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“Στα υπόγεια” το πολιτικό 
επίπεδο μέσα στη Βουλή

   Ενώ είναι ανοιχτά τόσα πολιτικά μέτωπα και τα 
προβλήματα στην ελληνική κοινωνία περιμένουν λύση, 
στην προχθεσινή συζήτηση στην Βουλή,Τσίπρας και 
Μητσοτάκης είχαν να λύσουν τα προσωπικά τους. 
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούσε 
από τον πρωθυπουργό να μην ξαναναφερθει στην 
σύζυγο του Μαρεβα, ενώ σε υπονοούμενα που άφησε, 
ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε να φέρει στοιχεία. 
Μήπως κατοικούν σε άλλη χώρα; Εθνικά θέματα που 
καίνε, μειώσεις στους συνταξιούχους, κατάρρευση των 
ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοί κοκορομαχουν; 
Καλά ότι το πολιτικό επίπεδο και ο πολιτικός λόγος έχει 
κατέβει πολλά επίπεδα είναι δυστυχώς το μόνο βέβαιο, 
αλλά ειδικά σε κάποιες κρίσιμες πολιτικές συγκυρίες ας 
σταθούν στο ύψος που επιτάσσει η θεσμική τους θέση. 
Οι πολίτες πλέον όχι απλά βαρέθηκαν, αλλά αηδίασαν 
με την πρακτική “ενώ ο κόσμος χάνεται οι πολιτικοί μας 
κάνουν χειροτεχνία”! Το πολιτικό επίπεδο όπως έχει 
πέσει στα υπόγεια τα τελευταία χρόνια, με αυστηρή και 
απαιτητική στάση των πολιτών και δίκαιη κριτική μπορεί 
σιγά σιγά να ανεβεί όχι για ρετιρέ, αλλά τουλάχιστον 
αξιοπρεπώς πάνω από το έδαφος...

2 www.laosnews.gr 7-8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018

Μήνας:7

Εβδομάδα:27

ΑνατολήΉλιου:05.09

ΔύσηΉλιου:19.50

188-177

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
7-8

ΙΟΥΛΙΟΥ
+ Κυριακής μεγαλομ., Θωμά εν Μαλέω

του Σαββατοκύριακου

Με βεσπο-πορεία στο 
συλλαλητήριο της Βεργίνας

«Ωςενεργοίπολίτες,πουσυμμετείχαμεστομεγάλοσυλλα-
λητήριοτηςΘεσσαλονίκηςγιατηΜακεδονία,δενμπορούμενα
λείπουμε,απόαυτότηςΒεργίναςτηνερχόμενηΔευτέρα,που
διοργανώνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς της
περιοχήςμας».ΑυτόγράφουνστοFacebookτηςομάδαςτους,
οιVespaClubτηςΒέροιαςκαικαλούνόλαταμέλητους,να
συναντηθούνστις7.30μ.μ.στηνΕλιάκαιναξεκινήσουνμηχα-
νοκίνητοιπροςΒεργίνα…

Στην Επίδαυρο ο Γιώργος Βέγγος,
«τρέχει» τα φώτα του «Αγαμέμνονα»

ΣτοαρχαίοθέατροτηςΕπιδαύρουβρίσκεταιαπότηνημέραπουξεκίνησανοιπρόβεςτου«Αγαμέμνονα»,οέμπει-
ροςτεχνικόςτουΔΗΠΕΘΕΒέροιαςΓιώργοςΒέγγος,ωςυπεύθυνοςγιαταφώτατηςπαράστασης,πουείναιπαραγω-
γήτουΦεστιβάλΑθηνώνΕπιδαύρουκαιτωνΔΗΠΕΘΕΒέροιας-Κοζάνης.

ΑπότηνΕπίδαυρο,μαςέστειλετιςφωτογραφίεςηυπεύθυνητουΔΗΠΕΘΕΚατερίναΓρηγοριάδη,πουήτανεκεί,
ενώθυμίζουμεότιο«Αγαμέμνονας»ανεβαίνειτηνερχόμενηΤρίτη,10Ιουλίου,στοθέατροΆλσουςτηςΒέροιας!

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
για τη γιορτή του Αγίου Προκοπίου

Κατάτηδιάρκειαθρη-
σκευτικών εκδηλώσεων
εορτασμού του Ιερού
ΝαούΑγίου Προκοπίου
αυτό τοΣαββατοκύρια-
κο, στην οδό Λυκούρ-
γου, απαγορεύεται από
τηνΑστυνομία  η στάση
και  στάθμευση όλων
των οχημάτων όπουαυ-
τή επιτρέπεται, στην ο-
δόΛυκούργου, από τη
συμβολή της με την οδό
ΑγίουΑντωνίου έως τη
συμβολή της με την οδό
Κεντρική.

Οικυκλοφοριακέςρυθμίσειςθαισχύσουναπότις16:00τουΣαββάτου07-07-2018έωςτις22:00΄τηςΚυριακής08-
07-2018.

Σιγοανάβουνταπροεκλογικάκάρβουνα,
καλοκαιριάτικα!

Πήρανφωτιάτατηλέφωνακαιπέσανβρο-
χή τα μηνύματαστην ραδιοφωνική εκπομπή
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ της Παρασκευής, όταν
συζητήθηκαν οι πιέσειςπου ασκούνται στον
Μιχάλη Χαλκίδη για να κατέβει στο δήμο
Βέροιας.Μάλιστααναφέρθηκε ηπληροφορία
για συνάντηση του με τονΚ.Μητσοτάκη την
μεθεπόμενηεβδομάδαπουθαξεκαθαρίσειτο
τοπίο, αν και ο ημαθιωτηςπολιτικός έχει δη-
λώσειότιπαραμένειηπρόθεσητουναείναιυ-
ποψήφιοςδήμαρχοςΑλεξάνδρειας.Τιθαγίνει
όμως αν επιστρατευτεί από τονΚυριάκο για
τηνπρωτεύουσα του νομού;Και εν τέλει δεν
ξέρουμεποιοςανησυχείπερισσότερο για μια
τέτοια εξελιξη...Ο νυν και εκ νέουυποψήφιος
δήμαρχοςΚ.Βοργιαζίδηςήοιυπόλοιποιυπο-
ψήφιοιμνηστήρεςγιατονδημαρχιακόθώκο;

Εναλλάξκυκλοφορίαόλωντωνοχημάτων
σετμήματουδρόμουπροςΠαναγίαΣουμελά

Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγω-
γή της οδικής κυκλοφορίας, τηνπρό-
ληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την
εξυπηρέτησηκαιασφάλεια τουκοινού,
κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατά-
στασηςκαθίζησηςοδοστρώματοςστην
κεντρική δημοτική οδόΠαναγίας Σου-
μελά με κατεύθυνση από τηνΤοπική
Κοινότητα Καστανιάς προς το χώρο
του ΙδρύματοςΠαναγίαΣουμελάηΔι-
εύθυνσηΑστυνομίας αποφάσισε, από
τηνέκδοσητηςπαρούσηςέωςκαι την
οριστικήεπίλυσητουανακύπτοντοςζη-
τήματος,τηνεναλλάξκυκλοφορίαόλων
τωνοχημάτωνστην χ.θ.1,380 τηςΔη-
μοτικής οδούΠαναγίαΣουμελάαρχό-
μενηαπό τηΔιασταύρωση τηςΠ.Ε.Ο.
Βέροιας-ΚοζάνηςμετηνΔημοτικήοδό
Παναγίας Σουμελά -ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΓΡΑ-ΓΡΟΥ.

Παράλληλαθατοποθετηθείσήμανση,γιαεναλλάξκυκλοφορίατωνδύοκατευθύνσεων.
ΟιρυθμιστικέςπινακίδεςκαιλοιπέςσημάνσειςθατοποθετηθούνκαιθασυντηρούνταιμεμέριμνατηςΔιεύθυνσηςΤε-

χνικώνΥπηρεσιώνΔήμουΒέροιας,ενώοιπαραβάτεςδιώκονταικαιτιμωρούνται,σύμφωναμετιςδιατάξεις

Επιδείνωσητουκαιρού
απόσήμερα

έωςκαιτηΔευτέρα
ΜεταβολήτουκαιρούαπόσήμεραΣάββατο,απόταβόρεια

με τοπικές  βροχές και καταιγίδεςπρόσκαιρα κατά τόπους ι-
σχυρέςπουδεναποκλείεταινασυνοδεύονταιαπόχαλαζοπτώ-
σεις καιπολύ ισχυρούςανέμους. ΣτηΒέροια θαβρέχει από
τομεσημέρι τουΣαββάτουκαι τηνΚυριακή,κατά τηδιάρκεια
όλης της ημέρας Παρά την εξασθένηση τωνφαινομένων ο
άστατοςκαιρόςθαδιατηρηθείστομεγαλύτερομέροςτηςηπει-
ρωτικήςχώραςκαιτιςεπόμενεςημέρεςτηςεβδομάδας.Προ-
σοχήαπόόλουςγιατονασφαλήσχεδιασμότωνμετακινήσεων
καιτωνδραστηριοτήτωνμας.
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Τη Δευτέρα 9 Ιουλίου

Πανέτοιμοι σύλλογοι και φορείς για το συλλαλητήριο στη Βεργίνα
-Από τις 5.30 μ.μ. αστικά και λεωφορεία θα μεταφέρουν τον κόσμο

Ο ένας μετά τον άλλο, 
σύλλογοι και  φορείς από 
όλη την Ημαθία, δηλώνουν 
συμμετοχή στο  συλλαλητή-
ριο για τη Μακεδονία, που 
θα γίνει τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 
στην κεντρική πλατεία της 
Βεργίνας, στις 7.30 μ.μ.

Επιστέγασμα των καλε-
σμάτων αποτελεί  η χθεσι-
νοβραδινή εγκύκλιος του 
Μητροπολίτη Παντελεήμονα, 
ενώ η Οργανωτική Επιτρο-
πή, αλλά και οι αρμόδιες Υ-
πηρεσίες για την διευκόλυν-
ση της κυκλοφορίας και την 
ασφάλεια του κόσμου είναι 
σε ετοιμότητα.

Για την μετακίνηση των πολιτών, τα αστικά και τα λεωφο-
ρεία θα ξεκινήσουν από τις αφετηρίες τους, τα δρομολόγια 
προς Βεργίνα, από τις 5.30 με 6.00 το απόγευμα.

Κάλεσμα του Μητροπολίτη
Στην εγκύκλιό του ο κ. Παντελεήμων αναφέρει:
«Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
   Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ὁνόματος 

τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καί οἱ συμφωνίες πού 
ὑπογράφηκαν σέ βάρος τῆς Μακεδονίας μᾶς ἔχουν γεμίσει 
μέ βαθύτατη θλίψη. Ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική. Ἡ Μακεδο-
νία εἶναι Ἑλλάδα. Καμιά συμφωνία καί καμιά ὑπογραφή δέν 
μπορεῖ νά ἀκυρώσει αὐτή τήν μεγάλη ἀλήθεια.

Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε χρέος νά ὁμολογοῦμε καί βροντοφω-
νάζουμε αὐτήν τήν ἀδιαπραγμάτευτη ἀλήθεια. Γι’ αὐτό, σᾶς 
καλῶ ὅλους στήν μεγάλη συγκέντρωση γιά τή Μακεδονία 
πού θά πραγματοποιηθεῖ μέ τή σύμπραξη ὅλων τῶν συλλό-
γων τῆς Ἠμαθίας τή Δευτέρα 9 Ἰουλίου στίς 7:30 τό ἀπόγευ-
μα στή Βεργίνα, στήν καρδιά τῆς Μακεδονίας, στήν πατρίδα 
τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Νά μήν λείψει κανείς. 
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν 

καὶ ἀγάπης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης 

καὶ Καμπανίας Παντελεή-
μων»

Συμμετοχή και του  Δή-
μου Νάουσας 

Ο Δήμος Νάουσας α-
νακοινώνει ότι συμμετέχει 
στο συλλαλητήριο για την 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί την ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και 
ώρα 7:30 μ.μ.  στην ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Δ.Δ. 
ΒΕΡΓΙΝΑΣ.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει προγραμματίσει την ΔΩΡΕ-
ΑΝ μετάβαση από και προς τον χώρο του συλλαλητηρίου με 
λεωφορεία των ΚΤΕΛ αστικών και υπεραστικών γραμμών 
Βέροιας και Νάουσας.

Γ ι α  δ η λ ώ σ ε ι ς  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς   ε π ι κ ο ι ν ω ν ε ί -
τε  στο τηλ. 6937001403 κα. Δώρα Μπαλτατζίδου ή στο 
macedoniaelliniki@gmail.com.

Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχουν λεωφορεία:
 Στην πύλη του πάρκου Νάουσας. Ώρα αναχώρησης 6:00 

μμ, υπεύθυνος κρατήσεων κ. Κώστας Παραστατίδης, τηλ. 
6977273414. 

Στο κτίριο της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας. Υπεύθυνος 
κρατήσεων  κ. Φώτης Φανιάδης, τηλ. 6972020962.

Στο Ροδοχώρι με ώρα αναχώρησης  5:00 μμ.από την 
κεντρική πλατεία το οποίο θα περάσει από την κεντρική πλα-
τεία Γιαννακοχωρίου έως τις 6:00 μμ. Υπεύθυνος επικοινωνί-
ας  κ. Φώτης Φανιάδης. 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας καλεί τα μέλη του 
Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας με ανακοί-

νωσή της ενημερώνει ότι θα συμμετέχει στο συλλαλητήριο 
που θα γίνει τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στις 19:30 στη Βεργίνα και 
καλεί επίσης τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν.

Συμμετοχή και του Επιμελητηρίου Ημαθίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ημαθίας συ-

νεδρίασε  εν απαρτία χθες Παρασκεύη 6/07/2018 και αποφά-
σισε ομόφωνα να στηρίξει το συλλαλητηρίο που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Δευτέρα στη Βεργίνα.

Διευρυμένη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των 
Μπλόκων με την συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων μελών Δ.Σ 
Ομοσπονδιών και Αγροτικών Συλλόγων, πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 5 Ιουλίου στον Παλαμά Καρδίτσας. 

Από την  Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, μεταξύ άλλων 
τονίστηκε ότι χρειάζεται ακόμη καλύτερη οργάνωση και λειτουργία 
των Α.Σ και των Ομοσπονδιών ώστε να ενημερώνουν και να κινη-
τοποιούν τους αγρότες και να μαζικοποιούνται ώστε να γίνεται πιο 
αποτελεσματική η πίεση προς την εκάστοτε κυβέρνηση, η αποτρο-
πή των χειρότερων μέτρων που έχουν στα σκαριά και η ικανοποί-
ηση των αιτημάτων μας.

« Καλούμε τους αγρότες και κτηνοτρόφους να απαντήσουν 
στην αισχρή προπαγάνδα που στρέφεται ενάντια στο οργανωμένο 
αγροτικό κίνημα, τις Ομοσπονδίες και την ΠΕΜ περί ξεπουλήμα-
τος και αναποτελεσματικότητας των αγώνων» επεσήμαναν και 
συζήτησαν τα οξυμένα προβλήματα των αγροτών. 

Όπως ανέφεραν, γενικεύονται σε όλα τα προϊόντα οι πολύ 
χαμηλές τιμές στον παραγωγό αλλά και οι «ανοιχτές» τιμές από 
τις βιομηχανίες και τους εμπόρους κρατώντας σε ομηρία τους 
παραγωγούς αφού επί της ουσίας παραδίδουν την σοδειά τους 
χωρίς να ξέρουν πόσο, πότε και αν θα πληρωθούν. «Με τις πλά-
τες της κυβέρνησης τα μονοπώλια, οι βιομήχανοι και οι έμποροι 
αγοράζουν κοψοχρονιά τα προϊόντα μας και τα πουλάνε 3-5 φορές 
ακριβότερα στην λαϊκή κατανάλωση κερδοσκοπώντας σε βάρος 
αγροτών και καταναλωτών»… 

Όσον αφαρά τις ζημιές και τον ΕΛΓΑ, ανακοίνωσαν ότι σε όλη 
την χώρα υπάρχουν τεράστιες καταστροφές στην παραγωγή από 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα και μειώνεται δραστικά το εισόδημα 
των παραγωγών. «Ο ΕΛΓΑ ο οποίος στηρίζεται για την λειτουργία 
του και τις αποζημιώσεις αποκλειστικά και μόνο στις ασφαλιστικές 
εισφορές αγροτών και κτηνοτρόφων, λειτουργεί εχθρικά προς 
εμάς που τον χρηματοδοτούμε και δεν αναγνωρίζει τις έντονες 
βροχοπτώσεις ως κύριο ζημιογόνο αίτιο σε μια σειρά προϊόντα πχ 
Ροδάκινα, βαμβάκι, ρεβίθια, πεπόνια κ.α.  Παλεύουμε για αλλαγή 
του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει 
στο 100% από όλα τα ζημιογόνα αίτια στην παραγωγή και το κε-
φάλαιο. Να ενταχθούν στις αποζημιώσεις τα προϊόντα που επλή-
γησαν από τις βροχοπτώσεις αλλιώς να υπάρχει αναπλήρωση του 
χαμένου εισοδήματος των αγροτών». 

Η σύσκεψη αποφάσισε να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον 
υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και να του θέσει το πλαίσιο αιτη-
μάτων με το οποίο πραγματοποιήθηκε το πανελλαδικό 10ήμερο 
αγωνιστικής δράσης, καθώς και συγκεκριμένες απαντήσεις για τις 
αποζημιώσεις από τις βροχοπτώσεις και κάλυψη χαμένου εισοδή-
ματος από το εμπάργκο στην Ρωσία. Επίσης θα ζητήσουν  να μην 
ισχύσει η μείωση του αφορολόγητου ορίου αλλά να αυξηθεί στα 
12000€ συν 3000€ για κάθε παιδί. Ταυτόχρονα αιτούνται να ενημε-
ρωθούν, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης 
που είχε δώσει στην περίοδο των φετινών μπλόκων, πχ ακατά-
σχετο όριο 15000€, κατάργηση στον φόρο στο κρασί κ.α. 

Άμεση συνάντηση με τον Υπουργό ζητά 
η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων

- Ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις από τις 
βροχοπτώσεις και κάλυψη χαμένου εισοδήματος από το εμπάργκο

Θανατηφόρο 
τροχαίο χθες 

κοντά στον κόμβο 
Νησελίου

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες στις 4:30 το απόγευ-
μα στην Εγνατία οδό κοντά στον κόμβο Νησελίου, με θύμα νεαρό 
άνδρα, οδηγό βυτιοφόρου αυτοκινήτου που μετέφερε έλαιο.

Για άγνωστη αιτία το όχημα (το οποίο έφερε πινακίδες Βουλ-
γαρίας) κινούμενο στο ρεύμα της Εγνατίας με κατεύθυνση προς 
Βέροια, εξετράπη της πορείας του πέφτοντας στο βαθύ απρανές 
του δρόμου. Από το σημείο ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός του 
βυτιοφόρου από άνδρες του ΕΚΑΒ και τη συνδρομή της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τ.Τ. Αλεξάνδρειας.
Πηγή: emvolos.gr
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Η τελετή της κουράς 

και η έγκυρη απόκτηση 
του μοναχικού σχήμα-
τος δεν επιφέρουν την 
απώλεια της ικανότητας 
δικαίου ή της δικαιοπρα-
κτικής ικανότητας για το 
μοναχό ή τη μοναχή. Ω-

στόσο συνεπάγονται εξαιρετικά σημαντικές 
αλλαγές αναφορικά με το περιουσιακό τους 
καθεστώς, ενόψει της νομοθετικής πρόβλε-
ψης ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχεί-
ων ενός μοναχού, που υπάρχουν επ’ ονόματί 
του κατά την στιγμή της κουράς, περιέρχο-
νται, καταρχάς, αυτοδίκαια στην οικεία μονή. 
Πρόκειται ουσιαστικά για μία κατά κάποιον 
τρόπο κληρονομική διαδοχή, αφού παρότι 
εν προκειμένω ο κληρονομούμενος μοναχός 
είναι εν ζωή, εντούτοις η κουρά εξομοιώνεται 
ως προς τις νομικές της συνέπειες με το θά-
νατο ενός φυσικού προσώπου. Αυτό πρακτι-
κά σημαίνει ότι ένας μοναχός κληρονομείται 
δύο φορές : την πρώτη κατά την κουρά του 
για την περιουσία δηλαδή που απέκτησε όσο 
ήταν λαϊκός και δεν μεταβίβασε σε συγγενικά 
ή τρίτα πρόσωπα πριν αποφασίσει να εισέλ-
θει στην τάξη των μοναχών και τη δεύτερη με 
τον βιολογικό του θάνατο για την περιουσία 
δηλαδή που απέκτησε κατά τη διάρκεια του 
μοναχικού του βίου. 

Οι πολύ ειδικές και εξαιρετικά περίπλοκες 
σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις βρίσκονται 
στις διατάξεις του Ν. ΓΥΙΔ/1909 «περί Γενι-
κού Εκκλησιαστικού Ταμείου και διοικήσεως 
Μοναστηρίων», όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το Ν.Δ 1918/1942. Η παλαιότη-
τα του νόμου που απηχεί τις αντιλήψεις και 
τα δεδομένα μιας άλλης εποχής σε συνδυ-
ασμό με τη δύσκολη ερμηνευτική του προ-
σέγγιση δημιούργησε τις προϋποθέσεις για 
δραστικές νομολογιακές παρεμβάσεις που 
εφάρμοσαν και ερμήνευσαν το νόμο εδρα-
ζόμενες σε σύγχρονες κληρονομικές αντιλή-
ψεις. Επιπλέον γίνεται δεκτό ότι τα κενά και 
οι δυσνόητες νομικές έννοιες του ως άνω 
νόμου συμπληρώνονται από τις συναφείς 
ρυθμίσεις του κοινού κληρονομικού δικαίου, 
που αποτελεί κεφάλαιο του ισχύοντος αστι-
κού κώδικα. 

Οι διατάξεις του Ν. ΓΥΙΔ/1909 εφαρμόζο-
νται στους μοναχούς των κοινόβιων μονών 
της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εξαιρούνται οι 
μοναχοί του Αγίου Όρους, της Θράκης και 
της Σάμου, της Κρήτης, αλλά και των Δωδε-
καννήσων για τους οποίους ισχύει διαφορε-
τικό περιουσιακό καθεστώς. Ομοίως άλλο 
είναι το περιουσιακό καθεστώς των μοναχών 
που ανήκουν σε ησυχαστήρια ή σε μονές του 
κλίματος πρεσβυγενών πατριαρχείων. 

Δε θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξουμε 
ότι η πολυπλοκότητα του ζητήματος του πε-
ριουσιακού καθεστώτος των μοναχών που 
εγκαταβιώνουν σε μονές της ελληνικής επι-
κράτειας αποτελεί χαρακτηριστική περίπτω-
ση ανασφάλειας δικαίου για τους νομικούς, 
καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για μία 
ολική του μεταρρύθμιση και προσαρμογή 
στα σύγχρονα δικαιικά δεδομένα.    

Με την τέλεση λοιπόν της κουράς το σύ-
νολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
που κατείχε επ’ ονόματί του ο μοναχός ή η 
μοναχή περιέρχεται στην πλήρη κυριότητα 
του νομικού προσώπου της οικείας μονής, 
στα μοναχολόγια της οποίας ενεγράφη ο 
μοναχός. Έτσι κατά την κουρά του ο μοναχός 
μονής της Εκκλησίας της Ελλάδος θεωρείται 
ακτήμων, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
υπόσχεση για ακτημοσύνη που έδωσε κατά 
την ακολουθία της κουράς του. Παράλληλα 
η μονή αναλαμβάνει να καλύψει και τα τυχόν 
υπάρχοντα χρέη του μοναχού, μόνο όμως 
μέχρι το ύψος του ποσού στο οποίο ανέρχε-
ται το ενεργητικό της κληρονομιάς. 

Αν στην κληρονομιά περιλαμβάνεται ακί-
νητο, απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογρα-
φικού εγγράφου αποδοχής και η μεταγραφή 
του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτημα-
τολογικό Γραφείο. Τη θέση της απαιτούμενης 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου αντικαθιστά 
η έγγραφη βεβαίωση του οικείου μητροπο-
λίτη ότι τελέστηκε η κουρά και ο μοναχός 
εγγράφηκε στο μοναχολόγιο της μονής της 
μετανοίας του. Να σημειωθεί ότι εφόσον πα-
ραληφθεί η τήρηση της διαδικασίας σύνταξης 
αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφής τότε 
το σχετικό κληρονομικό δικαίωμα παραμένει 
μετέωρο. 

Παρά την υπόσχεση της ακτημοσύνης ε-
ντούτοις και μετά την κουρά ο μοναχός δύνα-
ται να αποκτήσει έγκυρα ατομική περιουσία. 
Ειδικότερα : 

(α) σε περίπτωση απόκτησης περιουσι-
ακού στοιχείου από χαριστική αιτία (δωρεά, 
κληρονομιά) ο μοναχός γίνεται αυτοδικαίως 
επικαρπωτής κατά ποσοστό 50 %, ενώ το 
σύνολο της ψιλής κυριότητας και το υπόλοι-
πο 50 % της επικαρπίας περιέρχονται στην 
Μονή. Τα τυχόν χρέη βαρύνουν τη Μονή 
μέχρι του ύψους του ενεργητικού της περιου-
σίας. Αν ο μοναχός αποποιηθεί το 50 % της 
επικαρπίας αυτό περιέρχεται στη Μονή. 

(β) σε περίπτωση απόκτησης περιουσια-
κού στοιχείου από επαχθή αιτία (αγορά μέ-
σω π.χ της άσκησης βιοποριστικής δραστη-
ριότητας) τότε η κυριότητα των αποκτώμενων 
κινητών ή ακινήτων περιέρχεται στην ατομική 
ιδιοκτησία του ίδιου του μοναχού, που μπο-
ρεί να τα διαθέτει ελεύθερα, όμως μόνο με 
επαχθείς και όχι χαριστικές δικαιοπραξίες. 
Έχει κριθεί από τη νομολογία ότι δεν συμβι-
βάζεται με το σχήμα και τη θέση του μοναχού 
η προσφορά εργασίας επ’ αμοιβή τόσο μεγά-
λης έκτασης που να προσλαμβάνει τα χαρα-
κτηριστικά βιοποριστικού επαγγέλματος, γιατί 
κάτι τέτοιο συνεπάγεται ευρεία και συστημα-
τική ανάμιξη στις συναλλαγές, που απάδει με 
τις αρχές του μοναχικού βίου. Ωστόσο έχει 
νομολογηθεί ότι ο μοναχός δύναται να ασκεί 
την ιατρική, αφού η άσκηση αυτή συμβιβάζε-
ται προς το μοναχικό σχήμα. 

Τέλος αν ο μοναχός μετατεθεί εκούσια ή 
αναγκαστικά σε άλλη μονή η περιουσία που 
απέκτησε μετά την κουρά του και μέχρι την 
νόμιμη και κανονική αποχώρησή του από τη 
μονή, παραμένει στη μονή από την οποία 
μετατίθεται. 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ

TΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Η σκέψη μας δημιουργεί την πραγματικότητα που ζούμε και χτίζει τις προσδοκίες για 
αυτό που προβλέπουμε ότι θα φέρει το μέλλον. Οι ερμηνείες που δίνουμε στα δεδομέ-
να που έχουμε στη διάθεσή μας και ο τρόπος, με τον οποίο επιλέγουμε να δώσουμε 
βαρύτητα σε κάποια στοιχεία έναντι άλλων, είναι καταλυτικοί παράγοντες στη διαμόρ-
φωση της προσωπικής μας φιλοσοφίας. 

Ο ατυχής σπόρος της ιστορίας, κυριευμένος από φόβο, παραβίασε τη φυσιολογική 
πορεία της εξέλιξής του. Εστίασε στην πρόβλεψη της αρνητικής κατάληξης και θεώ-
ρησε δεδομένη την αρνητική έκβαση των πραγμάτων, χωρίς να λάβει υπόψη όλα τα 
πιθανά αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα προκάλεσε το φαινόμενο της «αυτοεκλη-
ρούμενης προφητείας», δηλ η ίδια η πεποίθηση της ενδεχόμενης απειλής, ενίσχυσε 
τις πιθανότητες να συμβεί όντως, αυτό που φοβάται. Η παραβολή των σπόρων είναι 
καθρέφτισμα του τρόπου που οι άνθρωποι επιλέγουν να διαχειρίζονται τις ευκαιρίες της 
ζωής τους. Άλλοι τις αξιολογούν ως εφαλτήριο εξέλιξης και τολμούν να κολυμπήσουν 
σε άγνωστα νερά, με την προσδοκία ότι θα ανακαλύψουν νέες στεριές, και άλλοι είναι 
πεπεισμένοι ότι θα πνιγούν, πριν καν βουτήξουν…

Στη ζωή βρίσκουμε αυτό στο οποίο επικεντρώνουμε το βλέμμα μας και ψάχνουμε να 
βρούμε. Αν είμαστε εφοδιασμένοι με την διάθεση να εξελιχθούμε και με την ελπίδα ότι 
όλα θα έχουν αίσια έκβαση, επικεντρωνόμαστε στις ευκαιρίες που φέρνει το σήμερα και 
αναλαμβάνουμε το ρίσκο να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που παρουσιάζο-
νται μπροστά στα μάτια μας, ώστε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Αν από την άλλη, 
διστάζουμε να αγγίζουμε κάθε προοπτική και επιλέγουμε να εμμένουμε σε δυσμενείς 
προβλέψεις για το μέλλον, μένουμε στάσιμοι και με τη στάση μας καταλήγουμε να εκ-
πληρώσουμε τις αρνητικές προφητείες μας. Όχι, επειδή απαραίτητα το μέλλον θα έφερ-
νε κάτι αρνητικό. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια τι θα φέρει κάθε καινούρια 
μέρα. Αλλά, επειδή επιλέξαμε να μείνουμε άπραγοι και αποδυναμωμένοι, ενώ η ζωή 
προσφέρει απλόχερα την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε τη λάθος τακτική μας και να 
αλλάξουμε τους μη παραγωγικούς τρόπους αντίδρασης. 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Η ζωή επαληθεύει 
τις προσδοκίες σου…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

    «Δυο σπόροι βρίσκονταν δίπλα δί-
πλα, μέσα στο γόνιμο ανοιξιάτικο έδαφος. 
Ο πρώτος σπόρος είπε: 

«Θέλω να βλαστήσω! Θέλω να βυθίσω 
τις ρίζες μου βαθιά μέσα στο χώμα που 
βρίσκεται από κάτω μου και να σπρώξω 
το βλαστό μου να διαπεράσει το στρώ-
μα του χώματος που βρίσκεται από πά-
νω μου. Θέλω ν’ ανοίξω τα τρυφερά μου 
μπουμπούκια σαν λάβαρα, για ν’ αναγ-
γείλω τον ερχομό της άνοιξης… Θέλω να 
νιώσω τη ζεστασιά του ήλιου στο πρόσω-
πο μου και την ευλογία της πρωινής δρο-
σούλας στα πέταλα μου!» Και βλάστησε.

Ο δεύτερος σπόρος είπε: «Φοβάμαι. 
Αν βυθίσω τις ρίζες μου κάτω στο έδαφος, 
δεν ξέρω τι θα συναντήσουν μέσα στα 

σκοτάδια. Αν σπρώξω για να διαπεράσω 
το σκληρό έδαφος που βρίσκεται από 
πάνω μου, μπορεί να χαλάσω τους τρυ-
φερούς βλαστούς μου… Κι αν ανοίξω τα 
μπουμπούκια μου κι έρθει το σαλιγκάρι 
και μου τα φάει; Κι αν ανθίσουν τα λου-
λούδια μου κι έρθει κανένα παιδάκι και 
με ξεριζώσει; Όχι, είναι προτιμότερο να 
περιμένω ώσπου να σιγουρευτώ». Και 
περίμενε.

Μια κοτούλα που σκάλιζε εδώ κι εκεί το 
χώμα, στις αρχές της άνοιξης ψάχνοντας 
για τροφή, βρήκε το σπόρο και τον κατά-
πιε.»

Patty Hansen 
«Βάλσαμο για την ψυχή»



Τα τοπικά, Π.Ο.Π. και γεωγραφικής 
ένδειξης προϊόντα της Κεντρικής Μακε-
δονίας και τη Μακεδονική Κουζίνα πα-
ρουσίασαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας 
σε εκδήλωση προώθησης της Π.Ο.Π. 
γαστρονομίας της Ελλάδας στις Βρυ-
ξέλλες. 

Το γαστρονομικό δρώμενο, που  υ-
λοποιήθηκε με τη στήριξη του Γραφείου 
Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών και την υποστήρι-
ξη του Ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλο-
γλου, πραγματοποιήθηκε την περασμέ-
νη εβδομάδα στο εστιατόριο του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες.

Στηρίζοντας ενεργά την προβο-
λή των ποιοτικών αγροτικών προϊό-
ντων της Μακεδονίας, η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο 
γαστρονομικό δρώμενο, που είχε ως 
βασικό στόχο να προωθήσει την εικό-
να της Ελλάδας ως τουριστικού προ-
ορισμού με ξεχωριστή γαστρονομική 
ταυτότητα. Αξιωματούχοι του Κοινοβου-
λίου, δημοσιογράφοι και υψηλοί καλε-
σμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμά-
σουν ελληνικά Π.Ο.Π. προϊόντα από 
όλες τις Περιφέρειες της χώρας που 
συμμετείχαν. 

«Η αποτελεσματική ανάδειξη της 
ποιότητας και της 
μοναδικότητας των 
“προϊόντων-σημαί-
ας” της Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι 
η δική μας συνει-
σφορά στη συνολι-
κή προσπάθεια να 
προβάλλουμε την 
αγροτική παραγωγή 
της περιοχής μας, 
στην οποία συμ-
μετέχουν όλοι όσοι 
ασχολούνται με τον 
πρωτογενή τομέα. 
Άλλωστε, στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας η α-
γροτική παραγωγή 
και ο πρωτογενής 
τομέας αποτελούν 
βασικούς πυλώνες 
οικονομικής ανά-
πτυξης όχι μόνο 
της Περιφέρειάς 
μας, αλλά και ο-
λόκληρης  της χώ-
ρας», υπογράμμισε 
η Αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Οι-
κονομίας της Περι-
φέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Γερα-
κίνα Μπισμπινά, σε 
συνέντευξη Τύπου 

για το θέμα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πατέρας Επι-
φάνιος του Αγίου Όρους, μαζί με έμπει-
ρους σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων 
Βορείου Ελλάδος και ζαχαροπλάστες 
της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλά-
δος, μαγείρεψαν συνταγές της Μακεδο-
νικής Κουζίνας βασισμένες σε Π.Ο.Π. 
αγροτικά προϊόντα και ταξίδεψαν το 
κοινό στα γευστικά σταυροδρόμια πα-
ράδοσης, αναδεικνύοντας τον κυρίαρχο 
ρόλο της τοπικής γαστρονομίας στην 
αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών 
τροφίμων και ποτών.

Το μενού της Μακεδονικής Κουζίνας 
περιλάμβανε: Μπουκιές χοιρινού με ρο-
δάκινα και σάλτσα μηλόξιδου, μπουκιές 
τυριών παναρισμένες με σουσάμι και 
γλυκό κεράσι βρασμένο σε κόκκινο γλυ-
κό κρασί, ντολμαδάκια Χαλκιδικής με 
αρωματισμένο γιαούρτι, ελαφριά μους 
μανουριού με γλυκό κρασί και τραγανή 
βάση αρωματισμένη με κρασί, μους ε-
λαιόλαδο Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδι-
κής με κρέμα από κεράσια Ροδοχωρίου 
και τραγανή βάση με αγουρέλαιο Χαλ-
κιδικής, κρέμα γιαουρτιού με φρέσκα 
ροδάκινα Νάουσας και ζελέ από ούζο 
Μακεδονίας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
του Γεωργίου και της Παρθένας, το 
γένος Τριανταφυλλίδη, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗ του Ευάγ-
γελου και της Δέσποινας, το γένος 
Ψωματάκη, που γεννήθηκε στην 
Αγ. Μαρίνα Χανίων και κατοικεί 

στο Ρέθυμνο Κρήτης, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Ρε-
θύμνου Κρήτης.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Α-
θανασίου και της Μαρίας, το γένος 
Βρέσκα, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο 
Ημαθίας και η ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΛΥΚΕΡΙΑ του Ιωάννη και της Α-
λεξάνδρας, το γένος Κατσιγιαννο-
πούλου, που γεννήθηκε και κα-

τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγ. Γεωργίου Ημαθίας.

Μαθητές του 
θερινού Σχολείου 
στην Ιματιοθήκη 
του Λυκείου των 

Ελληνίδων Βέροιας

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, παιδιά της Γ’ και Δ’ 
τάξης του θερινού σχολείου που λειτουργεί στο 4ο 
Δημοτικό σχολείο Βέροιας, με τις εθελόντριες συνο-
δούς, Σοφία Καραβασίλη και Έλενα Κατσαντώνη, 
ήρθαν στην Ιματιοθήκη του Λυκείου των Ελληνίδων 
Βέροιας για να γνωρίσουν από κοντά τις παραδοσι-
ακές φορεσιές του τόπου μας 

Ντύθηκαν με τις φορεσιές, τραγούδησαν, συζή-
τησαν και μας αποχαιρέτησαν κουβαλώντας μαζί 
τους εικόνες και ιστορίες από την τοπική μας παρά-
δοση!

Το Δ.Σ Η Μικρή Σάντα τίμησε την 
Όλγα Κουτμηρίδου -Μεταξά

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου 
γιορτή του Αγίου Αθανασί-
ου του Αθωνίτου ο Μορ-
φωτικός Σύλλογος Μικρής 
Σάντας βράβευσε με τιμη-
τική πλακέτα την συγγρα-
φέα Όλγα Κουτμηρίδου 
-Μεταξά για την συγγραφή 
παιδικών παραμυθιών που 
αφορούν τη Μικρή Σάντα 
και για την προσφορά της 
στον πολιτισμό του τόπου 
μας. Την απονομή έκανε ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολί-
της Βεροίας Ναούσης Κ.Κ 
Παντελεήμων!

Προπώληση εισιτηρίων 
για Ελένη Βιτάλη και 

Πίτσα Παπαδοπούλου 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας Ευστάθιος Χωρα-

φάς, γνωστοποιεί  τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων για 
ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 24 Ιουλίου και ΠΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
25 Ιουλίου στην Πατρίδα.

Τιμή εισιτηρίου 8 € (συμπεριλαμβάνονται και 2 κρεατι-
κά).

ΒΕΡΟΙΑ
Σιδηροπουλος Γιαννης (Συναγερμοι-Ηχος) περιοχη S.M.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ τηλ.6973348056
Καγκελιδης Πετρος (αναμνηστικα-παραδοσιακα) εναντι 

Βηματος Αποστολου Παυλου.τηλ.6988364981
Στασου Μυγδαλα - Μεζεδοπωλειο (Μητροπολεως) 

τηλ.2331120327
Ευρο Αγορα Κονιτσης 15(περιοχη ΚΤΕΛ) Παπαδοπ. 

Στελ.τηλ.6988978407
ΠΑΤΡΙΔΑ
Ψησταρια ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ τηλ.2331020239
Ψητοπωλειο ΓΙΑΦΚΑ τηλ.2331020300
Καφετερια ΜΠΟΥΓΙΟ τηλ.6981179250 & 6983358326
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βενζιναδικο ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗ τηλ.6976970923
Ευρο Αγορα Παπαδοπ.Στελ.2331051023
ΝΑΟΥΣΑ
Φανιαδης Φωτης ΑΕΝΑΗ ΓΗ τηλ.2332028258
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Φαρμακειο Θεοδωριδη Θοδωρου τηλ.2331041840
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
Καφε-ψησταρια (Φιλιππου 61) Γεμενετζιδης Μιχ.

τηλ.6932290641
(Σε περιπτωση νεων θεσεων προπωλησης θα γινει σχε-

τικη ανακοινωση)
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 6973330999 & 6973348056

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τα τοπικά, Π.Ο.Π. και τη 
Μακεδονική Κουζίνα παρουσιάστηκαν 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Παρασκευή 

6 Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας 
ο Δημήτριος Τσαμήτρος σε 
ηλικία 100 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 7 Ιουλίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου Βέροιας η Ουρα-
νία Παν. Κοσμίδου σε ηλικία 
88 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρα-

σκευή 6 Ιουλίου 2018 από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας 
στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας 
ο Σωτήριος Κ. Τσιάτσης σε 
ηλικία 96 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 

6 Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροιας 
ο Ιωάννης Καραγαβριηλί-
δης του Λαζάρου σε ηλικία 
84 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

8ήμερα  διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου 
από το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη του 8ήμερα  δι-
ακοπών στα Καλά Νερά Βόλου. 

• ΑΠΟ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  και  
• ΑΠΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
 Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δη-

λώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.
Διακοπές στην κατασκήνωση « Αλεξάνδρα» 

στην  Κάριανη Καβάλας 
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα μέλη του 8ήμερα 

διακοπών στην Ευρωπαϊκή κατασκήνωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή  
Κάριανη Καβάλας. 

  ΑΠΟ: • 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και 
• ΑΠΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 .
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δη-

λώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς τους 

συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλ-
ψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 
23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11-7-2018

ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 .Μ. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12.30 Π.Μ. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 9.00 Μ.Μ. ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ 

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΥΜΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

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.

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ιου-

λίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας 
και γιαγιάς

ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚ.
ΧΩΜΑΤΑ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου και 
πατέρα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

«Υποστράτηγος (Ο)»

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Το Σάββατο 7 Ιουλίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στην πανηγυρίζου-
σα Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λου-
τρού.

Την Κυριακή 8 Ιουλίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στο Ιερό Παρεκκλή-
σιο Αγίου Προκοπίου Βεροίας (Ενο-
ρίας Υπαπαντής).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου 2018 πανηγυρίζει τό βυζαντινό 

παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Προκοπίου Βεροίας. Οἱ ἱερές ἀκο-
λουθίες θά τελεσθοῦν ὡς ἐξῆς:

Σάββατο 7 Ἰουλίου 2018. * Ὥρα 7.00 π.μ. ἔως 9.30 π.μ.
Προεόρτιος ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί κτιτορικό μη-

μόσυνο. 
Σάββατο 7 Ἰουλίου 2018. * Ὥρα 7.00 μ.μ. ἔως 8.30 μ.μ.
Πανηγυρικός ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας.
Κυριακή 8 Ἰουλίου 2018. *  Ὥρα 7.00 π.μ. ἔως 10.00 

π.μ.
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχο-

ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελε-
ήμονος.

Κυριακή 8 Ἰουλίου 2018. *  Ὥρα 7.00 μ.μ. ἔως 8.15 μ.μ.
Μεθέορτος ἑσπερινός καί παράκληση εἰς τόν  Ἅγιο 

Προκόπιο.
Τό ἱστορικό βυζαντινό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Προκοπί-

ου (ἐπἰ τῆς ὁδοῦ Λυκούργου 3) θά παραμείνει ἀνοικτό ὅλο 
τό διήμερο τοῦ Σαββατοκύριακου προκειμένου οἱ πιστοί νά 
προσκυνήσουν τό ἱερό λείψανο του.



Η επικαιρότητα της κατάθεσης στη Βουλή 
του νομοσχεδίου για την Αυτοδιοίκηση, που 
έλαβε την ονομασία «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1», 
αναδεικνύει και τον γενικότερο προβλημα-
τισμό ως προς τα επιμέρους ζητήματα των 
αυτοδιοικητικών δομών τα οποία εκκρεμούν 
και αναμένουν την διεκπεραίωσή τους μέσω 
ενός εξελιγμένου νομοθετήματος, που θα 
αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τις δυνατότητες 
των περιφερικών κοινωνιών. 

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που 
προσεγγίζονται με ιδιαίτερη έμφαση κατά 
την θερινή ιδιαίτερα περίοδο, είναι  η δασο-

προστασία που αποτελεί διαχρονικό και πολυσήμαντο ζήτημα.
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια κατά μοναδική εύνοια 

της τύχης η Ημαθία δεν πλήγηκε από τις γνωστές πυρκαγιές που 
κατέκαψαν παλαιότερα την Ελλάδα, στην μνήμη όλων παραμέ-
νουν σαν εφιάλτης οι εκτεταμένες καταστροφές των δασών σε 
άλλες περιοχές όπου θρηνήθηκαν  θύματα και χάθηκαν περιου-
σίες.

Ο δασικός μας πλούτος σήμερα, απειλείται περισσότερο ίσως 
από ποτέ,  όχι μόνο από τους εμπρηστές αλλά και από τους πά-
σης φύσεως καταπατητές που επιδιώκουν την εκχέρσωση δασι-
κών εκτάσεων για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων. 

Αυτές οι απειλές κατά του δασικού μας πλούτου υποθάλπονται 
από την έλλειψη σαφούς  σχεδιασμού και οργάνωσης εκ μέρους 
των  πολιτειακών εκφραστών που είναι εντεταλμένοι προς τούτο. 

 Είναι γνωστό ότι με τις παλαιότερες διοικητικές μεταρρυθμί-
σεις, η Πολιτεία αποστέρησε από την Αυτοδιοίκηση την αρμο-
διότητα και την ευθύνη οργάνωσης της δασοπροστασίας χωρίς 
ωστόσο η ίδια να διαδραματίζει αποτελεσματικά αυτό το ρόλο.

Παρά ταύτα όμως και παρά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 
η προστασία των δασών δεν παύει να είναι υπόθεση όλων και 
υποχρέωση του καθενός.

Έτσι παρά το γεγονός ότι τα αναγκαία έργα πυροπροστασίας 
δεν επιτελούνται ή επιτελούνται κατά αποσπασματικό τρόπο, 
είναι απολύτως αναγκαίο να ενεργοποιηθεί άμεσα και έγκαιρα ο 
τοπικός παράγων με την κατασκευή ή τον καθαρισμό διόδων στις 
υψηλής επικινδυνότητας περιοχές, την περιφρούρηση από τις 
ίδιες τις τοπικές κοινωνίες και την ενεργοποίηση όσο πιο πολλών 
γίνεται μέσα από συγκεκριμένο επιχειρησιακό προγραμματισμό.

Για την πυροπροστασία πολλά λέγονται αλλά συνήθως ελά-
χιστα γίνονται, παρά τις σημαντικές προσπάθειες των πυροσβε-
στών και των εθελοντών και αυτό γιατί προϋποτίθεται κόστος το 
οποίο δεν καλύπτεται στο βαθμό που είναι αναγκαίο. 

Είναι χαρακτηριστικό δε ότι παραμένουν σε επικίνδυνη εκκρε-
μότητα παλαιότερες κυβερνητικές αποφάσεις, που ενθαρρύνουν 
την ευρεία εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, παρά την γενική αντί-
θεση των τοπικών κοινωνιών. 

Το επικείμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο για 
την Αυτοδιοίκηση που έχει λάβει την κωδική 
ονομασία «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1», αποτελεί μια 

πρόκληση η οποία πλην άλλων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για 
την πλέον αποτελεσματική και ασφαλή διαφύλαξη των δασών 
μας. 

Προς τούτο επιβάλλεται να νομοθετηθεί η απόδοση των σχετι-
κών αρμοδιοτήτων με όλους τους αναγκαίους πόρους που απαι-
τούνται για την δασοπροστασία, στις τοπικές κοινωνίες δια των 
νέων αυτοδιοικητικών δομών.      

Εν όψει του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, αναφύονται συγκεκριμένα κεφαλαι-
ώδη ζητήματα τα οποία ως κοινωνία οφείλουμε να θέσουμε κατά 
προτεραιότητα για την ζωή και το μέλλον μας.

Το δάσος είναι ένα απ’ αυτά αφού συμβάλει αποφασιστικά 
στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και αν μη τι άλλο απο-
τελεί αντικείμενο ανάπτυξης των ορεινών μας περιοχών.

Εκτιμάται ως  αυτονόητο το χρέος των  αρμοδίων αρχών, των 
φορέων αλλά και των ενεργών πολιτών να αναδεικνύουν συνε-
χώς την αναγκαιότητα της δασοπροστασίας η οποία διασφαλίζει 
το πράσινο της πατρίδας μας με όλα τα ευεργετήματα που αυτό 
συνεπάγεται

Το Βέρμιο και τα Πιέρια είναι δύο απ’ τα ωραιότερα βουνά της 
πατρίδας μας και σμίγουν στην ερατεινή Ημαθία προσφέροντάς 
της δώρο μοναδικό το απαράμιλλης  ωραιότητας δάσος τους.

Αποτελεί συνολική μας ευθύνη να διαφυλάξουμε αυτό το δά-
σος ως κόρη οφθαλμού  και να κληροδοτήσουμε  στις επόμενες 
γενεές  την εξαιρετική  αυτή εύνοια της φύσης.
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Κουτσομπολιά Ονείρων
Έψαχνε  να βρει τις Μάντιδες των Δελφών
τ` αποτυπώματα των χρησμών…

τα μωβ προάστια των μητέρων
τις  γειτονιές της «Καθαρεύουσας»

τα μέρη των επτασφράγιστων μυστικών
τα σπίτια που κρύβονταν χαμένοι όρκοι

τα απομνημονεύματα των λησμονημένων
τις  αγάπες που ξεμυαλίστηκαν

τα βράδια  που ξεχνιόταν στις βιτρίνες των ελπίδων
τη μυστική δίοδο των ματιών
 
την τύχη των αναπάντητων ερωτήσεων
τα δάκρυα που «ενηλικιώθηκαν» 

τις οφειλές στην πανσέληνο,
το πείσμα των ανεξήγητων

τα δανεισμένα αινίγματα,
την συνταξιοδότηση των πόθων

τις ερωμένες των παραθύρων,
τους απροειδοποίητους σεισμούς 

την ματαιότητα των αποριών,
τις ανύπανδρες ελπίδες 

τα κουρασμένα τρακτέρ 
το χτυποκάρδι της Ευρυδίκης για την παλίρροια

το άχτι του φθινοπώρου για το πράσινο
τη ζήλεια των αγαλμάτων για το στιγμιαίο 

Άφηνα τότε
τα ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ να δοξάζονται μόνα τους
την σιγουριά ν` αγοράζει λαχεία.

Γιάννης Ναζλίδης

Διευκρινιστική 
ανακοίνωση 

από τους 
ανταποκριτές

 του ΕΛΓΑ
Οι Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στον Δήμο Βέροιας ενημερώ-

νουν τους παραγωγούς ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους παρέχουν πληροφόρηση με ανακοινώσεις σχετικά με 
το τόπο και το χρονικό διάστημα στο οποίο οι παραγωγοί 
μπορούν να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς του ΕΛΓΑ . 

Η αρμοδιότητα για το ποιες καλλιέργειες (πχ ροδάκινα ή 
δαμάσκηνα ή βερίκοκα κ.ο.κ) θα αποζημιωθούν καθώς και 
το αίτιο της ζημιάς (χαλάζι, βροχή, παγετός κοκ) ανήκει α-
ποκλειστικά στο Τοπικό Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ και καμία 
ευθηνή δεν φέρουν οι Ανταποκριτές ή ο Δήμος στον οποίο 
απασχολούνται.

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ



Γράφει ο 
Κωνσταντίνος Μίζας
Επιμελητής 
Ανηλίκων Βέροιας                          

“Δείχνει δειλία άμα εγκα-
ταλείπει κανείς 

την ίδια του τη ζωή,ή χα-
ρακτήρα

άμα έχει τη δύναμη να 
αρχίσει

πάλι  απ την αρχή?”    
ΤΖΕΝΝΥ  ΕΡΠΕΝΜΠΕΚ

Δεν υπήρχε ψυχή ολόγυρα. Κατέβη-
καν με προσοχή την απότομη πλαγιά.
Υπήρχε κάτι στο τοπίο που δεν μπο-
ρούσε να προσδιορίσει,αλλά με κάποιο 
τρόπο ένιωθε να τον συνδέει με κάποια 
ανάμνηση από το παρελθόν.

Το ποτάμι ήταν ρηχό. Εβγαλε τα πα-
πούτσια του και μπήκε μέσα. Τον ακο-
λούθησε ο Βασίλης.Το νερό ήταν πολύ 
κρύο. Περπάτησαν με τα γυμνά τους 
πόδια μέχρι εκεί που βάθαινε αρκετά. 

Καθώς προχωρούσαν διέκριναν ψά-
ρια που έφευγαν τρομαγμένα καθώς τα 
πλησίαζαν. 

Η χαρά που ένιωθε να τον πλημμυ-
ρίζει πήρε την μορφή κραυγής ,κάτι που 
δεν το συνήθιζε,και τον ξάφνιασε.  Πρό-
σεξε ότι τα βουνά είχαν ακόμη χιόνι στις 
κορυφές τους.

Ισως κάτι-πώς να το εκφράσει?- σαν 
έμπνευση να είχε ανάγκη,αλλά αγνοού-
σε από πού μπορού-
σε να προέλθει. Ενα 
βλέμμα νωρίτερα στο 
χιόνι που λαμπύριζε 
ήταν αρκετό. Ηταν μιά 
ανάγκη να κάνει πράγ-
ματα που να μην συν-
δέονται απαραίτητα με 
μία άκαμπτη λογική. 

Εν ιωσε  σαν  να 
βγαίνει από έναν χώ-
ρο τακτοποιημένο και 
μουντό,και να εισέρ-
χεται απότομα σε μία 
περιοχή με έντονα 
χρώματα.

Οταν βγήκαν από 
το ποτάμι,πρόσεξε 
το τραγούδι των τζι-
τζικιών. Χωρίς να το 
σκεφθεί πλησίασε σε 
ένα δένδρο και με μια 
γρήγορη κίνηση αιχμα-
λώτισε ένα τζιτζίκι. Το 
ένιωσε να σπαρταράει  
μέσα στη  κλειστή χού-
φτα του. Ρώτησε τον 
Βασίλη αν ήθελε να 
του το δώσει.

-“Οχι,δεν θέλω”.
-“Φοβάσαι?”
-“Οχι, δεν φοβά-

μαι.”
Ανοιξε την χούφτα 

του και το τζιτζίκι, α-
φού ταλαντεύτηκε 
προς στιγμή,σε λίγο 
χάθηκε μέσα στα δέν-
δρα.

Εβγαλαν τα τρό-
φιμα που είχαν φέρει 
μαζί τους. Ντομάτα,τυ-
ρί,ελιές θρούμπες,και 
φρέσκο ψωμί σίκαλης. 
Μοιράστηκαν οι με-
ρίδες, έβαλαν και μία 
παραπάνω γι αυτόν 
που έλειπε. Εφαγαν 
αμίλητοι.

Σε λίγο ο Βασίλης άπλω-
σε στο χορτάρι τον χάρτη. 
Τους άρεσε να χαζεύουν 
με τις ώρες τον παγκόσμιο 
χάρτη και να απομνημονεύ-
ουν τις σημαίες των κρατών, 
τις πρωτεύουσες και τα πο-
τάμια. Μετά από χρόνια ,θα 
θυμόταν με νοσταλγία αυτές 
τις ώρες που βρίσκονταν 
μπρούμυτα, με ανοιγμένο 
το χάρτη,ενώ  ένα ελαφρύ 
αεράκι  τους ανακάτευε τα 

μαλλιά φέρνοντας  μαζί τον ήχο από το 
θρόισμα των φύλλων. 

ΥΓ. Για να κατανοήσουμε τί συμβαίνει 
γύρω μας είναι απαραίτητο να έχει προ-
ηγηθεί ένα “σκάψιμο” εντός μας, προκει-
μένου να “θρυμματίσουμε”ό,τι μας εμπο-
δίζει να δούμε.

Καρπός μιας τέτοιας ανθρώπινης 
προσπάθειας είναι και τα βιβλία,γι αυτό 
και  θα σας προτείνω μερικά.

ΖΥΡΑΝΝΑ  ΖΑΤΕΛΗ  
 -----  “Τετράδια ονείρων”
 EMMA   REYES      -------  
“Αναμνήσεις δι αλληλογραφίας”
 SERGE  TISSERON  -------- 
“Οικογενειακά μυστικά”
ΤΖΕΝΝΥ  ΕΡΠΕΝΜΠΕΚ ----
“Η συντέλεια του κόσμου”
ΡΙΤΣΑΡΝΤ  ΦΟΡΝΤ -------- 
“η χώρα,όπως είναι”   

Γράφει ο 
Γιώργος Ντελιόπουλος

Μέρος β΄ 

Πώς να ξεχάσω τον βαρκάρη 
Μπάρμπα Ντίνα από τον Π. Πρό-
δρομο που από τα βαθιά χαράμα-
τα περνούσε τους Παλαιοπροδρο-
μίτες, τους Μελικιώτες, τους Νε-

οκαστρίτες να έρθουν στην Αγία Κυριακή; Με τα πόδια 
δέκα – δεκαπέντε χιλιόμετρα, να έρθουν, και άλλα τόσα 
το δειλινό να επιστρέψουν. Όλα όμως το κάνει η πίστη. 
Η αγάπη στην Αγία Κυριακή.

Για τους κατοίκους του Ρουμλουκιού, δεν ήταν μόνο 
το πανηγύρι. Πήγαιναν εκεί κυρίως οι γυναίκες να μεί-
νουν κοντά στην Αγία. Ήταν το τάμα, να σαραντίσουν τη 
μεγάλη σαρακοστή του Πάσχα. Νηστεία και προσευχή 
όλο το διάστημα.

Σαράντα μέρες, λάδι μόνο το Σαββατοκύριακο τρώ-
γανε, όχι πως τους επέ-
βαλε κανείς, αυτό ήταν ο 
άγραφος νόμος. Θα προ-
σπαθήσω να περιγράψω 
τα φαγητά, όπως τα έχω 
βιώσει ο ίδιος όταν μας πή-
γαινε η μάνα μας εκεί, πότε 
για σαράντα μέρες κι άλλο-
τε για μια εβδομάδα.

Υπήρχαν ξενώνες – τα 
κελιά, που είχαν χτιστεί 
στις αρχές του περασμέ-
νου αιώνα γι’ αυτό ακριβώς 
το σκοπό. Θα έλεγα πως 
όλες οι γυναίκες και τα 
παιδιά, έκαναν μια ασκητι-
κή ζωή. Ζούσαν με άγρια 
χόρτα, και ας μη φανεί υ-
περβολή. Τα τσουκνίδια, τα 
λάπατα, τα ραδίκια και τα 
σπανάκια ήταν τα λαχανικά 
που έτρωγαν τον περισσό-
τερο καιρό. Φασόλια, φα-
κές, ρεβίθια χωρίς λάδι.

Το σουσάμι αντικαθιστούσε το ελαιόλαδο. Αυτό γινό-
ταν και στην οικογένεια την περίοδο των νηστειών. Ήταν 
εκείνο το ντόπιο σουσάμι, που ψήνονταν στο τηγάνι, και 
το στούμπιζαν στα μεγάλα ξύλινα γουδιά.

Τα στούμπιζαν τόσο, ώσπου να γίνει λιπαρό. Αυτό το 
χρησιμοποιούσαν για πολλές χρήσει. Γίνονταν νοστιμό-
τατες παπάρες – σαμοπάπαρα. Μέσα σε βαθιά πιάτα 
έριχναν μια ποσότητα στουμπισμένο σουσάμι και στη 
συνέχεια βραστό νερό. Αρκετοί που το ήθελαν γλυκό, 
έριχναν λίγο πετιμέζι και έτριβαν ψωμί, άλλοι το έτρωγαν 
αρμυρό. Είναι ένα είδος χυλού όπως το ταχίνι. Το στου-
μπισμένο όμως σουσάμι κάλυπτε άλλες ανάγκες στη 
μαγειρική. Σε όλα σχεδόν τα φαγητά ρίχναμε σουσάμι.

Το νηστίσιμο μπουρανί, με τσουκνίδες ή το σπανάκι. 
Φαγητά νηστίσιμα με κουτάλι ήταν η σκορδάρη, στου-
μπισμένο σκόρδο, αλάτι και αρκετό ξίδι. Ήταν ορεκτικό 
φαγητό, το οποίο έτρωγαν τους καλοκαιρινούς μήνες με 
τις ζέστες, στο θερισμό.

Υπήρχε και η ξιδομαντζιάφα, σε βαθύ πάντα πιάτο. 
Ξίδι, αλάτι αρκετό, νερό και ψωμί ζυμωτό, πιτυρούχο, 
ήταν ένα θαυμάσιο μεσημεριανό. Εξάλλου, τότε ποιος 
λογάριαζε τι είχε το πιάτο, το στομάχι να γέμιζε.

Ίσως αυτός να ήταν ο λόγος που ο πληθυσμός μας, 
εδώ τουλάχιστον στον κάμπο, δεν έπασχε από πίεση η 
καρδιοπάθειες. Σπάνια υπήρχαν άνθρωποι παχύσαρκοι. 
Λέγανε και κάτι ακόμα οι γυναίκες, που με μεγάλη ευ-
χαρίστηση υποβάλλονταν σ’ αυτή τη δοκιμασία, η  Αγία 
Κυριακή μας δίνει δύναμη. Κάθε βράδυ που χτυπούσε 
η καμπάνα, όλες μαζί στην εκκλησία να τις διαβάσει μί-
α-μία ο παπάς την ευχή. Κάθε μια ξεχωριστή ευχή, άλλη 
να της χαρίσει η Αγία Κυριακή παιδί, άλλη να της ζήσουν 
τα παιδιά, γιατί της πέθαιναν, άλλη είχε τον άντρα της με 
ψυχασθένεια και άλλα τόσα βάσανα, πιστεύοντας  ότι η 
Αγία Κυριακή θα τα θεραπεύσει.

Βαδίζοντας προς την δεκαετία του 50-60, ο λαός μας 
αρχίζει να ορθοποδεί, ήρθαν στη ζωή μας τα μηχανοκί-
νητα μεταφορικά μέσα, τρακτέρ, αυτοκίνητα αντί κάρα 
και άλογα, μοτοποδήλατα και ποδήλατα. Η ζωή αρχίζει 
και παίρνει άλλη μορφή, μπαίνουν ξενόφερτα στοιχεία, 
ακόμα και σ’ αυτό τον ιερό χώρο. Εκτός από το μεγάλο 
πανηγύρι, προστίθενται δύο ακόμα γιορτές, η πρώτη του 
Μάη, που συρρέει χιλιάδες κόσμος και εκεί αλλοιώνεται 
πλέον η εικόνα που παρουσίαζε την ημέρα της γιορτής. 
Ο κόσμος ανάβει ένα κεράκι και το ρίχνει στην ακολα-
σία. Είναι η ίδια περίοδος που αρκετοί ηλικιωμένοι είναι 
δυσαρεστημένοι από όλα όσα γίνονται και περιμένουν 
κάποιο κακό να συμβεί. Η Αγία Κυριακή δεν θα το δεχτεί 
αυτό.

Πολλά πράγματα συμβάλλουν ώστε να δικαιω-
θούν οι προφητείες των ηλικιωμένων. Τα αιωνόβια 
φτελιάδια που κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει 
πόσων χρονών ήταν από τις αρχές του πενήντα 
προσβάλλονται από μια βαριά αρρώστια, ξεραίνονται 
από την κορυφή και σιγά-σιγά καταστραίφονται. Μια 
αρρώστια που ακόμα και σήμερα τα αφανίζει. Μέσα 
σ’ αυτό το δάσος υπήρχαν τέτοια ξηρά κλαδιά, που 
κανείς τότε δεν φρόντισε να τα καθαρίσει, ούτε και η 
δασική υπηρεσία το είχε αντιληφθεί. Το 1956-57 θυ-
μάμαι καλά, ένας τεράστιος κορμός ενώς αιωνόβιου 
φτελιαδιού έπεσε σε ανυποψίαστους ανθρώπους, 
με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε θύματα και αρκετούς 
τραυματίες. Το γεγονός αυτό είχε σχολιαστεί με κακές 
έννοιες. Και τι δεν είχε ειπωθεί από τους ηλικιωμέ-
νους. Βεβαίως αυτό το γεγονός δεν είχε καμία σχέση 
με όλα όσα λέγονταν. Η ευθύνη ήταν της δασικής 
υπηρεσίας και άλλων αρμοδίων…

Έτσι θα κλείσω αυτό το οδοιπορικό στον χρόνο. 
Κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί, ζω όλες τις εικόνες 
που περιέγραψα. Αυτός ήταν ο λόγος που έκανα 
στο προηγούμενο δημοσίευμα εκείνο το σχόλιο με τη 
στασιμότητα του Μοναστηριού, συγκρίνοντας πάντα 
με άλλα νεοσύστατα θρησκευτικά Ιδρύματα, που 
παράγουν θρησκευτικό και πολιτιστικό προϊόν. Όσο 
για τα υπάρχοντα ξηρά δέντρα, το μήνυμα το έλαβε 
υπόψη η Πυροσβεστική και πιστεύω πως θα δώσει 
λύση πριν θρηνήσουμε θύματα στον ίδιο χώρο μετά 
από πενήντα χρόνια.

 Ας μας φυλάει η Αγία Κυριακή που είναι και προ-
στάτιδά μας. 
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Η Αγία Κυριακή Λουτρού ΠΙΚ ΝΙΚ 
ΣΤΗΝ ΑΕΤΙΑ

Πρόσκληση  
σε Θεία Λειτουργία

 Η Αγα-
θ ο ε ρ γ ό ς 
Αδελφότης 
Κυριών Να-
ούσης   κα-
λεί τα μέλη 
και το κοινό 
της πόλης 
, στην κα-
θ ι ερωμένη 
Θ ε ί α  Λ ε ι -
τουργία της 
Αγίας Κυριακής, προστάτιδας  της Αδελφότητος, την 
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 .

Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο εξωκλήσι του Αγί-
ου Νικολάου Νάουσας .
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

το  τηλέφωνο 
κουδουνίζει:

ναι ,  γεια σου 
παππού τι κάνεις;

συγχαρητήρια 
κορίτσι μου, μπρά-

βο σου, ήμουν σίγουρος για την επιτυχία, 
νομική έτσι;

Όχι παππού και η … κουβέντα πηγαί-
νει στη γιαγιά, η οποία προτείνει αρχαιο-
λογία (ο Ιησούς Χριστός νικά!), αργότερα 
τηλεφωνεί ο θείος, η θεία, η δέκατη ξα-
δέλφη που είχε εμφανιστεί σε ένα μνημό-
συνο, και όλοι προτείνουν και μία σχολή, 
ανάλογα με τα δικά τους θέλω και … 
κόμπλεξ. 

Ο μπαμπάς, μην ζορίζεσαι παιδάκι 
μου, για ιατρική τι θα έλεγες, η μαμά, άσε 
τον μπαμπά σου και τους άλλους, ότι θέ-
λεις, πιστεύω πως σου ταιριάζει το πολυ-
τεχνείο, ο φίλος, πιστεύει σε μία ανώτερη 
σχολή, όπως λέμε ανώτερη φυλή και … 
ο υποψήφιος θέλει να πάρει φόρα και να 
φουντάρει!

Και κατά τα άλλα αγαπάμε τα παιδιά 
μας και φροντίζουμε για αυτά.

Όχι φίλοι μου, τον εαυτούλη μας σκε-
φτόμαστε και τι θα πει ο περίγυρος. 

Το τι θέλουμε εμείς και όχι ο διαγωνι-
ζόμενος. 

Λες και καλούμαστε εμείς να σπουδά-
σουμε.

Δε μου λες ρε μάγκα, εσύ που δεν 
μπορείς να κρατήσεις μαχαιροπίρουνο, 
πως έχεις την απαίτηση από το παιδί 
σου, να κρατάει νυστέρι.

Εσύ που θέλεις η εγχείρηση να γίνεται 
πάνω από τα ρούχα, διότι τρέμεις στην 
ιδέα και μόνο να δεις αίμα, πως θέλεις να 
«καταδικάσεις» το παιδί σου!

Εσύ που ήσουν ανίκανος να γίνεις 
δικηγόρος, πως το απαιτείς από το παιδί 
σου. 

Το ρώτησες εάν μπορεί να συνανα-
στρέφεται με τον κάθε κακοποιό ή παρα-
βατικό;

Και βέβαια ό-
χι, το θέμα είναι 
τι όνειρα ανεκ-
πλήρωτα είχαμε 
εμείς και όχι τα 
θέλω των παι-
διών μας.

Να γίνεις μη-
χανικός. 

Θα μπορού-
σε, το ζήτημα 
όμως είναι γιατί 
δεν έγινες εσύ 
μηχανικός!

Ρώτησες εάν 
επιθυμεί το παι-
δί σου, να φο-
ρά κράνος πά-
νω στην ωραία 
της περμανάντ, 
ή εάν θέλει να 
φορά άρβυλα 
εργασίας και όχι 
γόβα στιλέτο!

Σου ταιριάζει 

να γίνεις μαθηματικός.
Έτσι και με μένα. 
Μηχανικός θα γίνεις. Ξέρεις τι σημαίνει 

Πολυτεχνείο, μου λέγανε!
Άριστος μαθητής, δεν το συζητάμε, 

δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. 
Ηλεκτρολόγος μηχανικός, άντε να σου 

κάνουμε το χατίρι και να δηλώσεις και 
πολιτικός μηχανικός.

Μα εγώ, φώναζα δεν θέλω να γίνω 
πολιτικός, δεν θέλω να κυβερνήσω αυτή 
τη χώρα!

Κανείς δεν με ρώτησε τι ήθελα, πως 
ονειρευόμουν τον εαυτό μου!

Ήθελα να γίνω μάγειρας, άντε και ζα-
χαροπλάστης.

Να είμαι όλη μέρα βουτηγμένος μέσα 
στις σάλτσες και στις σοκολάτες. 

Ήθελα όλους αυτούς που με ζαλίζανε, 
να τους σοτάρω και να τους ψήσω στο 
φούρνο στους 160 βαθμούς για σαράντα 
πέντε λεπτά και μετά να τους βάλω στην 
κατάψυξη!

Οι σπουδές καλές είναι φίλοι μου, αλ-
λά πρέπει να συνδυάζονται και με τα 
οράματα και τα όνειρα των παιδιών μας.

Εάν το όραμά τους είναι να ασχολη-
θούν με το χώρο της νομικής, της ιατρι-
κής, της ψυχολογίας, των …, τότε ναι.

Το θέμα είναι τι αγαπάνε τα παιδιά 
μας να σπουδάσουν και εάν γνωρίζουν 
το γιατί.

Θα μου πείτε και τι μπορεί να γνωρίζει 
ένα δεκαεπτάχρονο ή δεκαοκτάχρονο, τι 
θέλει ή τι πρέπει.

Εάν δεν γνωρίζει φίλοι μου, τότε φταί-
με εμείς.

Τόσα χρόνια τα μιλήσαμε, τα συζητή-
σαμε, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε 
τα θέλω τους, τις επιθυμίες τους, τις ικα-
νότητές τους, τα όνειρά τους!

Όχι. Επί δέκα χρόνια τα φορτώναμε 
με φροντιστήρια και δραστηριότητες και 
ξένες γλώσσες και μπαλέτο (και εγώ πή-
γαινα, για αυτό έγινα έτσι!) και ξαφνικά 
τα αγαπήσαμε και σκεφτόμαστε το καλό 
τους.

Ο σημερινός κόσμος είναι πολύπλο-

κος. 
Δεν αρκεί μόνο μία αποφοίτηση από 

ένα πανεπιστημιακό τμήμα. 
Απαιτείται και στη συνέχεια καθημερι-

νή εκπαίδευση και μελέτη. 
Ένας γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος, 

… πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμέ-
νος. 

Πως θα το επιτύχει αυτό κάποιος που 
ακολούθησε από ανάγκη το συγκεκριμέ-
νο δρόμο. 

Πως θα ασχολείται κάποιος σε όλη του 
τη ζωή (σχεδόν) με ένα αντικείμενο, εάν 
δεν το αγαπά.

Πως θα το υποστηρίξει αύριο στην α-
παιτητική αρένα της εργασίας;

Οι νέοι μας πρέπει να ακολουθήσουν 
τα όνειρά τους με πείσμα, με μεθοδικότη-
τα, με οργάνωση, με αρχές και αξίες. 

Θα γνωρίζουν το στόχο τους και θα 
τον επιδιώκουν με αγάπη και πείσμα!

Μόνο κάποιος ή κάποια που αγαπά 
αυτό που κάνει, μπορεί να δει τα κενά 
του και να προσπαθήσει να τα καλύψει 
με στόχο την προσωπική βελτίωση και 
κατ’ επέκταση την βελτίωση της επιστή-
μης.

Πως είναι δυνατόν ένας νέος να μιλά 
για το πάθος του, το μεράκι του, τη ζωή 
του μέσα από το συγκεκριμένο δρόμο, να 
κάνει όνειρα για την εργασία του και εμείς 
να του στήνουμε εμπόδια και ταυτόχρονα 
να λέμε ότι τον αγαπάμε και θέλουμε το 
καλό του!

Παιδιά μου, νιάτα της πατρίδας μου, α-
σχέτως αποτελέσματος στις εξετάσεις, το 
μέλλον σας ανήκει. Ο κόσμος απλώνεται 
μπροστά σας και σας περιμένει. Αρπάξτε 
τον και δώστε τον να καταλάβει!

Ανοίξτε τα φτερά σας και πετάξτε!
ΥΓ.
Για περισσότερη συζήτηση, ραντεβού 
τη Δευτέρα 09 Ιουλίου στις 19:30 στη 

Βεργίνα, στο συλλαλητήριο των φασι-
στών. 

Θα είμαι και εγώ εκεί!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ!
Τα όνειρα φωλιάζανε ψηλά 

στον ουρανό,ανάμεσα στα σύν-
νεφα,τον ήλιο,τ’

αστέρια,το φεγγάρι,άλλος κα-
νείς να μην τα φτάνει,άλλος να 
μην τα δεί..

Θαρρείς και στήσαν μια φω-
λιά στον ουρανό και μόνα τους  
πηγαίνουν..

Τα εύρισκε ξανά μονάχα με 
την αίσθηση,τα ξαναζούσε παίρ-
ναν ζωή απ’την ψυχή,παίρναν 

μορφή από τη θύμιση,και οι φωνές ξεπρόβαλαν μονάχες 
σαν ήτανε εκείνο τον καιρό τον πρώτο.

Σαν τα πουλιά που φεύγανε ψηλά στον ουρανό και χά-
νονταν,δεν ξαναβγαίναν σαν  νάχαν μια φωλιά στα σύννε-
φα,και από εκεί ναρχόνταν,για λίγο να τον ακουμπούν,όσο 
να ξαναφύγουν.

Σαν τις ψυχές που φτερουγίζουνε για λίγο κάτω εδώ στη 
γη,και χάνονται μετά στον ουρανό μ’ότι κερδίσανε στη λιγο-
στή ζωή τους φορτωμένες.

Τις μέρες του χειμώνα,βγαίνουν από τη σκοτεινιά σαν 
αστραπές  τον φτάνουν, βροντές που αντηχούν ώρα πολλή 
τον κληδωνίζουν,θαρρείς τον κυνηγούν τα όνειρα εκείνα.

Μπλέκουνε τα παλιά με τα καινούργια δύσκολο να τα 
ξεχωρίσει,να θυμηθεί την ιστορία καθενός,όμως κάποια 
στιγμή τη βρίσκει..

Δεν έχει όρια ο ουρανός,χωράει όσα και να του βά-
λει,κρέμονται οι φωλιές τσαμπιά σταφύλια φορτωμένες,λι-
κνίζονται επάνω εκεί τ’αρώματα των λουλουδιών μαζεύ-
ουν,με την οσμή του καθενός τα μπλέκουν,έτσι κάπως 
καινούργια να φανούν ζωντανεμένα.

Κοτσίδεςς πλέκαν μακρουλές πλεξούδες τα αισθήματα 
σφιγμένα,ν’αστράφτουν και ν’ακολουθούν συμμετρικά δεν 
ξέφευγε κανένα,μεγάλη η χαρά να τις ξεπλέκει, ελεύθερες 
ν’αφήνονται την πλάτη να σκεπάζουν,μια σκεπασιά βελού-
δινη ν’απλώνουν...

Δισταχτικός ψηλάφιζε το περασμένο,άνοιγε στην καρδιά 
το δρόμο τού καινούργιου,πάντα μπορεί κάτι καινούργιο να 
φανεί,κι ας μην το περιμένει,για νάναι έτοιμος να το δεχτεί,-
στον ερχομό του μια γιορτή να στήσει.

Ας κοροϊδεύουν οι καθρέφτες,δεν ξεχάστηκε,μα ξαίρει 
την εικόνα του ως μέσα,κι αυτό ακόμα τον κρατά από τη 
μια,και ύστερα τον σπρώχνει..

Τα κουρασμένα μάτια γεμίζουν φως με την αυγή,προτού 
ο ήλιος σηκωθεί και φέξει,είναι το φως που βγαίνει απ’την 
ψυχή κι όλα τα περιλούζει,το στραφτερό της φως..

Εκείνη δε γερνά ποτέ,βρίσκει τη δύναμη ακόμα να 
στήνει παραδείσους,μ’ένα λουλούδι μοναχό,μιαν αγκαλιά 
μεγάλη να γεμίζει.

Τέτοιες οι ουρανοφωλιές μια συντροφιά αόρατη τον συ-
νοδεύει όπου βρεθεί της μοναξιάς τις ώρες.

Φούστες κοντές φορέματα μακρυά,αλλάζαν τα μαλλιά το 
σχήμα,μα η μορφή η πρώτη βρίσκοταν εκεί καλοκρυμένη 
τόσον καιρό στην ουρανοφωλιά της.

Πόρτες ανοίγουν άξαφνα οι ουρανοφωλιές και κατεβαί-
νουν σιωπηλές,αθόρυβες χωρίς προειδοποίηση τη μέρα 
να στολίσουν,όσο μπορεί ακόμα μέσα του να βλέπει,τις 
αναγνωρίζει.

Κάθε φορά που έπαιρνε να ζωγραφίσει τις εικόνες,πα-
λιές και νέες βγαίνανε η μια πάνω στην άλλη,δεν αποδίναν 
οι μπογιές απλώνανε μονάχα  περαστικό σημάδι εμπρός 
του,ακόμα και το ίδιο χρώμα σαν χτυπούσε το πινέλο,έ-
βγαινε πότε πιο αχνό,ξεθωριασμένο,κι άλλες φορές εσκού-
ραινε δυνάμωνε στις κόχες,τα όνειρα δεν έχουν μέτρο για 
να πεί,μιαν αίσθηση αφήνουνε μονάχα,πώς ζωγραφίζεται 
το φύσημα το δυνατό του άνεμου στην καταιγίδα..

Να πλέει ολόγυρα και να τον προσπερνά,νάρχεται και 
να φεύγει,κι ας άφησε την   αίσθηση πως κράτησε  πολύ,τα 
όνειρα ποτέ δε διαρκούνε,κρατάνε μια στιγμή κι ύστερα βα-
σανίζουνε για χρόνια..

Βάφτηκε η αυγή ξανά το ρόδινό τ’ανάλαφρό της χρώμα, 
δεν κράτησε πολύ,άφησε  όμως το αποτύπωμά της τη φρε-
σκάδα, ήλιος πρωτόφαντος ήρθε μετά μα είχε πια χαθεί.

Τα όνειρα φωλιάζουνε ψηλά στον ουρανό ανάμεσα στα 
σύννεφα,τον ήλιο,   τ’αστέρια,το φεγγάρι άλλος κανείς να 
μη τα φτάνει,άλλος να μην τα δεί.,

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Ουρανοφωλιές
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Στην Αθήνα βρέθηκε την Πέμπτη 
το μεσημέρι (αυθημερόν) ο πρό-
εδρος της ΕΠΣ Ημαθίας κ. Βασί-

λης Φωτιάδης συνοδευόμενος από 
τον Γ. Γραμματέα κ. Βαγγέλη Κοσκε-
ρίδη μετά την επιστολή διαμαρτυρίας 
που έστειλε για το άδικο «κόψιμο» 
κάποιων διαιτητών της ΕΠΣ Ημαθίας 
στις τελευταίες αξιολογήσεις  Άμεση 
ήταν η αντίδραση των ανθρώπων της 
ΚΕΔ που κάλεσαν τον κ. Φωτιάδη 
στην Αθήνα για του δώσουν τις απα-
ραίτητες εξηγήσεις 

Ο κ.Φωτιάδης ανάφερε ότι ο Σύνδεσμος διαι-
τητώνΗμαθίας είχε εδώκαιπολλά χρόνια διαιτητή
στηνΣούπερΛίγκα και μόνοφέτοςμε την καρατό-
μηση τουΔημήτρηΚαραντώνηδεν εκπροσωπείται
στουςπίνακες.Επίσηςανέφερεκαιτηνπερίπτωση
τουκ.ΜελτζανίδηκαιΜαλούτα,όπωςκαιτουεπό-
πτηκ.Παρασίου.

Δέχθηκατόνισεοκ.Φωτιάδηςπολλέςδιαμαρτυ-

ρίεςαπόταμέλητουσυνδέσμουλέγονταςότιπήγε
τζάμπαοαγώναςπουκάναμεγια τηναλλαγήστην
ΕΠΟ.

Από τηνπλευρά του ο ίδιος ο επικεφαλής της
ΚΕΔΠορτογάλοςΜέλοΠερείραέχονταςμαζίτουκαι
τουςκ.κΤριτσώνη,ΚαλύβακαιΤσαχειλίδηθεώρησε
δίκαιη την επιστολή διαμαρτυρίας του προέδρου
της ΕΠΣΗμαθίας και απάντησε στον κ.Φωτιάδη
( διερμηνέας ο κ.Τριτσώνης) για τους λόγουςπου
πάρθηκανοι αποφάσεις με την καρατόμηση του κ.
Καραντώνη,Μελτζανίδηκ.α

Γιατονκ.Καραντώνηείπεότιστατελευταίατέσ-
σεραπαιχνίδιαέκανεαρκετάλάθηκαιγι’αυτόυπο-
βιβάστηκεπροσωρινάστηνβ’εθνική.

Για τον κ. Βρέσκα που ανέβηκε στην Σούπερ
Λίγκα στην ουσία ανήκε στον σύνδεσμο της ΕΠΣ
Ημαθίας

Πολύσύντομα θα γίνουνπάλι αξιολογήσεις και
μπορείναδιορθωθούνκάποιαλάθη ‘ηαδικίες.Πά-
ντως αν ο κ. Καραντώνης βελτιωθεί θα επανέλθει
καιπάλιστηνΣούπερΛίγκα.

Πάντωςτόσοοκ.Καλύβαςόσοκαιοκ.Τσαχειλί-
δηςδιαβεβαίωσαν τονκ.Φωτιάδηότι είναιαλήθεια
«αιθέρες» τα παιδιά του Συνδέσμου τηςΈνωσης
Ημαθίας

Στην ομάδα 
του Φ.Α.Σ. 
ΝΑΟΥΣΑ 

θα συνεχίσουν 
να αγωνίζονται 
και την επόμενη 
περίοδο ο τερμα-
τοφύλακας Γιώρ-
γος Νομικός (ημ.
γέν. 12-8-97) και 
ο μέσος Ηλίας 
Μαντώς ((ημ.γέν. 
24-4-98).

Οι δύο ποδοσφαιρι-
στές συναντήθηκαν στα
γραφεία του Συλλόγου με τονπρόεδροΑπόστολο

Μπέκακαιμέλητηςδιοίκησηςκαισυμφώνησαντην
ανανέωσητηςσυνεργασίατουςμετηνομάδα.

Βασίλης Φωτιάδης

«ΔιαβεβαίωσητηςΚΕΔ
ότιθαδιορθωθούνοιαδικίες

τωνδιαιτητώντηςΕΠΣΗμαθίας»

Ανανέωσαν με τον ΦΑΣ Νάουσα 
Νομικός και Μαντώς

Σύνδεσμος Διαιτητών Χειροσφαίρισης 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΠρόσκλησησεΤακτική
ΓενικήΣυνέλευση

Καλούνται τα μέλη του Συνδέ-
σμουΔιαιτητώνΧειροσφαίρισηςΚε-
ντρικήςΜακεδονίαςτηνΤετάρτη11-
07-2018 καιώρα 20:00μμ δυνάμει
τουάρθρου6παρ.1,2,3σεΤακτική
ΓενικήΣυνέλευσημεθέμα:

1.Διοικητικός και Οικονομικός
απολογισμός του απερχόμενου δι-
οικητικούσυμβουλίου.

2. Εκλογή εφορευτικής επιτρο-
πήςδιεξαγωγήςεκλογών.

3.Εκλογήνέουδιοικητικούσυμ-
βουλίου.

ΓιατοΔ.Σ
ΟΠρόεδρος

ΤζαφερόπουλοςΜιχαήλ

ΟΓεν.Γραμματέας
ΚαζαντζίδηςΓεώργιος

Πρώτη μεταγραφική κίνηση για τονΜέγαςΑ-
λέξανδροςΑγίαςΜαρίναςπουήρθεσεσυμφωνία
με τονποδοσφαιριστήΛευτέρης Γραμματικός.Ο
Λευτέρης Γραμματικός αποκτήθηκε από τηνΑΕ
Χαρίεσσας όπου τα δυο τελευταία χρόνια ήταν
βασικόστέλεχος,την τελευταίασεζόνπαρότι υπη-
ρετούσε την στρατιωτική του θητεία αγωνίσθηκε
σε20παιχνίδιακαιπέτυχε12τέρματα.Εκτόςαπό
τηνΑΕΧαρίεσσαςέχειακόμααγωνιστείσεΑχιλλέα
,Λευκάδια ,ΟλυμπιακόΝάουσας ,ΓΑΣΡοδοχωρι-
ου, Γ.Α.ΣΚόπανου.Ηανακοίνωση της διοίκησης
αναφέρει τα εξής:Οπρόεδρος κΚαλαιτζίδηςΑν-

δρέαςτοΔ.Σ.τουΜέγαΑλέξανδρουΑγίαςΜαρίνας
ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της
συνεργασίας με τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή
ΛευτέρηΓραμματικό.Έναναθλητήπουμετοτερά-
στιοταλέντοτουελπίζουμεκαιαυτόςνασυμβάλει
τα μέγιστα στηνφετινή μαςπροσπάθεια για ένα
ανταγωνιστικό σύνολο».Του ευχόμαστε μία καλή
χρονιάμευγείακαιπολλέςεπιτυχίες.

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ
ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας
ΠρώτημεταγραφήοΛευτέρηςΓραμματικός

Στην φωτό από αριστερά ο επικεφαλής της ΚΕΔ κ. Περέϊρα, ο κ. Φωτιάδης,
ο κ. Τριτσώνης, ο κ. Καλύβας και ο κ. Τσαχελίδης
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Η διοικούσα επιτροπή του τμήματος 
καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ Φίλιππος 
Βέροιας με χαρά ανακοινώνει ότι 

παράλληλα με τις επαφές για την στελέχωση 
του ανδρικού τμήματος του συλλόγου προ-
χωράει και σε κινήσεις απόκτησης νεαρών 
αθλητών από όλο το νομό Ημαθίας, έχοντας 
το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον και 
επενδύοντας σε αυτό. 

Στοπλαίσιοαυτόεντάσσεταικαιηαπόκτησητουνεαρού
αθλητήΣπύρουΓιαντσιδιώτη, ο οποίοςπροέρχεται από τα
τμήματαυποδομώντηςΑκαδημίαςΑΣΑΘΛΟΣΑλεξάνδρειας.

Ο νεαρόςαθλητής,πουσεπρώτηφάσηθαστελεχώσει
τοεφηβικότμήματουσυλλόγου,έχειγεννηθείτο2002καιμε
ύψος1.98αγωνίζεται στις θέσεις του small/power forward.
Μέλημα της διοικούσας επιτροπής είναι να αποτελέσει η
ομάδατουΦιλίππουΒέροιαςένανπροορισμόγιανεαρούς,
φιλόδοξουςκαιταλαντούχουςαθλητέςαπότοννομόΗμαθί-
αςκαιτηνευρύτερηπεριοχήτηςΚεντρικήςΜακεδονίας.

Απώτεροςφυσικάστόχοςείναιηανέλιξή τουςμέσωτου
αθλητικούπρογράμματοςτηςομάδαςκαιεντέλειηενσωμά-
τωσήτουςστορόστερτηςανδρικήςομάδαςτουσυλλόγου.

Καλωσορίζουμε τονΣπύρο και του ευχόμαστεμέσω της
ομάδαςμαςναεξελιχθείκαιμευπομονήκαιεπιμονήνακά-
νειταμπασκετικάτουόνειραπραγματικότητα.

Πολύ καλή παρουσία 
πραγματοποίησε ο 
Άνθιμος Κελεπούρης 

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Κ18 στο Γκιορ της Ουγγαρίας. 
Ο αθλητής μας τερμάτισε στην 
πέμπτη θέση, ανάμεσα σε 
20 αθλητές, που πήραν θέση 
εκκίνησης με 45.50.23, επί-
δοση κοντά στο ατομικό του 
45.28.37.

Οαθλητής τουΝίκουΚελεπούρηαπό
την αρχή της κούρσαςπροσπάθησε να
διατηρηθεί στοπροπορευόμενο γκρουπ,
μάλισταγιακάποιεςστροφέςήτανεκείνος
που μπήκε μπροστά και έδωσε ρυθμό ,

ενώκατάφερενααντέξειστορυθμόμέχρι
το τέλος.Οαθλητής αρχικά τερμάτισε έ-
κτος,ωστόσομετάαπόακύρωσηαθλητή
ανέβηκεστηνπέμπτηθέση.

Ιταλική υπόθεση ήταν η κορυφή, α-
φού το οιΦινοσίτι (45.01.33) καιΑντρέι
(45.03.50)βρέθηκανστηνπρώτηκαιδεύ-
τερηθέσηαντίστοιχα,ενώοΓάλοςΜατέο
Ντουκήταντρίτοςμε45.03.69.

«Έκανε πολύ καλό αγώνα και κατά-
φερε να τερματίσειψηλάστην κατάταξη.
Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, καθώς είχε
ζέστηκαιαυτόανάγκασετουςαθλητέςνα
πάνεαργάστουςπρώτουςγύρους.Είμα-
στε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τις επιτυχίες
τουβάδηνστηδιοργάνωση,αλλά και για
τηνγενικότερακαλήπαρουσίατηςομάδας
μαςστοΕυρωπαϊκόΠρωτάθλημα»,είπεο
ΝίκοςΚελεπούρης.

Επένδυση στον μέλλον με τον Σπύρο 
Γιαντσιδιώτη έκανε ο Φίλιππος Βέροιας

Γκιορ 2018

5ηΠανευρωπαϊκήθέση
γιατονΆνθιμοΚελεπούρη
στα10.000μ.βάδην

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανα-
νέωση της συνεργασίας του με 
τον Γρηγόρη Σανίκη. Ο Έλληνας 

διεθνής, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο 
διετούς διάρκειας. Μετά την ανανέωση της 
συνεργασίας, ο Γρηγόρης Σανίκης δήλωσε 
στο olympiacossfp.gr τα εξής:

«Μουδίνει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το γεγονός
τηςπαραμονήςμουστονΟλυμπιακό για τα επόμεναδύο
χρόνια,πουεκτόςσυγκλονιστικούαπροόπτουθαείναικαι
τα τελευταία μου στην ενεργό δράση.Θεωρώ τιμή μου
και ιδανικήσυγκυρία, την δυνατότηταπουμουδίνεται να
κλείσωτηνκαριέραμουωςαθλητήςστονμεγαλύτεροσύλ-
λογο τηςχώρας.Θαήθελανα ευχαριστήσωτονπρόεδρο
κ.ΜιχάληΚουντούρη και τους χορηγούς του τμήματος κ.
Σοφοκλή Ξυνή και κ. ΤίμηΠουρνάρα. Η συμφωνία μας
επήλθε σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης.
Όσογιατηννέασεζόνθαευχηθώυγείαπάνωαπόλακαι
ναπαραμείνουμεστηνκορυφήμεεναδεύτεροσυνεχόμενο
νταμπλ».

Παραμένειγιαάλλαδύοχρόνια
στονΟλυμπιακόοβεροιώτηςάσσος
τουΧάντμπολΓρηγόρηςΣανίκης

Η Διοικούσα Επιτροπή του Γυναικείου 
τμήματος Handball του Α.Π.Σ. Φίλιπ-
που Βέροιας ανακοινώνει την κυκλο-

φορία των εισιτηρίων διαρκείας για την 
αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Καλούμε το φίλαθλο κοινό τηςπόλης, τουςφίλους του
Ηandball, τους φίλους του Γυναικείου Handball και τους
φίλουςτουΦίλιππουΒέροιαςνασυνδράμουνστηνπροσπά-
θειαμας,στηρίζονταςτακορίτσιαμας,αποκτώνταςτοεισιτή-
ριοδιαρκείαςτηςαγωνιστικήςπεριόδου2018-2019!

Ελάτε να μεγαλώσουμε την οικογένεια μας!!!
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 

HANDBALL
ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ...ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ HANDBALL ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 2018-2019



Από τις 11 – 22 Ιουλίου, σε συνεργασία με το 
Ιταλικό Ινστιτούτο και την Ιταλική Πρεσβεία , το 
Ινστιτούτο Θερβάντες  και τις Πρεσβείες της Ισπα-
νίας και της Αργεντινής στην Ελλάδα.

Πρόγραμμα προβολών:
•Τετάρτη 11/7   
Ιταλία ,Σικελία
La scomparsa di Patò,  Σκηνοθεσία Mortelliti 

Rocco
Παίζουν: Maurizio Casagrande, Nino Frassica, 

Neri Marcorè, Roberto Herlitzka, Flavio Bucci, 
Simona Marchini 

Δραματική. Ιταλία 2012 / 105΄ 
Γλώσσα: ιταλικά. Υπότιτλοι: αγγλικά 
Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθι-

στόρημα του Andrea Camilleri. Στη Vigata του 
1890, ο Antonio Patò, διευθυντής της τράπεζας 
Trinacria, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης 
αναπαράστασης των Παθών του Χριστού, όπου 
ερμηνεύει αριστοτεχνικά το ρόλο του Ιούδα, εξα-
φανίζεται μυστηριωδώς χωρίς να αφήσει κανένα 
ίχνος. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Τη λύση 
αναζητούν από κοινού ο εντεταλμένος Bellavia και 
ο αξιωματικός Giummaro, αρχικά ανταγωνιστές, 
έπειτα φίλοι και τελικά συνεργάτες. Με την επιμο-
νή και την κοινή λογική ανθρώπων που γνωρίζουν 
καλά την ανθρώπινη ψυχή, ο Giummaro και ο 
Bellavia τελικά κατορθώνουν να ανασυνθέσουν 
τι συνέβη και να εξηγήσουν την εξαφάνιση του 
λογιστή. Αλλά η τόσο πολυαναμενόμενη αλήθεια 
καίει στα χέρια των δύο αστυνομικών: η τελική 
αναφορά που διαβιβάζεται στις αρχές προκαλεί 
ένα κύμα πανικού που προκαλεί αντίκτυπο από 
τη Ρώμη μέχρι τη Σικελία ανάμεσα σε ανταλλαγές 
τηλεγραφημάτων και απειλών. 

•Πέμπτη 12/7
   Αργεντινή   
Kamchatka (Αργεντινή, 2002, 104΄) του 

Marcelo Piña με τους Ricardo Darín, Cecilia Roth, 
Héctor Alterio, Fernanda Mistral, Tomás Fonzi, 
Monica Scapparone, Milton de la Canal, Matías 
del Pozo, Evelyn Dominguez, Leticia Bredice, 
Nicolas Cantafio , Gabriel Galindez , Maria 
Socas, Juan Carrasco, Demian Bugallo Valentine 
Neighborhood , Oscar Ferrigno, Alberto Silva.

Τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας στην Αργε-
ντινή όπως τα βιώνει ο  Χάρι , ένα δεκάχρονο α-
γόρι που το μόνο που  θέλει  είναι να παίξει και να 
κάνει φασαρίες με τον μικρό αδελφό του. Ωστόσο 
, το 1976 , όταν η οικογένειά του που διώκεται 
από τη δικτατορία, αναγκάζεται να κρυφτεί στην ε-
ξοχή, ξεκινά μια νέα ζωή που θα βάλει τέλος στην 
παιδική του ηλικία.

•Παρασκευή 13/7 
Αργεντινή   
Bar “El Chino” (Μπαρ “El Chino”) (Αργεντι-

νή, 2003, 100΄) de Daniel Burak, con Boy Olmi, 
Jimena La Torre, José Sacristán, Juan Pablo 
Baillinou, Ernesto Larrese, Lucas Santa Ana y 
otros.

Το μπαρ “El Chino” είναι ένα μέρος με ξεφτι-
σμένους τοίχους, στο οποίο διατηρείται η ουσία 
του τανγκό. Οι βετεράνοι ήρωες είναι εμβληματι-
κοί, ιδιαίτερα ο ιδιοκτήτης του, ο Χόρχε Γκαρσές, 
γνωστός ως ‘El Chino’ (ο Κινέζος).  Όσο ζούσε, 
ήταν σημείο έλξης για πολύν κόσμο που έβρισκε 
στο μπαρ και στους καλλιτέχνες του την αξία του 
αυθεντικού, χωρίς προσωπεία και εμπορικά τρικ. 
Ο Χόρχε, ένας κινηματογραφιστής, τραβάει επί 
μήνες σκηνές στο μπαρ, με την ιδέα να κάνει ένα 
ντοκυμαντέρ που να συλλαμβάνει την ουσία της 
ατμόσφαιρας του μπαρ, αλλά σταματάει όταν ο 
Τσίνο πεθαίνει. Όταν γιορτάζει εκεί τα γενέθλιά 
του, γνωρίζει τη Μαρτίνα, η οποία τραβάει σκηνές 
για την τηλεόραση. Μετά από πολλές συζητήσεις, 
αποφασίζουν να κάνουν μαζί μια ταινία για το 
μπαρ. 

•Σάββατο 14/7 
  Ιταλία
Gli amici del bar Margherita , Σκηνοθεσία Avati 

Pupi
Μπολόνια 1954. Ο Ταντέο , ένας 18χρονος Ιτα-

λός άντρας , θέλει να γίνει τακτικός θαμώνας του 
καφέ της Μαργαρίτας …

• Κυριακή 15/7 
Ιταλία
Scialla , Bruni Francesco
Σκηνοθεσία: Francesco Bruni
Σενάριο: Francesco Bruni
Φωτογραφία: Arnaldo Catinari
Μουσική: Amir Issaa
Παίζουν: Barbora Bobulova, 

Fabrizio Benitivoglio, Filippo 
Scicchitano

Παραγωγή: IBC, Rai.
Περιγραφή
Ένας συνταξιούχος δάσκαλος 

και συγγραφέας, ο Μπρούνο, 
που επιβιώνει παραδίδοντας ι-
διωτικά μαθήματα, γράφει τη βι-
ογραφία της Τίνας, μιας πρώην 
πορνοστάρ.

Το πάθος του για τη διδα-
σκαλία έχει δώσει τη θέση του 
σε μια αδιάφορη διδασκαλία σε 
φοιτητές τεμπέληδες και αδαείς, 
μεταξύ των οποίων ο δεκαπέντα-
χρονος Luca ο οποίος είναι και 
ασεβής.

Μια μέρα η μητέρα του αγο-
ριού έρχεται στη ζωή του Bruno, 
σαν ένα φάντασμα από το πα-
ρελθόν, με μια αποκάλυψη: Ο 
Luca είναι ο γιος του Bruno, την 
ύπαρξη του οποίου δεν γνώρι-
ζε…

Το πρόβλημα είναι ότι η μάνα 
του Luca θα φύγει για έξι μήνες 
στην Αφρική για δουλειές και ο 
Luca δεν μπορεί και δεν θέλει 
να την ακολουθήσει. Η γυναίκα 
ζητά από τον Bruno να τον φι-
λοξενήσει στο σπίτι του και να 
αναλάβει τη φροντίδα του, χωρίς 
να αποκαλύψει την πραγματική 
του ταυτότητα.

Έτσι αρχίζει μια απίθανη συμ-
βίωση μεταξύ τους…

Βραβεία
-Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

της Βενετίας 68 (1)
-Silver Κορδέλες (6)
-David di Donatello (8)
-Το soundtrack της ταινίας τιμήθηκε με το Βρα-

βείο Νεανικού Κινηματογράφου.

• Δευτέρα 16/7
Ιταλία
Nessuno mi  può g iud icare  ,  Bruno 

Massimiliano
Σενάριο: Massimil iano Bruno, Edoardo 

Falcone, con la collaborazione di Fausto Brizzi
Παίζουν οι ηθοποιοί: Paola Cortellesi, Raoul 

Bova, Rocco Papaleo
Είδος: Κωμωδία
Διάρκεια: 94΄
Italia 2011
Η ταινία προβάλλεται στα ιταλικά με ελληνι-

κούς υπότιτλους
Mετά τον θάνατο του συζύγου, η ζωή της Alice 

αλλάζει δραστικά: ανακαλύπτει ότι η δραστηριότη-
τα του άνδρα της, πλούσιου επιχειρηματία, στην 
πραγματικότητα ήταν στα πρόθυρα της πτώχευ-
σης και εκείνη, μοναδική κληρονόμος, πρέπει να 
κάνει τα πάντα για να σβήσει τα χρέη που της 
ήρθαν κατακέφαλα. Μετά από παρακίνηση της φί-
λης της Εύας μπαίνει στον κόσμο των ιερόδουλων 
πολυτελείας. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη 
περισσότερο όταν η Αλίτσε γνωρίζει ένα καινούριο 
έρωτα, τον Τζούλιο, στον οποίο όμως αποφασίζει 
να μην αποκαλύψει με ποιον τρόπο κερδίζει τον 
επιούσιο…

•Τρίτη 17/7
Ισπανία
Λουλούδια * (Ισπανία, 2014, 100’) των Χοσέ 

ΜάριΓκοενάγα και Χον Γκαράνιο με τους Ναγκόρε 
Αρανμπούρου. Ιτσίαρ Ιτούνιο, Ιτσίαε Αϊσπούρου, 
Χοσέαν Μπενγκοετσέα, Εγκόιτς Λάσα, Άνε Γκα-
μπαράιν, Χοσε Ραμόν Σορόιθ, Χοτς Μπερασάτε-
γκι. 

Η ταινία παρακολουθεί τις πολύ διαφορετικές 
ζωές τριών γυναικών, της Άνε, της Λούρδες και 
της Τέρε, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό: την 
απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου. Γι’ αυτό, η 

μία απ’ αυτές παίρνει μια φορά την εβδομάδα μια 
μυστηριώδη ανθοδέσμη από κάποιον άγνωστο. 
Και παρ’ όλο που πρόκειται απλώς για λουλούδια, 
η ζωές των τριών γυναικών θα επηρεαστούν, διότι 
η κάθε μια τους θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον 
θάνατο κάποιου κοντινού ανθρώπου με τον τρόπο 
της και τα λουλούδια είναι αυτά που θα τις κάνουν 
να θυμηθούν, να ξεχάσουν ή απλώς να προχωρή-
σουν στη ζωή τους.

• Στα βάσκικα, με υποτίτλους στα ισπανικά και 
στα ελληνικά

• Ακατάλληλη για παιδιά ως επτά ετών.

•Τετάρτη 18/7
Ιταλία
E’ stato il figlio , Daniele Cipri
Από το μυθιστόρημα του Roberto Alajmo
Σενάριο: Daniele Cipri, Massimo Gaudioso
Σκηνοθεσία: Daniele Cipri
Μουσική: Carlo Crivelli
Μοντάζ: Francesca Calvelli
Παίζουν: Τόνι Σερβίλλο, Giselda Volodi, Alfredo 

Castro, Aurora Quattrocchi.
Περιγραφή:
Ο Τσίπρι (που έχει διατελέσει και διάσημος 

διευθυντής φωτογραφίας και με πολλά βραβεία 
στο ενεργητικό του για το «Vincere» του Μάρκο 
Μπελόκιο το 2009), συμμετέχει για τρίτη φορά 
στο Φεστιβάλ Βενετίας – αλλά πρώτη στο Διαγω-
νιστικό – με το «O γιος το έκανε», την ιστορία μιας 
φτωχής οικογένειας από το Παλέρμο (απ΄ όπου 
και κατάγεται) η κόρη της οποίας σκοτώνεται κατά 
λάθος από τη Μαφία και τα μέλη της λαμβάνουν 
μια γερή αποζημίωση που θα τους αλλάξει τη 
ζωή. Πρωταγωνιστεί και εδώ ο Τόνι Σερβίλο του 

«Il Divo».
H ταινία γυρίστηκε στο Μπρίντιζι, Απουλία.
Η ταινία συμμετείχε στα:
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Φε-

στιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Φεστιβάλ 
Ιταλικού Κινηματογράφου Villerupt, Διεθνές Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Les Arcs, Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Μαϊάμι, Festival del Cinema 
Italiano Τόκιο.

Διάρκεια: 93΄
1η προβολή Ιταλία: 27 Σεπτεμβρίου 

2012
Μαύρη κωμωδία.

•Πέμπτη 19/7
Ισπανία
Το μικρό νησί* (Ισπανία, 2014, 104’) 

του Ακμπέρτο Ροντρίγκεθ με τους Ρα-
ούλ Αρέβαλο, Χαβιέρ Γκουτιέρεθ, Νε-
ρέα Μπάρρος, Αντόνιο ντε λα Τόρρε, 
Σάλβα Ρέινα, Χεσούς Κάστρο, Μανόλο 
Σόλο, Χουάν Κάρλος Βίγιανουέβα, Χε-
σούς Καρρόθα, Μερθέδες Λεόν, Άννα 
Τομένο. 

Ισπανικός Νότος, 1980. Η χώρα πα-
σχίζει ακόμα να επουλώσει τις πληγές 
της από τις αγριότητες της περιόδου 
της δικτατορίας του Φράνκο. Μια σει-
ρά από βάναυσες δολοφονίες έφηβων 
κοριτσιών σε μια απομονωμένη πόλη 
φέρνει κοντά δύο παντελώς ανόμοιους 
χαρακτήρες, δύο ντετέκτιβ του τμήμα-
τος ανθρωποκτονιών που στέλνονται 
από τη Μαδρίτη για να διαλευκάνουν 
την υπόθεση. Στοιχειωμένοι και οι ίδιοι 
από το παρελθόν τους στη σκιά του 
απολυταρχικού καθεστώτος, ο Χουάν 
και ο Πέδρο θα πρέπει να παραμερί-
σουν τις διαφωνίες και τις βαθιές ιδεο-
λογικές διαφορές τους προκειμένου να 
βρουν τον δολοφόνο που για χρόνια 
τρομοκρατεί την περιοχή. Η έρευνά 
τους θα τους οδηγήσει σε επικίνδυνα 
μονοπάτια, καθώς ανασύρει στην επι-
φάνεια τα σκοτεινά μυστικά της μικρής 
κοινότητας.

Στα ισπανικά, με υποτίτλους στα ελ-
ληνικά.

Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 
ετών.

•Σάββατο 21/7
Ιταλία
Una sconfinata giovinezza , Pupi Avati
Ένα ζευγάρι ζει μια γαλήνια κι ευτυχισμένη 

ζωή για 25 χρόνια. Μια ασθένεια, όμως, με την 
οποία έρχονται αντιμέτωποι, επηρεάζει όλο και 
πιο σοβαρά την επαγγελματική και οικογενειακή 
τους ζωή.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Pupi Avati
Παίζουν:Fabrizio Bentivoglio, Francesca Neri, 

Serena Grandi… Δράμα /2010 /98′

• Κυριακή 22/7
Ιταλία
Il papà di Giovanna, Pupi Avati
 Συγγραφέας/είς:
Πούπι Αβάντι, Αντόνιο Αβάτι Σκηνοθεσία: Πού-

πι Αβάντι
• Πρωταγωνιστούν:
Φρανσέσκα Νέρι, Άλμπα Ρόχρατσερ, Σίλιο 

Ορλάντο, Ετζιο Γκρέτζιο, Σερένα Γκράντι, Βαλέρια 
Μπιλέλιο, Σάντρο Ντορι, Ρίτα Καρλίνι, Αντόνιο 
Πίσου, Εντοάρντο Ρομάνο, Λορένα Μίλερ, Κιάρα 
Ζάνι

Διάρκεια:104
Είδος: Δράμα, Ιστορική, Πολεμική
Περιγραφή:
Μπολόνια, λίγο πριν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η Τζιοβάνα είναι ένα ντροπαλό κορίτσι και ο πα-
τέρας της έχει αφοσοιωθεί πλήρως στην διαπαι-
δαγώγησή της. Η καλλιέργεια και η μόρφωσή της 
φαίνονται ότι θα της εξασφαλίσουν ένα λαμπρό 
μέλλον. Όμως, μία τραγωδία θα τα αλλάξει όλα.
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ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«Θερινό Σινεμά» στο πάρκο των Αγ. Αναργύρων με ελεύθερη είσοδο!
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 - INCREDIBLES 2    

(ΜΕΤΑΓΛ.)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Μ Π Ρ Α Ν Τ 

ΜΠΕΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΧΙΛΝΤΑ ΗΛΙΟ-
ΠΟΥΛΟΥ

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 

Αιθ1: (κλιματίζεται)
Ο ΑΝΤ-ΜΑΝ ΚΑΙ Η ΣΦΗΚΑ   (MARVEL)  

σε 2D και 3D
Σκηνοθεσία: ΠΕΪΤΟΝ ΡΙΝΤ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜΑΚΕΝΑ
Ηθοποιοί: ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΕΒΑΝΤΖΕΛΙΝ 

ΛΙΛΙ, ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ, ΧΑΝΑ ΤΖΟΝ-ΚΑ-
ΜΕΝ

Προβολές:  Πέμπτη – Σάββατο – Κυρια-
κή - Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη στις 21.00 
σε 2D απλή προβολή

Παρασκευή  στις 21.00 σε 3D (Τρισδιά-
στατη)

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
Book Club
Σκηνοθεσία: Μπιλ Χόλντερμαν
Σενάριο: Μπιλ Χόλντερμαν, Εριν Σιμς
Πρωταγωνιστούν: Τζέιν Φόντα, Νταϊάν 

Κίτον, Κάντις Μπέργκεν, Μαίρη Στίνμπερ-
γκεν, Αντι Γκαρσία, Εντ Μπέγκλεϊ Τζούνι-
ορ, Αλίσια Σίλβερστοουν, Ρίτσαρντ Ντρέ-
ιφους, Ντον Τζόνσον, Κρεγκ Τ. Νέλσον, 
Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Γουάλας Σον

Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 
Τετάρτη 11/6 προβολή στις 22.00

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέα-
τρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/7/18 - 11/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Metal, rock, και σύγχρονο 
ελληνικο τραγούδι 

από μαθητές του Ωδείου Νάουσας
Την ετήσια συναυλία του θα πραγματοποιήσει το τμήμα σύγχρονης μουσικής του Ωδείου με ένα πρό-

γραμμα metal, rock, και σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού το Σάββατο 7 Ιουλίου στις 19:00 στον πολυχώρο 
πολιτισμού ‘’ΕΡΙΑ’’. Υπεύθυνος καθηγητής Μάριος Τσιρογιάννης. Παίρνουν μέρος οι εξής σπουδαστές του 
Ωδείου,

Τύμπανα: Πολύζος Απόστολος, Ζιώτας Δημήτρης
Μπάσο: Αναστασία Μάνικα
Κιθάρες-Φωνές: Δολδούρης Δημήτρης,Κοσμίδης Στέλιος,Ρούκαλης Περικλής,Γιατζιτζόπουλος Γιάννης, 

Σταμπουλίδου Κωνσταντίνα, Δάμτσιου Αμαλία.
Φιλική Συμμετοχή (φωνή): Χριστοπούλου Λίνα. Η εκδήλωση γίνεται με την αρωγή του Δήμου Νάουσας. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Το Σάββατο 7 Ιουλίου
Ο Πολιτιστικός Τουριστικός 
Όμιλος Σελίου καλωσορίζει 
με γλέντι το 
καλοκαίρι

Ο Πολιτιστικός Τουριστικός Όμιλος Σε-
λίου διοργανώνει γλέντι για την έναρξη της 
καλοκαιρινής περιόδου στο Σέλι.

Το γλέντι θα γίνει στο parking του χω-
ριού, το Σάββατο 07/07/18 με ώρα έναρ-
ξης 20:00. Την εκδήλωση πλαισιώνουν 
οι μουσικοί Μήτσος Κύρτσος, Κατερίνα 
Σωτηρίου, Χρήστος Νίκλης, Γρηγόρης Τσο-
λακίδης. «Πάρτε τους φίλους σας, φορέστε 
την καλύτερη διάθεσή σας και ελάτε! Θα 
χαρούμε να σας δούμε από κοντά, να φά-
με και να γλεντήσουμε στο αγαπημένο μας 
χωριό!», αναφέρει στο κάλεσμά του το Δ.Σ. 
του Ομίλου.

Τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 
Κώστας Μαλιάτσης, Mikeius και Ηλίας Φουντούλης  

στο “Comedy For The Masses” στη Νάουσα

Κώστας Μαλιάτσης, Mikeius και Ηλίας Φουντούλης αυτή τη φορά μαζί σε μία παράσταση, ανα-
νεωμένη μέχρι το κόκκαλο στη Νάουσα τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Νάου-
σαςΤο πρώτο stand up comedy show, που τόλμησε να ξεφύγει από το δίπολο «Αθήνα-Θεσσαλονί-
κη», φέρνοντας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το γέλιο και την αιχμηρή γλώσσα σε κάθε λογής κακός 
κείμενα, επιστρέφει με τα πιο «καμένα» λογοπαίγνια της επικράτειας δια χειρός Ηλία Φουντούλη.

Η πιο δημιουργική παρέα του youtube, ξεκινά τη περιοδεία της για τα καλά με στόχο να μην αφή-
σει κανένα φίλο των εκπομπών και των …ατακών τους δυσαρεστημένο. Εσύ το μόνο που έχεις να 
κάνεις είναι να αγοράσεις εγκαίρως το εισιτήριο σου και να έρθεις στη παράσταση.

Τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Κώστα Μαλιάτση, του Mikeius και του Ηλία Φουντούλη.
Ώρα έναρξης: 21.30   Γενική είσοδος: 9 ευρώ.Εισιτήρια προπωλούνται στο  Café Neon (Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 22, τηλ.2332022662)

Το Mom In Action διοργα-
νώνει για 4η συνεχή χρονιά 
τη καλοκαιρινή του συναυλία, 
Κυριακή 8 Ιουλίου και ώρα 
21:30 στο θερινό Δημοτικό 
Θέατρο Νάουσας. Το Mom In 
Action από την αρχή της ίδρυ-
σής του στηρίζει 120 οικογέ-
νειες του Δήμου Νάουσας.

 Τα έσοδα της συναυλίας 
θα δοθούν για την συνέχιση 
της στήριξης των οικογενειών 
αυτών. 

Τιμή προπώλησης 10 €
Τιμή εισόδου 12 €
Στο θερινό δημοτικό θέ-

ατρο της Νάουσας και στο 
φανταστικό τεταρτημόριο της 
μνήμης, του πόθου και της 
θάλασσας, η Ματούλα Ζαμά-
νη, η πέρδικα των Τρικάλων, 
έρχεται από τους Αμοργια-
νούς βράχους με καινούργια 
τραγούδια στο χρώμα του 
ουρανού, για να προσγειωθεί 
στο φιλόξενο dantes, να παί-
ξει σε φίλους για φίλους, ένα 
secret lound concert.

Σε συνθήκη καλοκαιρίας, 
με δικά της περιπλανώμενα τραγούδια, λαϊκές 
μελωδίες της ζωής, άσματα του ποιητή εκ Με-
ταξοχωρίου κι αλλόκοτες ιστορίες που σφηνώ-
νουν στην καρδιά και φυτρώνουν στο νου.

Η Ματούλα Ζαμάνη μας καλεί στο τραγούδι 
και στον χορό, στην μελαγχολία που γίνεται 
γέλιο και τρυφερότητα, στα δάχτυλα και τις 
ανάσες.

Σταθεροί συνταξιδιώτες της :
Κώστας Νικολόπουλος : Ηλεκτρική και α-

κουστική κιθάρα

Θάνος Καζαντζής: Τύμπανα – pads
Γιάννης Κονταράτος: Βιολί
Ηλίας Ρότσιας: Ηλεκτρικό μπάσο
Μένιος Γούναρης: Πλήκτρα
Χρήστος Ψαρομήλιγκος: Βιόλα
Σχεδιασμός ήχου: Δημήτρης Δημητριάδης
Monitoring: Νίκος Κόλλιας
Φωτισμός: Περικλής Μαθιέλλης
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ : 
ΒΕΡΟΙΑ : Στάσου Μύγδαλα – café Μπρίκι 
ΝΑΟΥΣΑ: Tacco Alto - Liebe cafe bar Ξηροί 

καρποί Μαμουτζής

Την Κυριακή 8 Ιουλίου
Η Ματούλα Ζαμάνη 

θερινό δημοτικό 
θέατρο της Νάουσας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό9-7-2018 μέχρι15-7-
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

Τη συγκρότηση ειδικής επιτρο-
πής για το θέμα της ψήφου 
των Ελλήνων του εξωτερικού, 

προβλέπει τροπολογία του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, στο νομοσχέδιο 
για την μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»).

Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή
και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστα-
σηςαναφορικάμε τοναριθμό τωνΕλλήνων
εκλογέωνπου κατοικούν στο εξωτερικό, τις
θεσμικές, οικονομικές, τεχνικές καιπολιτικές
παραμέτρουςπου σχετίζονται με το ζήτημα
τηςψήφουκαι τις ενδεχόμενεςδιαφορετικές
δικαιοπολιτικές λύσειςπουπροκρίνονται για
κάθεκατηγορίαεκλογέων.

Μετά από διάστημα πέντε μηνών, η Ε-
πιτροπή θα πρέπει να εισηγηθεί προς τον
υπουργό Εσωτερικών μία ή περισσότερες
εναλλακτικέςπροτάσειςώστενατοθέμανα
ρυθμιστεί νομοθετικά, όπως προβλέπει το
Σύνταγμα (άρθρο 51, παρ. 4). Στην αιτιο-
λογική έκθεση αναφέρεται ότι το υπουργείο

Εσωτερικών θα καταθέσει επεξεργασμένες
προτάσειςπροςπεραιτέρωδιακομματική δια-
βούλευσηγιατοθέμα.

ΠρόεδροςτηςΕπιτροπήςορίζεταιογενικός
γραμματέαςτουυπουργείουΕσωτερικών,ενώ
θασυμμετέχουν επίσης ο ειδικός γραμματέας
Ιθαγένειας, ο προϊστάμενος της γενικής διεύ-
θυνσης της γενικής γραμματείαςΑπόδημου
Ελληνισμού, ένας εκπρόσωπος του Συνηγό-
ρου τουΠολίτη, ο προϊστάμενος της γενικής
διεύθυνσηςΕσωτερικών καιΗλεκτρονικήςΔι-
ακυβέρνησης του υπουργείουΕσωτερικών, ο
προϊστάμενος τηςγενικήςδιεύθυνσηςΟικονο-
μικώνΥπηρεσιώνκαιΔιοικητικήςΥποστήριξης
του υπουργείου Εσωτερικών και έξι ειδικοί
επιστήμονεςήεμπειρογνώμονεςσεσυναφήμε
τοέργοτηςΕπιτροπήςθέματα.

Παράθυροανοίγειηκυβέρνησηγιατηνψήφο
τωναποδήμων

Φαρμακεία
Σάββατο 7-7\-2018

08:00-14:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ723310-28594

08:00-14:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-
25000

08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
60279

19:00-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

21:00-08:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

Κυριακή 8-7-2018
08:00-14:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ1823310-23132
14:30-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩ-
ΝΙΑ23310-60340

19:00-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πε-
ζόδρομοςαγοράς)23310-73124

21:00-08:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πε-
ζόδρομοςαγοράς)23310-73124

Δευτέρα 9-7-2018
14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ

1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677
14:30-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649
19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-
25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-
25669



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ., μεαυλή και ταδύο

μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μή ευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ, που να χρίζει

ανακαίνισημέχρι 40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ. στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-
μένο, 2ΔΣΛΚWC,περι-
φραγμένο καιπολλά έξ-
τρα.Τιμή 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα

επί της οδούΕθν.Αντι-
στάσεως,ρετιρέ,60τ.μ.,
με 2 δωμάτια, σαλόνι,
κουζίνακ.λπ.Τηλ.:6974
326873 ώρες 11.00-
14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45 τ.μ.στηνοδό
Κεντρικής τηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, με πατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση

και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέ στο
κέντρο της Βέροιας με
εξασφαλσμένη πελα-
τεία. Πληρ.τηλ.: 6980
007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20 στρεμμάτων, ποτι-
στικό, ΣΑΑΚ Βέροιας,
περιοχή Νησίου. Τηλ.:
6976 688462 & 23310
65745.
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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.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

Καβάλας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
studios πλήρως
εξοπλισμένα, με
WiFi, πλυντήριο,
TV, για διακοπές.
Τηλ.:6949955844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε
Σταυρό καιΜακροχώριονΗμαθίας.Το
πρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστηνπεριοχή
«Σοφολιό»εμβαδού14.750τ.μ.,αρδευτικό
και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»
εμβαδού9.750τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίεςκοΠαύλοτηλ.6932-425818.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

ΣκιώνηΧαλ-
κ ιδ ικής  ε -
νοικιάζονται
διαμερίσματα
70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC με
40,00 ευρώ

τηνημέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμεζονέτες70τ.μ.
2ΔΣΚWCεξοπλισμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματααπό45τ.μ.έως70
τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.
Πληρ. τηλ.:6944644220,6983204389&23740
71607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση Fast-Food επί
της οδού Εληάς σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι3.500
τ.μ.μεελιέςστονκόμβοΒέ-
ροιας. Τιμή 11.500 ευρώ.
Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5
στρ., στοΛουτρό Ημαθί-

ας,ποτιστικό, σε καλή τιμή.
Τηλ.:6974525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα,
διαμπερές, με λίγα κοι-
νόχρηστα. Τηλ.: 23310
24817.

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
στούντιο ανακαινισμένο
και επιπλωμένο, οδός
Μεραρχίας 10, 1ος όρ.,
ατομικήθέρμανση.Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ,Β.Ιωαννί-
δη10,ενοικιάζεταιδιαμέ-
ρισμαπερίπου80τ.μ.,2ο
όρ.,μεωρομετρητή.Τηλ.:
6945 049079 & 23310
22684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέρα 40 τ.μ., σαλο-
κουζίνα,1δωμάτιο,λου-
τρό, βεράντα, πλήρως
επιπλωμένη και ειδική
ανεξάρτητη θέρμανση,
κλιματιστικό,ψυγείο, ηλ.
κουζίνα,πλυντήριορού-
χων,TV,ΜάρκουΜπό-
τσαρη 15, με μηδενικά
κοινόχρηστα.Πληρ.τηλ.:
23310 24939, 23750
81319,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ., στο
κέντρο τηςΒέροιας,Πά-
ροδοςΜ.Καρακωστή1,
στον α΄ όροφο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C. με μπά-
νιο, δωμάτιο, χωλ-διά-
δρομος,μπαλκόνι.Τηλ.:
6976 688462 & 23310
65745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 55
τ.μ., επιπλωμένη, πο-
λυτελούς κατασκευής
σε οικογενειακή οικο-
δομή, 2ος όρ., 1ΔΣΛΚ,
W.C.,αποθήκη,αποθή-
κηστουπόγειο,μεγάλα
μπαλκόνια, θέα. Τηλ.:
6992 760556 & 6974
142507, ελεύθερο από
1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική
κατάστασηκαι τιμή (4γραφεία,1τραπέζισυνεδρι-
άσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμερόδες, 1
καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,
όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγά-
λη επιχείρηση υγει-
ονομικού ενδιαφέ-
ροντοςενλειτουργία
μεπολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοι-
νωνικών εκδηλώσε-
ων.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.  Τηλ. :
6975772861.
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νοικιάζεται κατάστημα 100
τ.μ. με υπόγειο με W.C.
Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για

συσκευαστήριο τροφίμων
στο Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

ΑΠΟΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥΤΟ-
ΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μηχανι-
κός και ηλεκτρολόγος.Τηλ.:
2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε
ξενοδοχείο τηςΒέροιαςμε
γνώσηβασικώνΑγγλικών.
Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγια ερ-
γασίαστην κουζίνα εστια-
τορίου (λάντζα και βοηθός
στιςσαλάτες).Μισθός ικα-
νοποιητικός. Τηλ.: 23310
88018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέοςγιαβοη-
θός λογιστή σε εταιρία με
γνώσηπρογραμμάτωνPC

και Γερμανικών. Τηλ.: 6986
782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
deliveryμεδικότουμηχανάκι
γιατοψητοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.
Τηλ.: 6984472747κ. Γιώρ-
γος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτο-
μο για Καφέ-Ζαχαροπλα-
στείο στη Βέροια. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23310
25700.Αποστολή βιογρα-
φικών στο dimzagaris@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασία στο ψητοπωλείο

«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέεπιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτά
κατασκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση
,A/Cκαιελάχιστακοινόχρησταμόνο180€.

Κωδ.24475ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Γκαρσονιέρα
33τ.μ., επιπλωμένηκομπλέκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές ,κατασκευή1975,1υ/δ,1ος
όροφος,ανακαινισμένηκαικαλοδιατηρημένη
,έχειατομικήθέρμανσημεηλεκτρ.σώματα
, ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια . Είναι κατασκευασμένη το 1970
και διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός,
έχειπολύμεγάληβεράντακαιεξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντουλά-
πα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα190€.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή ΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονο-
κουζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμική
θέα ,σε υπεράριστη κατάσταση, έχει και-
νούργια αλουμινίου κουφώματαμε διπλά
τζάμια,κατοικίαμεπολυτέλειακαι ζεστασιά,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοι-
νόχρηστα ,κέντροαπόκεντρο,μόνο200€.
ΠληροφορίεςαποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23675 ΚΕΝΤΡΟ , Επιπλωμένη
γκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1972,1υ/δ,
1οςόροφος ,ανακαινισμένημερικώς ,με
καινούργιασυνθετικάκουφώματακαιμεδι-
πλά τζάμια, έχει κεντρικήθέρμανσηπετρε-
λαίου ,μεανελκυστήρα, έχει κλιματιστικό ,
είναικεντρικότατοκαισε τιμήπροσφοράς ,
ενοίκιο190€.

Κωδ:24274ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσο-
νιέρα62 τ.μ.,κατασκευή1998,1υ/δ,2ος
όροφος,διαθέτει θέααπρόσκοπτη,άψογα
συντηρημένο,σε υπεράριστη κατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,αυστηρώντεχνικώνπροδι-
αγραφών,μεαρμονικέςαναλογίες,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεμίαντουλάπα,για
απαιτητικούςενοικιαστές,μεθέσηγια2αυτ/
τα,μίσθωμαμόνο200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή

κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημεκεντρική
θέρμανσηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιο
στα210€.

Κωδ:24268 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικής επιφάνειας80 τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο
1971καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρε-
λαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Τιμή:170€.

Κωδ24481ΠΑΠΑΓΟΥ,Οροφοδιαμέ-
ρισμα85 τ.μ., κατασκευή1988,2υ/δ,2ος
όροφος,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
στονκάμπο,μετζάκι,ανακαινισμένοάριστα
καιάψογασυντηρημένο,διαθέτει καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
αποθήκηκαιμίαπολύμεγάληβεράντα,χω-
ρίςανελκυστήρα,χωρίςκοινόχρηστακαιτο
ενοίκιο του250€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα, και
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1982
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά , είναι διαμπερές ,
φωτεινόκαιέχειμίααποθήκηεντός,χωρίς
ασανσέρκαιμεμηδενικάκοινόχρηστα.Μί-
σθωμα180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια  ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα), επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλά και ηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€. ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. έναςενιαίος
χώρος ,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματι-
στικότοδεμίσθωματουμόνοστα125€,

Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

χώροιγραφείωνανακαινισμένοιπολυτελώς
,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τουςκαινούργιο
WC,1οςόροφος,,ηευπρέπειατωνχώρων
δεδομένη ,δομημένηκαλωδίωσηπαντού ,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια και μεπολύακριβάυλικάδόμησης
, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς η
προβολή τωνάριστη τοδεμίσθωμα350€.
Αποκλειστικήδιάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο
όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου ,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

Κωδ: 23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€ .Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ: 23625 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€.

Κωδ:23563-ΒέροιαΛΑΖΟΧΩΡΙΛαζο-
χώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας130 τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,2Μπάνια
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου,-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.ανωτ.ύψοςαυτ/του

1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σεημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13556-ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας106τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη ,Τέντες,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρ-
κινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανο-
δομή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγια
μίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπλη-
κτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέ-
τειπαραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,3υ/δκαι
δύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές , ευρισκό-
μενησεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο
1680τ.μ.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
200.000€.Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμ-
βάνεταιολόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπί-
πλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151 -ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

θήκησυνολικής επιφάνειας 420 τ.μ.Ημι-
υπόγειο.Αποτελείται από 6Χώρους, και
WC.Είναικατασκευασμένητο1974-Τιμή:
80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμέ-
νο το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και γιαφροντιστήριομε
πλήρη εξοπλισμό και μεάδεια ενεργή95
τ.μ.,καθ.και105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,
4 χώροι , 2 οςόροφος, ανακαινισμένο εκ
βάθρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματακαιμεδιπλά
τζάμια,οιχώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρ-
μανσηανεξάρτητη ,ηπρόσβασητουάνετη
,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC ,
εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατοση-
μείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70, Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€.Δια-
θέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο
κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι
,με τουαλέτακανονικά ,πάνωσεκεντρικό
δρόμο ,πολύκοντάστορολόικαισεπολύ
καλήτιμήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαι μεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνω
σεπλατείασ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαι
σετιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντι-
κειμενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνια-
κόανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμε
σ/δ0,8,τιμήμόνο100.000€.

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

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοι-
κόπεδοστην είσοδο του χωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκ ισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικής επιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:40.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστι-
κά:ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρε-
τικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά9.700 τ.μ., μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο, -Τι-
μή:150€.
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Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη
στο γραφείο τηςΕθνικήςΑσφαλιστικής, Ελιάς 4,
Βέροια.Απαραίτητηπολύ καλή γνώσηΗ/Υ.Τηλέ-
φωνογιαραντεβού6975900180,υπεύθυνηΑνθή
Ξηρού.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/Λογίστρια
με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρε-
σία σε διπλογραφικά βιβλία και
με κατηγορία άδειαςΑ ή Β από
Βιομηχανική Επιχείρηση στη
Νάουσα.Αποστολή στο e-mail:
anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως σερβι-
τόρα για πρωινή-απογευματινή
εργασίασε καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους 11 στη Βέροια,
περιοχή παλαιάς Μητρόπολης.
Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλαμεόρεξη,

υπομονή και αγάπη, αναλαμβά-
νει τηφύλαξη και τη δημιουργική
απασχόλησητωνπαιδιώνσαςκα-

θώς και την ανάπτυξη των δεξι-
οτήτων τους. Τηλ. επικοινωνίας:
6973674030.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία
καθαρισμούσπιτιώνκαθώςφρο-
ντίδαμικρώνπαιδιώνκαιηλικιω-
μένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις και
κηπουρικής ζητά ανάλογη εργα-
σία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύλαξη
και περιποίηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑπροετοιμάζει τοκα-

λοκαίριπαιδιάπουθαφοιτήσουν
στηνΑ΄καιΒ΄Δημοτικούγιαομαλή
μετάβασηστηνγραφήκαιανάγνω-

ση.Τηλ.:6974198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφειου,

σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες,
τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζιπτυσ-
σόμενοσυσκέψεων, ντουλάπαμε
κλειδαριά(κερασί),ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλασε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι,
τραπεζαρία,μπουφές,κρεβατοκάμα-

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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
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
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντάΛΟΥΞΓκαρς.Επιπλωμενη1ΔΣΚWC
A/C260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταα-
σφ.150€
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.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
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€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
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.

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishing ζητάμόνι-
μοπροσωπικόγιατη
στελέχωση του τμή-
ματος τηλεφωνικών

πωλήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.
Απαραίτηταπροσόντα:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας.
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία.
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός.
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα.
Παρέχεται:
•Εργασίασεένασύγχρονοκαιοργανωμένοπεριβάλλον.
•Πολύ ικανοποιητικέςαπολαβές,δώρα, επιδόματα,πρωινή

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη«ΤμήμαΤηλεφωνικήςΕξυπηρέτησης».

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishingζητά1άτο-
μο για τη στελέχωση
του τμήματος Digital
MarketingστηΒέροια.

Απαιτούμεναπροσόντα:
•πολύκαλή/άριστηγνώσηSEO&SEMtools
•πολύ καλή/άριστη γνώσηAdwords (Google, BingΑds,

YahoosearchAds)
•άριστεςγνώσειςΑγγλικήςγλώσσας
•Χρήσητηςπλατφόρμαςwww.alexa.com
Προσφέρονται:
•Σύγχρονο,οργανωμένοκαιευχάριστοεργασιακόπεριβάλλον
•Full-time,πενθήμεροπρωινόωράριο
•Πλήρηςασφάλιση
•Πολύικανοποιητικέςαπολαβές
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣμε εμπειρίασεηλεκτρο-
μηχανολογικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικήψύξη ζητεί
ανάλογη εργασίαστηνπεριοχή τηςΗμαθίας.Τηλ.: 6948
570020.
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ραμεστρώμαανατομικό,ψυ-
γειοκαταψύκτηςκαιπλυντήριο
ρούχων, τιμήόλαμαζί3.000
ευρώ,ελαφρώςμεταχειρισμέ-
να.Τηλ.:6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε
άριστηκατάστασησεεκπλη-
κτικήτιμή: -Τραπεζαρίαμεέξι
(6)καρέκλες,απόξύλοοξιάς,

χρώμακερασι,τιμή260ευρώ.
-Τριθέσιοςκαιδιθέσιοςκανα-
πέςχώμαμωβτμή150ευρώ.
-Κρεβάτιμονόμετοστρώμα.
Τιμήευκαιρίαςγιαόλα400ευ-
ρώ.Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γων-

ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣσοβαρός70ετών
ζητάγνωριμίαμεκυρίααπό
55 έως65 ετώνγιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητάεικυ-
ρίαμεσκοπότογάμο,χωρίςυ-
ποχρεώσεις.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς
υποχρεώσειςΖΗΤΑΕΙσοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN
CANDYBANτου ‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟέ-
ως12/2019,αξία1.500ευρώ.
Τηλ.:6974876369κ.Απόστο-
λος.

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
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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.



Με τις συντάξεις του 
Αυγούστου, δηλαδή στα 
τέλη του Ιουλίου, πρόκει-
ται να γίνει η επιστροφή 
των αναδρομικών που 
προέκυψαν στις επικου-
ρικές συντάξεις, λόγω 
της λανθασμένης παρα-
κράτησης υπέρ του λο-
γαριασμού Ασφαλιστικού 
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (ΑΚΑΓΕ), χωρίς 
την ανάγκη υποβολής αί-
τησης από την πλευρά 
των συνταξιούχων.

Αυτό δήλωσε η υ-
πουργός Εργασίας Έφη 
Αχτσιόγλου, μιλώντας 
στο TV100 Thessaloniki. 
Συγκεκριμένα, η αρμόδια 
υπουργός σημείωσε ότι, 
από τον Μάιο, έγινε η διόρθωση και καταβάλλεται το 
ορθό ποσό στους συνταξιούχους. «Με τις συντάξεις του 

Αυγούστου, θα καταβληθούν και τα ποσά που αχρεω-
στήτως παρρακρατήθηκαν από τους συνταξιούχους. 
Άρα, τέλη Ιουλίου, οι συνταξιούχοι που έχουν να λαμ-
βάνουν επιστροφές ΑΚΑΓΕ, θα τις λάβουν στους λογα-
ριασμούς τους κανονικά, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν 
αίτηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των δικαιού-
χων είναι πάνω από 200.000.
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Τέλη κυκλοφορίας με 
τον μήνα για το 2018, 

ορίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Ρεκόρ αιτήσεων σε Παιδικούς 
Σταθμούς μέσω ΕΕΤΑΑ 

-Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Τέλη Ιουλίου τα παρανόμως 
παρακρατηθέντα του ΑΚΑΓΕ στους 
λογαριασμούς των συνταξιούχων

 Τέλη κυκλοφορίας εφέ-
τος με τον μήνα, καθώς με 
απόφαση του διοικητή της 
ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, (ό-
λη η απόφαση στο ttps://
www.aade.gr/sites/default/
files/2018-07/pol1128-2018.
pdf), δίδεται η δυνατότητα, 
εξαιρετικά για το 2018, κα-
ταβολής αναλογικών τελών 
κυκλοφορίας για τους μήνες 
που υπολείπονται έως το 
τέλος του έτους, από ενδι-
αφερόμενους κατόχους ΙΧ 
οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, 
τα οποία είτε έχουν τεθεί από αυτούς σε 
εκούσια ακινησία είτε βρίσκονται για άλ-
λους λόγους σε κατάσταση αναγκαστικής 
ακινησίας.

   Σύμφωνα με την απόφαση (σε εφαρ-
μογή του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 
{Α΄84}), στην περίπτωση εκούσιας ακινη-
σίας, οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την 
ακινησία αυτή καταβάλλοντας τέλη κυκλο-
φορίας ανάλογα με την διάρκεια κυκλο-
φορίας και σύμφωνα με τις επιλογές που 
δίδονται με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 
α) έως γ) του εν λόγω άρθρου. Ειδικότε-
ρα:

   α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρ-
κειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των 
αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών 
κυκλοφορίας

   β) για άρση ακινησίας χρονικής δι-
άρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 
του ποσού των αναλογούντων στο όχημα 
ετήσιων τελών κυκλοφορίας

   γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοι-
πο διάστημα του έτους και έως το τέλος 
αυτού (31/12/2018), καταβάλλονται τα 

δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων 
στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας 
που απομένουν από την ημερομηνία της 
άρσης έως και το τέλος του έτους συν 
2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

   Στην περίπτωση άρσης αναγκαστι-
κής ακινησίας, οι κάτοχοι μπορούν να 
καταβάλλουν αναλογικά τα τέλη κυκλο-
φορίας για τους μήνες που υπολείπονται 
έως το τέλος του 2018. Η καταβολή αυτή 
για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει 
εντός 15 ημερών από την ημερομηνία 
που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την 
ακινησία, π.χ. από την ημερομηνία α-
πόδοσης του οχήματος στον ιδιοκτήτη ή 
κάτοχο στην περίπτωση άρσης αναγκα-
στικής ακινησίας λόγω κλοπής ή υπεξαί-
ρεσης, από την ημερομηνία εισόδου του 
οχήματος στην Ελλάδα στην περίπτωση 
άρσης αναγκαστικής ακινησίας λόγω κυ-
κλοφορίας του στο εξωτερικό κ.λπ.

   Η υποχρέωση καταβολής των ανα-
λογικών τελών κυκλοφορίας, στην περί-
πτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας 
υφίσταται, ανεξαρτήτως εάν ο ιδιοκτήτης ή 
κάτοχος στη συνέχεια επιλέξει να θέσει το 
όχημα σε εκούσια ακινησία.

Ολοκληρώθηκε χθες  βράδυ 
η κατάθεση  αιτήσεων για τους 
παιδικούς σταθμούς οαπο τους 
γονείς ώστε να φιλοξενηθούν δω-
ρεάν τα παιδιά τους σε παιδικούς 
σταθμούς, μέσω ΕΣΠΑ 2018-19.

Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το 
aftodioiki.gr,  έχουν υποβληθεί 
συνολικά 124.000 αιτήσεις που 
αφορούν παιδιά 164.000 παιδιά 
και σύμφωνα με τα στελέχη της 
ΕΕΤΑΑ δεν αναμένεται να υπάρ-
ξουν «δραματικές αλλαγές» μέχρι 
την εκπνοή της προθεσμίας.

Υπενθυμίζουμε ότι υπήρξε ο-
λιγοήμερη παράταση για την υ-
ποβολή των αιτήσεων μετά από 
σχετικό αίτημα της ΚΕΔΕ η πα-
ράταση

Τα προσωρινά αποτελέσματα 
αναμένεται να εκδοθούν στις 20 – 22 Ιουλίου, ενώ θα 
δοθεί προθεσμία τριών ημερών για ενστάσεις και στο 
τέλος του μήνα, 29 με 31 Ιουλίου θα εκδοθούν τα τελικά 
αποτελέσματα και θα δοθούν τα βάουτσερ.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, το 2017 είχαν υποβληθεί 
αιτήσεις για 147.000 παιδιά. Τελικά τα παιδιά που έλα-

βαν Vouther ήταν 106.500 σε δύο φάσεις. Αρχικά τον 
Ιούλιο δόθηκαν 92.500 voutcher και τον Σεπτέμβριο 
άλλε 14.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάλογα θα είναι και τα 
νούμερα των voutcher και για το 2018. Υπενθυμίζου-
με ότι το 2017 υπήρξαν και παιδιά που ενώ έλαβαν 
voutcher, δεν υπήρχαν δομές ώστε να φιλοξενηθούν.
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