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Θα κοπάσει η φοροκαταιγίδα 
μετά την Ιθάκη

του κ. Πρωθυπουργού;
  Το περιβόητο διάγγελμα του πρωθυπουργού ήρθε από 
την Ιθάκη και το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον κάναμε 
επανάληψη στην Ομήρου Οδύσσεια. Με φόντο τοπίο του 
επικού νησιού ο Αλέξης Τσίπρας με λευκό πουκάμισο, 
επέλεξε συμβολικά την Ιθάκη ως το λιμάνι όπου 
τελείωσε η οικονομική Οδύσσεια του ελληνικού λαού, σε 
αντιδιαστολή με τον προκάτοχό του Γιώργο Παπανδρέου 
που από το Καστελόριζο μας έβαζε στην περιπέτεια των 
μνημονίων. Ένα καλογραμμένο κείμενο που πλέκει την 
πραγματικότητα με τις μυθολογικές αναφορές με σαφή 
επικοινωνιακή καθοδήγηση και ευθείες «σπόντες» στην 
προτέρα κατάσταση και σε αυτούς που οδήγησαν την 
χώρα στα μνημόνια προ ΣΥΡΙΖΑ. Στήθηκε συνεργείο 
για ολόκληρο κινηματογραφικό γύρισμα και μάλιστα 
εξωτερικό(και όχι στου Μαξίμου), για να πει τι; Μην 
ξεχνάτε τους κακούς που κυβερνούσαν παλιά και πως 
τώρα μπήκαμε σε σειρά και πάμε μπροστά.  Όλα αυτά 
σε ένα μιξ με Συμπληγάδες, Σειρήνες, Λωτοφάγους, 
Κύκλωπες και Λεστριγόνες. Ήταν μια καλοστημένη 
επικοινωνιακή εμφάνιση του πρωθυπουργού, αλλά 
μετά από τόσο «κουπί» ο ελληνικός λαός δεν θέλει λόγια, 
αλλά να νιώσει έστω και μια μικρή ανακούφιση στην 
φοροκαταιγίδα που τον χτυπά αλύπητα τα τελευταία 
χρόνια. 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αγαθονίκου και των συν αυτώ,

Ανθούσης, Αριάδνης

Από σήμερα το 3ο φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών
του Δήμου Βέροιας 

Από  σ ή -
μερα 22 Αυ-
γούστου έως
την Κυριακή,
η καρδιά του
Δήμου Βέροι-
ας θα χτυπά
γρήγορα  σε
ρυθμούς χο-
ρευτικούς με
4 συγκροτή-
ματα απ’ όλη
την Ελλάδα,
άλλα4 από το
εξωτερικό και
24  περ ίπου
συγκροτήμα-
τα του Δήμου
Βέροιας που
θα δώσουν το
παρόν όπως
και στα προη-
γούμενα 2 φε-
στιβάλ.

ΠαράλληλεςεκδηλώσειςθαγίνουντοΣάββατο25Αυγού-
στου, όπου  τοπρωί οργανώνονταιπαραδοσιακάπαιχνίδια
στοπάρκοτηςΕλιάςμέχριτουςΑγ.ΑναργύρουςκαιτηνΚυ-
ριακήπαραδοσιακάπερίπτερααπόσυλλόγουςστηνπλατεία
Ρακτιβάν(Ωρολογίου).

Στην τελική ευθεία τα γήπεδα στο Δ.Α.Κ. Βικέλας

ΈτοιμαθαείναιμέχριτέλοςτουμήνατααθλητικάέργαστοΔΑΚΔημήτριοςΒικέλας,όπωςενημέρωσεοαντιδήμαρ-
χοςΆρηςΛαζαρίδηςστησυνεδρίασητουδημοτικούσυμβουλίουτηςΔευτέρας.Μάλιστατόνισεότι επίκειταιμε την
ολοκλήρωσητωνέργωνδιοργάνωσηπανελληνίουτουρνουάτένιςΕ1(ΑΚ18),πουθαφέρειστηΒέροιαπερισσότερες
από60οικογένειες.ΣεπερίοδοπουτοάθληματουτένιςείναισεάνθησηλόγωτωνμεγάλωνεπιτυχιώνΕλλήνωνα-
θλητών(Τσιτσιπάς,Σάκκαρη),είναισημαντικόναδημιουργούνταιήναεκσυγχρονίζονταιοιαθλητικέςδομές.

Κυκλοφοριακέςρυθμίσειςσήμερα
στηΜητροπόλεως

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
οδικής κυκλοφορίας, τηνπρόληψη των τροχαίωνατυχημά-
των, τηνεξυπηρέτησηκαιασφάλειατουκοινού,κατάτηδι-
άρκειαεργασιώνμεταφοράςεξοπλισμούστονκινηματογρά-
φο«ΣΤΑΡ»,εντόςτηςπόληςτηςΒέροιαςσήμεραΤετάρτηη
Αστυνομίααποφάσισεαπό τις 14:30΄ έως16:30, τηναπα-
γόρευσητηςστάσηςκαιστάθμευσηςοχημάτων,όπουαυτή
επιτρέπεται, επί της οδούΜητροπόλεωςαπό τη συμβολή
της με την οδόΒενιζέλου έως τησυμβολή της με την οδό
ΑγίουΔημητρίου.Επίσης εναλλάξ θα γίνεται η κυκλοφορία
τωνοχημάτωνεπίτηςοδούΜητροπόλεως,μπροστάαπότο
«ΣΤΑΡ»,μεχρήσησήμανσηςπροειδοποίησηςγιαστένωση
της λωρίδας κυκλοφορίας και χρήσης κώνων, στο ρεύμα
ανόδουπροςτηνπλατείαΡακτιβάν.Στοσημείοθατοποθε-
τηθείγερανοφόροόχημα,όπουθαυπάρχουν,σημαιοφόροι,
γιατηρύθμισητηςκυκλοφορίας,μεταυτόχρονηοριοθέτηση
τουπεριμετρικάμεκώνους.

Τί την ήθελα τη βόλτα;
Αυτές οι Ιθακιώτισσες Πηνελόπες

με κάτσιασαν στα φιλιά...
Είπαμε Οδυσσέας,
αλλά όχι κι έτσι!

This is Ithaki!!! Ανοίξαμε (στις 
Αγορές) και σας περιμένουμε. 

Welcome to Greece! Φρέσκο ψάρι, 
χωριάτικη, γύρος, τζατζίκι.
Τα είπα και ξελάφρωσα...

Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος
ΤαάκουσεάγριαοΠάνοςΚαμμένοςστοFacebook,κάτωαπότηνανάρτη-

σήτουγιατηνέξοδοαπόταμνημόνια.Ένα…προεκλογικόκείμενοπουσκοπό
είχεμεταξύάλλωντησυσπείρωσητωνΑΝ.ΕΛ.

«ΣΗΜΕΡΑΕΙΝΑΙΗΗΜΕΡΑΠΟΥΟΠΡΩΤΟΣΣΤΟΧΟΣΜΑΣΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ.
ΗΕΛΛΑΔΑΒΓΑΙΝΕΙΟΡΙΣΤΙΚΑΑΠΟΤΗΝΕΠΟΧΗΤΩΝΜΝΗΜΟΝΙΩΝ»

Γιανασυνεχίσεισεανάλογοτόνο:
«ΕΦΥΓΑΝΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣΑΠΟΤΟΤΕΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

ΗΛΘΑΝΑΛΛΟΙΑΛΛΑΑΝΤΕΞΑΜΕ.ΕΙΜΑΣΤΕΤΟΜΟΝΟΚΙΝΗΜΑΤΗΣΜΕ-
ΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣΠΟΥΔΕΝΚΑΤΑΠΙΑΝΟΙΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣΤΗΣ.ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ
5ΕΚΛΟΓΕΣΚΟΝΤΡΑΣΕΟΛΟΥΣΤΟΥΣΔΗΜΟΣΚΟΠΟΥΣ.ΚΥΒΕΡΝΟΥΜΕ
4ΧΡΟΝΙΑΚΑΙΒΓΑΖΟΥΜΕΤΗΝΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΗΡΗΑΠΟΤΗΝΛΑΙΛΑΠΑΜΕ
ΠΟΛΛΑΘΥΜΑΤΑΑΛΛΑΟΡΘΙΑ.ΕΧΟΥΜΕΑΛΛΕΣΔΥΟΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΗΠΡΩΤΗΝΑΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕΟΡΙΣΤΗΚΑΤΗΝΧΩΡΑΑΠΟΤΟΥΣΚΛΕ-
ΦΤΕΣΤΟΥΣΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣΚΑΙΤΑΟΡΓΑΝΑΤΟΥΣ.ΗΔΕΥΤΕΡΗΜΕΧΡΙ
ΤΙΣΕΚΛΟΓΕΣΝΑΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕΤΗΝΧΩΡΑΣΤΗΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΥΡΟ-
ΠΟΙΩΝΤΑΣΟΛΟΥΣΤΟΥΣΕΛΛΗΝΕΣ.ΘΑΤΟΠΕΤΥΧΟΥΜΕ.ΚΑΛΩΟΛΕΣ
ΚΑΙΟΛΟΥΣΤΟΥΣΕΛΛΗΝΕΣ.ΝΑΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕΣΕΕΝΑΜΕΓΑΛΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΑΝΟΙΧΤΟΣΥΝΕΔΡΙΟ.ΝΑΓΙΝΟΥΜΕΠΛΕΟΝΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ
ΚΙΝΗΜΑΕΞΟΥΣΙΑΣ».«ΜΠΟΡΟΥΜΕ.ΕΙΜΑΣΤΕΠΟΛΛΟΙ.ΕΙΜΑΣΤΕΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ.ΕΙΜΑΣΤΕΕΛΛΗΝΕΣ»

Επειδήόμωςοιπολίτεςκαταλαβαίνουνπερισσότερααπότουςπολιτικούς,άρχισανταμπινελίκιακαιμάλισταπολύ
χοντρά!Ήτανκάτισανγκάλοππουμάλλοντονφαρμάκωσεπολύ!Τράτζικ!



«Σήμερα στην πατρίδα μας ξημερώνει μια καινού-
ρια μέρα», «σήμερα είναι μια μέρα λύτρωσης, είναι 
όμως και η αφετηρία μιας νέας εποχής», «η Ιθάκη 
είναι μόνο η αρχή», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας α-
πευθυνόμενος προς τον ελληνικό λαό από το νησί της 
Ιθάκης, σε αυτή την «ιστορική μέρα», την πρώτη μετά 
την έξοδο από τα μνημόνια.  

 Με ένα διάγγελμα γεμάτο συμβολισμούς, ο πρω-
θυπουργός είπε ότι η σύγχρονη «Οδύσσσεια» που 
πέρασε η χώρα από το 2010 έλαβε τέλος, ότι «τα 
μνημόνια επιτέλους τελείωσαν» και «η χώρα μας α-
νακτά το δικαίωμα της να ορίζει αυτή το μέλλον της», 
σημειώνοντας ότι «αφήσαμε πίσω μας τις Συμπληγά-
δες». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση πορεύτηκε 
με την εντολή που έλαβε πριν από τριάμιση χρόνια με 
μονο μια βεβαιότητα: «Να βγάλουμε τη χώρα από τη 
στενωπό των μνημονίων και της αέναης λιτότητας», 
πορεία κατά την οποία πέρασε από πολλά κύματα.   

Μιλώντας για την επόμενη μέρα της χώρας από 
εδώ και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμισε ότι σε 
αυτή την αφετηρία της νέας εποχής «δεν θα διαπρά-
ξουμε την ύβρι να αγνοήσουμε τα διδάγματα της 
Ελλάδας των μνημονίων», «δε θα αφήσουμε τη λήθη 
να μας παρασύρει» και «δεν θα γίνουμε λωτοφάγοι»: 
«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις αιτίες και τα πρόσωπα 
που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια». Διότι όπως 
είπε αυτά «είναι τα εφόδια μιας χώρας που γράφει τη 
νέα σελίδα της ιστορίας της, σε χρόνο ενεστώτα». 

 «Φτάσαμε στον προορισμό μας, βγήκαμε από 
τα μνημόνια, αλλά  δεν τελειώσαμε εδώ. Νέες μάχες 
είναι τώρα μπροστά μας», υπογράμμισε ο Αλέξης 
Τσίπρας, για να τονίσει ότι «τώρα που φτάσαμε στον 
πολυπόθητο προορισμό μας, έχουμε τη δύναμη να 
φτιάξουμε τον τόπο μας όπως του αξίζει». Σημείωσε 
ότι «οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται 
ακόμα απέναντι» και είναι «όσοι επιθυμούν να δουν 
το καράβι ξανά να θαλασσοδέρνεται και το λαό ξανά 
στα αμπάρια». «Δεν πρόεκιται να αφήσουμε την Ιθάκη 
στα χέρια τους», υπογράμμισε.  

 Ολοκληρώνοντας το διάγγελμά του, ο Αλέξης Τσί-
πρας είπε ότι «από σήμερα, ξεκινάμε με όραμα και α-
ποφασιστικότητα, για τη νέα εποχή της πατρίδας μας. 
Με σύνεση και ευθύνη να μη ξαναγυρίσουμε πίσω 
στην Ελλάδα των ελλειμμάτων και της χρεοκοπίας. 
Αλλά και με τόλμη για την αναγέννηση της Ελλάδας. 
Για μια πατρίδα ισότητας, δημοκρατίας και κοινωνικής 
δικαιοσύνης». 

 Ολόκληρο το διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα:  
 «Σήμερα στην πατρίδα μας ξημερώνει μια και-

νούργια μέρα. Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της 
λιτότητας, της ύφεσης, και της κοινωνικής ερήμωσης, 
επιτέλους τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμα 
της, να ορίζει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. Σαν μια 
κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Χωρίς εξωτερικούς κατα-
ναγκασμούς. Χωρίς άλλους εκβιασμούς. Χωρίς άλλες 
θυσίες του λαού μας.  Ο τόπος μας είναι κλειστός, τον 
κλείνουν οι δυο μαύρες Συμπληγάδες, λέει ο ποιητής. 
Αυτές τις Συμπληγάδες αφήσαμε πίσω μας. Γνωρίζο-
ντας ότι η Ελλάδα είναι η ιστορία της. Τα επιτεύγματα, 
οι αγώνες αλλά και οι οδύνες. Αυτά δηλαδή που καθό-
ρισαν τη διαδρομή της στην πορεία των αιώνων.  Μια 
διαδρομή που δεν ήταν ποτέ εύκολη. Αλλά είχε πάντα 
προορισμό. 

Ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες, στις πιο με-
γάλες φουρτούνες.  Η Ελλάδα βίωσε από το 2010, 
τη σύγχρονη Οδύσσειά της. Μέσα σε πέντε χρόνια, 
συνέβησαν πρωτοφανή πράγματα για μια χώρα σε 
καιρό ειρήνης. Χάθηκε το 25% του εθνικού μας πλού-
του. 3 στους 10 έμειναν άνεργοι. 6 στους 10 νέους, 
επίσης. Υλοποιήθηκαν μέτρα λιτότητας 65 δις. Η βία 
και η καταστολή, έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας. 
Η δημοκρατία ευτελίστηκε. Τραπεζίτες έγιναν πρωθυ-
πουργοί και υπουργοί έγιναν τραπεζίτες. Φασιστικές 
συμμορίες, βγήκαν από τις κρυψώνες τους μετά από 
60 χρόνια.  Μια χώρα σε διαρκή κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης. Κι ένας λαός, όμως, που ποτέ δεν αποδέ-
χτηκε τη μοίρα που του επιφύλασσαν οι ισχυροί. 

Και έγραψε νέες σελίδες αντίστασης 
 Αυτός ο λαός, πριν 

από τριάμισι χρόνια πή-
ρε μια ιστορική απόφα-
ση. Να πάρει το τιμόνι 
της χώρας από αυτούς 
που την οδήγησαν στα 
βράχια. Και να το δώσει 
σε νέους καπετάνιους. 

Αναλάβαμε αυτή την βαριά ευ-
θύνη. 

Με σθένος, αποφασιστικότη-
τα αλλά και σεβασμό στις θυσίες 
του λαού μας.  Δεν πορευτήκαμε 
με βεβαιότητες. Παρά μόνο με 
μία. Αυτή που μας όρισαν οι Ελ-
ληνίδες και οι Έλληνες: Να βγά-
λουμε τη χώρα από τη στενωπό 
των μνημονίων και της αέναης 
λιτότητας. 

 Περάσαμε από κύματα πολ-
λά για να φτάσουμε σήμερα 
στον προορισμό μας. Το πλήρω-
μα άλλαξε. 

Άλλοι φοβήθηκαν τα κύματα, 
άλλοι προτίμησαν να τα δαμά-
σουν. Ακούσαμε πολλές φορές 
τις Σειρήνες της ματαιότητας. Ότι τα πράγματα στην 
Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και τα μνημό-
νια θα είναι για πάντα εδώ.  Ότι δεν έχει νόημα να 
αντιστέκεσαι όταν απέναντι σου στέκονται οι Λαι-
στρυγόνες και οι Κύκλωπες. Τα θεριά που η μικρή και 
αδύναμη Ελλάδα δεν θα μπορούσε να νικήσει. Τίποτα 
από αυτά, όμως, δεν λύγισε την προσπάθειά μας. Και 
αυτό γιατί, οι άνθρωποι που μόχθησαν για να φτάσου-
με στον προορισμό, δεν ήταν πια στο περιθώριο. Δεν 
ήταν πια κλεισμένοι στο αμπάρι, χωρίς φωνή, χωρίς 
ελπίδα. Αλλά ήταν στο τιμόνι. Μαζί μας. Και στα δύ-
σκολα ήταν αυτοί που το κράτησαν σφιχτά. 

 Ελληνίδες, Έλληνες, Σήμερα είναι μια μέρα λύ-
τρωσης. Είναι όμως και η αφετηρία μιας νέας εποχής. 
Και σε αυτή την αφετηρία, δεν θα διαπράξουμε την 
ύβρι να αγνοήσουμε τα διδάγματα της Ελλάδας των 
μνημονίων. Δε θα αφήσουμε τη λήθη να μας παρα-
σύρει. Δεν θα γίνουμε λωτοφάγοι. - Δεν θα ξεχάσουμε 
ποτέ τις αιτίες και τα πρόσωπα που οδήγησαν τη 
χώρα στα μνημόνια.   Τη φοροασυλία του μεγάλου 
πλούτου,   τη γενικευμένη διαπλοκή και διαφθορά,  
την ασυδοσία μιας σειράς επιχειρηματικών και εκδο-
τικών ομίλων που για χρόνια θεωρούσαν ότι η χώρα 
τους ανήκει,  τον κυνισμό και την περιφρόνηση μιας 
πολιτικής ελίτ η οποία νόμισε ότι η Ελλάδα είναι φέου-
δο και οι Έλληνες πειθήνιοι υπήκοοι της.  - Δεν θα ξε-
χάσουμε ποτέ αυτούς που λοιδόρησαν και απαξίωσαν 
την Ελλάδα και τους Έλληνες, επειδή τόλμησαν να 
μη συναινέσουν στην υλοποίηση ενός νεοφιλελεύθε-

ρου πειράματος που θα κρατούσε 
για δεκαετίες. - Δεν θα ξεχάσουμε 
όμως και αυτούς που στάθηκαν στο 
πλευρό των Ελλήνων και της Ελ-
λάδας στα δύσκολα. Πρόσωπα και 
πολιτικές δυνάμεις από όλες τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Που αντιστάθηκαν 
σθεναρά στα σχέδια για έξοδο και 
τιμωρία της Ελλάδας. Διότι γνωρί-
ζουν ότι η Ελλάδα για την Ευρώπη 
σημαίνει πολλά περισσότερα από 
δημοσιονομικά μεγέθη . Δε θα ξεχά-
σουμε τίποτα από όσα ζήσαμε γιατί 
δεν είναι απλά η ύλη για τους ιστο-
ρικούς του μέλλοντος. Αλλά είναι 
τα εφόδια μιας χώρας που γράφει 
τη νέα σελίδα της ιστορίας της, σε 
χρόνο ενεστώτα. 

 Φτάσαμε στον προορισμό μας, βγήκαμε από τα 
μνημόνια, αλλά έχουμε πλήρη επίγνωση ότι δεν τε-
λειώσαμε εδώ. Νέες μάχες είναι τώρα μπροστά μας. 

Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται 
ακόμα απέναντι. Είναι όσοι επιθυμούν να δουν το 
καράβι ξανά να θαλασσοδέρνεται και το λαό ξανά στα 
αμπάρια. Όσοι έφτιαξαν κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση 
τους, την Ελλάδα της διαφθοράς, της διαπλοκής και 
της εξουσίας των λίγων. 

Αυτοί που θέλουν να μπορούν ανενόχλητοι να 
φοροδιαφεύγουν, να παρασιτούν εις βάρος του δημο-
σίου συμφέροντος, έχοντας τις off shore τους και τις 
καταθέσεις τους στο εξωτερικό.  Αυτοί που θεωρούν 
εαυτούς υπεράνω κάθε νόμου και κανόνα ενός κρά-
τους δικαίου. Και που τρέμουν στην ιδέα μιας ανε-
ξάρτητης δικαιοσύνης.  Δεν πρόκειται να αφήσουμε 
την Ιθάκη στα χέρια τους.  Τώρα που φτάσαμε στον 
πολυπόθητο προορισμό μας, έχουμε τη δύναμη να 
φτιάξουμε τον τόπο μας όπως του αξίζει. 

 Οι πολυμήχανοι Έλληνες, γράψαμε με αγώνα και 
θυσίες το τέλος των μνημονίων. Από σήμερα, ξεκινά-
με με όραμα και αποφασιστικότητα, για τη νέα εποχή 
της πατρίδας μας.  Με σύνεση και ευθύνη να μη 
ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω στην Ελλάδα των ελλειμ-
μάτων και της χρεοκοπίας.   Αλλά και με τόλμη για την 
αναγέννηση της Ελλάδας Για μια πατρίδα ισότητας, 
δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.  Γιατί η Ιθά-
κη είναι μόνο η αρχή». 

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Ο Αντισυνταγματάρχης 
Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, νέος διοικητής 

στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών

 Πραγματοποιήθηκε το πρωί 
της Τρίτης (χθες) στη Β΄ Μοίρα 
Καταδρομών η τελετή παραλα-
βής και παράδοσης από τον α-
ντισυνταγματάρχη Νικόλαο Κού-
τελη στον νέο διοικητή αντισυ-
νταγματάρχη Κωνσταντίνο Ανα-
στασιάδη. Παρών στη διάρκεια 
της τελετής και ο διοικητής της 
Ταξιαρχίας Καταδρομών - Αλεξι-
πτωτιστών Ρεντίνας Ταξίαρχος 
Δημήτριος Βουνίσιος.

Παρόντες επίσης: ο δήμαρ-
χος Νίκος Κουτσογιάννης, οι α-
ντιδήμαρχοι Στέλιος Δάγγας και 
Στάθης Λογδανίδης, η πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΒ Δέσποινα Λαζαρίδου, 
ο διοικητής της Πυροσβεστικής 
Ημαθίας Νίκος Παλαμούρης, ο διοικητής του Τμήματος Ασφάλειας Νίκος Κουτής, μέλη της Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας κ.ά.

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος 
στους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ημαθίας

Στον πανελλαδικό εορτασμό της αυγουστιάτικης πανσελήνου, του υπουρ-
γείου Πολιτισμού, συμμετέχει και φέτος η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, 
προσκαλώντας όλους στη μεγαλύτερη γιορτή των αρχαιολογικών μας χώρων, 
μνημείων και μουσείων, αλλά και στο πιο λαμπρό φεγγάρι της χρονιάς:

Σάββατο, 25 Αυγούστου
Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, 19:30.
Σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Νάουσας θα παρουσιαστεί η παραγωγή 

του Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου, στο πλαίσιο του β’ Διεθνούς Εργαστηρίου Αρ-
χαίου Δράματος: Οιδίπους, Ανασκαφή δεύτερη

Δύο ηθοποιοί, ένας σκηνοθέτης και ένας χορευτής επιχειρούν μία ανά-
γνωση-ανασκαφή της κορυφαίας τραγωδίας του Σοφοκλή στον ανασκαμμένο 
χώρο του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας. Η δημιουργική ομάδα που αποτελείται 
από τους: Θοδωρή Γκόνη, Θέμη Πάνου, Θανάση Δήμου, Δημήτρη Σωτηρίου, 
Ανδρέα Γεωργιάδη και Μιχάλη Αγγελίδη, με το χειρωνακτικό τρόπο της αρχαιο-
λογικής σκαπάνης θα αναμετρηθεί με την στρωματογραφία του αρχαίου κειμέ-
νου, αναζητώντας τον αυθεντικό πυρήνα της σοφόκλειας τέχνης.

Κυριακή, 26 Αυγούστου
Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών, Προαύλειο Μουσείου Βασιλικών Τάφων. 

21:30.
Σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, η Ναταλία Λαμπαδάκη 

θα ερμηνεύσει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών, με τη συνοδεία κλασικής 
κιθάρας και τσέλου. 

Ιερό της Μητρός των Θεών Αυτόχθονος στη Λευκόπετρα, 21:30.
Συναυλία Δημήτρη Μενεξόπουλου. Ο νεαρός μουσικός από τη Θεσσαλονί-

κη, με γεωλογικές σπουδές στους ήχους της γης, στον ηχητικό σχεδιασμό και 
την ηλεκτρονική παραγωγή, θα παίξει παραδοσιακή λύρα και θα παρουσιάσει 
συνθέσεις του στον ιερό χώρο της παλαιότερης μακεδονικής θεάς της γης. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας θα 
παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό ως τα μεσάνυχτα της 26ης Αυγούστου. 

Σε όλους τους παραπάνω χώρους και τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύ-
θερη για το κοινό.

Διάγγελμα Τσίπρα: «Η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή»



Μετά από τη μεγάλη 
επιτυχία της παραγω-
γής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέ-
ροιας «Εις τους πέντε 
δρόμους» το Καλοκαί-
ρι 2017, η παράσταση 
ξεκινά περιοδεία και το 
Καλοκαίρι 2018, στις 
γειτονιές της Βέροιας 
και σε Τοπικές Κοινό-
τητες του Δήμου με την 
παράσταση «Εις τους 
πέντε δρόμους» της Λέ-
νας Πετροπούλου. 

Ο ι  παραστάσε ι ς 
πραγματοπο ιούντα ι 
με τη συνεργασία της 
Δημοτικής Κοινότητας 
Βέροιας, των Τοπικών 
Κοινοτήτων Συκιάς, Γε-
ωργιανών, Αγίας Βαρ-
βάρας, Νέας Νικομήδει-
ας, Κουλούρας, Τριπόταμου, Φυτειάς και των Πολιτιστι-
κών Συλλόγων:  Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου 
Συκιάς «Βάντα», Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων «Αγίας 
Βαρβάρας», Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Πολιτιστικού Μορ-
φωτικού Συλλόγου «Αριστοτέλης», «Μακεδόνων Γαία» , 

Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Τριποτάμου και 
Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φυτειάς.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι οι: Τεχνική Υπη-
ρεσία, Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Αντιδημαρχία Παι-
δείας, Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολική 
Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης και η ΚΑΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας.  

Οι παραστάσεις έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού 
αντί εισιτηρίου μπορεί κάθε θεατής, αν το επιθυμεί, να 
φέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας για το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Βέροιας.

Πρόγραμμα παραστάσεων
Τετάρτη  29.08, ώρα 8.30μ.μ. ΣΥΚΙΑ 
Προαύλιο Σχολείου
Πέμπτη 30.08, ώρα 8.30μ.μ. 
ΒΕΡΟΙΑ, Παλιά Εβραϊκή Συνοικία 
Συναγωγή
Σάββατο 01.09, ώρα 8.30μ.μ. 
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
Προαύλιος χώρος, εκδηλώσεων, δίπλα στην εκκλησία 
Κυριακή 02.09, ώρα 8.30μ.μ. 
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Πλατεία δίπλα στην εκκλησία
Τετάρτη  05.09, ώρα 8.30μ.μ. 
ΒΕΡΟΙΑ, 
1ο ΓΕΛ Προαύλιο Σχολείου
Πέμπτη 06.09, ώρα 8.30μ.μ. 
ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
Προαύλιος χώρος, εκδηλώσεων
Παρασκευή  07.09, ώρα 8.30μ.μ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ  Προαύλιο Σχολείου
Σάββατο8.09, ώρα 8.30μ.μ. 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ Προαύλιο Σχολείου
Κυριακή09.09, ώρα 8.30μ.μ. 
ΦΥΤΕΙΑ πλατεία
Πέμπτη 13.09, ώρα 8.30μ.μ. 
ΒΕΡΟΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Λένα Πετρο-

πούλου
Σκηνικά- Κοστούμια:  ΝόVAN 

theatre group
Βοηθός παραγωγής: Gilles Drag
ΔΙΑΝΟΜΗ
Λένα Μπαχάρ, Δημητρούλα, Αφή-

γηση: Μάρα Γαβριηλίδου
Θανάσης Μελέγκογλου, Αποστόλης 

Αλέπουρας: Νίκος Ταπλίδης
Τούλα Ντόντου, Ζωίτσα Φωτεινού, 

Γυναίκα του τεκέ, Αφήγηση: Μαρία 
Παπαγιαννάκη

Ασημάκης Ιορδάνογλου, Λαμπρά-
κης Μπεζεστένης: Πέτρος Μαλιάρας, 

Μητσάρας, Άρης Μπίνης: Βασίλης 
Κανελλόπουλος

Μαράκι, Γκαρσόνα, Γυναίκα του τε-
κέ, Αφήγηση: Δήμητρα Σταματίου

Παίζουν οι μουσικοί: Άγγελος 
Μπουρνάς, Κώστας Μπουρνάς

4 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

Αιθ1: (κλιμα-
τίζεται)

Ο  Μ Α -
Γ Ε Μ Ε Ν Ο Σ 
Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Α Σ 
- CHARMING     
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  
Κάθε μέρα στις 
18.30

Σκηνοθεσία/ 
Σενάριο: 
Ρ Ο Σ  Β Ε Ν Ο -
ΚΟΥΡ

Ηθοποιοί: 
Τ Ι Σ  Φ Ω Ν Ε Σ 
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ, 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛ-
ΚΩΤΟΥ, ΒΑΣΙΑ ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ , ΦΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
«Βάλε τη Γιαγιά στο Ψυγείο» - (Metti 

La Nonna in Freezer)
Σκηνοθεσία: Τζιαν Κάρλο Φοντάνα, 

Τζιουζέπε Στάσι. Ηθοποιοί: Φάμπιο ντε 

Λουίτζι, Μίριαμ Λεόνε, Λουσία Οτσόνε
 Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 

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

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

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     16/8/18 - 22/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Στο 19ο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου Ορεστιάδας 
συμμετέχει ο Όμιλος Φί-
λων Θεάτρου και Τεχνών 
Βέροιας και η θεατρική 
του ομάδα , όπου θα πα-
ρουσιάσουν επί σκηνής, 
το έργο του Στρίντμπεργκ 
«Δεσποινίς Τζούλια», την 
Παρασκευή 31 Αυγού-
στου στις 9.00 μ.μ. στο 
Δημοτικό Θέατρο Ορεστι-
άδας. Έχουν ήδη προη-
γηθεί δύο παραστάσεις 
στη Βέροια, που κρίθη-
καν επιτυχημένες από το 
κοινό και τις κριτικές. 

Η επιλογή της συμμε-
τοχής στην τελική φάση 
του διαγωνισμού ανάμε-
σα σε 38 θεατρικές πα-
ραγωγές, από τις οποίες 
τελικά επιλέγησαν οι 6, 
τιμά ιδιαιτέρως τον Όμι-
λο, καθώς αποτελεί μια 
αναγνώριση της προσπά-
θειας πολλών χρόνων,  με συνέπεια και 
σεβασμό στο χώρο του Ερασιτεχνικού Θε-
άτρου, ανεβάζοντας παραστάσεις με γνώ-
μονα την υπεύθυνη και ποιοτική δουλειά. 

Η συμμετοχή στη μεγαλύτερη Γιορτή Ε-
ρασιτεχνικού Θεάτρου της χώρας, ανταμεί-
βει ηθικά τους συντελεστές της θεατρικής 
παραγωγής «Δεσποινίς Τζούλια»:

 Ναυσικά Στάθη (Σκηνοθεσία-Κινησιο-
λογία)

 Ισαβέλλα Κωνσταντούδη (Σκηνικά-Κο-
στούμια)

 Δέσποινα Γιάγκογλου (Δεσποινίς Τζού-
λια)

 Σπύρο Καραγιάννη (Ζαν)
 Κατερίνα Σαμαρτσίδου (Χριστίνα) 
Ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών 

Βέροιας ευχαριστεί θερμά την διοργανώ-
τρια αρχή του Φεστιβάλ Ορεστιάδας (Θε-

ατρικό Εργαστήρι «ΔΙΟΝΥΣΟΣ») για την 
πρόκριση του στην τελική φάση του Διαγω-
νισμού και για όλη τη μέριμνα της φιλοξενί-
ας που μας επιφυλάσσει στην Ορεστιάδα.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι ε-
γνωσμένης αξίας ηθοποιοί: 

1) Αντώνης Θεοδωρακόπουλος
2) Αντιγόνη Γλυκοφρύδη
3) Άννα Κουρή
4) Άννα Χατζησοφιά
5) Παναγιώτης Μπουγιούρης
6) Γιάννης Μαργαρώνης
Παρουσιαστής του Φεστιβάλ θα είναι ο 

Αλέξης Κωστάλας.
Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 

Θεάτρου Ορεστιάδας θα λάβει χώρα από 
τις 26 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 
με την παρουσίαση 6 θεατρικών παραστά-
σεων.

Η «Δεσποινίς Τζούλια» 
του Ομίλου Φίλων Θεάτρου Βέροιας, 

στο 19ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας

«Εις τους πέντε δρόμους»
 περιοδεύει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, 

ξεκινώντας από τη Συκιά



  Η  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, συνεπής στην έγκυρη 
και τακτική ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με τα προλη-
πτικά μέτρα, που απαιτούνται για έκτακτα επιδημιολογικά 
φαινόμενα, υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά στοιχεία και μέσα 
προστασίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

    Για το 2018, έχει καταγραφεί πρώιμη έναρξη της κυκλο-
φορίας του ιού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας, και 
σαν κύριοι παράγοντες θεωρούνται οι φετινές κλιματολογικές 
συνθήκες, με τις απροσδόκητα αυξημένες θερμοκρασίες του 
περιβάλλοντος κατά τους εαρινούς μήνες και τις αυξημένες 
βροχοπτώσεις στην αρχή του καλοκαιριού.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται στους ανθρώπους 
κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών που  μο-
λύνονται από μολυσμένα άγρια μεταναστευτικά πτηνά. Ο ιός 
δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καλεί όλους τους πολίτες να 
λάβουν μέτρα πρόληψης και τονίζει την ανάγκη εφαρμογής 
των παρακάτω  συστάσεων.           

Μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών:
Τα κουνούπια γεννούν τα αυγά τους στην επιφάνεια του 

νερού που λιμνάζει. Τα πρώτα δύο στάδιά τους της ζωής ενός 
κουνουπιού εξαρτώνται από το νερό, χωρίς αυτό δεν μπο-
ρούν να αναπαραγάγουν.

Για την αποφυγή νέων εστιών ανάπτυξης κουνουπιών θα 
πρέπει οι πολίτες να εφαρμόσουν τις παρακάτω συστάσεις:

• Πότισμα κατά προτίμηση   τις  πρωινές  ώρες. 
• Απομάκρυνση συλλογών στάσιμου νερού από τις αυλές 

και τα μπαλκόνια (κάλυψη ή αναποδογύρισμα περιεκτών/
δοχείων που συλλέγουν νερό ή ανανέωση του νερού τουλάχι-
στον μία φορά την εβδομάδα).

• Καλό κούρεμα γρασιδιών, θάμνων, φυλλωσιών (σημεία 
που βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια). 

• Αποφυγή ρίψης αποβλήτων οικιακής χρήσης στους κοι-
νόχρηστους τσιμενταύλακες.
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Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Ι Κ Η 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι 

της Λέσχης όσοι επιθυ-
μούν να πάρουν μέρος 
στις φετινές περιόδους 
ιαματικών λουτρών να 
δηλώσουν συμμετοχή 
στα γραφεία της Λέσχης 
μας. Β΄ περίοδος 20-27 
Αυγούστου και Γ΄ περίο-
δος 23-30 Σεπτεμβρίου. 
Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στα γραφεία 
μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 
23310 25654 και 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ του Βιτάνη και της Ολυμπίας, 
το γένος Καρασαββίδη, που γεν-
νήθηκε στην Εδεσσα και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΑΝΤΖΟΥΛΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ του Χαράλαμπου και 

της Άννας, το γένος Μαυρίκη, που γεννήθηκε 
στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Παρα-
σκευής Βέροιας.

Από τη Ν.Ε. Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
ανακοινώνονται τα εξής:

«Η Ελλάδα, μετά από 8χρόνια,  α-
φήνει πίσω της τα μνημόνια. Αφήνει 
πίσω της μια μαύρη περίοδο 8 χρό-
νων, αλλά και μία περίοδο 40 χρόνων 
μεταπολιτευτικής περιόδου, όπου οι 
οικονομικές ατασθαλίες, το πελατειακό 
κράτος, οι ανισότητες και το κράτος 
της μισαλλοδοξίας, σε βάρος του ελ-
ληνικού λαού, ήταν κυρίαρχα στοιχεία 
στην πολιτική των  δυνάμεων της ΝΔ 
και του ΠΑΣΟΚ. Μιας πολιτικής, που 
έφερε την χώρα στο χείλος του γκρε-
μού και της χρεοκοπίας.

Η 21η Αυγούστου, είναι μια πολύ 
σημαντική μέρα για την χώρα μας. 
Είναι ένας σταθμός στην ιστορία της, 
που θέτει τα θεμέλια για μία άλλη πο-
ρεία, τόσο της Ελλάδος, όσο και του 
Ελληνικού λαού.

Μέσα από την κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ έγι-
νε πιο ώριμος, έδωσε μάχες στο εσω-
τερικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, 
για να οδηγήσει στην έξοδο της πατρί-
δας μας από τα μνημόνια, κρατώντας 
τον λαό όρθιο.

Μπορεί να μην κατάφερε να ``σκί-
σει΄΄ τα μνημόνια των άλλων πολιτι-
κών δυνάμεων και να τον ανάγκασαν 
να υπογράψει ένα τρίτο μνημόνιο το 
2015 , αλλά την υπόσχεσή του, ότι 
θα  βγάλει την χώρα από το χορό των 
μνημονίων, την πραγματοποίησε. Η 
21η Αυγούστου είναι ο αδιάψευστος 
μάρτυρας, όπως αδιάψευστοι μάρτυ-
ρες είναι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, 
που παραδέχονται την ανοδική πο-
ρεία, εκτός της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. 
Αυτές οι δύο πολιτικές δυνάμεις, με τα 
μιντιακά φερέφωνά τους, δεν μπορούν 
να δεχτούν, ότι υπάρχει μία πολιτική 
δύναμη που τα κατάφερε. 

Τα κατάφερε, γιατί έβαλε μπροστά 
το συμφέρον  του ελληνικού λαού και 
δεν είχε κανένα βαρίδιο και δεσμεύ-
σεις, από τα μεγάλα οικονομικά τζάκια. 
Άντεξε τον πιο ισχυρό και αδυσώπητο 
πόλεμο απ΄όλες τις συντηρητικές δυ-
νάμεις, που  ήθελαν και θέλουν, να 
μην βγει η χώρα από τα μνημόνια, 

γιατί έτσι θα αποκαλυφθεί ο πραγματι-
κός τους ρόλος και η γύμνια τους.

Όμως, η 21η Αυγούστου,  δεν εί-
ναι μόνο η μέρα απελευθέρωσης της 
χώρας, είναι και η αφετηρία μια νέας 
αρχής. Είναι μια μέρα χαράς, αλλά όχι 
άκρατης θριαμβολογίας. Είναι μια μέ-
ρα, που στήνουμε με σοβαρότητα το 
μέλλον, απορρίπτοντας όλες εκείνες 
τις πολιτικές, που εφαρμόστηκαν τα 
προηγούμενα σαράντα χρόνια. 

Βασικά στοιχεία αυτής της πορείας 
πρέπει να είναι:

- Ο εκδημοκρατισμός της πο-
λιτικής ζωής.

- Ο εκσυγχρονισμός του δημό-
σιου τομέα.

- Η  οικονομική ανασυγκρότη-
ση και η ανάπτυξη του παραγωγικού 
μοντέλου, προς όφελος του ελληνικού 
λαού.

- Η σωστή αξιοποίηση του με-
γάλου ιδιωτικού τομέα, των μικρομε-
σαίων και μικρών επαγγελματιών και 
η απαλλαγή αυτών, από τα οικονομικά 
βαρίδια που δημιουργήθηκαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια, καθώς και τη μείω-
ση των φορολογικών συντελεστών.

- Η ανάπτυξη της Κοινωνικής 
αλληλέγγυας οικονομίας.

- Η δημιουργία συνθηκών 
πραγματικής ανάπτυξης του αγροτι-
κού τομέα, με την δημιουργία των νέ-
ου συνεταιριστικού κινήματος.

- Η ισονομία και οι ίσες ευκαι-
ρίες για όλους και ιδιαίτερα για τους 
νέους.

- Τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και ο επαναπατρισμός των 
χιλιάδων νέων στην χώρα.

Στην πορεία της διακυβέρνησης, 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
έγιναν πολλά, ειδικά στον τομέα της 
Κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπήρξαν 
και αρκετά που δεν έγιναν, είναι όμως 
ιστορική ανάγκη να μην ξανακάνουμε 
τα ίδια λάθη. Είναι καιρός να κοιτάξου-
με ΜΠΡΟΣΤΑ, για το συμφέρον  όλων 
μας και να αφήσουμε ΠΙΣΩ, λογικές 
που επικρατούσαν  στην πατρίδα μας, 
καθώς και τις πολιτικές δυνάμεις που 
ήταν φορείς αυτής της λογικής».

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Προληπτικά μέτρα και μέσα 
προστασίας, για τον ιό του 

Δυτικού Νείλου

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
8 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, ΤΕΛΟΣ 

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 22 Αυγούστου 2018 στις 
6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
Γκαϊτατζής του Αναστασίου 
σε ηλικία 80 ετών..

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια 

της κοινωνικής 
προσφοράς του 
Γηροκομείου Βέ-
ροιας προς τους 
συμπολίτες μας, 
σας γνωστοποι-
ούμε ότ ι  όσοι 
αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα πε -
ρ ίθαλψης των 
οικείων υπερηλί-
κων τους και θέ-
λουν να απουσι-
άσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 

Αυγούστου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Μητρόπολης (Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου  
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΠΑΡΗ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

του Χαριλάου

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, Τα εγγόνια, Το δισέγγονο,
Τα αδέρφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ Στάσου μύγδαλα 

(Μητροπόλεως 12)

7ήμερα λουτροθεραπείας 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ Βέροιας 

ΤΟ Ν.Π.ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
7ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Από  1-7 Σεπτεμβρίου 2018   στους εξής προορισμούς:
• Λουτρά Ν. Απολλώνιας
Τιμή 150 ευρώ (6 διανυκτερεύσεις ,
σε σπιτάκια
πλήρη διατροφη,6 λούσεις)
+ 1,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)
• Λουτρά Ποζαρ
Τιμή 150 ευρώ
 (6 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια», ημιδιατροφή, 
 μεταφορά  στα λουτρά ,δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή των λουτρών)
+4,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ενορία Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Βέροιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα Τετάρτη 22/8 θα τελεστεί Αγρυπνία για την απόδοση της εορτής της Κοιμή-

σεως της Θεοτόκου στο Παρεκκλήσιο του Αγ. Σπυρίδωνος, Νικολάου και Ελευθερίου 
της Ενορίας του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Βέροιας (Βενιζέλου 16).

 Η αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και θα τελειώσει στις 12.30.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ενορία Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Βέροιας

Παρρεκκλήσιον Αγίων Σπυρίδωνος Ελευθερίου και Νικολάου
Οδού Βενιζέλου 16

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Για την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018
21.00 – 00.30 Όρθρος – Θ. Λειτουργία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν 
θερμά: 

-Τους κ.Σταμάτη και κ.Βασίλη Κωνσταντούδη,για την δωρεά του ποσού των 500 
Ε,εις μνήμη των γονέων τους Απόστολου και Παναγιώτας Κωνσταντούδη.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά χρηματικού ποσού , εις μνήμη του συζύγου της και 
άλλων αγαπημένων προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Νόρα Χουρσουλίδου,για την δωρεά του ποσού των 30 Ε,εις μνήμη Χρυσής 
Σοφιανίδου.

-Τους κ.Θεοδώρα και κ.Γρηγόρη Ζευγαρόπουλο,για την δωρεά του ποσού των 30 
Ε,εις μνήμη Χρυσής Σοφιανίδου.

-Τις αδελφές κ.Άννα και κ.Αναστασία Λαζαρίδου,για την ευγενική προσφορά 1 νοσ.
κρεβατιού,για τις ανάγκες του Ιδρύματος,εις μνήμη της μητέρας τους Ευθυμίας Λαζαρί-
δου.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kg Ψαριών , 
για τις ανάγκες του Ιδρύματος. 

                             Εκ της Δ/νσεως 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια 16/08/2018                                                                                                
Αριθ. Πρωτ. 16332

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ο-

ρίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας  υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα 
έτη 2019-2020, προϋπολογισμού  2.076.816,30 ευρώ με τον 
Φ.Π.Α. 24% και CPV: 

09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης),
09134200-0 (Πετρέλαιο κίνησης),
09132100-4 (Αμόλυβλη βενζίνη),
09211000-1 (Λιπαντικά). 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλλη-

λος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: α) η προμήθεια υγρών 

καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοι-
νωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας και της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, β) η προμήθεια υγρών καυ-
σίμων (θέρμανσης) για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, γ) η 
προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχα-
νημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, για τα έτη 2019-2020.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της πα-
ρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικο-
νομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 
1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 
16.748,52 ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύ-
νολο των  ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη 
ομάδα ή ομάδες των ειδών της µελέτης.

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ του-
λάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της 
προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό 
αριθμό 63213 (ΟΜΑΔΕΣ Α-Ε) και 63215 (ΟΜΑΔΑ ΣΤ-Λιπαντι-
κά), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα 
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί 
στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα ορίζεται η 21.08.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 17.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης



Του δρ.Φώτη Δ. Κουτσουπιά 

Πολιτική Ακαδημία Στελεχών, μια και-
νοτόμος δράση επιμόρφωσης του ανθρώ-
πινου δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, 
εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο 2016. Σκοπός 
της είναι να παράσχει υψηλού επιπέδου 
επιμόρφωση στα στελέχη της, εμπλουτί-
ζοντας τις γνώσεις τους σε ζητήματα που 
σχετίζονται με το σύγχρονο πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον. Να συμβάλει στην 
ομοιογένεια του πολιτικού λόγου ως προς 
τις θέσεις του κόμματος σε όλα τα επίπε-
δα. Να καλύψει την αυξανόμενη απαίτηση 
για πολιτικό – στελεχιακό δυναμικό που 
θα διαθέτει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στα 

κυρίαρχα πολιτικά ζητήματα και θα έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει 
στις σύγχρονες επικοινωνιακές απαιτήσεις. 

Η Πολιτική Ακαδημία απευθύνεται όχι μόνο σε κομματικά στελέχη, 
αλλά και σε πρόσωπα που ενεργοποιούνται πολιτικά, χωρίς να είναι 
οργανωμένα στο κόμμα της ΝΔ. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του 
Προέδρου της κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε χαρακτηρι-
στικά: «Η πολιτική σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι μια υπόθεση 
σωστής μεταφοράς του μηνύματος. Έχουμε τις ιδέες, έχουμε τον προ-
γραμματικό λόγο, έχουμε το αξιακό πλαίσιο. Η μεταφορά του πολιτικού 
μας λόγου από τα στελέχη πρώτης γραμμής έχει τεράστια σημασία. 
Ειδικά σε μια εποχή όπου τα μηνύματα είναι συγκεχυμένα και όπου ο 
πολιτικός μας αντίπαλος επενδύει συνειδητά σε μία εκστρατεία παρα-
πληροφόρησης».

Η λειτουργία της Πολιτικής Ακαδημίας Στελεχών συνδέεται με συ-
νεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του κόμματος. Το εκ-
παιδευτικό προσωπικό της απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου 
κύρους, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ειδικούς επιστήμονες και επαγ-
γελματίες με υψηλού επιπέδου κατάρτιση και 
εμπειρία σε τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια καλύπτουν μια 
ευρεία γκάμα θεμάτων σχετικά με τα κυρίαρχα 
ζητήματα της πολιτικής ατζέντας. Οι θεματικές 
ενότητες αφορούν στα εξής πεδία:

● Ιδεολογία – Η πρόταση διακυβέρνησης 
της Ν.Δ.

● Οικονομία – Ανάπτυξη – Επιχειρηματικό-
τητα.

● Εξωτερική πολιτική – Εθνικά θέματα – 
Ε.Ε. – Διεθνές περιβάλλον.

● Δημόσια Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση.
● Παιδεία – Υγεία, κοινωνική αλληλεγγύη – 

Εργασία – Περιβάλλον – Αγροτικός τομέας.
● Ηγεσία – Λήψη αποφάσεων – Διαχείριση 

κρίσεων.
● Πολιτική επικοινωνία και στρατηγική – Τε-

χνικές πολιτικής επικοινωνίας.
Η λειτουργία της Πολιτικής Ακαδημίας Στε-

λεχών διευρύνει τη συνεργασία με τους τομείς 
και τις γραμματείες του κόμματος, με επιστημο-
νικούς φορείς, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
τη νεολαία.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής κ. 
Λευτέρης Αυγενάκης και ο Γραμματέας Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Ν.Δ. 
κ. Χρήστος Ταραντίλης, ο Γιάννης Οικονόμου, 
πρώην γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας, 
πιστεύουν ότι η 
Πολιτική Ακαδημία 
της Ν.Δ. αξιοποιεί 
τον σημαντικότερο 
πόρο της χώρας, 
το πολιτικό-στελε-

χιακό δυναμικό.
Η Διευθύντρια του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών της Ν.Δ. κα Ρεβέκ-

κα Πιτσίκα υπογραμμίζει ότι: «Καθώς το Μητρώο Πολιτικών Στελεχών 
μεγαλώνει, η ανάγκη για επιμόρφωση αυτών των στελεχών γίνεται ολο-
ένα και πιο σημαντική. Ας μην ξεχνάμε πως η πλειοψηφία προέρχεται 
από τον ιδιωτικό τομέα και δεν είχε κάποια ιδιαίτερη πρότερη ενασχό-
ληση με την πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά 
από ενέργειες – και μια από τις πιο σημαντικές είναι η συμμετοχή τους 
στην Πολιτική Ακαδημία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποι-
είται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας 
κάθε φορά, από εξειδικευμένους εισηγητές. Στόχος του προγράμματος 
είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με βασικές γνώσεις σχετικές με 
την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, τις ευκαιρίες ανά-
πτυξης που παρέχει η τεχνολογία, την εξωτερική πολιτική, την υγεία, το 
περιβάλλον, την παιδεία, την ηγεσία και άλλα θέματα αιχμής.»

Ο Οδυσσέας Ζώρρας,  Πρύτανης Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο Δρ. 
Μιχάλης Αργυρού, Αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο Cardiff 
University, ο Βασίλειος Φεύγας, Πολιτικός Επιστήμονας – Σύμβουλος 
Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ο κ. Μηνάς Παπαδάκης, Χρηματιστής, 
MBA, DIC., ο Δρ. Σωτήρης Σέρμπος, Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς 
Πολιτικής Δ.Π.Θ. και πολλοί άλλοι έχουν  συμβάλλει στην επιτυχία της 
πρωτοποριακής, καινοτόμου αυτής δράσης. Άμεσος δίαυλος επικοινω-
νίας μεταξύ του κόμματος της Ν.Δ. και της κοινωνίας των πολιτών, βο-
ηθά σημαντικά στην κατανόηση των κοινωνικών συνθηκών, απόψεων 
και προτεραιοτήτων υπό τις οποίες ασκείται η πολιτική δραστηριότητα 
σήμερα στην Ελλάδα. 

Είναι αυτονόητο για ένα σύγχρονο πολιτικό κόμμα να φροντίζει 
για τη συνεχή και διαρκή επιμόρφωση των στελεχών του. Η Πολιτική 
Ακαδημία Στελεχών αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο ενίσχυσης 
γνώσεων και βοηθάει ουσιαστικά τα στελέχη στην υποστήριξη του πο-
λιτικού και προγραμματικού λόγου της παράταξης τόσο στα ΜΜΕ όσο 
και σε επιμέρους περιβάλλοντα επιστημονικά, κοινωνικά και επαγγελ-
ματικά.
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Η Ε.Δ. του Χ.Κ. Σελίου συγχαίρει για το 1ο SELI 
MAOUNTAIN RUNNING & VERTICAL RACE  

    Η Επιτροπή 
Διοίκησης του Εθνι-
κού χιονοδρομικού 
κέντρου Σελίου, υ-
λοποιώντας την ο-
δηγία  της ΓΓΑ για 
ανάδειξη του φορέα 
όχι μόνο ως κέντρο 
χειμερινών αθλημά-
των,  συνδιοργάνω-
σε με επιτυχία, αγώ-
νες ορεινού τρεξί-
ματος , με το ΚΑΠΑ  
Δήμου Βεροίας και 
τον Σύλλογο ΔΡΟ-
ΜΕΩΝ Βέροιας,με την επωνυμία  1ου SELI MAOUNTAIN RUNNING & VERTICAL RACE.  

    Στους  πέντε αγώνες που διεξήχθησαν στο διήμερο πήραν μέρος 500 αθλητές , 150 
περίπου εθελοντές ως κριτές, φροντιστές και επιτηρητές ασφάλειας αθλητών, θεατών και χώ-
ρων διεξαγωγής των αγώνων. 

    Η Επιτροπή Διοίκησης  συγχαίρει και  ευχαριστεί δημόσια,  για την άοκνη και προ πα-
ντός φιλότιμη δουλειά τους, όλους τους συντελεστές της πρωτοφανούς σε μέγεθος αθλητικής 
εκδήλωσης, για τα αθλητικά πεπραγμένα ως εχθές του φορέα, που έλαβε χώρα στις εγκατα-
στάσεις του, στο Κ Βέρμιο Ημαθίας στις 18 & 19/8 τρέχοντος μηνός.

Βιβλιοκριτική
Οι σαρακατσαναίοι 

στους αγώνες του Έθνους
Είμασταν στο Γαρέφι, 

το ιστορικό χωριό της Αλ-
μωπίας. Στην πλατεία, οι 
εκδηλώσεις με τις οποί-
ες τιμήθηκε η μνήμη του 
γενναίου καπετάνιου του 
Μακεδονικού αγώνα Κώ-
στα Γαρέφη, μόλις είχαν 
τελειώσει και οι επίσημοι 
προσκεκλημένοι αποχω-
ρούσαν ένας-ένας.

Ήμουν ήδη συνεπαρ-
μένος από την πατριωτική 
ομιλία του Γιώργου Σούρ-
λα και συγκινημένος από 
την πληθωρική παρουσία 
του φίλου και συμπολίτη 
Χρίστου Φράγκου που λί-
γο πριν, απηύθυνε χαιρε-
τισμό και κατέθεσε στεφάνι 
εκπροσωπώντας τους σα-
ρακατσαναίους της Ημα-

θίας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων.
Χαιρόμουν την ατμόσφαιρα, όταν αντιλήφθηκα να με αγκαλιάζει 

χαμογελώντας ο δεύτερος των ομιλητών, ο Γιάννης Κοντοκώστας. 
Γνώριμος από συνεργασία μας σε παλαιότερη συνεδριακή εκδήλω-
ση, με θυμήθηκε όταν με διέκρινε ανάμεσα στο πλήθος, παρόλο ότι 
από τότε πέρασαν περισσότερο από δέκα χρόνια.

Ο διακεκριμένος λόγιος της Πέλλας, σφράγισε την επαναγνω-
ριμία μας, με κάτι πιο ουσιαστικό: Με ιδιόχειρη αφιέρωση, μου 
προσέφερε την τελευταία του πνευματική εργασία, ένα ογκώδες 
σύγγραμμα που αναφερόταν στη συμβολή των σαρακατσαναίων 
στους απελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους.

Ξεφύλλισα το βιβλίο με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αργότερα βυ-
θίστηκα στην ανάγνωσή του. Με συνεπήρε. Από τις σελίδες του 
πέρασαν έξαφνα ένας-ένας, όλοι εκείνοι που υπήρξαν τα ινδάλμα-
τα της παιδικής και της εφηβικής μου ηλικίας: Ο Κατσαντώνης, ο 
Λεπενιώτης, ο Καραϊσκάκης, ο Χασιώτης, ο Λιάκατας, ο Τσίγκας, 
ο Γκούρος, ο Δίπλας, ο Κατσαρός, ο Γαρέφης και αμέτρητες άλλες 
ηρωικές μορφές της ιστορίας.

Το περιεχόμενο του βιβλίου, δείχνει τεχνίτη του λόγου και συ-
ναρπάζει με τις λεπτομερείς αναφορές του.

Ακούραστος ο συγγραφέας, δούλεψε με συνέπεια την πλούσια 
βιβλιογραφία που είχε στη διάθεσή του για να φτάσει σε αποτέλε-
σμα εξαίρετο και αλάνθαστο.

Οι λεπτομέρειες που καλύπτουν τις βιογραφίες των ηρώων, φα-
νερώνουν πεπειραμένο τεχνίτη του λόγου, ανεβάζουν το επίπεδο 
του έργου του και το καθιστούν αναμφισβήτητο αριστούργημα.

Η τεχνική του λόγου απαράμιλλη. Ο συγγραφέας ξέρει να γρά-
φει, ξέρει και να λέει αυτό που θέλει να πει.

Το βιβλίο πλαισιώνεται από άφθονες φωτογραφίες. Κάποιες από 
αυτές πρωτοτυπούν, όλες τους όμως έχουν ιστορική αξία.

Στον επίλογο του συγγράμματος ο συγγραφέας, παρασυρμένος 
από την παραδοσιακή πατριδολατρία των σαρακατσαναίων, επι-
δίδεται σε συστάσεις προς τους συμπατριώτες του προτρέποντάς 
τους να συνεχίσουν την προσφορά τους προς την πατρίδα. Θα 
έλεγε κανείς, ως εκ περισσού.

Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου θα συναντήσει ο προσεκτικός 
αναγνώστης τη σκηνική εργασία του συγγραφέα που αναφέρεται 
στην ηρωική δράση και το τραγικό τέλος του Κώστα Γαρέφη. Ευ-
τύχησα να παρακολουθήσω το ερασιτεχνικό ανέβασμα του έργου 
που έγινε κατά τη διάρκεια του εφετινού ανταμώματος στο Περτού-
λι. Με όλες του τις ατέλειες το έργο συγκίνησε τις εκατοντάδες των 
παρισταμένων, πολλοί των οποίων προσπαθούσανε να κρύψουν 
τα δάκρυά τους.

Ορ. Σιδηρόπουλος

Πολιτική Ακαδημία Στελεχών Ν.Δ.
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Η αυλαία των προγραμ-
ματισμένων επετειακών 
εκδηλώσεων για τα 100 
χρόνια Προσκοπισμού στη 
Βέροια ανοίγει με κατασκη-
νωτικό διήμερο, στο οποίο 
προσκαλούνται όλοι οι πα-
λαιοί, νέοι Πρόσκοποι, φίλοι 
του Προσκοπισμού και οι 
οικογένειές τους στις 25-

26/8/2018 να γιορτάσου-
με όλοι μαζί στο Προσκοπι-
κό Κέντρο Καστανιάς.

 Το πρόγραμμα μεταξύ 
άλλων Προσκοπικών δρα-
στηριοτήτων περιλαμβάνει:

Σάββατο 25/8, 09:30, 
Πορεία προς ανεμογεννή-
τριες

Σάββατο 25/8, 21:30, 
Βραδινή ψυχαγωγία (Προ-
σκοπική «πυρά»)

Κυριακή 26/8, 09:30, Λει-
τουργία στην εκκλησία του 
χωριού Καστανιά

Κυριακή 26/8, 09:30, 
Mini Ολυμπιακοί Αγώνες 
(ΜΙ.ΟΛ.Α) για μικρούς και 
μεγάλους

Κυριακή 26/8, 11:00, 
Επιμνημόσυνη δέηση στο 
εκκλησάκι του Προσκοπικού 
Κέντρου Καστανιάς

Κυριακή 25/8, 11:30, Τε-
λετή ανανέωσης Προσκοπι-
κής Υπόσχεσης

Οι εκδηλώσεις των 100 χρόνων Βεροι-

ώτικου Προσκοπισμού συνδιοργανώνονται 
από τους παλιούς Προσκόπους και τον Δήμο 
Βέροιας.

Με κατασκηνωτικό διήμερο 
ανοίγει η αυλαία 

των επετειακών εκδηλώσεων 
για τα 100 χρόνια 

Προσκοπισμού στη Βέροια Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμ-
μετοχή κόσμου ο Σύλλογος Βλάχων 
Βέροιας οργάνωσε για 18η χρονιά την 
παραμονή του Δεκαπενταύγουστου τη 
Βλάχικη βραδιά στο Σέλι. Με την εξαι-
ρετική μπάντα του Φώτη Καραβιώτη 
και του Δημήτρη Παράσχου και με την 
επιβλητική φωνή του Γιώργου Μανέκα, 
ξεσήκωσε τον κόσμο. Την εκδήλωση 
χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Βλάχων, Γιάννης Μητριτωνης, ενώ το 
παρόν έδωσε και ο δήμαρχος Βεροίας, 
κος Κ. Βοργιαζίδης, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης κ.Καλαιτζιδης,Και ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Βλάχων Δίστρατου και μέλος 
του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Σ.Β κ.Κωστας Παγα-
νιας. Στη συνέχεια άνοιξε ο χορός από 
τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία προ-
ηγουμένως μετείχαν στην μεταφορά 
της εικόνας. Στην πλατεία του χωριού, 
ο συγκεντρωμένος κόσμος συμμετείχε 
στο χορό, ξεχνώντας έστω και για μια 
βραδιά τα οικονομικά προβλήματα και 
το συνεχές άγχος που τα συνοδεύει. 
Η παράδοση είναι πιο δυνατή κι από 
την κρίση. Είναι συνεκτικός κρίκος με 
το παρελθόν, παρηγοριά και ελπίδα 
για το μέλλον. Ο Σύλλογος Βλάχων της 
Βέροιας, διοργανωτής κι αυτή τη φορά 
της Βλάχικης βραδιάς στο Σέλι, κατά-
φερε με πολλούς τρόπους, έχοντας μια 
ζωντανή και συνεχή παρουσία μέσα 
στη βλάχικη κοινότητα, να κρατήσει ι-
σχυρούς τους δεσμούς με τις ρίζες, 
περνώντας τους στην επόμενη γενιά. 
Έτσι, σε μια ατμόσφαιρα πανηγυριού, 
με μικροπωλητές και περιφερόμενους 
οργανοπαίχτες από καφενείο σε καφενείο, κόντρα στο 
κρύο που ακολούθησε, οι Βλάχοι έδειξαν και φέτος πως 
τιμούν την Παναγιά τους τη Σελιώτισσα, αλλά και τις 

ισχυρές παραδόσεις τους. Τελος θα θελαμε να ευχαριστη-
σουμε την ταβερνα «Γιωργος Μπαρμπαρουσης» και της 
καντινες Παναγιωτη Γκιουλεκα και Αμπρικιδι για την ευγε-
νικη χορηγια τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μεγαλο βλάχικο γλέντι στο 

Σέλι, παραμονή της Παναγίας 

 Με επιτυχία 
ολοκληρώθηκε το 2ο 
Τουρνουά Σκάκι στο 

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ
Ο Πολιτιστικός Ό-

μιλος Ξηρολίβαδου 
διοργάνωσε και φέ-
τος με μεγάλη επιτυ-
χία το 2ο σκακιστικό 
διαγωνισμό για παι-
διά σχολικής ηλικίας. 
Δεκάδες μαθητές και 
μαθήτριες ηλικίας 
από 7 έως 16 ετών 
διαγωνίστηκαν στο 
σκάκι με την καθοδή-
γηση του δάσκαλου 
του αθλήματος Σάκη 
Τριανταφυλίδη και τη φροντίδα του Π.Ο.Ξ. Αναμνηστικά διπλώματα δόθηκαν σε 
όλα τα παιδιά που συμμετείχαν ενώ απονεμήθηκαν μετάλλια στους νικητές κάθε 
κατηγορίας αγοριών και κοριτσιών.

Το Δ.Σ. του Ομίλου ευχαριστεί ιδιαίτερα το Σάκη Τριανταφυλλίδη που για μια 
χρονιά ακόμη βοήθησε με την επίβλεψή του να ολοκληρωθεί με επιτυχία και 
αυτό το 2ο τουρνουά για παιδιά σχολικής ηλικίας και ανανεώνει το ραντεβού με 
τους μικρούς φίλους του αθλήματος για το επόμενο καλοκαίρι με ακόμα περισ-
σότερες συμμετοχές.

Νικητές και νικήτριες ανά κατηγορία:
Γενική Κατηγορία: 1η Ευθυμιάδου Καλλιόπη
2ος Τσιάρας Εμμανουήλ
3η Καρατζά Βέλβετ – Ραφαηλία
Ανά ηλικία:
Κορίτσια 7-9ετών: Καρατζά Βέλβετ – Ραφαηλία
Αγόρια 7-9ετών: Κουτόβας Νικόλαος
Κορίτσια 10-11ετών: Μεσσαριτάκη Ιωάννα – Δανάη
Αγόρια 10-11ετών: Μπλατσιώτης Αντώνης
Κορίτσια 13-14ετών: Ευθυμιάδου Καλλιόπη
Αγόρια 13-14 ετών: Τσιάρας Εμμανουήλ

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.

Εμπλουτίζοντας τις καλοκαιρινές του 
δραστηριότητες ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολίβαδου προχώρησε στη δημι-
ουργία θεατρικής ομάδας δίνοντας μια 
ακόμη διέξοδο στις καλλιτεχνικές και 
όχι μόνο ανησυχίες των μικρών μελών 
του. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν 
εντυπωσιακή και το αποτέλεσμα των 
προσπαθειών τους ικανοποίησε με το 
παραπάνω τους δεκάδες θεατές που 
γέμισαν την αυλή του κτιρίου του Π.Ο.Ξ. 
για να παρακολουθήσουν την πρώτη 
τους παράσταση.

Με τη σκηνοθετική επιμέλεια της κα-
θηγήτριας κυρίας Αναστασίας Κόγια οι 
μικροί ηθοποιοί κατασκεύασαν μόνοι τα 
σκηνικά τους και ερμήνευσαν με κέφι 
και χωρίς άγχος τους ρόλους τους. Στην 
πρώτη τους αυτή θεατρική απόπειρα 
παρουσίασαν το μονόπρακτο έργο του 
Βασίλη Αναστασιάδη «Ένας φτωχός θα 
μας σώσει». Η συνολική τους εικόνα ή-
ταν κάτι περισσότερο από ενθαρρυντική 
και άφησε παρακαταθήκη και υποσχέ-
σεις για ακόμη καλύτερα πράγματα του 
χρόνου.

Τους ρόλους ερμήνευσαν οι μικροί 
ηθοποιοί: Καλλιόπη Ευθυμιάδου, Ελένη 
Κουκουτέγου, Πολυχρόνης Μπλατσιώ-
της, Ζωή Παπαδίκη, Χρύσα Κουκουτέ-
γου, Βάγια Σεϊτανίδου, Ελένη Σεϊτανί-
δου και Αντώνης Μπλατσιώτης. Υπο-
βολείς και τεχνική υποστήριξη από τις 
Αθηνά Ιατρίδη και Ευτυχία Κόγια. 

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Πρεμιέρα της Θεατρικής Ομάδας με το 
έργο «Ένας φτωχός θα μας σώσει»
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Εθνικό Χιονοδρομικό 
Κέντρο Σελίου

Ευχαριστήριο
Η Επιτροπή διοίκησης  του 

Εθνικού χιονοδρομικού κέντρου 
Σελίου ευχαριστεί θερμά τους 

συντελεστές της επιτυχημένης διημερίδας ορεινού τρεξί-
ματος με την επωνυμία 1o SELI MOUNTAIN RUNNING & 
VERTICAL 2018   

 Τον Διαμάντη Στέλιο πρόεδρο του ΚΑΠΑ για την αρμο-
νική συνεργασία με όλους τους συντελεστές της διοργάνω-
σης

Τον Καραγιάννη Γιάννη του συλλόγου ΔΡΟΜΕΩΝ Βέροι-
ας, που συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία της εκδήλωσης  
έχοντας επιμεληθεί το τεχνικό κομμάτι των αγώνων, του 
συντονισμού των διοργανωτών και τις δημόσιες σχέσεις  
της διοργάνωσης.

Την Κατερία Κουκουτέγου του συλλόγου ΧΙΟΝΟΔΡΟ-
ΜΩΝ Βέροιας που χειρίστηκε την γραμματεία της διοργά-
νωσης.

Τον Γιώργο Τριπολιτάκη του μοτοσυκλετιστικού  συλλό-
γου Riv3r που επιμελήθηκε το στήσιμο των αγωνιστικών 
διαδρομών .

Τον Νίκο Κελεπούρη προπονητή του Α Σ ΦΙΛΙΠΠΟΣ για 
την τεχνική υποστήριξη των αγώνων.

Τους Γιατρούς Αποστολίδη Δημήτριο, Γιαννούλη Γιάννη 
και Φύκατα Πέτρο  για την εθελοντική προσφορά των υπη-
ρεσιών τους . 

Τον Κεχαΐδη Βαλάντη πρόεδρο τοπικής κοινότητας  Μα-
κροχωρίου για την διάθεση προσωπικού και υλικών .

Τον Πολιτιστικό-Τουριστικό σύλλογο Σελίου που τα μέλη 
του ανέλαβαν την διανομή στους αθλητές των προβλεπόμε-
νων τροφίμων και ποτών. 

Την Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Βέροιας  που μέλη της 
φρόντισαν για την ασφάλεια των αγωνιζόμενων μέσα στις 
δασικές διαδρομές κατά την διάρκεια των αγώνων. 

Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας για την επάνδρωση 
με μέλη του των σταθμών τροφοδοσίας των αγωνιζομένων. 

Την Διεύθυνση Δασών Ημαθίας και το Δασαρχείο Νάου-
σας  που διέθεσαν προσωπικό και ειδικά οχήματα για την 
τυχόν απαιτούμενη διακομιδή αθλητών μέσα από το δάσος.

Τον Δασικό Συνεταιρισμό Σελίου και ειδικά τον αντιπρόε-
δρο Γιώργο Παλάρα για την συνδρομή τους στην διατήρηση 
της βατότητας των δασικών δρόμων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας  και την κλινική ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ για την διάθεση προσωπικού και Ασθενοφόρων 
οχημάτων.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας για την αποστολή 
προσωπικού και ειδικών οχημάτων για την αποτροπή εκδή-
λωσης δασικής πυρκαγιάς.

Το μόνιμο και εποχικό προσωπικό του ΕΧΚΣ και τον 
Ζαχαρία Βουλουτάκη, εξωτερικό συνεργάτη του Φορέα, για 
την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν εργαζόμενοι  κατά την 
προετοιμασία αλλά και την διάρκεια της εκδήλωσης.

 Η Επιτροπή Διοίκησης
 του Ε.Χ.Κ.Σελίου

Εθνικό Χιονοδρομικό 
Κέντρο Σελίου

Ευχαριστήριο 
προς 

τους χορηγούς
Η Επιτροπή διοίκησης του Εθνικού χιονοδρομικού 

κέντρου Σελίου ευχαριστεί θερμά τις/τους παρακάτω α-
ναγραφόμενες/ους επιχειρήσεις και  επιχειρηματίες που 
στήριξαν με τις χορηγίες τους την διοργάνωση του 1ου 
SELI MOUNTAIN RUNNING & VERTICAL.

.Την  Μέγα Χορηγό « ΚΑΦΕΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ»
·Την Κεντρική Αγορα Θεσσαλονίκης
.Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μέσης
.Την MΟΝΤΕ ΝΟULIKAS
·Την  LA SPORTIVA εταιρεία Αθλητικών ειδών
.Την SNOWLAND Κατάστημα Αθλητικών ειδών
.Την TOYOTA Πόδας 
·Το Οδοντοτεχνείο ΧΑΤΗΧΡΗΣΤΟΣ
.το Μεζεδοπωλείο – Ταβέρνα BYRAKI
·Την AUTO MOTORE (Κόντογλου Νεστωρ)
.Την BMW Servis - Νταλιμπίρας Γιωργος
.την ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  Μάρτος Δ
.το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ  ΚΑΛΙΑΡΙΔΗΣ
·Tην εταιρεία NEOMED
.Τον Συνεταιρισμό ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
.Το  ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ
.Το Ξενοδοχείο OLGANOS VL (Λυκοστρατης)
.Την ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρωματα Σιδηρικά 
.To cafe ΑΡΩΜΑ 
.Την Κάβα ποτών των Αφων ΜΠΑΖΑΚΑ
.Τους Φούρνους ΚΟΓΙΑ
.Το ζαχαροπλαστείο SARAI
.Το ζαχαροπλαστείο ΤΡΙΓΩΝΟ Αργ. Σακαλής
.Το ζαχαροπλαστείο VITRO Καρατζόγλου
·Tην εταιρεία X-STREME STORES για την παροχή 

ηλεκτρολυτών (ισοτονικων πoτών) & salt stick
.Τα Παραδοσιακά Προιντα ΚΑΝΔΥΛΑΣ
.Το κατάστημα τυροκομικών προϊόντων «Διά Τυρός 

και Βουτύρου»
.Το Σουπερ Μαρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ για την παροχή κεφα-

λογραβιέρας
.Το κατάστημα Πυρινός για την παροχή Σταφίδας
.Το café – Bar ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ
.Τα Παγωτά ΑΛΕΞΑΝΔΡΊΔΗ
.Το Σαλέ Βέρμιο 
.Την Ταβέρνα και Ξενώνα Καραφώλας
.Το café Bar ALT 1408
.Το Μινι Μάρκετ Καραφούσιας

Η Επιτροπή Διοίκησης
 του Ε.Χ.Κ.Σελίου

Ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγ. 

Βαρβάρας 
αποχαιρετά το 

καλοκαίρι
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Πο-

λιτιστικού Συλλόγου Αγ. Βαρβάρας Δήμου Βέ-
ροιας, διοργανώνει  το Σάββατο 25 Αυγούστου 
2018, τον 7ο Ετήσιο Καλοκαιρινό Χορό «Απο-
χαιρετισμός του Καλοκαιριού», στο γήπεδο της 
Αγίας Βαρβάρας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις  8:30μ.μ.και 
συμμετέχουν οι:

 Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσικάς (Σεβαστια-
νός Μαίρη Μήτσης) Ιωαννίνων, 

 «Πνευματικη Κινηση Λεπτοκαρυας» Πιερίας 
, 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου - Λια-
νοβεργίου Ημαθίας και τα παιδικά - εφηβικά 
τμήματα του συλλόγου Αγ. Βαρβάρα. Στη μου-
σική θα είναι η Ορχήστρα του Πέτρου Καρατζό-
βαλης...

Δηλώστε συμμετοχή «Naoussa 
Street Beach Volley.v.1»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο διοργάνωσης του 2ου “Naoussa 
Street Festival” που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το διάστημα 2-9 Σεπτεμβρίου 
2018 στην πόλη μας, διοργανώνει για πρώτη φορά το τουρνουά «Naoussa Street 
Beach Volley v.1» στην αυλή του 7ου Δημοτικού Σχολείου.

Θα διεξάγονται καθημερινά αγώνες Beach Volley σε ειδικά διαμορφωμένο για τις 
ανάγκες χώρο με την υποστήριξη του τμήματος βόλεϊ του «ΕΓΣ Ζαφειράκης».

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους άνω των 16 ετών, άνδρες και γυναίκες, 
αθλητές και μη.

Δημιουργήστε το ζευγάρι σας και ελάτε να διασκεδάσουμε στην άμμο!
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά συμμετοχής και οι νικήτριες 

ομάδες θα κερδίσουν μοναδικά δώρα.
Δηλώστε συμμετοχή στο Γραφείο Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας, 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο email: culture@naoussa.gr. 

Ως ταύροι 
εν υαλοπωλείω…

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Η απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας, 
έπειτα από 167 ημέρες στις τουρκικές φυλακές, πα-
ραμονή της Παναγίας, χαροποίησε όλους τους Έλ-
ληνες. Η σύλληψή και η συνεχιζόμενη κράτησή τους 
από το τουρκικό κράτος είχαν προκαλέσει εύλογα 
αισθήματα αγανάκτησης. Η Άγκυρα είχε αποκαλύψει 
τις πραγματικές της προθέσεις και πώς εννοεί το 
κράτος δικαίου, με την επιμονή της να παζαρέψει την 
αποφυλάκισή των στρατιωτικών μας με την απέλαση 
στην Τουρκία των οκτώ Τούρκων αξιωματικών, που 
φέρονται να συμμετείχαν στο πραξικόπημα εναντίον 
του Ερντογάν.

Η αναπάντεχη επιστροφή, όμως, των Μητρετώδη 
και Κούκλατζη σημαδεύτηκε από δύο αρνητικά στοιχεία, ενώ, ταυτοχρόνως, έχει αφήσει 
αναπάντητα σημαντικά ερωτηματικά. 

Το ένα στοιχείο είναι η αμετροέπεια με την οποία η κυβέρνηση έσπευσε να ενδύσει 
το όλο γεγονός. Όλα αυτά τα φανφαρώδη που παρακολουθήσαμε και δεν ταίριαζαν στην 
περίσταση, προέκυψαν όχι μόνον εκ του χαρακτήρος του υπουργού Άμυνας, αλλά και 
από την αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει την πολιτική ατζέντα. Προη-
γήθηκε ένα μακρύ διάστημα αλλεπάλληλων αποτυχιών, με τη συμφωνία των Πρεσπών, 
την τραγωδία της πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική, την κοινωνική απόρριψη του αφηγή-
ματος για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, που έριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δημοσκοπικά τάρ-
ταρα. Την υπόθεση των στρατιωτικών την είδαν επομένως σαν μάννα εξ ουρανού. Και ε-
πιχείρησαν να την εκμεταλλευθούν επικοινωνιακά, με τον ίδιο χοντροκομμένο τρόπο που 
κάνουν πάντοτε. Θέλησαν, μάλιστα, να μας πείσουν ότι ήταν οι δικές τους διπλωματικές 
ικανότητες που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Αν έχουν έτσι τα πράγματα, πώς γίνεται 
λίγες ημέρες πριν την απελευθέρωση των δύο να προχωρά το ΓΕΕΘΑ σε αναστολή των 
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, πράξη που 
δεν δικαιολογεί μια παρασκηνιακή διαδικασία σε εξέλιξη. Υπάρχει, ωστόσο, και η υποψία 
ότι η απόφαση του Ερντογάν ήρθε ως αντίδωρο στην υπερψήφιση της τροπολογίας για 
τη συνταξιοδότηση των μουφτήδων στην Θράκη, που ανοίγει το δρόμο στην επίτευξη του 
στόχου της Άγκυρας για εκλογή των νέων μουφτήδων. 

Το δεύτερο στοιχείο είναι η σπουδή της κυβέρνησης να εμφανίσει την καιροσκοπική 
κίνηση Ερντογάν ως μια νέα αφετηρία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ασυγκράτητος, 
όπως πάντα, ο κ. Καμμένος κάλεσε μάλιστα τον Τούρκο υπουργό Άμυνας κ. Χουλουσί 
Ακάρ στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, το μήνυμα, ουσιαστικώς, που λαμβάνει η Άγκυρα από 
τους δικούς μας πανηγυρισμούς είναι ότι όποτε θέλει μπορεί να εκβιάζει, είτε με απόπει-
ρες διεμβολισμού πλοίων μας, είτε με την ομηρία στρατιωτικών μας, και στη συνέχεια με 
τακτικές κινήσεις εμείς θα αισθανόμαστε ικανοποιημένοι και θα τους λέμε και… μπράβο. 
Πρόκειται για μια κοντόφθαλμη προσέγγιση, στην οποία, άλλωστε, μας έχει συνηθίσει 
αυτή η κυβέρνηση των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων και του ανεύθυνου ερασιτεχνι-
σμού. 

Η Τουρκία του Ερντογάν δεν αλλάζει από την μια μέρα στην άλλη. Έχει στρατηγική 
και μακροπρόθεσμους στόχους, και αυτούς επιδιώκει με συστηματικότητα, παρά τις 
αντιξοότητες που αντιμετωπίζει. Οι νεο-οθωμανικές βλέψεις έναντι του ελληνισμού δεν 
διαγράφονται με μια κίνηση εντυπωσιασμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές τις ημέρες 
τα γεγονότα με τους Τούρκους ψαράδες που πυροβόλησαν τους Έλληνες συναδέλφους 
τους σε Λέρο και Σαμοθράκη έφεραν στο φως μια ακόμη επιχείρηση γκριζαρίσματος του 
Αιγαίου, αυτή της «τράτας», που επεκτείνεται μέχρι τα νερά του Αγίου Όρους.  

Ο «σουλτάνος» είναι αλήθεια ότι βρίσκεται σε μια δυσχερή θέση, λόγω των επιλογών 
του. Η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, για τους Κούρδους στη Συρία και τις στενές του σχέ-
σεις με τη Ρωσία, έχει φθάσει στο κατακόρυφο. Η τουρκική λίρα έχει υποχωρήσει κατά 
35% έναντι του δολαρίου από τις αρχές του έτους, κάνοντας την τουρκική οικονομία να 
τρεκλίζει πάνω σε τεντωμένο σκοινί. Ταυτόχρονα, η κράτηση κατ’ οίκον του ευαγγελιστή 
πάστορα Άντριου Μπράνσον από τους Τούρκους έχει εξαγριώσει τον πρόεδρο Τραμπ, ο 
οποίος απειλεί να επιβάλει και νέες κυρώσεις εναντίον των τουρκικών συμφερόντων.

Σ’ αυτό το ρευστό και άκρως επικίνδυνο γεωπολιτικό περιβάλλον η κυβέρνηση θα 
έπρεπε να δρα με μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και σύνεση. Ασυλλόγιστες κινήσεις όπως 
του κ. Καμμένου με την Τουρκία ή του κ. Κοτζιά με τη Ρωσία, που δρουν περισσότερο 
ως… ταύροι σε υαλοπωλείο και όχι ως επικεφαλής στα κρισιμότερα υπουργεία, δεν βοη-
θούν τη χώρα να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις σημερινές προκλήσεις. Οι όποιες μικροκομ-
ματικές ή προσωπικές επιδιώξεις δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο πεδίο των διεθνών 
σχέσεων. Είναι καιρός επιτέλους και στην Ελλάδα να αποκτήσουμε μια στρατηγική μα-
κράς διάρκειας, βασισμένη στα εθνικά μας συμφέροντα, και η οποία δεν θα αλλάζει από 
κυβέρνηση σε κυβέρνηση και από υπουργό σε υπουργό... 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας 
Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης.



Οι Αετοί Βέροιας ανακοινώνουν 
την έναρξη της προετοιμασίας 
τους για τη σεζόν 2018/2019. 

Τη Δευτέρα 27/8 και ώρα 19.30 το 
τεχνικό επιτελείο της ομάδας αλλά 
και οι αθλητές που ανήκουν στο 

ρόστερ, θα συγκεντρωθούν στο ΔΑΚ 
«Βικέλας» του Μακροχωρίου, για 
την πρώτη προπόνηση της σεζόν 
2018/2019.
Νασημειώσουμεπωςλίγεςμέρεςμετά(2/9)έχει

οριστεί τοπρώτο επίσημοπαιχνίδι για τοΚύπελλο
τηςΕΚΑΣΚΕΜκαισυγκεκριμέναμετηνΚούπαΚιλ-

κίςεκτόςέδρας.

ΚαιταΕλαστικά
«ΚΑΤΡΟΤΖΑΝΑΚΗΣ»υποστηρικτής

τωνΑετώνΒέροιας
Μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες ε-

πιχειρήσεις τηςΗμαθίας, είναι
από σήμερα δίπλα στις προ-
σπάθειεςτωνΑετώνΒέροιας.

Τα ελαστικά «ΚΑΤΡΟΤΖΑ-
ΝΑΚΗΣ» (Θεσσαλονίκης 200
στη Βέροια), με την πολυετή
πείρα και την άμεση εξυπηρέ-
τηση, είναι ένας ακόμη υπο-
στηρικτήςτηςομάδαςμας,που
τη φετινή σεζόν θα αγωνιστεί
στηνΑΕΚΑΣΚΕΜ.

Να ευχηθούμε σε όλο το
προσωπικό της εταιρίας «ΚΑ-

ΤΡΟΤΖΑ -
Ν Α Κ Η Σ »
πολλές και καλές δου-
λειές, είμαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοι που μια
επιχείρηση με τέτοιο
κύρος και αναγνωρισι-
μότηταθαβρίσκεταιδί-
πλαμαςτηχρονιάπου
ξεκινάσελίγεςμέρες.

Πρόσκληση
ΤοΔιοικητικό Συμ-

βούλιο του Κ.Σ.Αετοί
Βέροιας, σαςπροσκα-
λεί στα εγκαίνια των
ιδιόκτητων γραφείων
του Συλλόγου στηνΑ-
γίαΒαρβάραΗμαθίας,
τοΣάββατο 25Αυγού-
στουκαιώρα20.30.Η
παρουισίασας θαμας
τιμήσειιδιαίτερα.

ΟΠρόεδρος
ΓαβριήλΣυμεών

ΟΓραμματέας
Τσιγγενόπουλος
Αργύριος
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Ο Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ, ανακοινώνει την 
έναρξη λειτουργίας των τμημά-
των υποδομής με δυο τμήματα, 

κ16 (γεν. 2003-2004) και κ14 (γεν. 
2005-2006), τα οποία θα ξεκινήσουν 
απο φέτος τις δραστηριότητες τους. 
Επικεφαλής του προπονητικού team θα 
είναι ο Αναστάσιος Ανθυμιάδης, κάτοχος 
διπλώματος UEFA B, ο οποίος τα τελευ-
ταία τρία χρονια εργαζόταν ως πρώτος 
προπονητής της κ15 του ΠΑΣ Γιάννενα. 

Ηδημιουργία των τμημάτωνυποδομήςαποτελεί
για την νέα διοίκηση τον θεμέλιο λίθοπανωστον
οποίοθαχτιστείτομέλλοντηςΒασίλισσαςτουΒορ-
ρά.Αναλογιζόμενοιτηνευθύνητουεγχειρήματος,θα
δουλέψουμε με μεθοδικότηταωστε ναπετύχουμε
τονστοχομας.

Όσαπαιδιαεπιθύμουννασυμμετέχουνστατμή-
ματα υποδομώνπαρακαλούμε να επικοινωνήσουν
στο τηλέφωνο6944915703ήμεαλληλογραφίαστο
tasosanthimiadis@hotmail.com

Γραφείοτύπουκαιδημοσίωνσχέσων
Π.ΣΒΕΡΟΙΑ

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Δευτέρας 20 Αυγούστου 
2018 στο Δ.Α.Κ «Δημήτριος 

Βικέλας» η επίσημη έναρξη της προ-
ετοιμασίας για τη νέα χρονιά της 
ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Φιλίπ-
που Βέροιας που επιστρέφει και πάλι 
στα «σαλόνια» της Β’ Εθνικής. Στην 
«πρώτη» της ομάδας βρέθηκαν όλοι οι 
αθλητές, το προπονητικό team, ο πρό-
εδρος της διοικούσας επιτροπής κος 
Λαζός Ηλίας και μέλη της διοίκησης 
του συλλόγου.

Οιαθλητέςπρινξεκινήσουντοπρόγραμμαπρο-
πόνησηςάκουσανπροσεκτικάτονπρόεδροτηςδιοι-

κούσαςεπιτροπήςκοΛαζόαλλάκαιτονπροπονητή
κοΔημήτρη Γκίμα οι οποίοι τους καλωσόρισαν και
τους ευχήθηκανκαλή αθλητική χρονιά. «Είναιπολύ
νωρίςναμιλήσουμεγιαστόχους.Πρωταρχικόςστό-
χοςείναιτοστάδιοτηςπροετοιμασίαςναοκοκληρω-
θείχωρίςτραυματισμούς.»ανέφερεοκοςΛαζόςενώ
οΔημήτρης Γκίμας τόνισε «Φέτος τοπρωτάθλημα
θα είναι ιδιάιτεραανταγωνιστικό.Πιοπολύ και απο
τηνΑ2.Μαςπεριμένει σκληρήδουλειά καιπολύυ-
πομονή»

Οιπαίκτεςπουπαρευρέθηκαν :ΤόκαςΑλέξαν-
δρος,ΤσεσμετζίδηςΔημήτριος,ΤόκαςΠαύλος,Βάλ-
λιοςΒασίλης,ΤσιακλάγκανοςΓιώργος,Καβαργύρης
Φώτης, Κοθράς Ευθύμης, ΠαραπούραςΦαίδων,
ΣουτζόπουλοςΔημήτρης,ΚαντάρκοςΡίζος,Ποταμό-
πουλοςΚυριάκος,ΣισμάνηςΒαγγέλης,Παπαδόπου-
λοςΝίκος, Χόργος Γιάννης, Πονόπουλος Γιώργος
καιΓιαντσιδιώτηςΣπύρος

Έναρξηλειτουργίαςτωντμημάτων
υποδομήςτουΠ.Σ.ΒΕΡΟΙΑ

Μπάσκετ
Ξεκίνησε προετοιμασία η ανδρική 

ομάδα του Φιλίππου

Έναρξη προετοιμασίας των Αετών Βέροιας
Νέοςυποστηρικτήςτηςομάδας



Μεβοηθό τις τέλειες καιρικές συνθήκες η διοργάνωση ολο-
κληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφήνονταςπίσω της  τις
καλύτερες εντυπώσεις  σε δρομείς και επισκέπτες.Με 500

συνολικά δρομείς σε όλα τα αγωνίσματα, οι διοργανωτές έβαλαν την
σφραγίδατουςγιατηνσυνέχισηαυτούτουδιήμερουeventκαιγιατην
επόμενηχρονιά.

Σεέναάρισταοργανωμένοπεριβάλλονηδιοργάνωσηεμφανίστηκε
έτοιμη να φιλοξενήσει και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις  δρομέων
και επισκεπτών, έχοντας ετοιμάσει ένανάρισταοργανωμένοκαιφωτι-
σμένοπεριβάλλοντα  χώρο για τους κατασκηνωτές , έναπραγματικά
υποδειγματικόαγωνιστικό τερέν τόσοστοχώροτηςεκκίνησηςκαι του
τερματισμούόσοκαισταμονοπάτιατωνδιαδρομών.Όλοαυτότοεπι-
τυχημένοevent  ήταναποτέλεσμασυνδιοργάνωσης  της Επιτροπής
διοίκησης τουΕθνικούΧιονοδρομικούΚέντρουΣελίου, του τμήματος
ΑθλητισμούΚ.Α.Π.Α. τουΔήμουΒέροιας και του  ΣυλλόγουΔρομέ-
ωνΒέροιας. Υποστηρικτές της διοργάνωσης οΠΤΟΣ (Πολιτιστικός
τουριστικός όμιλοςΣελίου) ηΛΕΜΟΒ (Λέσχημοτοσυκλέτας) η ομάδα
RiverEnduro, oΣΧΟΒ (Σύλλογος χιονοδρόμωνορειβατώνΒέροιας) ,
οπρόεδρος της τοπικήςκοινότηταςΜακροχωρίουΚεχαίδηςΒαλάντης
μετοπροσωπικότουκαιτεχνικόςυπεύθυνοςόληςτηςδιοργάνωσηςη
ομάδαsportsraining-Karagiannis.ΗΔιοργάνωσηSelimountainrunning
ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές για τηνπροσφορά των υπη-
ρεσιών τους το διήμερο τωναγώνων και αισθάνεται την υποχρέωση
νααναφέρει τουςανθρώπουςαυτούς.Ευχαριστεί  την ιδιωτικήκλινική
Ευαγγελισμός για τηνπαραχώρηση τουασθενοφόρου, τον ΙατρόΠα-
θολόγοΑποστολίδηΔημήτριο (Μέλος τουΔ.Σ τουΣ.Δ.Βέροιας , τον
ΙατρόΦύκαταΠέτρο και τον ορθοπαιδικό  ΓιαννούληΓιάννη ,  τηνΔ/
σηΔασώνΝ.Ημαθίας,τονΔασικόΣυνεταιρισμόΣελίου,ταμέλητου
ΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιας, ταμέλητουΠΤΟΣ , ταμέλητηςομάδας
riverenduro,ταμέλητουΠολιτιστικούΣυλλόγουΚαλλιθέας,ταμέλητου
ΣΧΟΒ,τοπροσωπικότουΧιονοδρομικούΚέντρουΣελίου.

Αποτελέσματα Seli Mountain Running 23km
1ΔΙΑΛΕΚΤΟΣΓΙΩΡΓΟΣ02:04:49
2ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣΜΩΥΣΗΣ02:08:34
3ΑΣΛΑΝΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣ02:11:36
4ΚΟΥΚΟΥΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ02:11:52
5ΜΠΙΚΑΔΗΜΗΤΡΑ02:13:01
6ΑΥΤΖΟΓΛΟΥΠΕΤΡΟΣ02:13:25
7ΚΑΝΤΖΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ02:16:27
8ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΣ02:19:39
9ΖΙΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ02:19:45
10ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ02:19:55
11ΣΑΠΙΟΥΒΗΘΛΕΕΜ02:20:33
12ΦΡΥΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ02:21:11
13ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ02:21:48
14ΤΣΙΜΟΥΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ02:23:20
15VELKOVAMILENA02:24:21
16ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ02:27:00
17ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ02:27:50
18ΧΑΛΚΙΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ02:28:30
19ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ02:29:09
20ΒΕΡΓΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ02:29:52
21ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣΒΑΣΙΛΗΣ02:31:37
22ΣΦΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ02:32:20
23ΜΑΤΖΑΡΗΣΓΙΑΝΝΗΣ02:32:27
24ΜΗΤΣΟΥΛΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ02:32:25
25ΜΗΤΡΟΥΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣ02:33:22
26ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣΜΑΝΟΣ02:34:02
27ΣΙΜΟΓΛΟΥΓΙΩΡΓΟΣ02:35:21
28ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΛΑΜΠΡΟΣ02:35:46
29ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ02:35:49
30ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ02:36:07

31ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ02:36:55
32ΠΑΛΑΓΚΑΣΓΙΩΡΓΟΣ02:37:18
33ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΣΤΕΛΙΟΣ02:38:30
34ΧΥΤΑΣΧΡΗΣΤΟΣ02:39:48
35ΛΙΟΥΤΣΙΑΣΑΡΓΥΡΗΣ02:40:16
36ΜΠΑΤΣΙΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ02:41:26
37ΓΙΩΤΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ02:41:51
38ΤΟΡΟΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ02:42:08
39ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ02:42:30
40ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ02:42:29
41ΚΑΡΠΟΥΖΑΒΙΚΥ02:42:41
42ΠΑΡΙΖΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ02:44:11
43ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΝΙΚΗ02:44:19
44ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣΘΕΟΦΙΛΟΣ02:45:16
45ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ02:45:16
46ΑΡΣΕΝΗΚΙΚΗ02:45:24
47ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ02:46:15
48ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ02:46:25
49ΤΖΙΩΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ02:46:35
50ΤΣΟΥΛΗΣΓΙΩΡΓΟΣ02:47:01

Αποτελέσματα VerticalRace 1250m
1ΔΙΑΛΕΚΤΟΣΓΙΩΡΓΟΣ00:10:32
2ΚΑΡΑΛΗΣΗΛΙΑΣ00:10:48
3ΖΙΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:11:27
4ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ00:11:25
5ΜΠΙΚΑΔΗΜΗΤΡΑ00:11:33
6ΚΑΝΤΖΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ00:11:40
7ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΣ00:11:45
8GAXHTABEZIM00:12:08
9ΦΡΥΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00:12:10
10GAXHTAALFRED00:12:26
11ΜΗΤΡΟΥΛΑΣΓΙΑΝΝΗΣ00:12:36
12ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00:12:38
13ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ00:12:44
14ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ00:12:47
15ΓΙΩΤΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ00:12:55
16ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ00:13:03
17VELKOVAMILENA00:13:08
18ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ00:13:27
19ΡΟΒΥΘΑΚΗΣΤΑΣΟΣ00:13:37
20ΤΖΙΩΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00:13:40
21ΣΦΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ00:13:46
22ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΣΤΕΛΙΟΣ00:13:44
23ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣΓΑΒΡΙΗΛ00:13:45
24ΚΛΟΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ00:13:45
25ΔΟΜΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ00:13:48
26ΠΑΡΙΖΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:13:55
27ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00:13:57
28ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ00:14:10
29ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣΜΑΝΟΣ00:14:09
30ΚΑΤΣΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣ00:14:14
31ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΚΡΥΣΤΑΛΙΑ00:14:22
32ΠΕΤΡΑΣΙΔΗΣΣΤΕΛΙΟΣ00:14:23
33ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00:14:31
34ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ00:14:40
35ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΗΣ00:14:39
36ΑΡΣΕΝΗΚΙΚΗ00:14:42
37ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ00:14:46
38ΤΣΟΥΛΗΣΓΙΏΡΓΟΣ00:14:54
39ΤΖΙΜΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:15:00
40ΙΓΓΛΕΖΟΥΑΣΗΜΙΝΑ00:15:12

41ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣ00:15:27
42ΓΚΙΟΡΣΟΣΑΡΓΥΡΗΣ00:15:26
43ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣ00:15:31
44ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΘΕΟΔΩΡΑ00:15:41
45ΜΕΡΚΟΥΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ00:16:01
46ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΓΙΑΝΝΗΣ00:16:06
47ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣ00:16:13
48ΤΣΑΚΗΣΓΙΩΡΓΟΣ00:16:14
49ΓΑΛΙΑΤΣΟΣΙΩΑΝΝΗΣ00:16:17
50ΠΡΑΣΑΚΗΜΑΤΙΝΑ00:16:20

Αποτελέσματα ορεινού αγώνα ανωμάλου δρόμου 5.5χλμ
10:24:04ΓΑΖΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20:24:57ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΑΝΘΙΜΟΣ
30:26:54ΡΟΒΥΘΑΚΗΣΤΑΣΟΣ
40:27:29ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
50:27:46ΓΚΑΤΖΙΑΑΛΦΡΕΝΤ
60:27:47ΓΚΑΤΖΙΑΓΚΕΤΖΙΜ
70:28:07ΒΕΡΓΟΥΜΑΡΙ
80:28:23ΚΛΟΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
90:28:24ΣΦΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
100:29:17ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
110:29:59ΚΑΤΣΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣ
120:31:32ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΜΙΧΑΛΗΣ
130:31:44ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
140:31:51ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣΣΤΕΛΙΟΣ
150:32:11ΠΡΑΣΚΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
160:32:32ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
170:33:12ΚΟΓΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
180:34:18ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣΣΑΚΗΣ
190:35:03ΜΕΡΚΟΥΡΗΣΝΙΚΟΣ
200:35:15ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣ
210:35:46ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
220:35:49ΜΟΥΖΑΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
230:36:10ΚΕΡΑΜΙΔΗΣΑΡΗΣ
240:36:16ΜΥΤΡΟΥΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
250:38:01ΠΑΠΑΔΕΛΗΣΑΚΗΣ
260:38:02ΜΟΤΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
270:38:05ΜΠΑΝΤΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
280:38:05ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣ
290:38:05ΚΟΓΙΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
300:38:35ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣΘΩΜΑΣ
310:38:44ΜΑΜΜΑΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
320:38:46ΚΟΛΛΑΤΟΥΦΑΝΗ
330:39:37ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
340:39:44ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣΝΙΚΟΣ
350:39:46ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣΒΑΣΙΛΗΣ
360:39:49ΒΕΡΡΟΥΕΛΕΟΝΩΡΑ
370:40:16ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
380:40:34ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΡΕΑΣ
390:40:50ΛΟΥΚΑΣΒΙΡΓΙΝΙΑ
400:40:53ΑΜΠΡΑΖΗΣΤΑΣΟΣ
410:40:55ΤΖΟΡΜΠΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
420:41:11ΠΑΥΛΙΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
430:41:20ΧΑΡΙΤΙΔΟΥΙΩΑΝΝΑ
440:42:27ΣΠΑΝΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣ
450:42:36ΧΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
460:42:46ΔΑΣΙΟΣΑΡΗΣ
470:42:51ΠΙΣΚΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
480:43:10ΤΖΑΝΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
490:43:15ΠΕΤΑΛΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
500:43:34ΜΑΜΜΑΛΗΣΦΙΛΛΙΠΟΣ

CMYK
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Μεμεγάληεπιτυχίαπραγματοποιήθηκε
τοΣάββατο18&τηνΚυριακή19Αυγούστου

τοορεινόαγωνιστικόδιήμεροSelimountainrunning
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ΣτονΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ ε-
πιστρέφει και θα αγωνιστεί
τη νέα περίοδο ο Στέλιος
Νίρλας.Ο29χρονοςμέσος,
ο οποίοςπέρσι αγωνίστηκε
με τηνΕλπίδαΣκουτάρεως
Σερρών (Γ΄ Εθνική), συμ-
φώνησε με τη διοίκηση και
εντάχθηκε στην ομάδα. Το
επόμενο διάστημα και με
σκοπό την καλύτερη απο-
θεραπεία από τονπερσινό
τραυματισμό του, θα ακο-
λουθήσειατομικόπρόγραμ-
μα προπόνησης σύμφωνα
με τις οδηγίες του  γιατρού
κα ι  Αντ ιπροέδρου του
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ,Αλέξαν-
δρουΕλευθερόπουλου.

Ο Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ κα-
λωσορίζειτονΣτέλιοκαιτου
εύχεταικάθεεπιτυχία.

ΣτονΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ
οΣτέλιοςΝίρλας

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσε-
ως Ελλάδος ενημερώνει για 
τις ειδικές προκηρύξεις των 

πρωταθλημάτων Handball Premier 
και Α1 Γυναικών περιόδου 2018-
2019, οι οποίες έχουν ήδη αποστα-
λεί στα σωματεία. Οι κληρώσεις θα 
πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27 
Αυγούστου 2018 και ώρα 19:00 στο 
Μουσείο της Ακρόπολης.

HandballPremier
Τοπρωτάθλημαθααρχίσειστις22Σεπτεμβρί-

ου2018καιθαολοκληρωθεί τοαργότεροστις4
Ιουνίου2019.

Θα συμμετέχουν τα σωματεία: Ολυμπιακός
ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή,ΑΕΚ, ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV,
ΑΣΕΔούκα,ΔιομήδηςΆργους,ΑερωπόςΈδεσ-
σας,ΦίλιπποςΒέροιας,ΧΑΝΘ,ΦοίβοςΣυκεών,
Χιλιώτης ΓΣΔράμα 1986,ΆρηςΝίκαιας,ΑΕΣΧ
Πυλαίας.

Σύστημαδιεξαγωγής
Α’φάση
Οι 12 ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους

δύοφορές.

Β’φάση
Οιομάδεςπουκατέλαβαντιςπρώτες8θέσεις

στηντελικήβαθμολογίατηςΑ’Φάσηςθαπαίξουν
πλέιοφκαιθαχωριστούνσε4ζευγάριαωςεξής:

Α’Ζευγάρι:(1η-8η)
Β’Ζευγάρι:(2η-7η)
Γ’Ζευγάρι:(3η-6η)
Δ’Ζευγάρι:(4η-5η)
Ηπρόκρισηστα ημιτελικάθα κριθεί στις δύο

νίκες
Οιομάδεςπουκατέλαβαντιςθέσεις9έωςκαι

12στηντελικήβαθμολογίατηςΑ’Φάσηςθαπαί-
ξουνπλέι άουτ και θα χωριστούνσε 2 ζευγάρια
ωςεξής:

Ε’Ζευγάρι:(9η-10η)
Ζ’Ζευγάρι:(11η-12η)
Θααγωνιστούνμεταξύτουςστιςδύονίκες
*Προϋπόθεση για την εκκίνηση όλων των α-

γώνωντωνθέσεων9-12(Β–ΓΦΑΣΗ)είναι,οι
ομάδεςπου κατέλαβαν τις θέσεις 10η-11η μετά
την λήξη τηςΑΦάσης να έχουν  διαφορά ≤ 5
βαθμών.Αναυτήηδιαφοράδενυφίσταταιτότεοι
ομάδεςπου κατέλαβαν τις θέσεις 11η,12η υπο-
βιβάζονται απευθείαςστηνΑ2Εθνική κατηγορία
ενώοι ομάδεςπου κατέλαβαν την 9η,10η θέση
καταλαμβάνουν και τις αντίστοιχες θέσεις στον
τελικόβαθμολογικόπίνακατηςΗΡ.

Γ’φάση
Οι  νικήτριες ομάδες των ζευγαριώνΑ,Β,Γ,Δ

τηςΑ’Φάσης θααγωνιστούνμεταξύ τουςωςα-
κολούθως:

1ο Ζευγάρι:Νικητής ζευγαριούΑ (1-8)μενι-
κητήζευγαριούΔ(4-5)

2ο Ζευγάρι:ΝικητήςζευγαριούΒ (2-7)μενι-
κητήζευγαριούΓ(3-6)

Ηπρόκριση στον τελικό θα κριθεί στις δύο
νίκες

Οινικήτριεςομάδεςτωναγώνωναυτώνσυνε-
χίζουνστηνΔΦάσηγιατηνανάδειξητουπρωτα-
θλητήτηςHandballPremier.Οιηττημένεςομάδες
τωναγώνωναυτώνκαταλαμβάνουντιςοριστικές
θέσεις 5- 8 στο βαθμολογικόπίνακα βάσει των
θέσεωνπου είχαν μετά την λήξη τηςΑ’ φάσης
αρχίζοντας από την καλύτερη θέση έως την χει-
ρότερη.

ΗηττημένηομάδατουζευγαριούΕμετηννι-
κήτριαομάδατουζευγαριούΖτηςΒΦάσηςαγω-
νίζονταιστιςδύονίκες για τηνοριστικήκατάταξη
των θέσεων 10η-11η του βαθμολογικούπίνακα
τηςHandballPremier.Ηνικήτριαομάδακαταλαμ-
βάνειτην10ηθέσηκαιηηττημένηκαταλαμβάνει
την 11ηθέση και υποβιβάζεται στηνΑ2Ανδρών

περιόδου2019-2020.
ΟιπρώτοιαγώνεςτηςΓ’φάσηςκαιγιαόλατα

ζευγάρια θαδιεξαχθούνστιςέδρεςτωνομάδων
που είχαν την καλύτερη κατάταξη στον τελικό
βαθμολογικόπίνακατηςΑ’Φάσης,καιοιδεύτεροι
αγώνεςστιςέδρεςτωνομάδωνπουείχαντηνχει-
ρότερηκατάταξηστοντελικόβαθμολογικόπίνακα
τηςΑ’Φάσης.Σεπερίπτωσηπουη κάθεομάδα
επιτύχειαπό1νίκη,(ανεξαρτήτωςδιαφοράςτερ-
μάτων)καιχρειαστείκαιτρίτοςαγώναςτότεαυτός
θαδιεξαχθείστηνέδρατηςομάδοςπουείχε την
καλύτερηκατάταξηστοντελικόβαθμολογικόπίνα-
κατηςΑ’ΦΑΣΗΣ.

Δ’φάση
Οι νικήτριες ομάδες των ζευγαριών 1ο& 2ο

παίζουν τελικόστις τρεις νίκες για την ανάδειξη
τουπρωταθλητήΕλλάδος.Οιαγώνεςθαδιεξάγο-
νταιεναλλάξστιςέδρεςτωνομάδων.

Οιηττημένεςομάδεςτωνζευγαριών1οκαι2ο
τηςΓ’φάσηςπαίζουνμικρότελικόστιςδύονίκες.
Ηνικήτριαομάδακαταλαμβάνειτην3ηθέση,ενώ
ηηττημένητην4ηθέση.

Ο πρωταθλητής θα συμμετάσχει στο Κύ-
πελλοΠρωταθλητριώνΕυρώπης  «Champions
League»,οδευτεραθλητήςστοΚύπελλοτηςΕυ-
ρωπαϊκήςΟμοσπονδίας«E.H.FCup»καιοτριτα-
θλητής στοκύπελλο«ChallengeCup»Στηνπε-
ρίπτωσηπουΚυπελλούχοςΕλλάδοςαναδειχτείο
πρωταθλητής τότε ηφιναλίστ ομάδα του τελικού
τουΚυπέλλου θα συμμετάσχει στο «Challenge
cup».

Α1Γυναικών
Τοπρωτάθλημαθααρχίσειστις13Οκτωβρίου

2018 και θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις 20
Μαΐου2019.

Θασυμμετέχουν τα σωματεία:ΟΦΝ Ιωνίας,
ΠΑΟΚRED-LED, ΓΑΣΚαματερού,ΦίλιπποςΒέ-
ροιας,ΦέταΉπειροςΑναγέννησηΆρτας,HONDA
Πανόραμα,ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών,ΑΕΣΧ
Πυλαίας, ΚύκλωπεςΑλεξανδρούπολης, Βέροια
2017.

Σύστημαδιεξαγωγής
Α’Φάση
Τα 10 σωματεία που μετέχουν θα συναντη-

θούνμεταξύτουςδύοφορές.
Οιομάδεςπουθακαταλάβουντιςθέσεις3-8,

καταλαμβάνουν και τις αντίστοιχες θέσεις στην
τελικήκατάταξη.

Οισύλλογοιπουθακαταλάβουντιςθέσεις9-
10,υποβιβάζονταιστηνΑ2Γυναικών.

Β΄φάση
Οιομάδεςπουκατέλαβαντην1ηκαι2ηθέση

τουβαθμολογικούπίνακα
Θαπαίξουν (έδρα- έδρα) στον τελικό και η

ομάδαπουθαφτάσειπρώτηστιςτρειςνίκες,κα-
τακτάτοντίτλο.

Χάντμπολ
Οι ειδικές προκηρύξεις 2018-2019
ΈναρξητηςHandballPremierστις22Σεπτεμβρίου

καιτηςΑ1Γυναικώνστις13Οκτωβρίου

Για 7η συνεχόμενη χρονιά θα 
πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέα-
τρο του Μουσείο της Ακρόπολης 

η ετήσια εκδήλωση της Ομοσπονδίας 
Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος. Τη Δευτέ-
ρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 19:00 
θα πραγματοποιηθούν οι κληρώ-
σεις των πρωταθλημάτων Handball 
Premier και Α1 Γυναικών για την 
περίοδο 2018-2019.

Παράλληλα η Ομοσπονδία θα βραβεύσει την

ΕθνικήΓυναικώνγιατηνκατάκτησητουΠαγκοσμίου
ΠρωταθλήματοςBeachHandball, τους κορυφαίους
τηςπερσινήςσεζόν, καθώςκαι χορηγούς-υποστη-
ρικτέςτουαθλήματος.

ΟΠρόεδρος Κώστας Γκαντής και τοΔ.Σ. της
ΟΧΕευχαριστούνθερμάτονΠρόεδροΔημήτρηΠα-
ντερμαλήκαι τοΔ.Σ. τουΜουσείου τηςΑκρόπολης
πουστηρίζουνγιαμιαακόμαχρονιάτοάθλημα.

Λεπτομέρειεςγια τοακριβέςπρόγραμματηςεκ-
δήλωσηςκαιτιςβραβεύσειςθαανακοινωθούνεντός
τωνημερών.

*ΗκλήρωσητηςΑ2Ανδρώνθαπραγματοποιηθεί
στα γραφεία τηςΟΧΕ εντός τουπρώτου15νθημέ-
ρουτουΣεπτεμβρίου.

Στο Μουσείο της Ακρόπολης
η εκδήλωση της ΟΧΕ

Νικηφόρο ήταν το δεύτεροφιλικό τεστ τηςΝίκης
Αγκαθιάς,ηοποίαεπικράτησεμε2-1τουΑχιλλέαΝε-
οκαισάρειαςέπειτααπόένακαλόπαιχνίδιμεαρκετές
φάσεις.Ιωάννου(25’)καιΚεν(76’)σκόραρανταγκολ
για τηνομάδα τηςΗμαθίας, ενώ ενδιάμεσα είχε ισο-
φαρίσειμεπέναλτιοΑποστολίδηςστο35’.

Φάσειςκαιγκολ
 14’ΦάουλΓκελοσάνι κεφαλιά Ιωάννου,ημπάλα

πάνωαπόταδοκάρια.
25’ΟΛαζόπουλοςαπέφυγεδύοαμυντικούς,έβγα-

λε τησέντραήρθεαπόπίσωο Ιωάννου,μεκεφαλιά
1-0.

35’ Μετά από εκτέλεση κόρνερ τουΔερμίση ο
ΚατσαμάγκαςανατράπηκεαπότονΚίτσα.Τοπέναλτι
εκτέλεσεοΑποστολίδηςκαιισοφάρισε.

54’ΑδύναμοπλασέτουΕυαγγελόπουλου,μπλόκα-
ρεοΓιδαρόπουλος.

60’ΠλασέτουΚενσεθέσητετ-α-τετμετονγκολκί-
περ τουΑχιλλέα,οΚαταχιώτηςέδιωξεπάνωαπό τη

γραμμή.
69’Φάουλ τουΑποστολίδη μπλόκαρε ο Γιδαρό-

πουλος.
76’ΟΖαχαριουδάκης έβγαλε τρύπαμπαλιάστον

Κεναυτόςμεπλασέέκανετο2-1.
83’ΕκτέλεσηφάουλτουΑποστολίδημευπερέντα-

σηοΓιδαρόπουλοςσεκόρνερ.
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Τόλιος, Γιαζι-

τζόγλου, Κίτσας, Ρογγότης, Γιαννόπουλος,Αβρα-
μόπουλος,Τριανταφυλλίδης, Σούκιας,Λαζόπουλος,
Ιωάννου, Γκελοσάνι. Επαιξαν και οι Γιδαρόπουλος,
Ζαχαριουδάκης, Τριανταφυλλόπουλος, Κεν, Ζησό-
πουλος, Σιδηρόπουλος,Καπετάνος,Αβραάμ, Στυλί-
δης,Δουλκερίδης.

ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (Παπαδόπουλος):
Βασιλειάδης (16’ λ.τ. Γαλάνης), Καταχιώτης,Δερμί-
σης,Αποστολίδης,Τσιμπούκας, Ίτσιος,Ναρίνογλου,
Παγωνίδης,Κατσαμάγκας,Ευαγγελόπουλος,Τσουρέ-
κας.ΕπαιξανκαιοιΚαραφέριας,Κώστας, Ιωαννίδης,
Νίκας,Χαλκίδης,Τζίκας,Παπαθανασίου,Καρατζιάς.

ΦιλικήνίκητηςΑγκαθιάς2–1επίτηςΝεοκαισάρειας



Τακτική συνεδρί-
αση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας  
θα διεξαχθεί στην αί-
θουσα συνεδριάσεων 
την Τετάρτη 22 Αυγού-
στου 2018, στις 7.00 
μ.μ. για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Θέμα 1 «Έγκρι -
ση ή μη υποβολής 
από το Δήμο Νάου-
σας  προς το Δασαρ-
χείο Νάουσας για το 
χιονοδρομικό κέντρο 
3-5 Πηγάδια  αιτή-
σεων για: α) έγκριση 
κατάτμησης της δη-
μοτικής έκτασης, που 
καταλαμβάνουν  οι  ε-
γκαταστάσεις του χιο-
νοδρομικού κέντρου 
από την έκταση του 
δημοτικού δάσους, β) έκδοση «πράξης πληροφοριακού 
χαρακτήρα» για την προς κατάτμηση έκταση και γ) έγκριση 
παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο προς το Δήμο 
Νάουσας της χρήσης της έκτασης του Δημοσίου, που βρί-
σκεται εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του χιονοδρο-
μικού  κέντρου.»

Εισηγητής: Δήμαρχος 
Θέμα  2 α)Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 20ε-

τίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, του 
αγροτεμαχίου 148 ( 25.644,85 τμ.), της Τοπικής Κοινότητας 
Μαρίνας, οικισμός Πολλά Νερά,  για  δενδροκαλλιέργεια .

β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, 
για την μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής  έκτασης   του 
οικισμού Πολλά Νερά της Τοπικής Κοινότητας Μαρίνας, για 
το υπ’ αριθμόν τεμάχιο 148 ( 25.644,85 τ.μ. ) για 20 έτη και 
των όρων αυτής για  δενδροκαλλιέργεια. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης 
Θέμα 3 Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΔΕ 

οδηγού απορριμματοφόρου με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, με 
σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως 2 μήνες, για κατεπείγουσες 
ανάγκες.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Θέμα 4 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού (χειριστή 

Μ.Ε.) για κατεπείγουσες ανάγκες δίμηνης διάρκειας.
Εισηγητής : Δήμαρχος
Θέμα 5 Εισήγηση για χορήγηση ή μη αδειών συμμετο-

χής στις Εμποροπανηγύρεις  της Τ.Κ. Επισκοπής και της 
Τ.Κ. Αρχαγγέλου στους/στις αιτούντες.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 6 Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοια-

κών επιδομάτων ( Κ.Α. 00.4213.002 ).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 7 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπη-

ρεσιών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Θέμα 8 Διαγραφή ή μη, βεβαιωμένης οφειλής μισθώ-

ματος και χαρτοσήμου της Εταιρείας Φωτοβολταϊκά Πάρκα 
Βέροιας Ι Α.Ε. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Θέμα 9 Τροποποίηση ή μη O.E.Y του Νομικού Προσώ-

που.
Εισηγητής : Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προ-

στασίας και Αλληλεγγύης.
Θέμα   10 3η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής : Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προ-

στασίας και Αλληλεγγύης.
Θέμα 11 Ανάκληση ή μη, της 319/2018 Απόφασης Δ.Σ. 

Νάουσας για τη διάθεση 
πίστωσης της φιλανθρω-
πικής μουσικής συναυλίας 
στο Θερινό Δημοτικό Θέ-
ατρο Νάουσας λόγω ακύ-
ρωσης της εκδήλωσης.

Εισηγητής : Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού και 
Τουρισμού

Θέμα 1 2  Έ γ κ ρ ι σ η 
ή μη δαπανών διοργά-
νωσης εκδηλώσεων του 
2ου «Naoussa Street 
Festival».

Εισηγητής : Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού και 
Τουρισμού

Θέμα 13 Έγκριση ή 
μη δαπάνης συνδιοργά-

νωσης παράστασης αρχαίου δράματος στο Αρχαίο Θέατρο 
Μίεζας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 14 Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης πο-

λιτιστικής εκδήλωσης με το εκκλησιαστικό συμβούλιο του 
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νάουσας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 15 Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του 

ορεινού Αγώνα Δρόμου «Νάουσα – Βέρμιο Trail»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και 

Νεολαίας.
Θέμα 16 Οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλο-

γο «Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 17 Οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλο-

γο «Μέγας Αλέξανδρος» Κοπανού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 18 Οικονομική ενίσχυση στον Μορφωτικό Χο-

ρευτικό Σύλλογο Χαρίεσσας «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 19 Οικονομική ενίσχυση στον Μορφωτικό Πολιτι-

στικό Σύλλογο «ΚΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 20 Οικονομική ενίσχυση στην Εύξεινο Λέσχη 

Επισκοπής.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 21 Διάθεση πίστωσης για τις δαπάνες διοργάνω-

σης εκδηλώσεων του 2ου «Naoussa Street Festival».
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα  22 Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδιοργά-

νωσης παράστασης αρχαίου δράματος στο Αρχαίο Θέατρο 
Μίεζας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 23 Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδιοργά-

νωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με το εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νάουσας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Θέμα 24 Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδιορ-

γάνωσης του ορεινού Αγώνα Δρόμου «Νάουσα – Βέρμιο 
Trail».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας.

Θέμα 25 Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανο-
μής καυσόξυλων σε δημότες.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Θέμα 26 Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός 

έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
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Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νάουσας

Από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου 
το “Naoussa Street Festival 2” 

 Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Ο Δήμος Νάουσας διοργανώνει για 
δεύτερη συνεχή χρονιά το 2ο Φε-
στιβάλ Τέχνης Δρόμου “Naoussa 

Street Festival 2”, το οποίο θα πραγματοποι-
ηθεί το διάστημα από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου 
2018.

Μετά την περσινή επιτυχημένη πρώτη 
χρονιά διεξαγωγής του φεστιβάλ, ο Δήμος Η-
ρωικής Πόλης Νάουσας εμπλουτίζει τη φετινή 
διοργάνωση με νέες δράσεις και εκδηλώσεις 
για όλες τις ηλικίες.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, θα 
πραγματοποιηθούν υπαίθριες μουσικές συ-
ναυλίες και δράσεις σε κεντρικά σημεία και 
πλατείες της πόλης (Πλατεία Αγίας Παρα-
σκευής και Μεταμορφώσεως, πεζόδρομος 
Σολωμού, Παλιές Εργατικές), ενώ οι εκδη-
λώσεις θα κορυφωθούν στο Δημοτικό Πάρ-
κο της πόλης, με τις συναυλίες “Back to 
SchoolConcert” στις 8 Σεπτεμβρίου με το 
νεανικό συγκρότημα των REC, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο έναρξης της νέ-
ας σχολικής χρονιάς και με τη συναυλία Νίκου 
Πορτοκάλογλου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα και για πρώτη φορά, το διά-
στημα 7-9 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Πάρκο 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί το «Naoussa 
street food festival-wine edition», με τη συ-
νεργασία του Soulfood Thessaloniki. Κατα-
ξιωμένοι σεφ του χώρου, αλλά και τοπικοί 
δημιουργοί σε συνεργασία με οινοποιούς της 
πόλης θα παρασκευάζουν επί τόπου διάφορα 
πιάτα για τους επισκέπτες, προβάλλοντας την 
κουλτούρα του σύγχρονου φαγητού δρόμου, 
δημιουργώντας γεύσεις εμπνευσμένες και 
συνδυασμένες με το ξινόμαυρο κρασί Νάου-
σας.

Παράλληλα, πρόκειται να πραγματοποιη-
θούν εικαστικές παρεμβάσεις σε υπαίθρια ση-
μεία της πόλης από την καλλιτεχνική ομάδα 
“Loba Team”, εικαστική έκθεση για Ρολόι της 
Νάουσας και πύργους ρολογιών ελληνικών 
πόλεων, αγώνες beach volley στην αυλή του 
7ου Δημοτικού Σχολείου και εκδηλώσεις για 
παιδιά με την υποστήριξη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Artville.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσε-
ων έχει ως εξής: 

·Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, Πλατεία Αγίας 
Παρασκευής, ώρα 21:00

Μουσική συναυλία με το συγκρότημα των 
Vanilla Swing.

To μουσικό ύφος των Vanilla Swing είναι 
μια μίξη από rock n’ roll, rockabilly του ‘50 και 
swing του 40, εμπλουτισμένα από τον σημε-
ρινό ήχο διατηρώντας ταυτόχρονα την vintage 
αισθητική. Όπως και διασκευές σημερινών 
καλλιτεχνών στο δικός τους ιδιαίτερο ύφος. 
Διασκευάζουν με το δικό τους ιδιαίτερο ύφος 
από Beyonce μέχρι Motorhead, από Moby 
μέχρι Robbie Williams και White Stripes. Το 
συγκρότημα αποτελούν οι Λήδα Αγγελάκη 
(φωνή), Παναγιώτης Παπαπορφυρίου (κιθά-
ρα), Αντρέ Νικάκης (μπάσο), Νίκος Παπαβρα-
νούσης (τύμπανα).

 ·Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου, πεζόδρομος 
Σολωμού, ώρα 20:00

Μουσική συναυλία με το συγκρότημα μα-
θητών του 2ου Λυκείου Νάουσας.

Συμμετέχουν: Μαριάμ Σεπιτάνου-Χατζη-
στυλλή Στεφανία-Δέσποινα Μητσιάνη φωνή), 
Δημήτρης Ζιώτας (Κρουστά), Γιάννης Γαλί-
της (Κλαρίνο-ακορντεόν), Φανή Κοτζιάμπαση 
(Σαξόφωνο), Αναστάσης Στοΐδης (Κιθάρα), 
Αλέξανδρος Φειδάντσης (Μπουζούκι-κιθάρα), 
Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης (Μπουζούκι), 
Κωνσταντινος Διαμαντής (Κρουστά).

·Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο 
δημοτικού πάρκου, ώρα 20:00

Μουσικοακροβατική παράσταση με το 
«Cirko Cachivache».

Μια ομάδα μουσικών, ακροβατών και πα-
λιάτσων στήνει μια παράσταση για όλη την 
οικογένεια συνδυάζοντας τη ζωντανή μου-
σική με τα νούμερα του τσίρκο. Το Cirko 
Cachivache είναι η αντιπροσωπευτικότερη 
ομάδα σύγχρονου τσίρκου στην Ελλάδα. Το 
«Νέο τσίρκο» (New Circus, Nouveau Cirque) 
συνδυάζει την παραδοσιακή μορφή του τσίρ-
κου με νέες αισθητικές επιρροές, οι οποίες 

έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον του κοινού. 
Το Cirko Cachivache έχει υιοθετήσει τα σημα-
ντικότερα συστατικά του New Circus: ακροβα-
τικά νούμερα, θεατρική πρόζα, ζογκλέρ, ενα-
έρια ακροβατικά, κωμική αλλά και δραματική 
δράση, ζωντανή μουσική κ.ά.

 ·7-9 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο δημο-
τικού πάρκου, ώρα 17:00

«Naoussa Street Food Festival – Wine 
Edition».

Με τη  συνεργασία  του  Sou l food 
Thessaloniki, καταξιωμένοι σεφ του χώρου, 
αλλά και τοπικοί δημιουργοί παρασκευάζουν 
επί τόπου διάφορα πιάτα, προβάλλοντας την 
κουλτούρα του σύγχρονου φαγητού δρόμου, 
δημιουργώντας γεύσεις εμπνευσμένες και 
συνδυασμένες με το ξινόμαυρο κρασί Νάου-
σας. 

·Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, πλακό-
στρωτο δημοτικού πάρκου, ώρα 21:00

«Naoussa Street Food Festival – Wine 
Edition», live Dj set

Γνωστοί DJ’s με τη συνεργασία του 
Soulfood Thessaloniki,  παρουσιάζουν 
μουσικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 
«Naoussa Street Food Festival – Wine 
Edition». 

·Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο 
δημοτικού πάρκου, ώρα 21:00

«Back to school concert», με τους REC
Οι REC το #1 Urban Pop συγκρότημα 

βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή του. Με την 
Ξένια να έχει επιστρέψει πιο καυτή από ποτέ 
από τον Άγιο Δομήνικο και το Survivor II, το 
συγκρότημα με τα πιο δυνατά Hits κάνει την 
πιο δυνατή του περιοδεία. Με το #thelo να 
έχει γίνει το επίσημο soundtrack του φετινού 
kαλοκαιριού οι REC προσφέρουν μια αξέχα-
στη live clubbing εμπειρία. 

·Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο 
δημοτικού πάρκου, ώρα 21:00

Μουσική συναυλία με τον Νίκο Πορτοκά-
λογλου.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, έχοντας στις α-
ποσκευές του το νέο του δίσκο «Εισιτήριο»  
και την εξαιρετική μπάντα του, τους «Ευγενείς 
Αλήτες», έρχεται στη Νάουσα για ένα δυνατο 
live γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια από 
την προσωπική του δισκογραφία, όμορφες 
μελωδίες και συγκινητικές ερμηνείες συνθέ-
τουν την ατμόσφαιρα των μοναδικών συναυ-
λιών-πάρτυ του Νίκου Πορτοκάλογλου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

·2-9 Σεπτεμβρίου, 7ο Δημοτικό Σχολείο 
Νάουσας

«Naoussa Street Beach Volley v.1»
Καθημερινoί αγώνες Beach Volley με την 

υποστήριξη του τμήματος βόλεϊ του «ΕΓΣ 
Ζαφειράκης» με ελεύθερη συμμετοχή για ό-
λους άνω των 16 ετών, άνδρες και γυναίκες, 
αθλητές και μη. 

·2-9 Σεπτεμβρίου, αίθουσα περιοδικών 
εκθέσεων Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρ. 
Λαναράς» (ΕΡΙΑ), ώρες 18:00-21:00

Εικαστική έκθεση «Το Ρολόι της Νάουσας 
και οι πύργοι ρολογιών των ελληνικών πόλε-
ων».

Στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του 
Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (Ε-
ΡΙΑ), θα παρουσιαστεί έκθεση φωτογραφιών 
και πληροφοριακού υλικού για τους πύργους 
των ρολογιών των πόλεων της Ελλάδας. Ιδι-
αίτερη παρουσίαση θα γίνεται στο Ρολόι της 
Νάουσας, αλλά και στους πύργους της πόλης 
(φουγάρο «ΕΡΙΑ», καμπαναριά Αγίου Γεωργί-
ου και Μεταμορφώσεως).                             

·Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, πλατεία Μετα-
μορφώσεως, ώρα 18:00

Εκδήλωση για παιδιά και ποικίλες δράσεις 
με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
ArtVille. 

·Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, οδός Μακεδο-
νίας (Κάτω Εργατικές), ώρα 18:00

Εκδήλωση για παιδιά και ποικίλες δράσεις 
με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
ArtVille.

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό. 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό20-8-2018 μέχρι26-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

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

Οι εγγραφές στο ΚοινωνικόΦαρμακείο του
ΔήμουΑλεξάνδρειας ξεκίνησαν και οιΔημότες
πουεπιθυμούν,ναεγγραφούνήναανανεώσουν
την εγγραφή τους, μπορούν να υποβάλλουν τα
απαιτούμεναδικαιολογητικάσταγραφείατουΚοι-
νωνικούΦαρμακείου.Υπενθυμίζουμεότιταδικαι-
ολογητικάεγγραφήςείναι:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτησητουενδιαφερόμενου(απότοΚοινω-

νικόΦαρμακείο)
2.ΠιστοποιητικόΟικογενειακήςΚατάστασης.
3.Φωτοτυπίααστυνομικήςταυτότηταςήδια-

βατηρίουκαιάδειαςπαραμονήςσεισχύ.
4.ΒεβαίωσημόνιμηςκατοικίαςαπότονΔήμο

ήαντίγραφο λογαριασμούδημόσιας επιχείρησης
κοινήςωφέλειας ή αντίγραφομισθωτηρίουσυμ-
βολαίου.

5.ΑντίγραφοεντύπουΕ1,Ε9,Εκκαθαριστικό
ΕΝΦΙΑκαι αντίγραφο εκκαθαριστικούσημειώμα-
τοςτουτρέχοντοςέτους.

 6. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον
υπάρχειπρόβλημα υγείας (τωναιτούντων ή και
προστατευόμενων μελών) μεπροτίμηση εξάμη-
νηςεπανεξέτασης.Σεπερίπτωσηέκτακτηςπάθη-
σηςυποχρεωτικήπροσκόμισηιατρικήςσυνταγής.

7.Κάρταανεργίαςσε ισχύ, εφόσονπρόκειται
γιαάνεργο(τωναιτούντωνήκαιπροστατευόμε-
νωνμελών).

8.ΕγκεκριμένηαίτησηΚΕΑ(ΚοινωνικόΕισό-
δημαΑλληλεγγύης.),εφόσονείναιδικαιούχος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Κατάπερίπτωση,ανάλογαμετηνκατάσταση

τουυποψηφίουδικαιούχου)
1. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής

περίποσοστούαναπηρίας ήΚέντρουΠιστοποί-
ησηςΑναπηρίας(ΚΕ.Π.Α.),εφόσονπρόκειταιγια
ΆτομαμεΕιδικέςΑνάγκες (τωναιτούντων ή και
προστατευόμενωνμελών).

2.Αντίγραφοεξατομικευμένηςέκθεσηςκοινω-
νικής έρευναςαπόαρμόδια δημόσια ή δημοτική
υπηρεσία,εφόσονυπάρχει,μετηνοποίαμπορεί
ναδιαπιστωθεί η κοινωνική  κατάσταση, οι συν-
θήκεςκαιοιδυσχέρειεςδιαβίωσηςτουατόμουή
της οικογένειας (διάστασημονογονεϊκότητα,πο-
λυτεκνία,αδυναμίαεξυπηρέτησης,κλπ).

3.Μισθωτήριοσυμβόλαιο.
4.Βεβαίωσηδανείουπρώτηςκατοικίας.
 5.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί

απαραίτητοναζητηθείκατάπερίπτωση.

Προσοχή:
Οι ήδη εγγεγραμμένοιωφελούμενοι ναπρο-

σκομίσουνμόνοΑντίγραφοεντύπουΕ1,Ε9,Εκ-
καθαριστικόΕΝΦΙΑ και αντίγραφο εκκαθαριστι-
κούσημειώματοςτουτρέχοντοςέτους.

 Γιαπεραιτέρωπληροφορίεςμπορείτε να κα-
λείτε στο 2333041456 απόΔευτέρα έωςΠαρα-
σκευήαπότης8:00π.μ.-16:00μ.μ.

ΞεκίνησανοιεγγραφέςδικαιούχωνστοΚοινωνικό
ΦαρμακείοτουΔήμουΑλεξάνδρειας

Φαρμακεία
Τετάρτη 22-8-2018

14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕ-
ΡΙΩΝ5323310-26789

14:30-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

19:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ
19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ
19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διοργα-
νώνει και φέτος την 4η Γιορτή Γης, 
«Ένα ταξίδι στην Ελλάδα...», την 
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και 
ώρα 8.30 μ.μ στον αύλειο χώρο του 
δημοτικού σχολείου Χαρίεσσας.

Έναμοναδικόπάντρεμαμε τηνπαράδοσηκαι
την ανάδειξη τωνΗμαθιώτικων καρπών, μαζί με
καταξιωμένουςκαλλιτέχνες,τους:ΜπάμπηΙωακει-

μίδη(τραγούδι),ΣτάθηΠαυλίδη(τραγούδι),Μπά-
μπηΚεμανατζίδη(λύρα-κλαρίνο)

Συμμετέχειτοτμήμαλύραςτουσυλλόγου:
ΣτέφανοςΣισμανίδης(λύρα-τραγούδι),Τσοπου-

ρίδηςΘωμάς (λύρα),ΜπούχτηςΘωμάς (λύρα),
ΦωτειάδηςΙωακείμ(λύρα),

ΜπράσαςΑντώνης (κλαρίνο),ΜπράσαςΑλέ-
ξανδρος (νταούλι)Πασχαλίδης ΙορδάνηςΤουλούμ
–Γαβάλ.

Χορευτικάσυγκροτήματαπουθαπλαισιώσουν
τηνβραδιά:

ΌμιλοςΠεριβάλλοντοςκαιΠολιτισμούΝάουσας
«ΗΑράπιτσα»

ΕύξεινοςΛέσχηΧαρίεσσας (παιδικό τμήμα&
τμήμαπαραστάσεων)

ΣχολήχορούBodyControl.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης όπως κάθε

χρόνο θαπροσφέρονται δωρεάνφρούτα τηςπε-
ριοχής!

Ηεκδήλωσηθαπραγματοποιηθείσεσυνεργα-
σία με τηνΠεριφερειακήΕνότηταΝ.Ημαθίας και
τονΔήμοΗρωικήςΠόληςΝάουσας.

ΤηνΠαρασκευή31Αυγούστου
«Ένα ταξίδι στην Ελλάδα...» με την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερίσμα-
τα,ισόγειοκαι1οςόροφος,
από70τ.μ.και80τ.μ.,με
αυλήκαι ταδύομαζί,κα-
λοριφέρι,σκεπή,σεκαλή
κατάστασηκαιτιμήευκαιρί-
ας58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284&
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-
φραγμένοκαιπολλάέξ-
τρα.Τιμή38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα επί της οδούΕθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,

σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.
Τηλ.:  6974 326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ. Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πιχείρησηFast-
Food επί της
οδού Εληάς σε
τ ιμή ευκαιρ ί -
ας. Τηλ.: 6945
013461.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι
οικόπεδο 744
τ.μ. στηΒέροια
γωνιακό. Χτίζει
890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμε-
λητήριο,μεπατάρι30τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση και
θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρως ε-
ξοπλισμένο, ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα1ος
όροφος, ανακαινισμέ-
νο,μεθέα.Τηλ.: 23310
24817&6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμασε ιδιόκτητηοι-
κοδομή,Άρεως11,στη
Βέροιαστον3οόροφο.
Τρίαδωμάτια,σαλοκουζί-
να,μεγάλαμπαλκόνιαμε
θέα, θερμοηχομονωτικά
κουφώματα, ασανσέρ,
θέρμανση με ογκομέ-
τρηση (χαμηλόκόστος),
θέσηστάθμευσηςαυτοκι-
νήτουστηνπιλοτή.Τηλ.:
6985 013342 ή 23310
73935-6947007710.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμπερές οροφοδιαμέ-
ρισμα2ουορόφουστη
Θεσ/νίκηεπίτηςοδούΠ.
Καραμανλή,200μ.από
τοΙπποκράτειο,120τ.μ.,
αποτελούμενοαπότρία
υπνοδωμάτια, σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο&W.C.
Ιδανικό για φοιτητές.
Τηλ.:6936585843.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

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

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

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

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

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

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

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

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

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

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

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

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

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

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



18 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1οςόροφος70 τμαπέναντιαπό
τηνΑστυνομία,2δωμάτια,σαλό-
νι, κουζίνα, εσωτερικήαποθήκη,
μεγάλαμπαλκόνια,τζάκικαιαυτό-
νομηθέρμανσημεογκομετρητή,
ανοιχτόparking.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6937243744.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οι-
κόπεδο1στρέμμα, με 30 τ.μ.
έξτρα χώρος και 80 τ.μ. απο-
θηκευτικός χώρος, ανακαινι-
σμένα,νυχτερινόρεύμα.Τηλ.:
6936204117.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημά της στο
Διαβατόεποχικόπροσωπικόερ-
γάτεςκαιεργάτριεςγιατοτμήμα
παραγωγής.Οι ενδιαφερόμενοι/
ενδιαφερόμενες μπορούν να
καταθέτουν αιτήσεις στοΔια-
βατό. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2331041499.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαναφροντίζει
στη Νάουσα, σε 24ωρη βάση,
(εσωτερικήμερεπό)ηλικιωμένη
κυρία,όχικατάκοιτη.Απαραίτητο
ναμιλάει ελληνικάμεσχετικήε-
μπειρία.Τηλ.επικοινωνίας6944

647074,ώρες επικοινωνίας: 10
π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις για φρο-
ντίδα ηλικιωμένης κυρίας στη
Νάουσα με δυνατότητα διαμο-
νήςκαιτοβράδυ.Τηλέφωναε-
πικοινωνίας:6992769850(κα.
Βάσω) & 2331093563 (κος.
Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙεργάτεςγιασυ-
σκευαστήριοτροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery
μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-

τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηνπε-

ριποίηση γερόντων, για πρωί
ή για απόγευμα, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828 & 6940
679667.

ΚΥΡΙΑ  προσφέρει εργα-
σία καθαρισμού σπιτιών κα-
θώς φροντίδα μικρώνπαιδιών
και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984
095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος

τουΑΠΘμε10ετήπείραπαρα-
δίδειμαθήματασεμαθητές-τρι-
εςΔημοτικού-Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6979
569371.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός τα-

βέρνας σταΡιζώματα, σε καλή
κατάσταση.Τηλ.:6943930145.

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον140τ.μδελεαστικο2ΔΣ-Κ2WC
Θεα,Α.Θ95000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωρίςκοιν.ισόγειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη,παρκιγκ10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκόπλαμ,πορταα-
σφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη
80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ.350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑζητάναπροσλάβει
2 άνδρες από 25 έως
45 ετών με τα κάτωθι
προσόντα:
1.Οδηγόμεδίπλωμα

Γ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με

γνώσειςχειριστήκλαρκ
Τηλ.:6947021868.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τρα-
πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέψεων,
ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλασε
άριστη κατάσταση. Τηλ.:
23310 21210, Κιν.: 6978
004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-
ρία έως 50 ετών για σο-
βαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός, ευ-
παρουσίαστος και συντα-
ξιούχοςΑμερικής, χωρίς
οικογ. υποχρεώσεις με
ιδιόκτητη κατοικία εντός
Βέροιας,ενδιαφέρεταιγια
σοβαρή σχέση με κυρία

47-55 ετών, ευπαρουσί-
αστη σοβαρή, χωρίς οι-
κογ. υποχρεώσεις. Μόνο
σοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:
6970648520.

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

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN
CANDYBANτου‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟέως
12/2019,αξία1.500ευρώ.Τηλ.:
6974876369κ.Απόστολος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
Καινούργιοκέντρο92τ.μ.50000€
ΠεριοχήΜητρόπολη92τ.μ.50000τ.μ.
Διατηρητέοανεξάρτητο115τμ..45000€
Διατηρητέοιδιαίτεροημιτελέςκαινούργιο190000€
Μεοζνέτασεοικοδομήκαινούργια3ΔΣΚ110000€
Καινούργιοδιαμέρισμα2δωμ.ΣΚΜ90000€
ΜονοκατοικίαΠανόραμασεοικόπεδο350τ.μ.,280
τ.μ.250000€
ΜεζονέταημιτελήςΠανόραμα169τ.μ.50000€
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)
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:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα,οικοπεδοχώραφακαιχωράφιασεδιάφο-
ρεςθέσειςκαιτιμές
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
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:
Βενιζέλουλουξγραφεία λειτουργούνκαισαν ένα
110000€
42 τ.μ. με θωρακισμένη καινούργια κουφώματα
28000€
35τ.μ.18000€
110τ.μ.χρήζειανακαίνιση70000€
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμακέντρο2δωμ.,σαλοκυζ.μπάνιοκαινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερααξιόλογογκα-
ράζ600€
Ακρόπολη130τ.μ.τζάκιθέαατομ.θέρμ.καινούργιο
γκαράζ500€
Καινούργιαγκαρσονιέρα260€μετζάκι
Καινούργιοδιαμέρισμα2ουορ.τζάκι2ΔΣΚΜ300€
•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,μεηλεκτρικές
συσκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,
καινούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-

αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή2007,
80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντουλάπες,
καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,μεγάλοιχώροι
230€(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)
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:

4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΛουξεπίτηςΜητροπόλεως450€
Πεζόδρομοιδιαίτερο400€
ΓραφειοδύοχώροικέντροΒενιζέλου120€
Γραφειοάριστηςπροβολήςσε3κεντρικούςδρόμους
3χώροι250€
•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:

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)

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
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.
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CMYK

P Φτάσαμε στον προο-
ρισμό μας, αλλά η Πηνελόπη 
την 'έκανε' με τουρίστα...

P Αυτός, αυτή και τα 
μνηστήρια.

P Και μην μου πείτε 
ότι εσείς δεν νιώθετε πολλα-
πλώς απατημένοι ε;

P Μωρέ μας γέμισε με 
κέρατο η αθεόφοβη σας λέω 
10 χρόνια!

P Τα μνημόνια φεύ-
γουν, τα κερατιάτικα παρα-
μένουν.

P Να δεις που κάποτε 
θα μας πούνε και Ιθάκες.

P Ποιο είναι το κοινό στοιχείο 
Καστελόριζου και Ιθάκης; Ότι χρειά-
ζονται και τα δύο κουπί.

P Προτεινόμενο σλόγκαν: και τι 
κουπί / τώρα η Χένιγκερ καινούρια σε 
κουπί.

P Γενικά όμως το έχουν στο 
στιλ τους οι πολιτικοί το παραμ-Ι-
θάκη.

P Θα ήταν πιο χρήσιμο σε όλους 
αν την ανακοίνωση την έκανε ο Αλέξης 
από την παραλία της Ραφήνας.

P Καλύτερα να σου βγει το 
Μάτι παρά το όνομα, που λέμε.

P Πάντως μετά από 10 χρόνια 
ο Οδυσσέας στην Ιθάκη άραξε για τα 
καλά. Εμείς "τζα" και πάλι μέσα τα κε-
φάλια.

P Κάποτε την ιστορία την έ-
γραφε ο Όμηρος. Σήμερα εκατομμύ-
ρια όμηροι.

P Η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή, 
είπε ο Αλέξης. Ναι! Ό,τι και το Καστε-
λόριζο.

P Πάντως εμείς να ξέρετε από 

παραλία θα πάμε!

P Στο εξής θα πίνω τον καφέ 
μου όπως ο γάιδαρος της φωτογραφί-
ας μας: φραπέ με γάλα μέτριο χωρίς 
μνημόνια.

P Ποτέ δεν κατάλαβα πάντως 
γιατί όταν αναφέρονται όλοι στην Ι-
θάκη θεωρούν αυτομάτως τον εαυτό 
τους ως τον Οδυσσέα κι όχι ως π.χ. 
τον μνηστήρα Αντίνοο, του οποίου 
η καλοπέραση -όπως και της πα-
ρέας του- κόπηκε απότομα και με 
μάλλον άσχημο τρόπο...

P Όλα τα παραμύθια δεν έχουν 
χάπι εντ. Αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε 

τον λύκο στην Κοκκινοσκουφίτσα.

P Κατά τα λοιπά. Η ΝΑΣΑ βρή-
κε νερό στη σκοτεινή πλευρά του 
φεγγαριού. Τώρα φάγανε τον τόπο 
να βρουν φως και τηλέφωνο.

P Και:

Μια Κυριακή απόγευμα ο Πελέ πέ-
θανε και πήγε στον παράδεισο. Στον 
δρόμο προς τον Παράδεισο τον βλέπει 
ο Άγιος Πέτρος και του λέει:

–Εεε, ποιος είσαι;
–Ρε φίλε, δεν με ξέρεις; Είμαι ο κα-

λύτερος παίχτης του κόσμου. Ο Πελέ!
Πάει ο Άγιος Πέτρος στον Θεό και 

του λέει.
–Θεέ μου. Είναι ένας έξω που λέει 

πως είναι ο καλύτερος παίχτης του κό-
σμου, ο Πελέ. Να τον αφήσω να μπει;

–Ναι, ναι! Βάλτον μέσα γρήγορα και 
πήγαινέ τον στο γήπεδο γιατί χάνουμε 
1-0 από την Κόλαση!

K.Π.
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