελιώδη πεποίθηση ότι το υπέρτατο χρεός μας είναι η προσφορά στους άλλους. Σπαταλούν 
όλη τους τη ζωή στο να φορτωθούν ευθύνες που δεν τους ανήκουν, αναλαμβάνουν να βρούν 
λύσεις σε προβλήματα που δεν είναι δικά τους, δίνουν προτεραιότητα στους στόχουν των 
άλλων ή αγωνίζονται για την υλοποίηση δανεικών ονείρων. Αυτές οι προσωπικότητες καταλή-
γουν δορυφόροι των άλλων, χάνοντας το δικό τους κέντρο βάρους, τον προσωπικό τους ρυθ-
μό στον άξονα της ζωής. Φαντάζεστε, λοιπόν, πόσο οδυνηρή είναι η απώλεια το προσώπου 
γύρω απο το οποίο έχω στηρίξει τη δράση μου και πόσο επώδυνη η συνειδητοποίηση ότι ο 
άλλος επιλέγει μια διαφορετική τροχιά που δε με συμπεριλαμβάνει...

Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως λένε «έτσι είμαι, δεν μπορώ να αλλάξω», ωστόσο το πρώτο 
βήμα για την αλλαγή είναι η κατανόηση του που βρίσκεσαι, ποιά είναι η δική σου θέση, πέρα 
απο τους άλλους. Είναι δύσκολη και απαιτεί προσπάθεια η αλλαγή, αλλά είναι ένα πείραμα 
που αξίζει κάποιος να κάνει για να ανακτήσει την κυριαρχία στη ζωή του.   

Γιατί η εμπειρία μας στη ζωή είναι μοναδική και ανεπανάληπτη και ο μόνος που μας ακο-
λουθεί για πάντα είναι ο εαυτός μας.  Επομένως, αν αναζητάς να βρεις εκείνον τον άνθρωπο 
που θ’ αλλάξει τη ζωή σου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κοιταχτείς στον καθρέ-
φτη...

«Και εγώ που είμαι;…»
Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Μια παλιά ιστορία 
λέει πως ήταν κάπο-
τε ένας τύπος, όχι και 
πολύ έξυπνος, που ό-
λο έχανε τα πράγματά 
του. Μια μέρα του λέει 
κάποιος: 

 «Αυτό που πρέπει 
να κάνεις, για να μην 
χάνεις τα πράγματά 
σου είναι να σημειώ-
νεις που τα βάζεις». 

Εκείνο το βράδυ, 
πριν κοιμηθεί, παίρνει 
χαρτί και μολύβι και λέ-
ει μέσα του: 

«Λοιπόν, για να μη 
χάσω τα πράγματά 
μου…». 

Βγάζει το πουκάμι-
σό του, το κρεμάει στην 
κρεμάστρα, και μετά 
παίρνει το μολύβι και 
σημειώνει:

«το πουκάμισο στην 
κρεμάστρα». 

Βγάζει το παντελόνι, το αφήνει στα πόδια 
του κρεβατιού και σημειώνει:

«το παντελόνι στα πόδια του κρεβατιού». 

Βγάζει τα παπούτσια του και σημειώνει:
«τα παπούτσια κάτω από το κρεβάτι». 

Βγάζει τις κάλτσες  και σημειώνει:
«οι κάλτσες μέσα στα παπούτσια κάτω από 

το κρεβάτι». 

Το άλλο πρωί σηκώνεται, ψάχνει τις κάλ-

τσες εκεί όπου είχε σημειώσει ότι τις άφησε 
και τις φοράει. Βρίσκει τα παπούτσια εκεί που 
είχε σημειώσει και τα φοράει. Κάνει το ίδιο με 
το παντελόνι και το πουκάμισο. Και ξαφνικά, 
αναρωτιέται:

«Κι εγώ που είμαι;»

Κοιτάζει τη λίστα από πάνω μέχρι κάτω, 
ξανά και ξανά, και, αφού δεν ήταν πουθενά 
σημειωμένο, δεν μπόρεσε ποτέ να ξαναβρεί 
τον εαυτό του…

Jorge Bucay
«Ο δρόμος της Συνάντησης»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Απλώνει τ’αστερόφωτο το φως 
του το χλωμό,ίσα να δείξει πως υ-
πάρχουν οι μορφές που άναψαν 
φωτιές έναν καιρό κι ακόμα σιγο-
καίνε..

Το αστερόφωτο ετούτο δεν ή-
τανε εκεί ψηλά στον ουρανό μο-
νάχα,από τα στήθια έβγαινε στο 
φτάσιμο της νύχτας.

Ξετύλιγε σιγά σιγά κάθε εικόνα 
φυλαγμένη,την χάραζε ξανά με τις 
γραμμές λεπτές,ίσα να ξεχωρί-
ζουν,σαν την ανάμνηση που άφησαν σαν ήταν 
δυνατές στα λαμπερά αστέρια από κάτω,μόνι-
μες παρουσίες μιας ζωής εικόνες μακρυνές.

Με το φεγγάρι χάνονταν μέναν μονάχα οι κο-
ντινές,αν ήταν,εκείνες συντροφεύανε τη μοναξιά 
μονάχα..

Είδωλα των μοναχικών ωρών να φανερώνο-
νται ακόμα να φωτίζουν,μ’ένα χαμόγελο ανέγγι-
χτο,μιά κίνηση χαιρετισμού στο χέρι,γύριζαν τα 
κεφάλια ψελλίζανε τα χείλια προσπερνούσαν.

Δροσοσταλίδες εκείνης της χαράς μείνανε 
να στολίζουν τον ουρανό της νύχτας κι ας ήταν 
λιγοστές.

Τα χρώματα τα δυνατά ξεθύμαναν,γίνανε 
αποχρώσεις ξεπερασμένοι πόθοι ιστορούν με 
το δικό του τρόπο ο καθένας εκείνο το ταξίδι στη 
χαρά.

Μαζί κι αυτές που σκάλωσαν στο δρόμο,δε 
φτάσανε ποτέ,ανέγγιχτες ετούτες απ’το χρό-
νο,κρατιόντουσαν ακόμα δυνατά,σα νάθελαν 
εκδίκιση να πάρουν,που δεν ολοκληρώθηκαν.
να κορεστούν..

Φώτιζε τ’αστερόφωτο στο λιγοστό το φως 
του σημάδευε ζωές μες το σκοτάδι,εκείνες που 
χαθήκανε δεν ήξαιρε κανένας  αν υπάρχουν..

Δεν είν’ αστερισμός  σχήμα δεν έχει για δικό 
του ,μια αγκαλιά αστέρια μακρυνά ονόματα δεν 
έχουν,μια αγκαλιά αστέρια  αποτυπώματα του 
έρωτα η σκόνη  να κρέμεται στον ουρανό κι ίσα 
να ίσα να φωτάει...

Απλώνοντας τα χέρια έλεγε θα τις φτάσει,α-
κόμα ένα χάδι τρυφερό μια επαφή με ότι αγα-
πημένο,είχε στολίσει κάθε μια καθώς χαμο-
γελούσε,πώς φεύγουνε αλύπητα οι τρυφερές 

στιγμές,τι εύκολα ο χρόνος που τις 
σβήνει.

Το αστερόφωτο εκράταγε πολύ,-
στον καθαρό τον ουρανό βάσταγε 
όλη νύχτα ως την αυγή που έπαιρ-
νε φωτιά στο κόκκινο και το πορτο-
καλλί χανόταν.

Της ξαγρυπνιάς τις νύχτες το εί-
χε συντροφιά,το αστερόφωτο ή-
ταν εκεί,στο ίδιο μέρος πάντα τον 
καλούσε,σκέπασμα της αγάπης 
θύμιζε της μάνας τη ,φροντίδα,να 

αποκοιμηθεί στα όνειρα πνιγμένος ,όσο να βγεί 
ο ήλιος να κάνουν όλα πέρα.

Αυτό που παρηγόρευε ήταν η σιγουριά τη 
νύχτα στην επιστροφή.

Γύρευε πάντα νάχει κάτι δικό του για να επι-
στρέφει,να ξεφορτώνεται της μέρας το φορτίο το 
βαρύ,να ξαλαφρώνει..

Καμπάνες που τα σήμαντρα χτυπούν με τον 
πολύ αέρα ξεσηκώνουν,τις ήρεμες στιγμές που 
τα κορμιά λεύτερωμένα απλωνόνταν πιο πέρα 
απ΄τον κορεσμό,τίποτα δε γυρεύανε για λίγο..

Τι νάθελαν αλήθεια να γιορτάσουν,ετούτος ο 
ξεσηκωμός χανότανε στις μνήμες δίχως λόγο,-
δεν τις καλούσε τίποτα,μονάχες τους ερχόνταν..

Αέρινα περάσματα χωρίς αιτία το θρόϊσμα 
των φύλλων να θυμίζουν,αδυναμίες να ξυπνούν 
ότι δε φτάσανε ποτέ ν’αναζητούν..

Κάτω απ’το αστερόφωτο γλύστραγαν οι μορ-
φές ανάλαφρες σαν ξαναγεννημένες τίποτα δεν 
τις σταματούσε,αέρινες σαν ήτανε όλα τα ξεπερ-
νούσαν,κι ερχόντουσαν κοντά.

Δάχτυλα μακρουλά που σφίγγανε σαν δίχτυα 
τίποτα μην αφήνοντας ανάμεσά τους να περά-
σει,χαλαρώσαν ανοίγουνε αφηρημένα,έτσι τους 
δρόμους να κρατάνε ανοιχτούς.

Αλλες φιρές τα δάχτυλα κολλάγανε γροθιές 
να προστατεύουνε  σφιχτά να συγκρατούν.

Τις νύχτες του χειμώνα τις βαριές το αστε-
ρόφωτο δε βγαίνει να φωτίσει και μένουνε όλα 
μαζί τα χιόνια κι οι βροχές να περιμένουν.

Απλώνει τ’αστερόφωτο το φως του το χλω-
μά,ίσα να δείξει πως υπάρχουνε ακόμα οι μορ-
φές που άναψαν φωτιές έναν καιρό κι ακόμα 
σιγοκαίνε..

Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη
Αστερόφωτο

Αιθ1: (κλιματί-
ζεται)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: Ω-
ΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  
- 

H O T E L 
TRANSYLVANIA 3    
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Κά-
θε μέρα στις 18.30

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Σενάριο: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-

ΚΕΡ

Ηθοποιοί ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΜΕΡΙΛ 
ΣΤΡΙΠ, ΠΙΡΣ ΜΠΡΟΣΝΑΝ, ΣΕΡ, ΣΤΕΛΑΝ 
ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥ-
ΛΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΠΑΡΑΝΣΚΙ, 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΥΠΕΡ,  Προβολές:  Κάθε 
μέρα στις 21.15 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/8/18 - 8/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Εάν δεν κυριαρχούσε  η 
δραματικότητα των στιγμών 
με τις δεκάδες των συναν-
θρώπων που έχασαν με 
τραγικό τρόπο την ζωή τους, 
την συνολική καταστροφή 
ολόκληρων  περιοχών και 
την γενικότερη αίσθηση πέν-
θους που επικρατεί μετά τις 
πρόσφατες πυρκαγιές στην 
Αττική, ο τίτλος του άρθρου 

θα παρέπεμπε σε θέμα θερινής θεατρικής επιθεώ-
ρησης. 

Δεν πρόκειται όμως παρά για μερικές από τις 
φράσεις που χρησιμοποίησαν κατά καιρούς  επώνυ-
μα κυβερνητικά πρόσωπα, προκειμένου να αποσεί-
σουν τις προσωπικές ευθύνες για καταστροφές που 
συντελέστηκαν από πυρκαγιές και να τις μεταθέσουν 
αλλού, στα πλαίσια μιας διαρκούς συνωμοσιολογικής 
προσέγγισης.

Το καλοκαίρι του 1981 όταν στην Αττική καίγονταν 
η Πεντέλη, η Εκάλη και το Κεφαλάρι, ο κατά γενικό 
τεκμήριο σοβαρός πρωθυπουργός  Γεώργιος Ράλ-
λης, είχε την ατυχή έμπνευση να εξηγήσει στο έθνος 
πως για τις πυρκαγιές «φταίνε οι κουκουνάρες των 
πεύκων που αναφλέγονται  και εκτινάσσονται μετα-
φέροντας την φωτιά». Η αντιπολίτευση και ο τύπος 
χλεύασαν τότε τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζοντας 
τις δηλώσεις του «άρες , μάρες , κουκουνάρες»

Παράλληλα αναπτύχθηκε μια ιδιότυπη αντιπαρά-
θεση του ΚΚΕ με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

Ο εκπρόσωπος του Κουμουνιστικού Κόμματος 
απέδιδε τις πυρκαγιές  στους εμπρηστές χουντοφα-
σίστες, ενώ ο Υπουργός Άμυνας και Αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης Ευάγγελος Αβέρωφ προσδιόριζε ως 
υπεύθυνους τους αναρχικούς  νιχιλιστές (μηδενιστές) 
που «ήρθαν με τα στουπιά απ’ την άκρα Αριστερά» 
για να κάψουν τα δάση.

Κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώ-
θηκαν το  καλοκαίρι του 1982, ο τότε πρωθυπουργός 
της χώρας Ανδρέας Παπανδρέου καταδίκασε την «ά-
νανδρη και ύπουλη επίθεση που δέχεται το έθνος», 
υιοθετώντας  ταυτόχρονα το σενάριο της δίπλα του 
καθήμενης  Υφυπουργού  Υγείας Μαρίας Κυπριωτά-
κη-Περράκη, σύμφωνα με την οποία «οι εμπρηστές 
είναι τεταρτοαυγουστιανοί». 

Το καλοκαίρι του 1993 που ξέσπασαν επίσης 
πυρκαγιές  ανά την επικράτεια, ο Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης ως πρωθυπουργός είχε την σωφροσύνη 
να είναι πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του. Αντ 
αυτού όμως ο ιδιότυπος σύμβουλός του Ζόζεφ Γκλικ,  
δήλωσε απροκάλυπτα  ότι τις φωτιές τις βάζει το 
ΠΑΣΟΚ, του οποίου τα στελέχη «έχουν βουτήξει τα 
χέρια τους στο νέφτι»!

Το 1995 ο Υπουργός Γεωργίας Στέφανος Τζουμά-
κας  εξηγώντας την αιτία των  πυρκαγιών της χρονιάς 
εκείνης, δήλωσε ότι «εμπρηστές είναι οι δασολόγοι», 
συμπληρώνοντας  αργότερα, ότι τις φωτιές στην Εύ-
βοια που καιγόταν, «τις άναψαν οι Γκρίζοι Λύκοι  της 
Τουρκίας».

Με το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας το καλοκαίρι του 
2000,  ενώ τα δάση μας καίγονταν και πάλι,  ο πολιτι-

κός παράγων Γεώργιος Κύρτσος διατύπωσε δημόσια 
την θεωρία ότι τις φωτιές τις έβαλαν οι «ουτσεκάδες» 
με σκοπό να αποσπάσουν την Ήπειρο και να «την 
μετονομάσουν σε Τσαμουριά».

Το καλοκαίρι του 2007 που καίγονταν η Ηλεία και 
καταγράφονταν εξάρσεις πυρκαγιών  σε ολόκληρη 
σχεδόν την Ελλάδα, πρωθυπουργός της χώρας ήταν 
ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος μίλησε «για εμπρη-
σμούς και οργανωμένο σχέδιο», χωρίς να απευθύνει 
συγκεκριμένες κατηγορίες.

Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τα διάφορα κυβερ-
νητικά στελέχη που έσπευσαν με γραφικό τρόπο να 
αποδώσουν τις ευθύνες των καταστροφών.

Οι Υπουργοί  Άρης Σπηλιωτόπουλος κι ο Νικήτας  
Κακλαμάνης δήλωσαν  πως οι «αντιεξουσιαστές» 
μετοίκησαν στην Ηλεία για «να κάνουν το master τους 
στη δοκιμή εύφλεκτων υλικών».

Ο  Γεράσιμος Γιακουμάτος  θέλοντας να αποδώσει 
την ευθύνη στην αξιωματική αντιπολίτευση  ανακοίνω-
σε επίσημα ότι «το πράσινο καίει το πράσινο».

Ο Ευάγγελος  Αντώναρος συμμετέχοντας στον 
χορό των δηλώσεων,  ψέλλισε  πως «για τις φωτιές 
φταίνε τα ίδια τα πεύκα, όσο ωραία κι αν είναι». 

Το κρεσέντο ωστόσο των δηλώσεων εκείνη την 
περίοδο που σχεδόν είχε καεί η μισή Ελλάδα, το έκανε 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης  Βύρων Πολύδωρας ο 
οποίος μίλησε  για «μερικά δένδρα  που τσουρουφλί-
στηκαν», για να συνεχίσει με την πρωτότυπη αναφο-
ρά περί «ασύμμετρων απειλών» και να καταλήξει με 
τον διαβόητο «Στρατηγό Άνεμο» ως υπεύθυνο για τις 
καταστροφές.

Στην «ασύμμετρη απειλή»  απέδωσε με δηλώσεις 
του, την ευθύνη της τωρινής καταστροφής στην Αττική 
και ο σημερινός πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο 
οποίος άφησε ανοικτό «το ενδεχόμενο επιχείρησης 
αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης». 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αρμόδιος 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ν. Τόσκας, ο οποί-
ος άφησε  εμφανείς  αιχμές κατά ανωνύμων αποδε-
κτών, λέγοντας ότι «δεν είναι και τόσο αθώες αυτές οι 
πυρκαγιές», συμπληρώνοντας ότι από κυβερνητικής 
πλευράς «όλα έγιναν καλά», πράγμα το οποίο προ-
κάλεσε την αρνητική αντίδραση άλλων κυβερνητικών 
στελεχών. 

Ιδιαίτερα προκλητικές ήταν οι δηλώσεις του υ-
πουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου, ο οποίος  
επιχείρησε να επιρρίψει ευθύνες για την καταστροφή, 
στους κατοίκους της περιοχής, προκαλώντας την 
δικαιολογημένη οργή, τόσο αυτών, όσο και του ελλη-
νικού λαού που συμπάσχει με τα θύματα των φονικών 
πυρκαγιών. Ιδιαίτερα γραφική μάλιστα ήταν και η εξή-
γηση για την ανεπάρκεια των μηχανισμών διάσωσης  
με την επίκληση του επιχειρήματος  ότι «η περαιτέρω 
ενεργοποίηση δεν επετράπη από το  ΝΑΤΟ!!!» 

Κοινό στοιχείο που συνδέει διαχρονικά τις ευτρά-
πελες κατά καιρούς δηλώσεις των πολιτικών, παρά 
την δραματικότητα των στιγμών της καταστροφής, 
είναι η συνωμοσιολογία, η αποποίηση και μετάθεση 
ευθυνών  και η ασαφής υπόδειξη ως φυσικών αυτουρ-
γών, των αορίστως εμπρηστών, των καταπατητών 
γης, των αοράτων πέραν του κοινοβουλευτικού φά-
σματος πολιτικών ομάδων, των αλλοεθνών αποσταθε-

ροποιητικών οργανώσεων 
και βεβαίως των φυσικών 
και μεταφυσικών φαινομέ-
νων που «απεργάζονται την 
αποσταθεροποίηση της εκά-
στοτε κυβέρνησης»    

Από κανένα κυβερνητικό 
πρόσωπο δεν εκδηλώθηκαν 
πράξεις ανάληψης ευθύνης, 
για τις διαχρονικές  παρα-
λήψεις,  την  εγκληματική 
αδιαφορία  ετών  και την 
προκλητική αναποτελεσμα-
τικότητα των εντεταλμένων 
αρμοδίων για την πρόλη-
ψη, την αποτροπή και την 
έγκαιρη αντιμετώπιση  των 
πυρκαγιών καθώς και την  
διάσωση των ανθρώπων 
και των περιουσιών που ε-
κτίθενται στον κίνδυνο.

Και βέβαια σε καμιά 
περίπτωση δεν μπορεί να 
εκληφθεί  ως πράξη  ανά-
ληψης ευθύνης  η δήλωση 
του πρωθυπουργού  ότι «α-
ναλαμβάνει την πολιτική ευ-
θύνη» όταν αυτή δεν συνο-
δεύεται από κάποια   άμεση 
έμπρακτη ενέργεια. 

Σε αυτή την περίπτωση 
η πλήρης ανάγνωση της 
πρωθυπουργικής δήλωσης 

είναι ότι «αναλαμβάνεται η πολιτική ευθύνη της απαλ-
λαγής από κάθε ευθύνη των υπευθύνων αρμοδίων».

Στις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες κυριαρχούν  αυ-
τές τις ημέρες,  δίκην  λαϊκού δικαστηρίου, οι αντιπα-
ραθέσεις  για τα τραγικά γεγονότα που εκδηλώθηκαν 
κατά την διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική, 
αλλά και μετά την κατάσβεσή της, καθώς και για τις 
ευθύνες των αρμοδίων για την διάσωση των πολιτών 
που υπέστησαν τις καταστροφικές  της συνέπειες.

Καμία ουσιαστική συζήτηση όμως δεν γίνεται  για 
τις διαχρονικές ευθύνες όλων όσων όφειλαν να εκτε-
λούν τα προβλεπόμενα έργα αντιπυρικής προστασίας 
και να ελέγχουν τις επικίνδυνες αυθαίρετες κατασκευ-
ές,  εκείνων που είχαν υποχρέωση  να διατηρούν σε 
διαρκή εγρήγορση το στελεχιακό  δυναμικό πολιτικής 
προστασίας ανεξαρτήτως της εκδήλωσης  καταστρο-
φικών φαινομένων, καθώς  και των αρμοδίων να 
διατηρούν σε κατάσταση διαρκούς συντονισμένης επι-
φυλακής  όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, υπηρεσίες , 
οργανώσεις, φορείς και πολίτες.

Μεταξύ των διαφόρων κυβερνητικών ανακοινώσε-
ων εμφανή θέση κατέχει η εξαγγελία της  διαμόρφω-
σης ενός νέου σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης 
αναλόγων καταστροφών.

Επισημαίνεται ότι μετά από κάθε ανάλογη  κατα-
στροφή στο παρελθόν ακολουθούσε και μία εξαγγελία 
για την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου. Τα σχέδια αυτά 
υπάρχουν στα κυβερνητικά συρτάρια και σχεδόν το 
ένα αντιγράφει το άλλο. Το διαχρονικό πρόβλημα ήταν 
ότι τα σχέδια αυτά δεν εφαρμόστηκαν στο σύνολο 
τους ποτέ.  

Τα σχέδια υπάρχουν λοιπόν, όπως υπάρχει και το 
νομικό πλαίσιο  εφαρμογής  τους . 

Πολιτική βούληση χρειάζεται για την άμεση έναρξη 
όλων των προβλεπομένων  διαδικασιών, της ταχύτερο 
δυνατόν εκτέλεσης των απαιτουμένων έργων, καθώς 
και την ενεργοποίηση όλων των αναγκαίων δράσεων. 

Αυτή είναι η έμπρακτη ανάληψη πολιτικής ευθύ-
νης, που μέχρις στιγμής δεν εκδηλώθηκε.

Προκειμένου να υπάρξει εμφανές αποτέλεσμα που 
να εμπνεύσει την διαταραχθείσα εμπιστοσύνη των 
πολιτών, η εφαρμογή του σχεδίου με τα έργα και τις 
δράσεις που προβλέπονται πρέπει να αποσυνδεθεί 
από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και εξελίξεις στην 
χώρα μας. 

Αυτό απαιτεί την ανάληψη συνολικής ευθύνης 
των  πολιτικών σχηματισμών σε ανώτατο πολιτεια-
κό επίπεδο, ώστε ο προγραμματισμός να εκτελείται 
ανεμπόδιστα και ανεξάρτητα από την εναλλαγή των 
κυβερνήσεων. 

Αυτή η απόφαση θα αποτελεί έμπρακτη ανάληψη 
πολιτικής ευθύνης, κατ αρχή από την κυβέρνηση αλλά 
και όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

Έτσι θα μπορούν απρόσκοπτα να εκτελεστούν  τα 
αναγκαία έργα και να ενεργοποιηθούν οι απαιτούμενες 
δράσεις,  ώστε  να αποφευχθεί η επόμενη πυρκαγιά 
που μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε στην χώρα και 
να σταματήσουν  να δημοσιοποιούνται από τους πολι-
τικούς γραφικές δηλώσεις, μετά από κάθε καταστροφι-
κό συμβάν, που μόνο την χλεύη προκαλούν.

ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ, Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Υποχρεωτική η εγγραφή 
στο μητρώο ανέργων 

του ΟΑΕΔ για τους δικαιούχους 
του Κοινωνικού 

Εισοδήματος  Αλληλεγγύης
Από το  Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται  ότι : 

Στην υπ’αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 (ΦΕΚ Β’ 2281) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορι-
σμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του 
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» 
προβλέπεται η υποχρέωση των δικαιούχων του Κ.Ε.Α. 
και των υπολοίπων μελών του νοικοκυριού που δη-
λώνουν στην αίτησή τους ότι είναι άνεργοι και δεν δι-
αθέτουν κάρτα ανεργίας, να εγγράφονται, στο μητρώο 
ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ-
ναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους στο Κ.Ε.Α.  Ως 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω υποχρέωσης 
ορίζεται η 01.08.2018. 

 Κατά συνέπεια, από την 1η Αυγούστου, εφόσον 
σε νέες αιτήσεις που εγκρίνονται ή τροποποιούνται, 
περιλαμβάνονται δικαιούχοι ή/και μέλη του νοικοκυριού, 
Άνεργοι και δεν έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας, η πλατ-
φόρμα του ΚΕΑ παρακολουθεί αυτόματα  την εκπλήρω-
ση της υποχρέωσης για εγγραφή στο μητρώο ανέργων.

Οι υπόχρεοι που εγγράφονται εμπρόθεσμα στο 
μητρώο ανέργων  η πλατφόρμα αντλεί Αυτόματα την 
πληροφορία από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ 
και δεν απαιτείται να προσέλθουν στην κοινωνική υπη-
ρεσία του δήμου ή το κέντρο κοινότητας για να βεβαιώ-
σουν την εγγραφή τους.

 Οι υπόχρεοι που δεν εγγράφονται στο μητρώο 
ανέργων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (δηλ. 
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έ-
γκρισης) Η αίτηση τους   ανακαλείται αυτόματα . Στην 
περίπτωση αυτή το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυπο-
βολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά 
τον οποίο εκπληρώθηκε η υποχρέωση.

Οι Ωφελούμενοι που δηλώνουν άνεργοι στην αίτη-
ση για το ΚΕΑ, αλλά δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους 
λόγω των προϋποθέσεων που θέτει ο ΟΑΕΔ: θα λαμ-
βάνουν βεβαίωση από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, η οποία θα 
αναγράφει το λόγο απόρριψης εγγραφής στο μητρώο 
ανέργων. Στη συνέχεια, θα προσκομίζουν τη βεβαίω-
ση στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα 
Κοινότητας, προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι να 
συμπληρώσουν στην πλατφόρμα του ΚΕΑ το λόγο μη 
υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρε-
σία του Δήμου Βέροιας και στο Κέντρο Κοινότητας του 
Δήμου (Σταδίου 51) καθημερινά από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιού-
χων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),  
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στα 
κάτωθι  τηλέφωνα 2331353816, 817, 819, 826, 815 και 
834 για να κλείσουν ραντεβού.

Ο Αντιδήμαρχος                                                    
Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας - Εθελοντισμού

Θεόφιλος Κορωνάς

Τη Δευτέρα 6 Αυγούστου
Σύσκεψη 

στη Νάουσα 
για τα κουνούπια 

από την 
Π.Ε Ημαθίας

Η Π.Ε Ημαθίας, με πρωτοβουλία του αντιπεριφε-
ρειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη, στο πλαίσιο ενημέρωσης  
των αιρετών, αλλά και των δημοτών της Ημαθίας, 
πραγματοποιεί την Δευτέρα 6 Αυγούστου, στις 12 το 
μεσημέρι, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου 
Νάουσας, σύσκεψη, με θέμα την αντιμετώπιση των 
κουνουπιών. Τους αιρετούς, αλλά και τους δημότες 
του δήμου, θα ενημερώσει κλιμάκιο της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της περι-
φερειακής ενότητας.
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Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας,  Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ .  Παντελεή -
μων:

Το Σάββατο 
4 Αυγούστου 
το πρωί θα λά-
βει μέρος στο 
Πολυαρχιερατι-
κό Συλλείτουρ-
γο και στο ετή-
σιο μνημόσυνο 
του μακαριστού 
Μητροπολίτου 
Λαρ ίσης  κα ι 
Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου στην Λάρισα. 

Την Κυριακή 5 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει και θα κηρύξει τον θείο λόγο στον Μαραθόκα-
μπο Σάμου. Στην συνέχεια θα εκφωνήσει ομιλία για 
τον αείμνηστο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κυρό Αλέξανδρο. 

Την Κυριακή 5 Αυγούστου το απόγευμα θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό 
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χρι-
στού Σάμου.

 Την Δευτέρα 6 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Σάμου.

 Την Τρίτη 7 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση 
της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ια-
τρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

 Την Τετάρτη 8 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαθιάς. 

Την Τετάρτη 8 Αυγούστου στις 7:00μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση 
της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Σελίου.

 Την Πέμπτη 9 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πολυδενδρί-
ου, επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κοκοβίτη. 

Την Κυριακή 12 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Κυριακή 12 Αυγούστου στις 7:00μ.μ. θα 
μεταφέρει το Ιερό Λείψανο και τον Σταυρό του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και στην 
συνέχεια θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση της Θεοτόκου. 

Την Δευτέρα 13 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό, στην Παράκληση της 
Θεοτόκου και στην Ακολουθία του Επιταφίου της 
Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡ.
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια,
Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΠΑΥΛΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΔΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 

– ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Από 2 έως και 15 Αυγούστου καθημερινώς θα 

τελείται η Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό μας: 7.30-
9.00 π.μ. 

(Η Θ. Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσι στον 
υπόγειο χώρο του Ι. Ναού).

Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο: 
7.00 μ.μ.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ                               Βέροια  3-8-2018
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                         Αριθ.Πρωτ.:  τ.τ. 21291
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ :    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες:  Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο : 2331350533                              

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τέσσερα 
(4) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας 
των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 563/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 7631/2-8-2018 
έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), των αριθ. 31575/13-9-99 και 2447/15-
1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότητες, με τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική 
διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 
ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του 
ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ει-
δικότερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες (δηλ. από 6-8-2018 έως 10-8-2018).

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:7ΝΗΡΩ9Ο-ΓΩ6) και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά 
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα  
Σάββατο 4 Αυγούστου 
2018 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Γεωργίου Βέροιας ο 
Ιωάννης Νικ. Βόλκος 
σε ηλικία 66 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει 
στους οικείους του ει-
λικρινή συλλυπητήρια.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Πα-
ρασκευή 3 Αυγούστου 
2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Νικόλαος Ευαγ. Γκα-
λίτσιος σε ηλικία 83 
ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Πα-
ρασκευή 3 Αυγούστου 
2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Ευθύμιος Σεραφείμ 
του Κων/νου σε ηλι-
κία 86 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Πα-
ρασκευή 3 Αυγούστου 
2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Χρήστος Κων. Μίζας 
σε ηλικία 86 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει 
στους οικείους του ει-
λικρινή συλλυπητήρια.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»



Φίλοι μου, καλή σας 
ημέρα, 

είναι στιγμές, όπως 
η σημερινή που δεν 
γνωρίζεις πως να αρ-
χίσεις.

Θα ξεκινήσω, ως 
φίλος της κυβέρνησης 
«τσίρκο ετών 44» και 
θα τους συμβουλέψω 
να προσέξουνε μην ξε-

μείνει η πρωτεύουσα από νερό, αφού στέλεχος 
της ΕΥΔΑΠ υποστηρίζει πως για την τραγωδία στο 
ΜΑΤΙ, ευθύνεται η επίθεση με κατευθυνόμενα ενερ-
γειακά όπλα!

Δεν έχει ακόμη καταλάβει, πως η μόνη επίθεση 
που γνωρίζει τέσσερα χρόνια τώρα η χώρα, είναι η 
επίθεση με ψέματα από πολιτικούς απατεώνες και 
ενεργειακά ούφο, ηλικίας 44 ετών και λιγότερο!

Όσον αφορά τους επικτριτές της κρατικής τη-
λεόρασης, της ΥΕΝΕΔ δηλαδή, θα πρέπει να γνω-
ρίζουν, ότι λόγω της βρεφικής ηλικίας του πρωθυ-
πουργού μας, αναγκαστικά θα πρέπει να προβάλ-
λονται εκπομπές όπως: 

παιδικό σπίτι στο λιβάδι, πόκεμον, λάσσυ, πίπη 
η φακιδομύτη και τα βιβλία στα σχολεία θα αντικα-
τασταθούν από Μπλέκ, Μανίνα, Κατερίνα!

Που λέτε φίλοι μου, ενεφανίσθη υπουργός από 
το τσίρκο για να μας πει μην φωνασκείτε για την 
τραγωδία, ο Αλέκσης δεν είναι καν 44 ετών, είναι 
νέος ακόμη και να τον λυπηθούμε προφανώς, να 
τον κρίνουμε με επιείκια!

Και δεν μας το λέγατε νωρίτερα, να σας χαρί-
σουμε και ένα νηπιαγωγείο για να εκλεγεί αιώνιος 
πρόεδρος του δεκαπενταμελούς! 

Κατά τα άλλα ψόφο στα δεκαεπτά!

Το θέμα κύριοι με εσάς που κάνετε πως κυβερ-
νάτε είναι πως είτε βρέφη, είτε ενήλικες το ίδιο και 
το αυτό. 

Δυστυχώς αποδεικνύετε καθημερινά ότι τα ζαρ-
ζαβατικά, το χόρτο δηλαδή, δεν έχει μόνο ιατρική 
χρήση.

Δηλαδή δεν κατάλαβα και αυτοί που είναι με-
γαλύτεροι των 44 ετών, έχουν να επιδείξουν κάτι 
καλύτερο.

Μία από τις συνιστώσες που στηρίζουν την 
κυβέρνηση, η κίνηση ιδεών και δράσης «ΠΡΑΤ-
ΤΩ», μέλη της οποίας ο κ. Κοτζιάς και ο κ. Τόσκας, 
συνεδρίασε και μεταξύ άλλων τόνισε: « οφείλουμε 
να ζητήσουμε μία ειλικρινή συγγνώμη από τον 

Ελληνικό λαό, που 
στη διάρκεια της 
προσπάθειάς μας 
για υπέρβαση των 
μνημονίων,  δεν 
κα ταφέραμε  να 
αλλάξουμε όπως 
οφείλαμε και έχει 
ανάγκη ο τόπος, 
εκείνες τις νοοτρο-
πίες και τις αντι-
λήψεις που το διε-

φθαρμένο πολιτικό σύστημα της συνενοχής και της 
διαπλοκής, είχαν μετατρέψει την ελληνική κοινωνία 
σε συνυπεύθυνη στην παρανομία και ταυτόχρονα 
το νομιμοποιούσε».

Κατάλαβες ηλίθιε. 
Η καταστροφή με τους περίπου 95 νεκρούς, 

οφείλετε στο ότι οι κυβερνώντες τρέχανε για την 
έξοδο από τα μνημόνια και δεν μπορέσανε να μας 
σώσουνε!

Θέλετε δηλαδή να πιστέψω ότι ο κύριος με το 
καουμπόικο καπέλο, μπορεί και τρέχει!

Βέβαια ότι οι συγκεκριμένοι κύριοι, ανήκανε 
στο ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει ότι συμμετείχανε στο διε-
φθαρμένο πολιτικό σύστημα! Φύγανε και μετά έγινε 
διεφθαρμένο το σύστημα!

Μάλιστα ο πολιτικός γίγαντας των Πρεσπών, 
λόγω της συναίσθησης της τραγωδίας βρίσκεται σε 
ρομαντική διάθεση και έστειλε sms σε φίλους και 
τους ευχήθηκε: «ο Αύγουστος χαμογελά χαϊδεύο-
ντας τα αστέρια των ουρανών, θέλει να ακούει το 
γέλιο των παιδιών, να ατενίζει την ελπίδα χαραγ-
μένη στο πρόσωπό μας. Καλό μήνα μας εύχεται με 
λάμψη πονηρή στα μάτια του».

Για αυτό σας λέω φίλοι μου, δεν έχει σχέση η 
ηλικία του τσίρκο.

Μπορεί κύριοι να έχετε επηρεστεί από την ποίη-
ση του κ. Κουράκη, η πραγματικότητα όμως έγραψε 
με μεγάλα γράμματα. 

Στην περιφέρεια της Μακεδονίας θεωρείστε 
«προδότες», για την περιφέρεια της Αττικής «φο-
νιάδες των λαών Αμερικάνοι». Το έπιασες το υπο-
νοούμενο;

Μία φορά και ένα καιρό φίλοι μου (πραγματικό 
γεγονός), σε μία πόλη της Πελοποννήσου, ένα 
υποψήφιο δοκίμι, στραβάδι στην στρατιωτική ηλι-
κία, του είπανε, πάρε τα Ρέο και πήγαινε διανομή 
τροφίμων στα φυλάκια και αλλαγή υπηρεσίας για τα 
φανταράκια τα καημένα! 

Είσαι υπεύθυνος του τονίσανε.
Ξεκινάνε τα οχήματα των 200 ετών (μάλλον τα 

μπερδεύω με τα κιλά μου!) και κάποια στιγμή πριν 
ξεκινήσουν για την επιστροφή, ο οδηγός του ενός 
οχήματος, πλησιάζει: «κύριε δόκιμε τα φρένα δεν 
υπακούουν»!

Ο δόκιμος πρασίνισε, κοκκίνισε, κιτρίνισε σαν το 
… χταπόδι (σας την έσκασα) και ψέλισε.

Πριν ξεκινήσουμε, δεν σας ρώτησα, 
εάν είναι όλα εντάξει και μου είπατε, 
ναι;

Αλήθεια είναι, είπε το στρατιωτάκι, 
αλλά τώρα έχουμε πρόβλημα, συνέ-
χισε.

Το δοκίμι Αλέκση, σύμφωνα με τη 
δική σου λογική θα έπρεπε, να καβα-
λήσει πάλι το τζιπ, που πήγαινε μπρο-
στά και να σκέφτεται επικοινωνιακά τι 
θα πει στους ανωτέρους!

Ούτε στιγμή όμως δεν πέρασε από 
το μυαλό του. 

Είμαι υπεύθυνος ψέλισε και μπήκε 

συνοδηγός στο όχημα που είχε το πρόβλημα. 
Εάν συμβεί κάτι, σκέφθηκε να συμβεί και σε 

μένα.
Τι ηλίθιος Αλέκση σύμφωνα με τη λογική σου, τι 

καημένος!
Για αυτό ίσως και αυτά τα ανθρωπάκια δεν γίνο-

νται πρωθυπουργοί ή υπουργοί. 
Επειδή νιώθουν, επειδή δεν είναι αδίστακτοι!

Ήσουν στο εξωτερικό και ενημερώνεσαι να επι-
στρέψεις επειγόντως, επειδή υπήρχε πρόβλημα και 
όλοι το γνωρίζανε. 

Και αντί να αλλάξεις χρώμα και να δεις τι πρέπει 
να κάνεις, το μόνο που σκεφθήκατε ήταν η επικοι-
νωνιακή διαχείριση. Τι θα πείτε στα ζώα δηλαδή, 
σε εμάς. 

Αρχικά μίλησες για ασύμμετρη απειλή, κάτι σαν 
τρομοκρατία δηλαδή και τελικά αποφάσισες να 
δώσεις εντολές παρουσία τηλεοπτικών καμερών, τη 
στιγμή που όλα είχανε λήξει και η χώρα θρηνούσε 
νεκρούς. 

Το παιδί έχανε τη μάνα και η μάνα το παιδί και 
εσύ ω μεγάλε σουλτάνε, ω αυτοκράτορα της αριστε-
ράς και της προόδου και των λοιπών συνιστωσών, 
ρωτούσες εάν θα πετάξουν την άλλη ημέρα τα 
αεροπλάνα και εάν έχουν σαφείς οδηγίες και ταυτό-
χρονα άκουγες και την υπουργάρα από την Κρήτη, 
να σου λέει ότι όλα τα νοσοκομεία είναι σε ετοιμότη-
τα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να αναρωτιέστε εάν τα 
νεκροτομεία ήταν έτοιμα να δεχθούν την εκατόμβη.

Στη συνέχεια είχατε και το θράσος να δώσετε 
συνέντευξη και όλο αλαζονεία, να πείτε σττη μαυ-
ροφορεμένη χώρα, ότι έγιναν όλα καλά, και μάλιστα 
να τονίσετε ότι σε μιάμιση ώρα είχαν όλα τελειώσει.

Και τότε γιατί επτά ώρες μετά την έναρξη των 
φαιανομένων, μιλούσατε για ύφεση και ότι όλα ήταν 
υπό έλεγχο;

Και τελικά τη λύση τη βρήκατε. 
Φταίνε τα αυθαίρετα, δηλαδή με λίγα λόγια φταί-

νε οι νεκροί, φταίνε οι χοντροί, φταίει το μεγάλο 
κεφάλαιο, φταίνε οι Ρώσοι πράκτορες, φταίει … το 
σάμαλι!

Δυστυχώς φίλοι μου, 
γεμίσαμε ψέματα και σιχάματα!

Και για να θυμηθούμε τον Ίωνα Δραγούμη:
«για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και 

καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέ-
φτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω 
και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό»!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Ευχαριστήρια  Επιστολή  
για την περίφραξη 

στο Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς  
 
Τώρα που το έργο ο-

λοκληρώθηκε και που α-
φορά την αντικατάσταση 
της περίφραξης στο Προ-
σκοπικό Κέντρο Καστα-
νιάς  - μήκους 280 μέτρα - 
με ιδιαίτερη χαρά και τιμή 
που υπήρξα συνεργάτης 
τους  , ευχαριστώ δημό-
σια  :

• Τον Πρόσκοπο μου 
Γ.Κ. για την γενναία χο-
ρηγία του στην μνήμη πα-
τρός Θ. και για το γεγονός  
ότι με εμπιστεύτηκε εν 
λευκώ όχι μόνο για το σοβαρό ποσό αλλά και για τις επιλογές μου.

• Τον Άρη Σιουραντάνη για την χορηγία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας αδρανών υλικών.
• Τον Σ.Ζ.  για την πληρωμή μέρους απαιτούμενων υλικών.
• Τους αδελφούς Προσκόπους : Μανώλη Λάμπρογλου , Θανάση Τσολοζίδη , Σωτήρη 

Τσέλιο  και τους φίλους Νίκο Πελέκη , Γιάννη Παπαδόπουλο και τους υιούς του Φάνη και 
Γιώργο για την παροχή εργασίας στην τοποθέτηση των πλεγμάτων.

• Τους εργάτες Γιώργο και Μάκη Πέσκου για την επαγγελματική τους ενασχόληση και 
τέλος τον Παναγιώτη Ποταμόπουλο, Πρόεδρο της Κοινότητας Καστανιάς γιατί έκανε την 
δίκη μας υπόθεση  δική του  και ενδιαφέρθηκε έτσι όπως ενδιαφέρεται  και για τα αμιγώς 
θέματα της Κοινότητας του με πάθος , επιμονή, αισιοδοξία και πρακτικότητα.

Αδελφοί και Φίλοι οφείλετε να είστε περήφανοι για αυτό που κάναμε .
Προσωπικά νιώθω πολύ υπερήφανος που είστε αδελφοί και φίλοι μου.
Σας ευχαριστώ  

Με Τιμή   
Θανάσης  Στάντζος

 Πρόσκοπος

Το φεγγάρι στο Ειρηνοδικείο
Έτσι άρχιζε το ταξίδι προς κάθε Σεπτέμβριο.
Με κάτι κιάλια  παράξενα , υπεριώδη,
άλλοτε βλέποντας μορφωμένους να κουβαλούν 
αχρείαστες λέξεις,
άλλοτε εφοπλιστές ν` αγοράζουν μέλλον 
απ` τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες 
κι` άλλοτε πρωθυπουργούς συλλαβίζοντας 
μπερδεμένες αλφαβήτες,
βλέποντας τους ψαράδες να τραβούν τα δίχτυα τους.
 
«Περιβρέχομαι» είναι αλήθεια  
από μια σουρεαλιστική διάθεση ανατροπών,
Όπου,
Οι πρόεδροι ανωνύμων εταιριών γίνονται τσέλιγκες
Οι δικηγόροι χοροδιδάσκαλοι ανομημάτων  
Οι γιατροί χειριστές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Οι καθηγητές προμηθευτές σπόρων 
για αφρικάνικες φυτείες
Οι τροχονόμοι κυβερνήτες ακυβέρνητων 
πολιτειών και αναμνήσεων
Οι εργολάβοι ανθοπώλες κρίνων και πωλητές 
της λέξεως «προάλλες»
και ενίοτε
Οι διανοούμενοι, εκδότες του μανιφέστου 
για την Ισότητα των Πόνων.

Έχω κάτι κιάλια τόσο παράξενα!!!
Προχθές είδα μια «Χαμένη» μέρα να τρικλίζει
Τριγυρνώντας δώθε κείθε, έκλαιγε και χτυπιόταν…
δεν θα γίνω ποτέ παρελθόν έλεγε,
δεν θα γίνω ποτέ παρελθόν…    
Δεν θα γίνω.!!!

Τότε διακεκριμένοι Αιώνες, 
Βασιλείς, Προσκυνητές, κίτρινα φύλλα, Προφήτες,
σήκωσαν λάβαρα 
κι` άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν…

…Τι σήμερα τι αύριο τι τώρα
    ας καταλήξουμε μια ώρα αρχύτερα
    του χωρισμού μας έφθασε η ώρα
    μπορεί και για τους δύο ναναι καλύτερα…. 

Ένας άνθρωπος με τραυματισμένους 
τους αγγέλους του ήταν…    

Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΣΙΧΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΙΑ!



Του Δημήτρη Π. Τόλιου,
δικηγόρου, προσκόπου

Έθνους, τακτικού μέλους
της ΓΣ του Ιδρύματος ΣΕΠ

Όταντο1918,άναψεπρώτηφο-
ράηφλόγατηςπροσκοπικήςδάδας
στηνΒέροια,απότονΒασίλειοΖαρ-
κάδα, μεπρώτοΤοπικόΈφορο το
1920τονΕμμ.Βελτσίδη καιεπανι-
δρυτή το 1930 τον Γεώργιο Γουδή,
κανείς δενφανταζόταν ότι θαφθά-
ναμεαισίωςτο2018,εμείς,οιεπιγε-
νόμενοι,ναγιορτάζουμετα100χρό-
νιατουβεροιώτικουπροσκοπισμού.
Από τονΟκτώβριο  1977που για
πρώτηφοράπέρασατηνπόρτατης
προσκοπικής εστίας, του θρυλικού
1ου Συστήματος στο μέγαρο Ζώ-
κου,οιαρχηγοίμας,οΣπ.Τελλίδης,
οΜέρκοςΚούτρας,οΒασίληςΦω-
κάς, ο Παύλος Πυρινός, οΦάνης
Σύρπης, οΤάκης Βλαχόπουλος, ο
Τάσος Φελλόπουλος, ο Γιώργος
Ματαράγκας, οΒαγγέληςΧαχάκης,
οΚώσταςΤσικής,οΘόδωροςΑλδά-
κος,οΑχιλλέαςΘεοφάνουςμαςπό-
τισανγιατακαλάτομικρόβιο,την
φλόγατουπροσκοπισμούμε πολύ
απλό τρόπο.  Τραγουδούσαμε με
ζήλο και δίχως ειρωνία κ ασέβεια,
τον«ΎμνοτωνΠροσκόπωντηςΒέ-
ροιας», όπωςαυτόςπεριέχεταιστο
βιβλίο του αξέχαστου εραστή της
πόλης,ΕμμανουήλΖάχου,«ΟιΑνα-
μνήσεις ΕνόςΒεροιώτη»,  το τρα-

γούδιπουξεκινάμετηνφράση«Εί-
μαιτηςΒέροιαςπαιδίκαιαπόόλους
ξεχωρίζω».Νοερά,ταξίδευεονους
και ηφαντασία,σταδύσκολαμετα-
πολεμικά χρόνια, που  οι νεότεροι
δεν τα ζήσαμεμεν,αλλάμέσααπό
τιςδιηγήσειςτωναρχηγώνκαιτιςα-
σπρόμαυρεςφωτογραφίες της επο-
χήςπου η κατασκήνωσηακόμη ή-
τανλίγοπαραπάνωαπόεκείπουεί-
ναι σήμερα, γιγάντωνανμέσαμας.
Αισθάνομαιτηνανάγκηνααπλώσω
αυθόρμητασκόρπιεςστηνφιλόξενη
εφημερίδα,  μερικέςωραίεςστιγμές
που έζησα στον βεροιώτικο προ-
σκοπισμόκαιμεαφορμήαυτήντην
ανάγκη, να καλέσω όλους τους α-
δελφούς προσκόπους της ηλικίας
και τηςσειράςμουνα ξαναβρεθού-
μεστα υψώματα τηςΚαστανιάς το
τριήμερο 24, 25 26 Αυγούστου
2018.Δενπρέπειναυπάρξειαδελ-
φόςπρόσκοποςπουδίχωςσημαντι-
κό  λόγοαπουσίας,  θαπροτιμήσει
ναπεράσειτιςμέρεςεκείνες,δίχως
να ανέβει στην κατασκήνωση, για
να βάλει την υπογραφή του και να
φορέσει την αναμνηστική μαντήλα.
Γιατί «μιαφοράπρόσκοπος,πάντα
πρόσκοπος».Το 1977 λοιπόν, αρ-
χηγός μαςστο 1οΣύστημαήταν ο
ΣπύροςΤελλίδης, οφυσικός αρχη-
γόςδεκάδωνπαιδιώντηςνεότερης
γενιάς, υπάλληλος τουΟΤΕ.Αρχη-
γός της ομάδος  ήταν οΜανόλης
Κούτρας, γιός τουΜέρκου, του κα-
λόκαρδουαλλά και με «βαρύχέρι»
δάσκαλου,  προσκοπικού Γερόλυ-
κου.Ακέλας,αρχηγόςΛυκοπούλων
ήταν ο ΓιάννηςΛαμπίδης,  μηχανι-
κός,μετηνπράησυμπεριφορά,σε
αυτόν προτιμούσα να δίνω εξετά-
σεις για τις προσκοπικές γνώσεις
μου,ενώαρχηγόςτηςκοινότητοςα-
νιχνευτώνήτανοΘανάσηςΤζιατζιά-
ρης, σκληροτράχηλος ανιχνευτής.
Υπαρχηγός του1ου   οσπουδαίος
αεροπροσκοπος, δικηγόροςΤάσος
Κανελλίδης. Ο Σωτήρης Στασινό-
πουλος,οΚώσταςΚουροβασίλης,ο
ΠέτροςΑμοιρίδης,οΑντώνηςΛαχα-
νόπουλος,οΜιχάληςΑδαλόγλου,ο
ΘανάσηςΤσολοζίδης, ο Κελεπού-
ρης,οπανύψηλοςΓιάννηςΑντωνιά-
δηςμε τοδιαρκέςχαμόγελοπουέ-
μπαινεστοσύστημασκυφτός,αφού
η εστία μαςήτανανώγειο με μικρό
ύψοςστην είσοδο.Υπαρχηγόςστα
λυκόπουλα ηΈλσαΡέππα  αδελ-
φήτου Μανόλη.ΚαιβέβαιαοΝά-

κηςΜαρμαράς.Δενθαξεχάσωτην
πρώτη εκδρομήστηνΒάσηΝαυτο-
προσκόπωνΘεσ/νίκης,.Μπήκαμε
στις ναυτοπροσκοπικές βάρκες, α-
φούοτότεΝομάρχηςΗμαθίαςΓιαν-
νόπουλος, ως ναυτοπρόσκσοπος
Λάρισαςείχεζητήσειναδημιουργη-
θείναυτοπροσκοπισμόςμεορμητή-
ριο τονΑλιάκμονα.  Την επόμενη
χρονιά,χάρηστονΤάκηΒλαχόπου-
λο, ήδη βουλευτή, αποκτήσαμε για
10 τουλάχιστον χρόνια, το οίκημα
στιςεργατικέςκατοικίες,καιόλοιμε
ένα καρεκλάκι ανά χείρας, κάναμε
τηνμετακόμισηαπότηνπλατείαΩ-
ρολογίουσταΕργατικά.Χάρηόμως
στοναείμνηστοευεργέτητουβεροι-
ώτικουπροσκοπισμού ιατρό Νίκο
Παπαχαραλάμπους,επί20τουλάχι-
στονχρόνιατομέγαροΖώκου μας
φιλοξενούσε στην μεγάλη αίθουσα
και τοπρατήριοχωρίςαντάλλαγμα.
ΗθρυλικήΚαστανιά έγινε τοδεύτε-
ροσπίτιμας.Τονχειμώνατου1977,
μεαρχηγότονΜανώληΚούτρα,σε
χειμερινή διαβίωσηστηνΚαστανιά,
μεσονύκτιαπορείαστοχιόνιγιατην
Σουμελά,απόλυτηπαγωνιά,ξυπνή-
σαμετονΑνέστητοννεωκόροπου
κοιμόταν κάτω από την παλιά εκ-
κλησία. Νερό δεν είχαν οι βρύσες
πίναμεχιόνικαιότιέβγαινεαπότην
υπερχείλιση του υδραγωγείου, ό-
ποιοςγλιστρούσεστοχιόνι,οαρχη-
γός φώναζε «τσορτσόπ» και εμείς
προχωρούσαμε και λέγαμε τραγού-
δια και ανέκδοτα. Το μεσημέρι με
την νόστιμη  καμένη φασολάδα, ο
ΜέρκοςΚούτραςέφερεκαυτερέςπι-
περιές και το χιόνι έμοιαζε πλέον
σταπροσκοπάκιαπαγάκιτουκαφέ.
Οπότε βλέπωαπό τότε τονΠαύλο
Πυρινό,τουθυμίζωπωςμεσυμβού-
λευσεεκείνοτοβράδυεπειδήκοιμό-
μουν στην άκρηστηνπόρταπρος
το δάσος, να βάλω μια κουβέρτα
στην χαραμάδα να μην περνά το
κρύο και τονπαράκουσα.Τσακάλια
ούρλιαζανδίπλαμαςαλλάεμείςγύ-
ρω από την ξυλόσομπα λέγαμε
τραγούδια κ ανέκδοτα μέχρι το
πρωί.Τοκαλοκαίριπάλι,στηνκατα-
σκήνωση γνωρίσαμε τον μπάρμπα
ΣαράντηκτηνκυράΠαρασκευήκαι
κάθεχρόνοήτανγιαεμάςταπαιδιά
τοχαρούμενοραντεβούμας.Δυνα-
τόσημείο ανάμνησης, είναι η βίαιη
μέσα σε κλάματα αποχώρηση του
ΓιάννηΠειρουνάκη, το επόμενοκα-
τασκηνωτικό καλοκαίρι, θυμάμαι το
κίτρινοσακίδιο τουστηνπορείαγια
τηναποχώρηση,όταναφούέστησε
ένα εντυπωσιακόπαρατήριο, ήρθε
σταχέριαμετονΤηλέμαχοΧατζάκη
στο καφενείο της Καστανιάς, που
πήγαμεόλοι ωςέξοδοκαιοαρχη-
γός  Γερόλυκος τους τιμώρησε
σκληρά.Τότε ήτανπου ο Ρέππας
(ο μόνοςπου είχε υπνόσακο), κοι-
μήθηκεμετορεβανίΧοχλιούρουμέ-
σα στον υπνόσακο που έβαλε ο
Μπαμπαργύρης για να το κρύψει
πιο νωρίς.Στηνπορείαστοδάσος,
τραγουδούσαμεμεβήμαδυνατό,ω-
ραία προσκοπικά τραγούδια και
μπαίναμε στο χωριό (Καστανιά),
τραγουδώντας σηκώνοντας σκόνη
καιταράζονταςτοχωριό.ΟΓ.Μπε-
μπέτσος,οΝίκοςκαιοΠαναγιώτης
Πρατσολάκηδες, ήταν στηνπαρέα
μας. Ένα καλοκαίρι, θυμάμαι την
προσκοπική παρέα, τονΜιχάληΑ-
δαλόγλουμε τον οποίοστηνσυνέ-
χειαείχααδελφικήφιλία,τονΧ.Πα-
παδόπουλο, τονΘ.Τσολοζίδη, τον
Λ.Ουσουλτζόγλου,πωςπαίζαμετα
μεσημέρια, «αγωνία» στο ΓΡΑ-
ΓΡΟΥ,ότανπήρανφωτιάταμνήμα-
τα στηνΚαστανιά και παρατήσαμε
χαρτιάκαιπορτοκαλάδεςκαιβρεθή-
καμε ναπατάμε  στους τάφους για
νασβήσουμε τηνφωτιά.Οαείμνη-

στοςΓ.ΜιχαλόπουλοςκαιοΣωκρά-
τηςΚιοσέογλου,εκτόςαπόσυμπρό-
σκοποι, ήταν η παρέα που μαζί
στηνΑίγινα το1982,περάσαμε την
δοκιμασίατουΠροσκόπουΈθνους
καιτηνεπόμενηχρονιά,απένειμεο
Πρόεδρος τηςΔημοκρατίας Κων-
σταντίνοςΚαραμανλής,τηνμαντήλα
με τονμαίανδρο , τηνμαντήλα του
Προσκόπου τουΈθνους κλείνοντας
τον λόγο τουπερί προσκόπων με
τηνφράση«Αμδεγεεσωμεθαπολ-
λώκάρρονες».ΌτανοΚαραμανλής
πέρασετηνμαντήλαστονΣωκράτη
Κιοσέογλου, σηκώθηκαν οι συγγε-
νείς του, που ζούσαν στηνΑθήνα
και ήρθαν να τον χειροκροτήσουν,
οπότε οΠρόεδροςΚαραμανλής, α-
ντιλήφθηκε το «επί πλέον» χειρο-
κρότημα και του είπε «Βλέπωπως
είσαικαιαρκετάδημοφιλής».Περη-
φάνεια οΣωκράτης  .ΤονΣεπτέμ-
βριοτου1980οαρχηγόςμαςΣπύ-
ροςΤελλίδηςδιοργάνωσε  εκδρομή
στηνΚύπρο, όπουμαςφιλοξένησε
στοΠροεδρικό  η βεροιώτισσασύ-
ζυγοςτουαείμνηστουΠροέδρουτης
ΚυπριακήςΔημοκρατίας,Μιμίκα(Ε-
ρασμία) Κυπριανού –Παπαθεοκλή-
του. Στην ομάδα μας ήταν και ο
πρόσκοποςτου1ουΚώσταςΒοργι-
αζίδης, δήμαρχος σήμερα της Βέ-
ροιας.ΉτανκαιοΝίκοςΙωσηφίδης
,οΚώσταςΘεοδωρίδης, , ο Ρακι-
τζής, ο ΓιαννάκηςΑντωνιάδης του
Ευθύμη, σημερινός μηχανικός του
ΔήμουΒέροιας,ςκαιοΚώσταςΤρι-
γκώνης, ο ΘανάσηςΣτάντζος, νιό-
παντρος τότε με τηνΕλένη, ο Κά-
στορας, τότε αρχηγός του 3ουΔα-
σοπροσκόπωνκαιοΔ.Χατζησαρά-
ντης.Το1980,μετηναρχηγίαενός
ιερού τέρατος του Προσκοπισμού
τηςΘεσσαλονίκης του αείμνηστου
Θ. Καμηλιέρη, οΠρόεδρος τηςΈ-
νωσηςΠαλαιώννευρολόγοςΓιώρ-
γοςΜαταράγκας, και ο πρωτοπό-
ροςκαι καινοτόμοςπάντοτεγια την
εποχή του Τάκης Βλαχόπουλος,
βουλευτής της ΝΔ, διοργάνωσαν
τηνπανελλήνιασυνάντησηπαλαιών
προσκόπωνστηνΒέροια,μεσυμμε-
τοχή όσων βουλευτών του ελληνι-
κούΚοινοβουλίουυπήρξανπρόσκο-
ποι.Γιατιςστιγμέςκαιτηνπροσφο-
ράτουΤάκηΒλαχόπουλουωςπρο-
σκόπου έχουν γραφεί και ειπωθεί
πολλά.Εγώθαπωπωςόληηζωή
τουΒλαχόπουλου υπήρξεπροσκο-
πικήχωρίς εισαγωγικά.Ησυνάντη-
σηαυτήόμωςμε έπεισε, γιατί τότε
ακόμη έψαχνααπαντήσειςσε ερω-
τήματα,ότιοπροσκοπισμόςδενεί-
ναι οργάνωση της δεξιάς όπως λέ-
γανπολλοί.Έλληνεςβουλευτέςαπό
όλες τις παρατάξεις πήραν μέρος,
θυμάμαιτονΚυκλαδίτηπρόσκοπο
βουλευτή ΠΑΣΟΚ Αλαβάνο, την
παρουσία  τουΛεωνίδα Κύρκου,
προσκόπου της κατοχής, αλλά και
το μήνυμα τουΦλωράκη που δεν
μπόρεσε να έρθειστηνσυνάντηση,
η οποία τελείωσε με πανηγυρικό
γεύμαστηνΕλιά, σφράγισε την υ-
περκομματική και ανένταχτη προ-
σκοπική   παρουσία στην Βέροια.
Ήταν τοπνεύμαΒλαχόπουλου-Μα-
ταράγκα-Σύρπη.Αυτό τοπρωτοπό-
ροπνεύμαπουέφερετοαεροπλάνο
ΧάρβαντστοξέφωτοτηςΚαστανιάς
για να κάνουνμάθημαοιαεροπρό-
σκοποι  και έκανε  τονΑνδρέαΠα-
πανδρέουνααναρωτιέταιαπότοε-
λικόπτεροπηγαίνοντας για Σουμε-
λά, πιο ορεινό στρατιωτικό αερο-
δρόμιοβρίσκεταιστοΒέρμιο.Ηβε-
ροιώτικηπροσκοπική μουσική, ξα-
ναδημιουργήθηκε το 1980, οΑση-
μάκηςΔημόπουλος, οΧρήστοςΚι-
τσώνας, ο ΓιάννηςΜπέτσας καθη-
γητήςπανεπιστημίουσήμερα,ηΑν-
νηΧαρούση και εκατοντάδες άλλα

παιδιάπέρασαναπό τις τάξεις της.
Τηνμπαγκέτα   κρατούσεαρχικάο
αείμνηστος  ΓιώργοςΤενεκετζίδης,
γιόςτουΣταύρου,ενωμοτάρχηςμου
στηνκατασκήνωσητου1978,(πρό-
σκοποςήτανκαιοαδελφόςτουΒα-
σίληςστο3ο).ΟκαθηγητήςΠανεπι-
στημίου φυσικός Ντίνος Μπαρ-
μπαργύρης, ο διακεκριμένος για-
τρόςΘανάσης Γκαιτατζής, οσπου-
δαίος χημικός Θόδωρος Αξούρι-
στος,ηαδελφήτουΧαρούλα,οΕυ-
θύμηςΓκαβανάς, οΘεόφιλος και ο
ΓιάννηςΑπλακίδης,αλλάκαιοΚώ-
σταςΓιοβανόπουλοςπουπρέπεινα
βρει το χαμένο λυκοπουλίστικο κα-
πέλο και να ανέβει στηνΚσστανιά,
όλατααγόριαΟυσουλτζόγλου,οΝί-
κος τουΕπιμελητηρίου, ο Νίκος ο
καθηγητής,οιΠρόδρομοικαιοΛά-
κηςομόρφυνανστοδιάβατωνχρό-
νων την βεροιώτικη προσκοπική
παρέα. ΟΜάνοςΛάμπρογλου, ο
Ταύρος,ήτανμιαομάδαμόνοςτου.
ΧρειάσθηκεναγίνειΥπουργόςΠαι-
δείαςοπαλιόςπρόσκοποςΑντώνης
Τρίτσης, το1984,οοποίοςείπεότι
«έχω υποχρέωση να μεταβώ εγώ
στην έδρα τωνΠροσκόπων και όχι
να έρθουν οι πρόσκοποι στο Υ-
πουργείο», όπου έκανε δημόσια α-
ναφοράστηνπροσφοράτουελληνι-
κούπροσκοπισμού στηνΕλληνική
Δημοκρατίακαινεολαία,διαχωρίζο-
νταςτηνπροσκοπικήκίνησηαπότις
προσπάθειες τωνπραξικοπημάτων
τηςκατοχικήςΕΟΝκαιτωναλκίμων
του 1967 . Θυμάμαι  τον Γιώργο
Χιονίδη να φορά την προσκοπική
μαντήλα και ναπερπατάστηνΚα-
στανιά ,τον ανεπανάληπτο και συ-
γκλονιστικόπατέρα τηςχιονοδρομί-
ας-ορειβασίαςΤηλέμαχοΚανελλίδη,
παλιόπρόσκοπομεταπολεμικά, να
κλαίει συγκινημένος όταν μετά την
εκδήλωση της ασθένειας του, τιμή-
θηκεαπότουςπροσκόπουςσεειδι-
κή  εκδήλωσηστηνΚαστανιά.Τους
παλιούςαρχηγούς Κουικόγλου και
ΘανάσηΔημάδη,ναφορούν την ι-
στορικήπροσκοπική στολή και να
προσέρχονται  στηνΚατασκήνωση
σε συναντήσεις παλαιών . Τον
ΓιώργοΛαζαρίδη θείο του νυν δη-
μάρχου, μεταπολεμικό πρόσκοπο,
που βοήθησε τον σύγχρονο προ-
σκοπισμό αφειδώς. Τον γυμναστή
ΓιώργοΚόγκα,αρχηγόμαςστηνκα-
τασκήνωση του 1979, με τοmini
couper.Στησυνάντησημαςαυτήη
μνήμη θα τρέξει σεπρόσωπαπου
ζήσαμεμαζίτανεότεραχρόνια,ό-
μως δεν είναι κοντά μας αφούφύ-
γανπρόωρα.Το λυκόπουλο με τις
κόκκινες μπούκλες την Ελενίτσα,
τονΜιχαλόπουλο,τονΜιχάληΑδα-
λόγλου,τηνΟλυμπίαΤσιγκά,τονο-
δοντίατρο ΓιώργοΤενεκετζίδη.Θα
θυμηθούμε τους θρυλικούς της με-
ταπολεμικήςγενιάς,τονπρωτοπόρο
Μιχάλη Μαρμαρά πρόσκοπο του
1947, τον Ντουφόπουλο,τον Νού-
λα,τον Σαλονικίδη, τον Ριμπά, τον
Χατζημάμογλου, τονΑντώνηΑλεβι-
ζάκο, τονΤσίτρο, τονΤσιτινίδη, τον
Ταιγανίδη, τονΝικολαίδη, τονΟυλ-
κέρογλου,τονΝίκοΤζίμα,τονφιλό-
λογοΗρακλή Γεωργιάδη, τονΠορ-
φύρη, τον ΞενοφώνταΔεληφώτη
που μαζί με τον Βλαχόπουλο, κτί-
σανδίπλαστηνκατασκήνωσησπιτι-
κάκαιονειρεύτηκανπροσκοπικόοι-
κοδομικόοικισμό.Τηναξέχαστηκαι
αλησμόνητη ενωμοτία Πελαργών
τηςβεροιώτικηςπαροικίαςτηςΘεσ-
σαλονίκης (Χαχάκης, Θεοφάνους,
Τσιτιρίδης, Χουβαρδάς,Φελλόπου-
λος, κα) που κάθε χρόνοαναβίω-
ναν τηνπροσκοπική τους υπόσχε-
ση.Θυμάμαι, ότιπρινανοίξει τοΕ-
ρατεινό ο αγαπημένος όλωνΝίκος
Καλαιτζής,μετηναβραμιαίαστήριξη

στον βεροιώτικοπροσκοπισμό, α-
ποτέλεσετοστρατηγείοσυναντήσε-
ων της Ενωσης . Οι πρόσκοποι
μπήκαν πρώτοι στην φλεγόμενη
Νάουσατο1949γιανασώσουντα
γυναικόπαιδακαιτιμήθηκαναπότην
πατρίδαμεμετάλλιοανδρείας.Αλλά
καιοΜιχάληςΣούμπουρος,ομονα-
δικόςΈλληναςφονευθείςστρατιωτι-
κόςτηςδύναμηςτουΟΗΕστηνΣο-
μαλία ήτανπαιδί του 1ουΠροσκό-
πων.Ο γιός τηςπόντιαςΤζούλιας
Καμενίδου και τουΤάκη Σούμπου-
ρουαπότοΣέλι,αδάμαστοςπερπα-
τούσε τοΒέρμιοσε μερικέςώρες ,
κορφή-κορφήαπότηνΚαστανιάστο
ΞηρολίβαδοκαιτοΣέλικαιαπόεκεί
στηνΥπαπαντήκαιτοΆγιοΠνεύμα.
ΈτσιπήρετοΧρυσόΒέλοςτονΙού-
λιοτου1987.Οιβεροιώτεςπρόσκο-
ποιπήρανμέροςσεεθνικάκαιπα-
γκόσμιατζάμπορηκαιτιςδιεθνείςα-
ποστολές, σεΜαραθώνα,Παρνασ-
σό,Ιταλία,Αυστρία,Βέλγιο,Νορβη-
γία.ΜέχριτηνΚορέαέφθασανπρό-
σκοποι της Βέροιας και ανέδειξαν
τονθυρεόμαςτονΚαρατάσο.Ηβε-
ροιωτικηπροσκοπικήφλόγαάναψε,
στηνΠίνδο,σταΆγραφα,στοΠαρ-
θένοΔάσος,σταΠιέρια,στονΌλυ-
μπο. Πολλές φορές κατηγόρησαν
τονελληνικόπροσκοπισμόωςπρο-
θάλαμομασονικήςοργάνωσης .Θα
θυμηθώτοναείμνηστοπεριφερειακό
μαςΦάνηΣύρπη,  ο οποίος  έλεγε
πωςοφλογερός ιεράρχης Νικαίας
Γεώργιος,  βεροιώτηςπρόσκοπος,
λειτουργούσε όποτε έβρισκε ευκαι-
ρίαστοεκκλησάκιστοδάσος,ενώο
κυρόςδεσπότηςΙωαννίνωνΘεόκλη-
τοΣετάκηοοποίοςυπήρξεπρόσκο-
πος της Βέροιας, υπό τις εντολές
τουΤοπικούΕφόρουΦελλόπουλου,
τονθυμούνταιοιπαλαιότεροινακα-
πνίζειαρειμάνιαστηνΜεθώνη.Αλλά
και ο νυνΒελγίου,Αθηναγόρας, υ-
πήρξε βαθμοφόρος προσκόπων
Βελγίου,οΡεθύμνηςκαιΑυλοποτά-
μου,ΕυγένιοςκαιοΕσθονίαςΣτέφα-
νος, ιεράρχες του Οικουμενικού
Θρόνου,είναιβαθμοφόροιτουελλη-
νικούπροσκοπισμού.Δεν είχα την
τύχη να γνωρίσω τον θρυλικόΠα-
τούνα,τονΔημήτριοΠαπαδόπουλο,
ΤοπικόΈφοροκαιΓυμνασιάρχητης
Βέροιας, ο οποίος έφυγε από την
ζωήτονΙούλιοτου1976,επιστρέφο-
νταςξημερώματααπότηνκατασκή-
νωσηΜεθώνης.Βουβάθηκεκείνοτο
πρωινόηΒέροια,μεγάλοτοπλήγμα
Ταθυμάμαιζώνταςστοσπίτιτουμι-
κρασιάτηπροσκόπουΘέμη Ιατρό-
πουλου.Τόσογιααυτόν,όσοκαιγια
τουςπολλούς καιαμέτρητουςαδελ-
φούςπου δεν ζουνπιά δίπλα μας
καιεπέστρεψανστονΔημιουργό,θα
ανάψουμε ένα κεράκι και θα ακου-
σθεί το όνομα τους, σε ένα προ-
σκλητήριοψυχώντοπρωινότηςΚυ-
ριακής26Αυγούστου2018καιώρα
10.30 στηνΚατασκήνωση τηςΚα-
στανιάς.Προηγουμένως, το βράδυ
του Σαββάτου, νέοι και παλιοί, θα
τραγουδήσουμε γύρωαπό τηνπυ-
ρά, «Φίλος μου είναι ο Ελληνικός
Προσκοπισμός, με ευγνωμοσύνη
θυμάμαιόλαεκείναταπαλιάκαιτην
τυχαία γνωριμιά». Σίγουραστην α-
ναφοράμουδεναναφέρωπολλούς
καιαμέτρητουςαδελφούς,γιατίαυτό
είναιαδύνατοννασυμβεί,αλλάναη
ευκαιρία όσων ζουν και εργάζονται
στηνΒέροια:Δενπρέπειναυπάρξει
αδελφόςπρόσκοποςπουδίχωςση-
μαντικό λόγοαπουσίας, θαπροτι-
μήσει ναπεράσει τις μέρες εκείνες,
δίχωςναανέβειστηνκατασκήνωση,
για ναβάλειτηνυπογραφήτουκαι
ναφορέσει τηναναμνηστικήμαντή-
λα.Γιατί«μιαφοράπρόσκοπος,πά-
νταπρόσκοπος».
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Η φλόγα είναι ακόμα αναμμένη



Στους 18 έφθασαν οι παίκτες  που 
έχει στο ρόστερ της  μέχρι τώρα 
η ομάδα της  ΒΕΡΟΙΑΣ, παίκτες 

που προέρχονται από την περ-
σινή Κ19, ή παίκτες με τους 
οποίους έχει συμφωνήσει και 
μένει το τυπικό για να τους 
που αποκτήσει με μεταγραφή, 
δείχνοντας την αποφασιστι-
κότητα των ανθρώπων της να 
κινηθούν γρήγορα και να την 
ενισχύσουν.

Αν και η ενίσχυση φάνταζε δύσκολη
λόγω τουπεριορισμένου χρόνου, στο ά-
κουσμα της ανάληψης της «Βασίλισσας»
απότουςαδελφούςΜπίκα,πολλοίπαίκτες
έχουνεκφράσειτηνεπιθυμίαναενταχθούν
στοδυναμικό της, βλέποντας ότι αυτή θα
έχειπλέονμίαμεγάληδυναμική.Άλλωστε
και το μπάτζετπου αφορά την ενίσχυση
δεν είναι ευκαταφρόνητο για τα δεδομένα
τηςΓ΄Εθνικής.

Στα ονόματαπου δεν έκρυψαν την ε-
πιθυμίαναεπιστρέψουνκαιναξαναφορέ-
σουντηνένδοξηφανέλατηςείναικαιδύο
δικάτηςπαιδιά,οΑλέξηςΒεργώνηςκαιο
ΣτέλιοςΜαραγκός.Τιςπεριπτώσεις τους
εξετάζουνοι αρμόδιοι,πουδείχνουνθετι-
κοίσεμίατέτοιασυνεργασία.

Οι ανακοινώσεις των παικτών θα γί-
νουνόταν κλείσει και τυπικά το θέμα του

ΑΦΜ, για το οποίοοι άνθρωποι της ομάδας εκφρά-
ζουν τηβεβαιότηταπωςδενθαυπάρξειπρόβλημα
μετηνσυμμετοχήστοπρωτάθληματηςΓ΄Εθνικής.

Τη βεβαιότη-
τα πως δεν 
θα υπάρξει 

πρόβλημα με την 
συμμετοχή στο 
πρωτάθλημα της 
Γ΄ Εθνικής εκφρά-
ζουν τα στελέχη 
της Βέροιας. Μάλι-
στα η εντολή που 
έδωσαν στο τεχνι-
κό επιτελείο είναι 
η προετοιμασία 
της ομάδας σε επί-
πεδο Γ΄ Εθνικής, 
μετριάζοντας σημαντικά τις ανησυχίες 
του φίλαθλου κόσμου. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες του 24oresimathia.gr, 
το θέμα θα κλείσει οριστικά τη Δευτέ-
ρα, για να ξεκινήσουν αμέσως μετά οι 
διαδικασίες εγγραφής του νέου ΑΦΜ 
σε ΕΠΟ και ΕΠΣ Ημαθίας πριν τις 13 
Αυγούστου που είναι καταληκτική 
ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής 
στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Οι 
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως 
μεγαλοστέλεχος της Βέροιας σήμερα 
βρέθηκε στο Σκούταρι Σερρών για να 
ξεπεραστούν κάποια εμπόδια που προ-
έκυψαν.  

Παράλληλα συνεργεία μπήκαν στους χώρους του
προπονητηρίουστοΤαγαροχώρι και άρχισαν εργασίες
βελτίωσης και εξοπλισμού σε βασικούς χώρους του
κτηρίου το οποίο,ως γνωστό είχε λεηλατηθεί.Πρώτος
χώροςπου γίνονται εργασίες είναι τα αποδυτήρια και
αυτόςμε τις ηλεκτρικέςσυσκευές καθώςαγοράστηκαν
πλυντήριοκαιστεγνωτήριο.

Καιαφούσεπρώτηφάσηοιχώροιαυτοίγίνουνσχε-
τικάλειτουργικοίγιατηνπερίοδοτηςπροετοιμασίαςπου
θαξεκινήσειτηΔευτέρα,στηνσυνέχειαθαγίνουνκαιοι
πρώτεςβελτιώσειςστααποδυτήριατουΔημοτικούσταδί-
ουόπουδενέμεινανούτεκρεμάστρες.

Όσοναφοράτοέμψυχοδυναμικό,ήδηέγινανκάποιες
συμφωνίεςμεπαίκτες, αλλάπριν ξεκαθαρίσει σεποια
κατηγορία θαπάρει μέρος η ομάδα, δενπρόκειται να
γίνουνεπίσημεςανακοινώσεις.Πάντωςστοπνεύμα,που
λένε,πωςθακινηθούνείναιμεβάσηπαίκτεςπουπρο-
έρχονταιαπότατμήματαυποδομήςκαιαπότηνΗμαθία,
κρατώνταςχαμηλούςτουςτόνους.
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Tο πρώτο φιλικό της φετινής περιόδου δίνει
αύριοΣάββατο4ΑυγούστουηομάδατουΜακρο-

χωρίου. Συγκεκριμένα το νεανικό
συγκρότημα του Γρηγόρη Ηλιάδη
στις 6 τοαπόγευμαστην έδρα του,
στοανακαινισμένο γήπεδο τουΜα-
κροχωρίου, αντιμετωπίζει τον νεο-

φώτιστοστηνΑ’κατηγορίαΦίλιπποΜελίκης.

To πρώτο 
φιλικό

Μακροχώρι 
– Μελίκη

ΔενανησυχούνγιατοΑΦΜ
Τη βεβαιότητα της συμμετοχής στο πρωτάθλημα

της Γ΄ Εθνικής εκφράζουν τα στελέχη της Βέροιας

«Γεμίζει» το ρόστερ της
η «Βασίλισσα»

Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερου 
ενθουσιασμού και διάθεσης 
για δουλειά πραγματοποι-

ήθηκε την περασμένη Τετάρτη η 
πρώτη συγκέντρωση του ποδοσφαι-
ρικού τμήματος της Α.Ε.Π Βέροιας.

Ιδιαίτερασημαντικήκαιηενίσχυσητηςομάδος
δίνονταςνέοαέραεμπειρίαςκαιποιότηταςμετους
Θεοδοσιάδη ΔημήτρηαπόΡοδοχώρικαι τηνεπι-
στροφήτωνΠουλιόπουλουΙωάννη,ΚιατικίδηΝι-
κόλαουκαιΘεοδωρίδηΑνδρέα που επιστρέφουν
μετάαπόέναχρόνοαπουσίαςαπότηνομάδατου
ΑγροτικούΑστέραΑγίαςΒαρβάρας.

Ο ΤεχνικόςΔιευθυντής τηςΟμάδοςΚοςΣτέ-
φανοςΓαϊτάνοςκαθώςκαιοΠροπονητήςΚοςΔη-

μήτρηςΧριστοφορίδης  αφού καλωσόρισαν  τους
ποδοσφαιριστές (παλιούς και νέους) ανέλυσαν τη
φιλοσοφία και τοπλάνο της νέαςποδοσφαιρικής
χρονιάςδίνονταςιδιαίτερηέμφασηστοστόχοπου
δεν είναι άλλος απόαυτόνπου ηΑ.Ε.ΠΒέροιας
διακρίνετεστατόσαχρόνιαύπαρξηςτης.

Την ανίχνευση-εκπαίδευση καιπροώθηση νε-
αρών και ταλαντούχωνποδοσφαιριστώνπου θα
στελεχώσουνομάδεςυψηλούεπιπέδουκαθώςκαι
ταεθνικώνμαςσυγκροτημάτων.

Δόθηκανοδηγίεςγια τις Ιατρικές εξετάσεις των
παικτώνκαθώςκαιγια τις εργομετρικέςμετρήσεις
τους.

Στουςποδοσφαιριστέςδιανεμήθηκεπλήρεςσετ
ιματισμού.

Η οικογένεια τηςΑ.Ε.ΠΒέροιας εύχεται σε ό-
λουςμίαχρονιάγεμάτηενέργειακαιεπιτυχίες.

Ηπρώτησυγκέντρωσητουποδοσφαιρικού
τμήματοςτηςΑ.Ε.ΠΒέροιας

Ο32χρονοςΑναστάσιοςΠασβαντίδης από τη
Βέροια,  έγινε και επίσημαο 17οςαθλητής, μετά
καιαπότηνέκδοσητουαθλητικούτουδελτίου.Με
μιαανάρτησηστο facebookoΑ.Σ.ΑμεΑ«ΕνΣώ-
ματιΥγιεί»Βέροιαςκαλωσορίζειτοννέοαθλητή.

Συγκεκριμένααναφέρει:
«Ηανοδικήπορεία τουσωματείουμας,πιστο-

ποιείται από το γεγονόςότι όλο καιπερισσότεροι
νέοιμεαναπηρίααπότηνπεριοχήμας,βρίσκουν
σε εμάς τον τρόποώστε ναανοίξουν τους ορίζο-
ντεςτουςμέσωτουπαραολυμπιακούαθλητισμού!

ΟΑναστάσιοςΠασβαντίδης, 32χραπό τηΒέ-
ροια,έγινεκαιεπίσημαο17οςαθλητήςμας,μετά
καιαπότηνέκδοσητουαθλητικούτουδελτίου.Ο
Τάσος, είναι από τηνπαιδική του ηλικία αθλητής
της ΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισης και θα έρχεται
ναπλαισιώσει τηνήδηεπιτυχημένηομάδαΕπιτρ.
Αντισφαίρισης τουΑ.Σ.ΑμεΑ «Εν ΣώματιΥγιεί»
Βέροιας!

Τάσο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του
Α.Σ. ΠροσαρμοσμένουΑθλητισμού «Εν Σώματι
Υγιεί»Βέροιας!«

Ο Αναστάσιος Πασβαντίδης, εντάχθηκε 
στον Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό6-8-2018 μέχρι12-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

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

ΣυνεχίζεταικανονικάτοΣαββατοκύριακοη3ηρο-
δακΟινογνωσίαπουδιοργανώνειοΠολιτιστικόςσύλ-
λογος τηςΜΙΕΖΑΣΚοπανού,στοδημοτικόσχολείο
Κοπανού,στις9:00μμ.Οιχθεσινοβραδινέςεκδηλώ-
σειςτηςΠαρασκευής,ακυρώθηκανλόγωκαιρού.Το
πρόγραμματουΣαββατοκύριακου,έχειωςεξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ4/8
9-9:30Προσέλευσηκοινού
10:00Έναρξηεκδηλώσεων

10:15Χαιρετισμοί
10:30ΠολιτιστικόςΣύλλογοςΚοπανού«ΗΜΙΕΖΑ»
11:00Έναρξηκαλλιτεχνικούπρογράμματος
ΣταύροςΣαββίδηςΤραγούδι
ΜπάμπηςΙωακειμίδηςΤραγούδι
ΧρήστοςΣιαπανίδηςΛύρα
ΔημήτρηςΟυσταπασίδηςΝταούλι
ΝίκοςΓεωργιάδηςΝτραμς
ΔημήτρηςΦουντουκίδηςΠλήκτρα
ΚΥΡΙΑΚΗ5/8
9-9:30Προσέλευσηκοινού
10:00Έναρξηεκδηλώσεων
10:15Χαιρετισμοί
10:30Έναρξηκαλλιτεχνικούπρογράμματος
ΘύμιοςΓκογκίδηςΤραγούδι/Ακορντεόν
ΚώσταςΣιώπηςΚλαρίνο
ΠαύλοςΚαγκελίδηςΤραγούδι
ΓιάννηςΤσιτιρίδηςΤραγούδι
ΘωμάςΜπαϊρακτάρηςΛύρα
ΣτέφανοςΠεγελίδηςΝτραμς
ΣταύροςΤουλκιαρίδηςΠλήκτρα
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ4/8
10:30πμ.ΠύληΚιόσκιΝάουσας τόπος συ-

νάντησης
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΗΓΗΣΗστιςαρχαιότη-

τεςτηςπεριοχήςμας
11:00πμ.1.ΤάφοςτηςΚρίσεως
2.ΜακεδονικόςΤάφοςΑνθεμίων
3.ΑρχαίοΘέατροΜίεζας
4.ΟτάφοςτωνΑθλητών
5.ΤοΝυμφαίοτηςΜίεζας
1:00μμΔροσιστικόςμπουφές
Αρχαιολόγος:ΕΦΑΗμαθίας
ΜεταφοράπεριήγησηςΔωρεάν
Πληροφορίες: 2332043624, 6977939806,

6937001403,6987981342
ΚΥΡΙΑΚΗ5/8
11:00πμ.ΠλακόστρωτοΠάρκουΝάουσας
Ζωγραφίζουμε, παίζουμε, δημιουργούμε με

τηνΖωγράφοΜπέρσουΑνδρομάχηλαιτονΠο-
λιτιστικόΣύλλογοARTVILLEΝάουσαςβασισμέ-

νοστοροδάκινογιαμικρά-μεγάλαπαιδιά.
12:00πμ.ΣυνεχίζουμεμεΓαστρονομία
ΜετονGuestchefΓιώργοΠαλησίδη,Καθηγητή

Γαστρονομίας-Τουρισμού.
Με4δημιουργικάεργαστήριαΜοντέρναςΚου-

ζίναςκαιBARTENDING
-MASTERPEACH(μαγειρικήγιαπαιδιά)
-PEELTHEPEACH(γεύση:γλυκό)
-PEACHEESH(γεύση:σαλάτααλμυρήμεβάση

τοροδάκινο)
-PEACHJITO(γεύση:ποτόvirqiuήαλκοολούχο

(τοpeachjitoμοιάζειμετοmojito)
ΕίσοδοςΕλεύθερη
Η3ηΡοδακοινογνωσίαγίνεταιΥπότηναιγίδα

τουΥπουργείουΑγροτικήςΑνάπτυξης καιΤροφί-
μων.ΜετηνΣυνδιοργάνωσητουΔήμουΝάουσας
και Με τηνΣυμμετοχή τηςΠεριφερειακήςΕνότη-
ταςΗμαθίας.

ΜέχρικαιτηνΚυριακή5Αυγούστου
η3ηροδακΟινογνωσίατηςΜΙΕΖΑΣ

Οι χθεσινοβραδινές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν λόγω καιρού

Φαρμακεία
Σάββατο 4-8-2018

08:00-14:30ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥ-
ΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας) 23310-
75180

08:00-14:30ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ)
23310-63620

08:00-14:30ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

14:30-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Κυριακή 5-8-2018
08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
14:30-21:00ΤΕΡΖΑΚΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ&ΣΙΑ

ΟΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-25577
19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

Δευτέρα 6-8-2018
16:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ2623310-24123
16:00-21:00ΘΩΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ82

23310-67530
19:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102
21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρομέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου,μεασανσέρ,που

ναχρίζειανακαίνισημέχρι
40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένοκαι
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέρισμα
ρετιρέ120τ.μ.επίτηςοδούΝ.Πλαστήρα,ανα-
καινισμένο,ατομικήθέρμανση,ενεργειακότζάκι,
ηλιακόθερμοσίφωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικές
συσκευές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετι-
μήευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙπαραθαλάσσιαοικόπεδαστο
ΚαστρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συ-
νεχόμεναστουςΝ.ΠόρουςΠιερίας) των200
τ.μ.,περιφραγμέναμε δίκτυα νερού και 8με-
τρους δρόμους. Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:
6932240774.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  2 αγροτεμάχια
σε Σταυρό και Μακροχώριον Ημαθί-
ας.Τοπρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστην
περιοχή «Σοφολιό» εμβαδού 14.750
τ.μ., αρδευτικό και το δεύτερο στη θέ-
ση «Γαβριάλογα» εμβαδού 9.750 τ.μ.
Τιμήσυζητήσιμη.ΠληροφορίεςκοΠαύλο
τηλ.6932-425818.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηη οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796. Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

νοικιάζονταιδιαμερίσματα70 τ.μ.
2ΔΣΚWCμε40,00 ευρώ τηνη-
μέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμε-
ζονέτες70 τ.μ.2ΔΣΚWCεξοπλι-
σμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματα
από45τ.μ.έως70τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.Πληρ.τηλ.:
6944644220,6983204389&2374071607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πιχείρηση Fast-
Foodεπίτηςοδού
Εληάς σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οι-
κόπεδο 744 τ.μ.
στηΒέροια γωνια-
κό. Χτίζει 890 τ.μ.
Τηλ.:2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαεπί τηςοδούΕθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.
Τηλ.: 6974326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής τηςΒέροιας,δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγω σύ-
νταξηςσεκαλήτμή.Κά-
θε έλεγχοςδεκτός.Με-
σιτικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρωςε-
ξοπλισμένο,ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500τ.μ.μεελιέςστον
κόμβο Βέροιας. Τιμή
11.500ευρώ.Τηλ.:6934
888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στοΛουτρό
Ημαθίας, ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μπερές οροφοδιαμέρι-
σμα  2ου ορόφουστη
Θεσ/νίκη επί της οδού
Π. Καραμανλή, 200μ.
από το Ιπποκράτειο,
120 τ.μ., αποτελούμε-
νο από τρία υπνοδω-
μάτια,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο&W.C. Ιδανικό
γιαφοιτητές.Τηλ.:6936
585843.
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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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων
μεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πολύκα-
λέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:
6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείουσε εξαι-
ρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1
τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4
συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέ-
κλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται αγροτεμάχιο
με δέντρα 7 ετών
πυκνής φύτευσης
στην Παλιά Λυκο-
γιάννη. Τηλ.: 6944
693222κ.Άγγελος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.Από1/8/2018διαθέσιμη.

Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα,Ανελκυστήρα,Ηλ.
Συσκευές,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:180€.

Κωδ.23486ΚΕΝΤΡΟ ,στηνΑνοίξεως
κοντά,γκαρσονιέρα44τ.μ.,καθ.κατασκευή
80,1υ/δ,3οςόροφος,κέντροαπόκεντρο,
ατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά,συν-
θετικάκουφώματακαινούργιαμεδιπλάτζά-
μια,σεπολύκαλήτιμή,ενοίκιο180€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκοντά
με1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέεπι-
πλωμένη45τ.μ.σεκαλήκατάσταση,μεθωρα-
κισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακόθερμοσίφωνα
,καθώςκαιπάρκινγκστηνπυλωτή,θέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντου-
λάπα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα180€.

Κωδ.23133ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Μικρόδυα-
ράκι59τ.μ.,καθ.κατασκευή2002,2υ/δ,1
οςόροφος ,βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογα
συντηρημένο,νεοαναγειρόμενοκαισίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής,έχειδύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης , ενεργειακήςκατηγορίας
Γ,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,η
ατομικήμεκλιματιστικό,έχειεπίσηςδυνατό-
τηταστάθμευσηςκαιτομίσθωματου200€.
Από15/8/18ελεύθερο.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ:23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω,Κήπο
ωραίοκαιΤζάκι,με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.Από1/8/18ελεύθερη.

Κωδ.24132ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Διαμέρισμα
85 τ.μ., κατασκευή 2009, 2 υ/δ, 3 ος ό-
ροφος, η θέα τουμοναδική,σεπερίοπτη
θέση,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεμπάνιο
κόσμημα,συνθετικά κουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρη-
τές,θωρακισμένηπόρτα, έχει κλειστόατο-
μικόπάρκινγκ32τ.μ.,καιμίααποθήκηστο
υπόγειο,όχισεκατοικίδια,ενοίκιο260€.Θα
είναιελεύθεροαπό10/8/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας 116 τ.μ. κομπλέ ανακαι-
νισμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμε
τζάκι ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνα
και3μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπως
είναι , μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμί-
σθωματα270€.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο ,1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους, και
2WC.Είναι κατασκευασμένο το1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC.Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα . -Τιμήπολύπολύ χαμηλή μόνο
110€.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

συνολικής επιφάνειας18 τ.μ.ανωτ.  ύψος
αυτ/του1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατα-
σκευής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώ-
σεων,πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύ
ωραίοσαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαι
μεδύομπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευ-
σηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
το διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 172
τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι
1WC. ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιοηευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη
καιμεεντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπου διαχέεται στο χώρο, με
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμιακαικλειστόπάρκινγκ.Εντυπωσιακοί
χώροιυποδοχήςκαιπροτείνεταισεαπαιτη-
τικούςαγοραστές.Τιμή260.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-
τοικία120τ.μ.,στηΦυτιά,νόμιμημε40τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντρο του χωριού ,πωλείται όπως είναι
επιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,δι-
αθέτημίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
βλέπειόλοντονκάμπο,άψογασυντηρημέ-
νη,γεωμετρικάδομημένη,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
διαθέτειπαραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

υπόγειααποθήκη,μεγάλημεάδειακαιγια
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των
,κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπό-
γειο,ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976, είναι ανακαινισμένοι και
σεπολύκαλήκατάσταση , τιμή εξαιρετικά
χαμηλήμόνο50.000€όλα.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ., καιμε110 τ.μ.υπόγειο τοοποίο επι-
κοινωνείμε εσωτερικό υδραυλικόανελκυ-
στήρα,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,
ισόγειο,νεόδμητο,σεεξαιρετικήκατάσταση
και καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλάτζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομική
θέρμανσηπετρελαίου, σεπολύ καλή γει-
τονιά, κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγά-
λο κατάστημασυνολικής επιφάνειας 900
τ.μ.σε τρία επίπεδα . Ισόγειο300 τ.μ.1ος
300τ.μ.καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:
350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,αμφιθεα-
τρικό, κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

τ.μ.,σπάνιο ,με εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στη θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδοφιλέτο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφα-
σιστικόαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,25.000€.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολι-
κήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ.  δόμησης0,8 , άρτιο και οικοδο-
μίσημο,μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

ΕπιχείρησηστηΒέροιαστοχώρο τουφα-
γητού,μεπολλάχρόνιαεμπειρίακαιφήμη
εξαιρετική.Γιαλόγουςαποχώρησηςαπότην
πόλημας διατίθεται σε επαγγελματία του
είδους.Τομέγεθοςτης80τ.μ.μέσακαι60
τ.μ έξω.Θέσειςκαθισμάτων72και ενοίκιο
750€.Τιμήπώλησηςστις40.000€.υπόδειξη
μόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,
γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία, σε τιμήπράγματι χαμηλή, μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΕΠΕΙΓΟΝ από επιχείρησηπουανα-
πτύσσεταιμεπροϊόνταάμεσηςανάγκης
από τον καταναλωτή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3
άτομασοβαρά,ηλικίας30έως45ετών
γιασυνεργασία.Πολύυψηλάεισοδήμα-
τα.Πληροφορίες:6987979453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.



14 4-5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1ος όροφος 70 τμ απέναντι
από τηνΑστυνομία, 2 δωμά-
τια,σαλόνι, κουζίνα, εσωτερική
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκι και αυτόνομη θέρμαν-
ση με ογκομετρητή, ανοιχτό
parking. Τηλ. επικοινωνίας:
6937243744.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1 στρέμμα, με 30 τ.μ.
έξτρα χώρος και 80 τ.μ. απο-
θηκευτικός χώρος, ανακαινι-
σμένα, νυχτερινό ρεύμα. Τηλ.:
6936204117.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1ος όροφος, 70 τ.μ. απέναντι
από τηνΑστυνομία, 2 δωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, εσωτερική
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκικαιαυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητή, ανοιχτό parking.
Τηλ .  επ ι κο ι νων ίας :  6937
243744.

ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 150,00 ευρώ, γκα-
ράζ, αυλή, μεπανορανική θέα,
ηλιακό και τζάκι. Τηλ.: 23310
91663.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοικιάζεται

κατάστημα100τ.μ.μευπόγειο
μεW.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςκατηγορίας
Δ (λεωφορείο) ή κατηγορίας Ε
(επικαθήμενο)γιαεργασίασεα-
ντίστοιχα οχήματα.Επικοινωνία
κ. Κώστας 23310 21904ώρες
09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαναφροντίζει
στηΝάουσα, σε 24ωρη βάση,
(εσωτερικήμερεπό)ηλικιωμένη
κυρία,όχικατάκοιτη.Απαραίτητο
ναμιλάει ελληνικάμεσχετικήε-
μπειρία.Τηλ.επικοινωνίας6944
647074,ώρες επικοινωνίας: 10
π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ολιγό-
ωρη φροντίδα ηλικιωμένης με
κατάκλισηστιςΒαρβάρες.Τηλ.:
6981894337.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙκοπέλεςγιαερ-
γασία καμαριέραςκαι κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Κέντρο
Ξένων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» κα-
θηγήτριαΑγγλικών.Βιογραφικά
αυτοπροσώπωςκατόπινραντε-
βούστοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμεμηχανά-
κι για εργασία εντός τηςπόλης
Βέροιας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για με-
ρική απασχόληση σε οδοντια-
τρείο. Τηλ. επικοινωνίας: 6946
145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαγιαημια-
πασχόλησηστοαρτοποιείοΤΑΝΟΣ
στηΒέροια.Τηλ.:6982643134.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίςυποχρεώσειςγιαφροντίδα
ηλικιωμένηςκυρίαςστηΝάουσα
με δυνατότητα διαμονής και το
βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα.Βάσω)&
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙεργάτεςγιασυ-
σκευαστήριοτροφίμωνστοΜα-
κροχώριΗμαθίας.Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery
μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-
τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984

472747κ.Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-

σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως σερ-
βιτόρα γιαπρωινή-απογευματι-
νή εργασία σε καφενειο-σπορτ
καφέ, στηνΠερικλέους 11 στη
Βέροια, περιοχή παλαιάςΜη-
τρόπολης.Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το
καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-
σουνστηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβασηστην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με

το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-
φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμονοκατ/iκατου200675000[i]
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΚΕΝΤΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκοπλαμ,πορταα-
σφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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καρέκλες, τραπέζι, τραπε-
ζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο
συσκέψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί), ντου-
λάπα-ράφια (μελί), κα-
ναπέδες, όλα σε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.

Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρός,ευπα-

ρουσίαστος καισυνταξιού-
χοςΑμερικής, χωρίςοικογ.
υποχρεώσεις με ιδιόκτητη
κατοικίαεντόςΒέροιας,ενδι-
αφέρεταιγιασοβαρήσχέση
μεκυρία47-55ετών,ευπα-
ρουσίαστησοβαρή,χωρίς
οικογ.υποχρεώσεις.Μόνο
σοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:
6970648520.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70
ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-
ρία από 55 έως 65 ετών
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς
ζητάει κυρία με σκοπό
το  γάμο,  χωρ ίς  υπο-
χρεώσεις. Τηλ.: 23310
26934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ελλην ι -

κής  αν τ ιπροσωπε ίας
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του ‘99, πετρέλιο
1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟ
έως 12/2019, αξία 1.500
ευρώ.Τηλ.: 6974 876369
κ.Απόστολος.

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.grτου Σαββατοκύριακου

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.



Ο Υπουργός Εσωτερικών, 
Πάνος Σκουρλέτης, και ο Α-
ναπληρωτής Υπουργός Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης 
Χαρίτσης, ενεργοποίησαν την 
Πρόσκληση ΙV του Προγράμ-
ματος «ΦιλόΔημος», συνολικού 
ποσού χρηματοδότησης ύψους 
200.000.000 ευρώ για τον Άξονα 
Προτεραιότητας «Δράσεις για τη 
βελτίωση της αγροτικής οδοποι-
ίας». 

• Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλει μία Πράξη με α-
νώτατο ποσό χρηματοδότησης, από το Πρόγραμμα, 
700.000 ευρώ 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων είναι 
η 17η Σεπτεμβρίου και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2018

• Η ένταξη των προτάσεων γίνεται με άμεση αξιολό-
γηση 

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση έρχεται να απαντήσει 
στην πάγια ανάγκη βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας 
με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος 
είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, 
η ταχύτερη  και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών 
μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη 
μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» εκτός α-

πό την αγροτική οδοποιία έχουν 
ενεργοποιηθεί και οι προσκλή-
σεις για έργα ύδρευσης, απο-
χέτευσης και για την αποκατά-
σταση ΧΑΔΑ. Οι τέσσερις αυτές 
Προσκλήσεις θέτουν στη διάθε-
ση των Δήμων  χρηματοδοτήσεις 
ύψους 625.000.000 ευρώ. Σε 
συνδυασμό με τα 180.000.000 
ευρώ των τριών Προσκλήσεων 
του «ΦιλόΔημος ΙΙ» για προμή-
θεια μηχανημάτων έργου, ανα-

βάθμιση Παιδικών Χαρών και συντήρηση Σχολικών Κτιρί-
ων και αύλειων χώρων τους, οι συνολικές διαθέσιμες χρη-
ματοδοτήσεις στους Δήμους ανέρχονται σε 795.000.000 
ευρώ για το 2018. 

Το παραπάνω ποσό ήδη υπερβαίνει τις αρχικές προ-
βλέψεις για τους διαθέσιμους πόρους το 2018 κατά 
55.000.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία επεξεργασίας και 
ενεργοποίησης νέων Προκλήσεων για το 2018 βρίσκεται 
σε εξέλιξη.    

Τα Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», 
είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργείων Ε-
σωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα 
«ΦιλόΔημος», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, προβλέπει τη δανειοδότηση των ΟΤΑ από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη 
χρηματοδότηση των έργων. Τα δάνεια εξοφλούνται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να επιβα-
ρύνουν τους δήμους.
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Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στο πλαίσιο 
της Πανελλήνιας Δράσης του ΥΠ.ΠΟ «Εν νυκτί»

Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο και στην

 Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας
 από τον αρχαιολόγο Ι. Γραικό 

την Τετάρτη 8 Αυγούστου
Η Εφορεία 

Αρχα ιοτήτων 
Ημαθίας, στο 
πλα ίσ ιο  των 
πανελλήν ιων 
ε κδ η λώ σ ε ω ν 
του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 
‘’Εν νυκτί’’, σας 
προσκαλεί την 
Τετάρτη, 8 Αυ-
γούστου 2018 
στις 9.00 μ.μ., 
στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Βέ-
ροιας και στην 
Παλαιά Μητρό-
πολη Βεροίας, 
στην ξενάγηση 
με τίτλο: Στηλ-
λογραφήσεις: 
δημόσιες ανα-
κοινώσεις ριζι-
κών αλλαγών 
του ανθρώπι-
νου βίου στην 
αρχαία και σύγ-
χρονη Βέροια.

Από τις α-
ναγραφές απε-
λευθερώσεων 
δούλων στους 
κίονες που πε-
ριστοίχιζαν την ρωμαϊκή οδό και τα ιερά στην αρχαία Βέροια, μέχρι τις αγγελίες 
απώλειας και μνήμης προσφιλών προσώπων στους ξύλινους στύλους της ΔΕΗ, η 
τυποποιημένη, λιτή και έμπλεη συναισθημάτων ανακοίνωση της ριζικής αλλαγής του 
ανθρώπινου βίου παρουσιάζει σταθερά χαρακτηριστικά ανά τους αιώνες, τα οποία 
αφορούν τόσο σε μία εν πολλοίς στωική αντίληψη για τη ζωή όσο και στα όρια μετα-
ξύ ιδιωτικού και δημόσιου βίου. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, ώρα 
21:00. Ξεναγεί ο αρχαιολόγος κ. Ι. Γραικός. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»
 200 εκατ. ευρώ στους Δήμους 
για έργα αγροτικής οδοποιίας

Άριστες οι εντυπώσεις της 
αποστολής του Δήμου Νάουσας 
στο Ζγκορζέλετς της Πολωνίας

Γεμάτα νέες εμπειρίες, παραστάσεις και ενθουσια-
σμό επέστρεψαν τα παιδιά της 12μελούς αποστολής 
του Δήμου Νάουσας από το αδελφοποιημένο Ζγκορ-
ζέλετς της Πολωνίας. Η επίσκεψη έγινε 21-27 Ιουλίου, 

σε ανταπόδοση της φιλοξενί-
ας πολωνικής αποστολής νέ-
ων πέρυσι το καλοκαίρι στη 
Νάουσα.

Κατά την επιστροφή τους 
οι 10 συμμετέχοντες και οι 
συνοδοί τους επισκέφθηκαν 
το γραφείο του Δημάρχου 
Νίκου Κουτσογιάννη, στον 
οποίο περιέγραψαν τις άρι-
στες εντυπώσεις τους από 
την παραμονή τους στην 
αδελφοποιημένη πολωνική 
πόλη.

«Προσπαθούμε να κρα-
τήσουμε ζωντανούς τους 
δεσμούς με τις ‘αδελφές’ 
πόλεις της Ευρώπης, δίνο-
ντας την ευκαιρία στη νεο-
λαία μας για νέες γνωριμίες, 
νοοτροπίες και μελλοντικές 
συνεργασίες» δήλωσε ο Δή-
μαρχος, ευχαριστώντας τα 
παιδιά για το καλό πρόσωπο 
που έδειξαν στο Ζγκορζέ-
λετς, εκπροσωπώντας άξια 
τη Νάουσα και την Ελλάδα.
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