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ΤΩΡΑ, εθνικός σχεδιασμός!
   Η τραγωδία της Αττικής, αναδεικνύει για μία φορά 
ακόμα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και 
λειτουργεί το κράτος, οι πολίτες και οι πολιτικοί, 
εδώ και δεκαετίες.
 Ολιγωρίες, αναρχία, συμφέροντα και κυρίως έλλειψη 
πολιτικής βούλησης για πραγματικές συγκρούσεις 
με φαινόμενα αυθαιρεσίας, οδήγησαν όλη τη χώρα 
σε παραμορφώσεις, οι οποίες πληρώθηκαν κατά 
καιρούς με πολλές ανθρώπινες ζωές.
  Η Αττική είναι μία κραυγαλέα περίπτωση και 
βεβαίως δεν είναι η μόνη.
 Η άναρχη ανοικοδόμηση στο σύνολο των ελληνικών 
πόλεων, από την εποχή της λεγόμενης αντιπαροχής, 
της ανοχής, της επιπόλαιης «άγνοιας», των 
περιβαλλοντικών κανονισμών, τα μπαζωμένα ρέματα, 
τα… στραβά μάτια, και όλα τα συμπαρομαρτούντα, 
οδήγησαν σε ανείπωτες καταστροφές.
 Ήρθαν λοιπόν στην επιφάνεια, με τον πλέον 
τραγικό τρόπο όλα αυτά, σε μία χώρα χτισμένη σε 
πολιτικές υποσχέσεις και σε ένα κράτος που σχεδόν 
ποτέ, δεν λειτούργησε υπεύθυνα και με σοβαρό 
εθνικό σχεδιασμό και οργάνωση.
 «Το προλαμβάνειν κάλιον του θεραπεύειν». 
Χωρίς «πυξίδα» όμως, ούτε προλαβαίνουμε, ούτε 
θεραπεύουμε…
  Επιτέλους, ΤΩΡΑ, επιβάλλεται να κάτσουν κάτω, 
κυβέρνηση και κόμματα και με πολύ ντροπή στα 
μάτια, να οργανωθούν και να οργανώσουν το κράτος 
και τη χώρα!
  Αυτό θα είναι το πιο άξιο πολιτικό τους κόστος!
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Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος,

Ειρήνης οσ. Χρυσοβαλάντου

του Σαββατοκύριακου

Προχωρούν
προς Π. Τσαλδάρη

Προχωρούνταέργαστοπεζοδρομημένοεμπορικόκέντρο
τηςΒέροιαςκαιαπό τηνερχόμενηεβδομάδαταμηχανήματα
θαπροχωρήσουνστηνοδόΠ.Τσαλδάρη.

Οκαιρόςφαίνεταιναευνοείτηναπρόσκοπτησυνέχισητων
εργασιών,αφούπαράτιςπροβλέψειςτηςΕΜΥ,βροχέςκαικα-
ταιγίδες,δενείδαμεακόμαστηΒέροια(φτου,φτου!).

Από  τηΔευτέρα 30 Ι-
ουλίου θα αρχίσουν να
καταβάλλονται στους δι-
καιούχουςοισυντάξειςτου
Αυγούστου2018.

ΤοΔημόσιο θα κατα-
βάλλει τις συντάξειςΑυ-
γούστου2018στις30Ιου-
λίου2018ημέραΔευτέρα.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει
τις συντάξειςΑυγούστου
2018στις30Ιουλίου2018
ημέραΔευτέρα.

ΓιαταυπόλοιπαΤαμεία
οι συντάξεις τουΑυγού-
στου2018θαπληρωθούν
ωςεξής:

ΤοΝΑΤ θα καταβάλλει
τις συντάξειςΑυγούστου
2018στις30Ιουλίου2018ημέραΔευτέρα.

ΟΟΑΕΕθακαταβάλλειτιςσυντάξειςΑυγούστου2018
την1ηΑυγούστου2018ημέραΤετάρτη.

ΟΟΓΑ θακαταβάλλει τιςσυντάξειςΑυγούστου2018
την1ηΑυγούστου2018ημέραΤετάρτη.

ΤαυπόλοιπαΤαμείατουΥπουργείουΕργασίαςθακα-

ταβάλλουντιςσυντάξειςΑυγούστου2018στις30Ιουλίου
2018ημέραΔευτέρα.

ΟιπροσωρινέςσυντάξειςΕνόπλωνΔυνάμεων,Σω-
μάτωνΑσφαλείας καιΠυροσβεστικούΣώματος του
Αυγούστου2018θα καταβληθούνστις 30 Ιουλίου 2018
ημέραΔευτέρα.

Νωρίτεραθαδοθούν,νωρίτεραθαφαγωθούν!

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σταδίου,
λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ

Για την ασφαλή δι-
εξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας,τηνπρό-
ληψη των τροχαίων
ατυχημάτων, την εξυ-
πηρέτηση και ασφά-
λεια του κοινού, κατά
τη διάρκεια κατεπειγό-
ντωνεργασιώναντικα-
τάστασης των γυμνών
αγωγών του εναέριου
δικτύου χαμηλής τά-
σης, με συνεστραμμέ-
νο καλώδιο, τηνΚυ-
ριακή29Ιουλίουαπό
τις07:30΄έως15:30΄,
απαγορεύεται  η κυ-
κλοφορία, στάση και
στάθμευση,όπουαυτή
επιτρέπεται,στηνοδό
Σταδίου,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΠαυσανίουέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΚαλήςΠαναγιάςκαιαπότησυμ-
βολήτηςμετηνοδόΚαλήςΠαναγιάςέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΑριάδνης,απότις11:00΄έωςκαι15:30.

Κατάτηδιάρκειααποκλεισμούτωντμημάτωντηςανωτέρωοδού,ηκυκλοφορίατωνοχημάτωνθαπραγματοποιεί-
ταιαπόπαρακείμενεςοδούς,ωςεξής:ΤαοχήματααπόκαιπροςτηΝάουσα,θακατευθύνονταιμέσωτωνοδώνΣταδί-
ου-Φιλήμονος(γέφυραΤριποτάμου)-25ηςΜαρτίου-ΚαλήςΠαναγιάςήΑριάδνης(Λύκεια)καιαντίστροφα.Επιπρό-
σθετα,στησυμβολή τωνοδώνΣταδίουΒενιζέλου-Φιλήμονοςθα τοποθετηθεί,μεμέριμνα τουαναδόχου τουέργου,
σημαιοφόροςμεφθορίζονανακλαστικόγιλέκο,μεσκοπότηδιευκόλυνση-ενημέρωσητωνοδηγώνγιατηνπορείαπου
θαακολουθήσουν.

ΤαοχήματααπόκαιπροςτηΝάουσα,θακατευθύνονταιμέσωτωνοδώνΣταδίου-ΚαλήςΠαναγιάς-25ηςΜαρτίου
-Αριάδνης(Λύκεια)καιαντίστροφα.

ΔιακοπέςρεύματοςσεΒέροιακαιΝάουσα
ΔιακοπήρεύματοςθαγίνειτηνερχόμενηΚυριακή29ΙουλίουστηΒέροια,στηνοδόΣταδίουαπότηγέφυρατωνπα-

λιώνσφαγείωνμέχριτηδιασταύρωσηΛαζοχωρίουκαιΚαλήςΠαναγιάς.Ηδιακοπήθαδιαρκέσεισύμφωναμετηνανα-
κοίνωσητηςΔΕΔΔΗΕαπότις8.00τοπρωίμέχριτις2.30τομεσημέρι,ενώαπότις12.00έωςτις2.30μ.μ.θαδιακοπεί
τορεύμαστηνπεριοχήΕργοχωρίου.ΔιακοπήρεύματοςθαγίνεικαιστηΝάουσατηΔευτέρα30Ιουλίουαπότις8.00π.μ.
έωςτις12.30μ.μ.στηνπεριοχή«Μαντένι»καιαπότη1.00τομεσημέριέωςτις2.30π.μ.στιςοδούςΠούσου-Σαμαρά
στηνπεριοχήΒρυσάκι.

«Πήραμεμισόκουβάροδάκινα»
Μπήκαν χθες το απόγευμα

στους λογαριασμούς τωναγροτών
τα χρήματα για τις αποζημιώσεις
των ροδάκινων για τις βροχοπτώ-
σεις του Ιουνίου 2017. Χρήματα,
ολίγα, κατά κοινή ομολογία (από
τοdeminimis),πουμόνο ικανοποι-
ημένους δεν άφησαν τους παρα-
γωγούς.

«Πήραμεμισό κουβάροδάκινα,
σεκάθεδέντρο.Αυτόπήραμε»,μας
είπανχαρακτηριστικάαπότονΣύλ-
λογοΓεωργώνΒέροιας, τονίζοντας
ότιοασφαλιστικόςτουςφορέςείναι
ο ΕΛΓΑ και από αυτόνπερίμεναν
αποζημιώσεις. Και χάσανε και τις
ενισχύσειςαπότοεμπάργκο…

Και τώρα οι παραγωγοί και οι
Συν/σμοίπεριμένουν τηναπόφαση
τουδικαστηρίουγιαταασφαλιστικά
μέτρα κατά τουΕΛΓΑ, για ναδουν
τί θα περιμένουν από τις φετινές
βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν
επίσηςμεγάλεςζημιέςστηνροδακι-
νοπαραγωγή.

Πιο νωρίς οι συντάξεις του Αυγούστου
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 ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:
«Απαράδεκτα μεγάλες 

ποσότητες πράσινου ροδάκινου 
παραδόθηκαν στα εργοστάσια»
-Εκτιμήσεις από την μεταποίηση των πρώιμων 

ποικιλιών συμπύρηνου ροδάκινου

Στο πλαίσιο της 4ης Γιορτής του Πολιτιστικού Συλλόγου

Τα κηπευτικά του Αγίου Γεωργίου γνώρισαν χθες οι πολίτες της Βέροιας
- Την Κυριακή η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Γεωργίου

Ολοκληρώθηκε η συγκομιδή των πρώιμων ποικιλιών του συμπύρηνου ροδάκινου και 
αυτές τις μέρες περάσαμε στην ποικιλία Andross και η ΕΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα  τις 
εκτιμήσεις της από την μεταποίηση των πρώιμων ποικιλιών συμπύρηνου ροδάκινου.

Όπως επισημαίνει: «Για άλλη μια χρονιά, η ποιότητα που παραλαμβάνουν οι βιομηχα-
νίες μέχρι τώρα ήταν σε πολλές περιπτώσεις προβληματική, με αποτέλεσμα την αύξηση 
του κόστους παραγωγής, λόγω υψηλών αναλώσεων και τη δυσκολία επίτευξης κατάλλη-
λης ποιότητας κομπόστας που η παγκόσμια αγορά θέλει.

Βεβαίως, το μέγεθος του καρπού ήταν καλύτερο από το περσινό. Και φυσικά, υπήρξαν 
παράγοντες, κυρίως η μονίλια, που δύσκολα ο παραγωγός μπορεί να αντιμετωπίσει και 
που οφείλονται στις ιδιαίτερα κακές φετινές καιρικές συνθήκες. Έτσι, χάθηκαν και πολλές 
χιλιάδες τόνοι συμπύρηνου ροδάκινου. 

Δυστυχώς όμως, άλλη μια φορά, παραδίδονται στα εργοστάσια απαράδεκτα μεγάλες 
ποσότητες πράσινου ροδάκινου. Είναι μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά για όλους μας. 
Υπάρχει ακόμα καιρός να βελτιώσουμε την κατάσταση, αρκεί να θυμηθούμε ότι η ονομα-
σία του προϊόντος μας είναι «κίτρινο συμπύρηνο ροδάκινο» και αυτό αναγράφεται σε όλες 
τις ετικέτες της κομπόστας.

Η συγκομιδή κίτρινων, κατάλληλης ωριμότητας ροδάκινων, θα βελτιώσει τις αποδόσεις 
των χωραφιών, θα βελτιώσει το κόστος μεταποίησης και έτσι θα κάνει πραγματικά αντα-
γωνιστικό το προϊόν μας στην παγκόσμια αγορά. Και να θυμόμαστε πάντα ότι το πράσινο 
ροδάκινο είναι ακατάλληλο ακόμα και για χυμοποίηση». 

Στο παρά πέντε αποφεύχθηκε η διακοπή της 
συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στον χώρο 
των Αιγών, κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», η 
εισήγηση στο συγκεκριμένο θέμα ήταν αρνητική, 
με βασική αιτιολογία (σύμφωνα με δήλωση της ε-
φόρου Αρχαιοτήτων Ημαθίας Αγγελική Κοτταρίδη) 
το ότι δεν είχαν εκπληρωθεί οι δύο αναγκαστικοί 
όροι της υπουργικής απόφασης του 2017 για την 
ανασκαφή, που προέβλεπαν ότι θα πρέπει να 
κατατεθούν μελέτες συντήρησης του τείχους των 
Αιγών, να προχωρήσει η απαλλοτρίωση του α-
γροτεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το τείχος και να 
κατατεθούν κατάλογοι όλων των ευρημάτων.

Η κ. Κοτταρίδη τονίζει επίσης στην «Καθημερι-
νή» ότι από το 1992 δεν έχει γίνει καμία συντήρη-

ση ή ανάδειξη των μνημείων που ανασκάπτονται 
από το ΑΠΘ στη Βεργίνα, όπως επίσης δεν έχουν 
κατατεθεί οι κατάλογοι των κινητών ευρημάτων, 
γεγονός που επισημαίνεται σε όλες τις αδειοδο-
τήσεις και που αποτελεί πάγια υποχρέωση των 
ανασκαφέων από τον αρχαιολογικό νόμο.

Στο τέλος της συνεδρίασης του ΚΑΣ επικρά-
τησαν οι πιο ψύχραιμες φωνές και βρέθηκε μια 
συμβιβαστική λύση, που θα επιτρέψει τη συνέχι-
ση της πανεπιστημιακής έρευνας με την εκπλή-
ρωση ορισμένων προϋποθέσεων που φαίνεται ό-
τι θα πρέπει να τηρηθούν μέχρι κεραίας. Ήδη, το 
ανασκαφικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου πήγε 
πίσω, καθώς ακυρώθηκε εκ των πραγμάτων η α-
νασκαφή του Ιουλίου, ενώ υπάρχουν επιφυλάξεις 
για τη διενέργεια της ανασκαφής του Αυγούστου.

Με αφορμή την 4η Γιορτή Κηπευτικών Αγίου Γεωργίου, φιλοξε-
νήθηκε στην εκπομπή «Πρωινές Σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκού-
ση και στον ΑΚΟΥ 99.6, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγίου Γεωργίου, 
κ. Φάνης Κουτρουλιάς, ο οποίος έδωσε πληροφορίες για το πρό-
γραμμα της Γιορτής Κηπευτικών, αλλά και για τον Σύλλογο Αγίου 
Γεωργίου. 

Όπως είπε ο κ. Κουτρουλιάς, σχετικά με το πρόγραμμα της γιορ-
τής  Κηπευτικών, «φέτος θα υπάρχει και πάλι η μαρμελάδα πιπε-
ριάς, η οποία θεωρήθηκε πολύ επιτυχημένη, όπως και καινούργιες 
συνταγές με τα κηπευτικά είδη και τα προϊόντα που έχουμε στο  
χωριό». Ο Σύλλογος, στο Περίπτερο που έστησε χθες το απόγευμα 
στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας και την  παρουσίαση των  
κηπευτικών της περιοχής, συγκέντρωσε  είδη πρώτης ανάγκης και 
ένδυσης, για τους πυρόπληκτους της Αττικής. «Χρειαζόμαστε σε-
ντόνια και είδη υγιεινής κυρίως και το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και 

την Κυριακή29 Ιουλίου στην εκδήλωσή μας, στο Δημοτικό Σχολείο 
του Αγίου Γεωργίου, στις 9 το βράδυ. Εμείς όμως θα βρισκόμαστε 
από τις 10 το πρωί εκεί και θα συλλέγουμε τις  προσφορές του κό-
σμου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης».

Καλλιτεχνικά, ο Σύλλογος φέτος φιλοξενεί την Ρία Ελληνίδου, με 
την οποία συνεργάστηκαν και πέρυσι κι έμεινε ευχαριστημένος ο 
κόσμος, με χορούς και τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα, από Ήπειρο, 
Μακεδονία, Πόντο, Μικρά Ασία. 

Όσον αφορά τα θερμοκήπια, όπως κι όλες οι παραγωγές, λόγω 
της μεταβολής του καιρού, έχουν επηρεαστεί αρκετά, «παρόλα αυ-
τά στον Άγιο Γεώργιο έχουμε και φέτος μια πολύ καλή ποιόητα και 
μεγάλη ποσότητα  για να διατεθεί. Υπάρχει η κόκκινη, η  πράσινη 
πιπεριά που γνωρίζουμε όλοι και η tricolore, η τρίχρωμη δηλαδή, η 
οποία δοκιμάζεται στο χωριό μας εδώ και ένα-  δύο χρόνια. Όλες οι 
ποικιλίες που έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποδείξει ότι είναι παρα-

γωγικές, τις εφαρμόζουμε. Έχει γινει brand name στην αγορά, θα 
μπορούσαμε να πούμε, η παραγωγή κηπευτικών του Αγίου Γεωργί-
ου σε όλη  την Ελλάδα» ανέφερε ο πρόεδρος.

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρόεδρος μίλησε και για τον Πολιτιστικό  
Σύλλογο του Αγίου Γεωργίου: «Είμαστε γύρω στα 250 μέλη. Για μια 
κοινότητα όπως είναι το χωριό μας, είναι αρκετά καλά κι έχουμε μία 
σταθερότητα όσον αφορά τα χορευτικά μας, καθώς έχουμε 100-120 
άτομα. Υπάρχει αυξημένη προσέλευση από τη νεολαία, ειδικά το 
χειμώνα, με τα τμήματα χορού και ζωγραφικής. Μέσα από τις δρά-
σεις του Συλλόγου, γνωρίζουν κι από κοντά τον εθελοντισμό. Συμ-
μετείχαμε και στη Βέροια σε μία εκδήλωση  για την ανακύκλωση, 
όπως και στις διαδηλώσεις για το θέμα του Μακεδονικού» απαντάει, 
προσθέτοντας ότι ο σύλλογος έχει δώσει  μια διέξοδος στα παιδιά 
από μικρή ηλικία, να ασχολούνται με δημιουργικά πράγματα και να 
γνωρίσουν την παράδοση και τους χορούς όλης της Ελλάδας.

Συμβιβαστική λύση στο ΚΑΣ, για 
τη συνέχιση της πανεπιστημιακής 

έρευνας στον χώρο των Αιγών
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Η γυμνή Αλήθεια πάντα προκαλεί το φόβο ή το θυμό. Είναι η απροκάλυπτη έκφραση  της 
πραγματικότητας, όπως ακριβώς έχει συμβεί. Χωρίς φανταχτερά περιτυλίγματα, χωρίς προ-
σπάθειες ωραιοποίησης και δίχως υπεκφυγές. Η αλήθεια είναι δεσμευτική. Δεν αφήνει περι-
θώρια για παρανοήσεις και δε δίνει χώρο για εναλλακτικές εκδοχές. 

 Το Ψέμα είναι ευέλικτο. Είναι το υλικό που δίνει σχήμα στις φαντασιώσεις. Παίρνει 
πολλές μορφές, φορά πολλές φορεσιές και σου δίνει τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσεις. Α-
πλώς, αφήνεις τη φαντασία σου ελεύθερη να δημιουργήσει και να υφάνει ονειρικές ιστορίες 
που απεικονίζουν μια ιδανική πραγματικότητα. 

 Οι άνθρωποι, συχνά, σχεδόν αυτόματα επιλέγουν ένα όμορφο ψέμα, ως μηχανισμό 
άμυνας και άρνησης. Σκόπιμα διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και παρασύρονται στο να 
επινοούν μια εφευρεμένη εκδοχή της. Το ψέμα είναι περίπλοκο και γοητευτικό. Γεφυρώνει το 
χάσμα που υφίσταται μεταξύ της μονότονης καθημερινότητας και της φανταστικής πραγματι-
κότητας, που εύχονται να υπήρχε. Όλοι κάποια στιγμή γοητευόμαστε από τη δύναμη που μας 
προσφέρει η φανταστική ιστόρηση για:

να «κλέψουμε» το θαυμασμό, 
να αποκτήσουμε κάτι που, δικαιωματικά, δεν μας αξίζει, 
να δικαιολογηθούμε, αποφεύγοντας την υπευθυνότητα και την τιμωρία, 
να αποφύγουμε δυσάρεστες συγκρούσεις,
να κρύψουμε τις ανασφάλειές μας, προβάλλοντας μια διαφορετική εικόνα εαυτού, 
να καλύψουμε την απύθμενη ανάγκη επιβεβαίωσης και αποδοχής,
να κρύψουμε τα αληθινά συναισθήματά μας, για να μην πληγωθούμε,
να προστατέψουμε τους άλλους από μια αλήθεια που πληγώνει,
να αποκτήσουμε το προνόμιο να εκμεταλλευτούμε τους άλλους ή να χειριστούμε τα συναι-

σθήματά τους, και, με κάθε τρόπο, να τους εξουσιάσουμε, 
να καθησυχαστούμε και να επαναφέρουμε την αρχική αίσθηση ελέγχου, όταν αντιμετω-

πίζουμε καταστάσεις, στις οποίες δεν έχουμε τα εφόδια να εξακριβώσουμε, αν όντως είναι 
αληθινές. 

 Το Ψέμα είναι όπλο στα χέρια εκείνου που το χειρίζεται. Και εύκολα γινόμαστε θύ-
ματα, επειδή θέλουμε να πιστέψουμε στο ψέμα. Γιατί μια αλήθεια που ταράζει όλα εκείνα που 
θεωρούσαμε ως δεδομένα, μας βάζει στην επίπονη διαδικασία να αναθεωρήσουμε τις σταθε-
ρές μας και να χτίσουμε ένα νέο σύστημα ιδεών…

Το Ψέμα χρειάζεται οπαδούς. Κάθε ψέμα δεν έχει καμία ισχύ, αν δεν υπάρχουν εκείνοι που 
συναινούν να το πιστέψουν. Είναι μια συνθήκη άτυπης συνομωσίας. Αν έχουμε την Αλήθεια 
για οδηγό, γρήγορα αντιλαμβανόμαστε ότι τα ψέματα είναι η πηγή κάθε δυστυχίας. Οι ψεύτι-
κοι φόβοι, οι κάλπικες σχέσεις, οι απατηλές υποσχέσεις, οι κίβδηλες αξίες, οι επίπλαστες επι-
θυμίες. Η αλήθεια είναι δυσάρεστη, μόνο όταν έχει καλυφθεί από πολλά ψέματα. Διαφορετικά 
είναι μια δύναμη απελευθερωτική. Αρκεί κανείς να γνωρίζει πόση Αλήθεια μπορεί να αντέξει…

 Ευχαριστώ θερμά την Τάνια που μοιράστηκε μαζί μου αυτή την υπέροχη ιστορία, και 
της εύχομαι να διατηρεί το θάρρος να αντικρίζει κατάματα τη γυμνή Αλήθεια και, συνεχώς, να 
επιλέγει να την έχει συντροφιά σε όλα τα ταξίδια της ζωής της.                                   

«Ένα καλοντυμένο Ψέμα δείχνει πιο 
ελκυστικό από τη γυμνή Αλήθεια…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Η Αλήθεια και Το 
Ψέμα συναντήθηκαν 
κάποτε. Το Ψέμα καλη-
μέρισε την Αλήθεια της 
είπε:

 «Ωραία μέρα σή-
μερα». Η Αλήθεια για 
να βεβαιωθεί κοίταξε 
γύρω και τον ουρανό 
και όντως η μέρα ήταν 
ωραία.

 Περπάτησαν 
για λίγο ώσπου έφτα-
σαν σε ένα μεγάλο πη-
γάδι γεμάτο νερό. Το 
Ψέμα βούτηξε το χέρι 
του στο νερό και γυρί-
ζοντας στην Αλήθεια 
της είπε:

 «Ωραίο και ζεστό 
το νερό. Θες να κολυ-
μπήσουμε μαζί;». Και 
πάλι η Αλήθεια ήταν 
καχύποπτη. Δοκίμασε 
όμως με το χέρι της το 
νερό και πράγματι ήταν 
ζεστό. Μπήκαν λοιπόν 
και οι δυο τους στο νερό και κολυμπούσαν για 
αρκετή ώρα, όταν ξαφνικά το Ψέμα, βγήκε από 
το πηγάδι, φόρεσε τα ρούχα της Αλήθειας και 
εξαφανίστηκε.

 Η Αλήθεια θυμωμένη βγήκε γυμνή 
τρέχοντας παντού ψάχνοντας για το Ψέμα να 
πάρει τα ρούχα της. Ο κόσμος που την έβλεπε 

γυμνή, γύριζε το βλέμμα του αλλού είτε από 
ντροπή είτε από θυμό. Η φτωχή Αλήθεια ντρο-
πιασμένη γύρισε στο πηγάδι και χώθηκε εκεί 
για πάντα.

Έκτοτε το Ψέμα γυρίζει ανενόχλητο ντυμένο 
σαν Αλήθεια ικανοποιώντας τα τερτίπια του κό-
σμου, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν θέλει να 
δει τη γυμνή Αλήθεια…»

Θρύλος του 19ου αιώνα

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στην Πατρίδα Βέροιας

Πρόσκληση σε ημερίδα εκπαίδευσης 
και συμπεριφοράς σκύλων 

Το Rudy Dog Park, σας προσκαλεί την 
Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018 στην ημερίδα 
εκπαίδευσης και συμπεριφοράς σκύλων, με 
θέμα «κατανοώ και εκπαιδεύω τον σκύλο 
μου».

Την ημερίδα θα παρουσιάσει ο εκπαιδευ-
τής – συμπεριφοριστής σκύλων, Βασίλης 
Καλαϊτζίδης μαζί με την ομάδα του K9 
PARK.

Όσοι θα συμμετέχετε, θα έχετε την ευκαιρία 
να μάθετε πώς να συμπεριφερθείτε στον σκύ-
λο σας και να τον κατανοήσετε καλύτερα, με 
στόχο την αρμονική συμβίωση σας.

Στο τέλος της ημερίδας θα απαντηθούν 
τυχόν ερωτήσεις των συμμετεχόντων αλλά και 
θα πραγματοποιηθεί επίδειξη σκύλων. 

Δωρεάν είσοδος!
Παρακαλείστε, λόγω αυξημένων συμμετοχών, να μη έχετε μαζί τους τετράποδους φίλους σας.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:  Τηλ: 6984454599
e-mail: vasiliki.pejo@gmail.com

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Εικόνες περασμένες με τον 
καιρό,αλλάζουνε μορφή,μια πα-
ραμόρφωση αλλιώτικες τις δεί-
χνει,μπαίνει παντού στα χείλια τα 
μαλλιά,τα μάτια τα μεγάλα,αλλά-
ζουν οι λαιμοί και το κορμί ολό-
κληρο ακολουθεί με το δικό του 
τρόπο το καθένα.

Η θύμιση κι αυτή με τον καιρό 
αδυνατίζει σαν να περνάει ένα 
σύννεφο μπροστά τα χρώματα να 
ξεθωριάζει,ακουαρέλλα θαμπω-
μένη  βγαίνει μπροστά του ,έρχε-
ται κοντά,δεν ξεσηκώνει.

Τα βλέμματα που κράταγε πάνω του καρ-
φωμένα καυτερά,ίσα τον ακουμπάνε τώρα,-
πού χάθηκε η ζεστασιά εκείνη; 

Οι αναμνήσεις γίναν πρόσωπα χλωμά,όσο 
κι αν προσπαθεί με πινελιές του περασμένου 
έρωτα τα χρώματα να ζωηρέψει,μάταια,μέ-
νουνε θαμπά.

Προσθέτει κι αφαιρεί στις αναμνήσεις κομ-
μάτια που ενόχλαγαν  βάζοντας άλλα που λα-
μπραίναν τη μορφή ,δε βοηθούν να ξεχαστεί 
το άγγιγμα εκείνο του καλού καιρού.

Αγγίγματα που ερεθίζουν,τσιμπήματα α-
πρόοπτα δε φαίνονται,δεν ειδοποιούν,χτυ-
πούν και χάνονται μετά.

Τα είδωλα εκεί ψηλά ανεβασμένα κράτα-
γαν για καιρό το στόλισμα κάθε καινούργιας 
μέρας,γίνόνταν βαρετά,σα νάπρεπε να τ’απο-
φύγει μια αναστάτωση του προκαλούνε ετσι 
παραμορφμέν

Η φύση τιμωρεί,μεταμορφώνει τα κορ-
μιά,τα πρόσωπα ζαρώνουν,χάνουνε την ισιά-
δα οι λαιμοί,ζαρώνουνε τα χείλια..

Η παραμόρφωση στον ίδιο,ακούγονται 
φωνές ευγενικές,παραχωρούνε δρόμο, υπό-
κλιση στα χρόνια έτσι ανώνυμα,καλωσυνάτα,-
να βεβαιώνουν τη φθορά.

Εκύταγε μπροστά την κάθε μέρα,η παρα-
μόρφωση προσπέρναγε,ένιωθε ,σαν ξεπερα-
σμένος..,

Εικόνες παραμορφωμένες τον βρίσκανε 
παντού,κι ήταν πολλές,η παραμόρωση των 
αισθημάτων,τι έγινε ο πόθος εκείνη η χαρά 
στο σμίξιμο,πήρανε μια μορφή δικιά τους,κι 
αυτός ν’ακολουθεί μονάχα.

Το νού του γυροφέρνουνε εικόνες περα-

σμένες στη μνήμη φασκιωμένες 
μούμιες αγέραστες του έρωτα και 
της χαράς χάνουν τη λάμψη τους 
εκείνη λίγο λίγο. 

Απ’την ομίχλη ξεπροβάλανε 
μορφές αλλοτινές ξεθωριασμέ-
νες,η παραμόρφωση βαθιά τους 
άφησε σημάδια.

Αστέρια λαμπερά μέσα στη 
νύχτα θαμποφαίνονται ίσα να ξε-
χωρίζουν από τη μαύρη σκοτεινιά 
του κόσμου που τον περιβάλλει.
λέγαν τραγούδια συντροφιάς.

Ιδια η κάθε ιστορία,με την πλοκή που έ-
γραψε αλλάζει,από σκληρή γίνεται μαλακότε-
ρη,πιο προσιτή, λιγώτερο πληγώνει.

Η μουσική ακούγεται αλλιώς το ένωμα των 
αισθημάτων με τις νότες ,μέναν γυμνές σαν 
ακρωτηριασμένες.

Να φταίγανε τα μηχανήματα δεν είναι πια 
τα ίδια,μα πιότερο θαρρεί το άκουσμα του 
φταίει.

Ξεθωριασμένες οι παλιές φωτογραφίες οι 
ταινίες με τα σημάδια της χαράς.είναι πολλά 
τα χρόνια δεν αντέξαν.

Τούρθε στο νου μονάχο του ένα παλιό 
τραγούδι: ‘Και τώρα τι μου μένει….’,το βρήκε 
το ξανάπαιξε βουτήχτηκε σ’άυτό να βαφτιστεί 
στα λόγια του εκείνα,πώς τ’άκουγε αλλιώτικα  
απ’ότι τα θυμόταν.

Μάτι της μνήμης,εικόνα της ψυχής ανά-
δευε στιγμές αισθήματα ξεπερασμένα,πώς 
χωρίζει μάθαινε αργά,

Ο αποχωρισμός απ’τα παλιά,η σύνδεση με 
το δικό του,το δουλεμένο του,το φορεμένο,το 
υπαρχτό,όπου τα χνώτα του νωπά ακόμα 
ανασταίνουν,ανταύγειες απ της ζωής του το 
χορό ,το χορό,με τα χαρούμενα,τα δύσκο-
λα,τα άγρια,τα γλυκά.

Κάποιες ματιές που χαραχτήκαν στην ψυ-
χή  και με το ίδωμά τους ζωντανεύουνε,σαν 
ίδιες,σαν κινούμενες,φωτίζουν αγκαλιάζουν,α-
κόμα αγαπούν.

Εικόνες περασμένες,με τον καιρό αλλά-
ζουνε μορφή,μια παραμόρφωση  αλλιώτικες 
τις δείχνει,μπαίνει παντού στα χείλια,τα μαλ-
λιά,τα μάτια τα μεγάλα ,αλλάζουν οι λαιμοί και 
το κορμί ολόκληρο ακολουθεί με το δικό του 
τρόπο το καθένα.

Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Παραμόρφωση



Υπογραφές μαζεύουν οι κάτοικοι της περιοχής, για 
τον εξωραϊσμό και τον καθαρισμό του αρχαιολογικού 
χώρου του Αγίου Παταπίου και Αγίας Άννας από την 
Αρχαιολογική υπηρεσία ενώ σε επιστολη τους προς τα 
τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν:

«Εμείς οι κάτοικοι της περιοχής του Αγίου Παταπίου 
βιώνουμε εδώ και δύο χρόνια  πλήρη απαξίωση από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Όσες εκκλήσεις έχουμε κάνει για καθαρισμό των α-
γριόχορτων και των αγριοδεντρων και ψεκασμό του χώ-
ρου για τα έρποντα και τα πετούμενα έντομα καθώς και 
τα ποντίκια έχουν πέσει στο κενό…εδώ και δύο χρόνια 

Μια απέραντη ζούγκλα θυμίζει ο αρχαιολογικός χώ-
ρος. Τα αγριόχορτα και οι αγριοκισσοί έχουν σκεπάσει 
την ξύλινη ράμπα που οδηγεί στο οκτάγωνο βαπτιστή-
ριο. Οι αγριοσυκές αγγίζουν τα 8-10 μέτρα ενώ τα αγρι-
όχορτα και η αμπέλοψη και οι βρωμοκαρυδιές  έχουν 
κατακλύσει τον τόπο και έχουν σκεπάσει σε πολλές πε-
ριπτώσεις ακόμα και τα αρχαιολογικά εκθέματα στήλες 
– θραύσματα από κίονες και στήλες !!!

Αποτέλεσμα να μαζεύονται τόσο ποντίκια, σαύρες, 
σαλιγκάρια και πολλά μα πάρα πολλά κουνούπια. Όλα 
αυτά κατακλύζουν τις γύρω πολυκατοικίες με αποτέλε-
σμα να ζούμε με διαρκή εντομοκτόνα μέσα στα δωμάτια 
με εντομοαπωθητικά και να ψεκάζουμε ακόμα και εξω-
τερικά των διαμερισμάτων μας για έρποντα έντομα και 
ερπετά. Σαρανταποδαρούσες, μεγάλες κατσαρίδες και 
σαύρες, σαμιαμίδια κλπ όλα αυτά ανεβαίνουν ακόμα και 
μέχρι τον τελευταίο όροφο πολυκατοικιών. 

Πέρυσι όσες φορές επικοινωνήσαμε με την Εφορεία 
αρχαιοτήτων η απάντηση ήταν ότι τους αρέσει ό χώρος 
όπως έχει διαμορφωθεί και το πράσινο !!! Ενώ απαγο-
ρεύει και τους γείτονες που οι κοινόχρηστοι χώροι τους 
συνορεύουν με τους αρχαιολογικούς χώρους να κόβουν 
κι αυτοί τα αγριόχορτα και την όποια βλάστηση

Και σε μας τους κατοίκους αρέσει το πράσινο αλλά 
πράσινο με πράσινο έχει διαφορά…Αν θέλεις πε-
ριποιημένο κήπο ή πάρκο πρέπει να τον ξεβοτανί-
ζεις και να τον καθαρίζεις  τακτικά. Και κάθε χρόνο 
χρειάζεται την αντίστοιχη περιποίησή του.. κλάδεμα, 
καθάρισμα από τα ξερά κλαδιά και ραντίσματα για τα 
έντομα που μας κατακλύζουν.

Οι αγριοσυκές είναι εστίες μόλυνσης ειδικά μετά 
το πέσιμο των σύκων που συγκεντρώνουν μύγες, 
κουνούπια καθώς το γάλα τους ελκύει και φίδια.  

Τα τσιμπήματα των κουνουπιών προκαλούν πολύ 
σοβαρότερα προβλήματα από την ενοχλητική φα-
γούρα. Προκαλούν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, 
ενώ πολλά κουνούπια είναι φορείς μετάδοσης μο-
λυσματικών ασθενειών, όπως για παράδειγμα ο ιός 
του Δυτικού Νείλου. Δες και πρόσφατο δημοσίευμα 
του Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Νοσο-
κομείου Βέροιας, Χρήστο Κούτρα

https://www.laosnews.gr/article/64745-epitheseis-
kounoupion-kai-tsimphmata-entomon-o-fobos-ka

Η αρχαιολογική υπηρεσία λοιπόν καλά θα κάνει 
λοιπόν αν τόσο πολύ 
αγαπά τον αρχαιολογι-
κό χώρο και τον νοιά-
ζεται να προβεί άμε-
σα - και να προβαίνει 
τουλάχιστον κατά τους 
θερινούς μήνες τακτι-
κά  -  στον καθαρισμό 
του, τον ευπρεπισμό 
και το κόψιμο των α-
γρίων δέντρων και της 
βλάστησης γενικότερα 
καθώς και στον ψεκα-
σμό του για έρποντα 
έντομα και ερπετά…

Ταυτόχρονα στους 
χώρους του Αγίου 
Παταπίου υπάρχουν 
ζευγαράκια που τις 
νυχτερινές ώρες χρη-
σιμοποιούν το «ρομα-
ντικό» περιβάλλον του 
χώρου για την εκτό-
νωση τους, καλυπτό-
μενοι από την πυκνή 
βλάστηση. Έχουμε 
βρει μέχρι και τα σε-

ντόνια που χρησιμοποιούν !!! Σύριγγες δε έχουν βρεθεί 
και στις γύρω περιοχές της Αγίας Άννας και του Αγίου 
Παταπίου. Ταυτόχρονα ελλοχεύει  κινδυνος μολύνσε-
ων και από τις ακαθαρσίες σκυλιών που βγάζουν οι 
κάτοικοί τους για να ικανοποιήσουν τις βιολογικές τους 
ανάγκες.

Κάποιοι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πρέπει να σκεφτούν και τους 
κατοίκους των γύρω περιοχών που υποφέρουμε από 
την αδιαφορία και της Αρχαιολογικής Υπηρεσία και της 
Εφορίας αρχαιοτήτων. Το φαινόμενο δε, δεν εντοπίζεται 
ΜΟΝΟ στην περιοχή του Αγίου Παταπίου και της Πα-
λαιοχριστιανικής αλλά και σε άλλες περιοχές που έχουν 
«αποδοθεί» στην Εφορία Αρχαιοτήτων (Πάρκο Αγίων 
Αναργύρων- Πλατεία Καρατάσου, Ερείπια του χώρου 
της εκκλησία του Αγίου Ιωάννη κλπ ) 

Σε διαφορετική περίπτωση θα απευθυνθούμε πλέον 
και στον Εισαγγελέα της περιοχής».

Ακολουθούν υπογραφές κατοίκων (από 3 καταστά-
σεις από τις 5 που έχουν κυκλοφορήσει – οι υπόλοιπες 
θα κατατεθούν μόλις παραδοθούν από τους διαχειρι-
στές των οικοδομών που τις συγκεντρώνουν.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο MOYΡΑΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ του 
Πέτρου και της Μερσίνας, το γένος 
Μπακαλίδη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΧΑΣΙΩ-
ΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κων/νου και της 
Βασιλικής, το γένος Δημάκου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελέ-
νης.

Την Τρίτη 31 Ιουλίου στην «Εληά»
Συνέντευξη Τύπου για τα προβλήματα

 των εργαζομένων στη μεταποίηση φρούτων 
Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας σε συνεργασία με το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών 

Ημαθίας – Πέλλας και την Ομοσπονδία του, θα δώσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 31 Ιουλίου, 
στις 11:00’ π.μ. στον Πολυχώρο «ΕΛΙΑ» στη Βέροια 

Η συνέντευξη αφορά στα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις συσκευ-
ασίας - κονσερβοποίησης - μεταποίησης φρούτων στην περιοχή μας αυτή την περίοδο  και τα 
αυξημένα εργατικά ατυχήματα.

Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί 
Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή  ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟ-
ΞΕΙ∆ΩΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ Β» για την ισχυροποίηση των τεχνητών λίθων και των χυτών 
συµπληρωµατικών αρχιτεκτονικών µελών (CPV: 14621000-0 «Κράµατα Σιδήρου» 

Ο προϋπολογισµός είναι 245.000,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.  
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέ-
πει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει µε τµηµατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της έως 31-
12-2020.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδό-
ντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 
ΕΣΠΑ- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Στερέωση, 
Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση ∆.1» (mis 5002588) κωδ.: 
2017ΣΕ11410000 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. Η διακήρυξη 
εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την  27-07-2018 

Περ ισσότερα στο ιχε ία  κα ι  πληροφορ ίες  γ ια  τη  δ ιακήρυξη δ ίδοντα ι  στα 
τηλ.2331092347-2331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Ολυµπία Φε-
λεκίδου, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.         

ΒEΡΟΙΑ, 27-07-2018 
Η Νόμιμος εκπρόσωπος 

Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αγγελική Κοτταρίδη

Αρχαιολόγος 

Από τους κατοίκους της περιοχής
Συλλογή υπογραφών για τον καθαρισμό του 
αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Παταπίου 

και Αγίας Άννας από την Αρχαιολογία
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και 
θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλο-
ξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους 
για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως 

του Γηροκομείου Βέροιας.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 

16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 
6979221680.  

ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 803Γ/24-07-2018 έκθεση επίδοσης του 

Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Βλάσιου Κυριακί-
δη, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροίας, 
για την Ερμιόνη χα Αθανασίου Λυμπερακάκη, το γένος Ανα-
στασίου και Μαρίας Καρυπίδη, με Α.Φ.Μ. 042503047 πρώην 
κατοίκου Δ.Δ. Λευκαδίων του Δήμου Νάουσας Ν. Ημαθίας και 
ήδη αγνώστου διαμονής και δη καθ’ ης η εκτέλεση, πιστό αντί-
γραφο της υπ’ αριθμ. 1964/24-07-2018 κατασχετήριας έκθεσης 
ακίνητης περιουσίας του ως άνω Δικ. Επιμελητή κατά της καθ’ 
ής, ήτοι ακίνητο ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στο Δ.Δ. Λευκα-
δίων του Δήμου Νάουσας Ν. Ημαθίας, υπ’ αριθμ. 408 τεμάχιο 
- 62 Ο.T. μετά του αυτού κτισμάτων 1) Υπόγειο Α, 2) Υπόγειο 
Β, 3) Ισόγεια κατοικία, 4) Ισόγειο Κατάστημα, 5) Αέρινη στήλη 
1ου ορόφου και 6) Αέρινη στήλη 2ου ορόφου, με επίσπευση 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕ-
ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με ημερομηνία πλειστηριασμού την 20η 
Μαρτίου 2019.

ΝΑΟΥΣΑ 25-07-2018
Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ Λ. ΚΥΡΙΑΚ1ΛΗΣ

Έφυγε από τη ζωή 
ο Γιώργος Παράσχος

Κηδεύτηκε την πε-
ρασμένη Πέμπτη στα 
Νάματα Βοΐου Κοζάνης 
ο Γιώργος Παράσχος, 
πατέρας του ανεψιού 
μας Δημήτρη Παράσχου, 
φαρμακοποιού και δεξι-
οτέχνη στο κλαρίνο, συ-
νεργάτη του ραδιοφωνι-
κού μας σταθμού «Ακου 
99,6» με την εκπομπή 
για την παραδοσιακή 

μουσική «Ακου τις ρίζες μας».
Ο Γιώργος Παράσχος, ήταν συνταξιούχος η-

λεκτρολόγος της ΔΕΗ, πολύ αγαπητός στους συ-
ναδέλφους του και αυτό που τον διέκρινε πάντοτε 
ήταν η γνησιότητα του χαρακτήρα του και το πη-
γαίο χαμόγελό του.  Για τους συγγενείς και φίλους 
πάντα δοτικός και πρόθυμος. 

Ζούσε μια όμορφη ζωή με την καλοσυνάτη 
σύζυγό του Ορσαλία, πρώην Δημοτική Υπάλληλος 
στην Αλεξάνδρεια και χαιρόταν τα παιδιά τους και 
τα εγγόνια τους όταν ξαφνικά ήρθε το αναπάντεχο.

Γέμισε η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στα Νάμα-
τα και το προαύλιό της με πάρα πολλούς συγγε-
νείς και φίλους που τον συνόδευσαν υπό βροχή 
στην τελευταία του κατοικία, με την ευχή για «καλό 
παράδεισο».

Η Διεύθυνση της εφημερίδας συλλυπείται τη 
σύζυγό του και εξαδέλφη Ορσαλία, τα παιδιά του 
Δημήτρη, Ασπασία και όλη την οικογένεια και εύ-
χεται να είναι ελαφρύ το χώμα της ναματιανής γης 
που τον σκεπάζει.

Μ.Π.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Τετάρτη 1 Αυγού-

στου 2018, πανηγυρίζει 
ο Ιερός Προσκυνηματικός 
Ναός του Αγίου Αντωνίου 
του Νέου του Βεροιέως.

Τρίτη 31-7-2018
Ώρα 7.00 μ.μ. Υποδο-

χή του Τιμίου Σταυρού, 
Μέγας Αρχιερατικός Ε-
σπερινός, Λιτανεία του 
Τιμίου Σταυρού και των 
ιερών Λειψάνων του Οσί-
ου Αντωνίου.

Ώρα 11 νυκτερινή Ιερά 
Αγρυπνία

Τετάρτη 1-8-2018
Ώρα 7.00 μ.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Πρόοδος του Τιμίου Σταυρού και Αγια-

σμός.
Ώρα 7.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

Το Επιμελητήριο Ημαθίας στηρίζει το 
συλλαλητήριο 

της Αλεξάνδρειας 
H Διοικητική Επιτροπή του Ε-

πιμελητηρίου Ημαθίας συνεδρί-
ασε εν απαρτία χθες Παρασκεύη 
27/07/2018 και αποφάσισε να στη-
ρίξει το συλλαλητήριο που θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια την 
Δευτέρα 30 Ιουλίου.

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.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΗ
ΒΑΪΝΑ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Η εγγονή

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «Γαλήνη»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗ του Θεοχάρη

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Οι νύφες, 

Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

 στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβάδου θα έ-

χουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή μέχρι 
τέλος Αυγούστου.   Όσοι πιστοί προσέλθετε.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 28 Ιουλίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Αγγελοχωρίου Να-
ούσης ο Γρηγόριος Ανθό-
πουλος σε ηλικία 85 ετών. Η 
ταφή του θα γίνει στο Κοιμη-
τήριο Ευόσμου Θεσ/νίκης.



Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

η εβδομάδα που 
έφυγε δύσκολη, φρι-
κτή γ ια  αρκετούς 
συμπολίτες μας και 
πέρα βρέχει για τους 
κυβερνώντες. 

Όλα καλά καμωμέ-
να, οι νεκροί θα μπο-
ρούσε να ήταν περισ-
σότεροι, οικοδομικές 

αυθαιρεσίες υπήρχαν, οι φλόγες δυστυχώς δεν 
τρέχανε όπως εγώ, οπότε καλό θα ήταν να τους 
ζητήσουμε και συγνώμη που τους απασχολήσαμε!

Ο κατήφορος και η ξεφτίλα δεν έχει όρια και 
σταματώ εδώ με την κατάντια των κυβερνώντων, 
αφού όμως επισημάνω, το οφείλω, την αγάπη τους 
για τους φτωχούς και τους απλούς εργαζομένους. 
Προσπαθήσανε να αυξήσουν τις μηνιαίες αποδοχές 
μιας ομάδας δημοσίων υπαλλήλων από 4.500 ευρώ 
σε 7.500 περίπου.

Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά!
Μία φορά και έναν καιρό, πριν από λίγα χρόνια, 

αρχή της κρίσης, επισκέφθηκα το Άγιο ‘Ορος.
Ετοιμαστείτε κάποιοι να γελάσετε, να χλευάσετε, 

να με αποκαλέσετε καθυστερημένο, οπισθοδρομικό 
και όλα τα συναφή! Μην ξεχνάτε είμαι παχύδερμο 
και δεν καταλαβαίνω!

Πρέπει όμως να ακουστεί και αυτή η άποψη, 
διότι καλός είναι ο Χριστός αγαπουλίτσας αλλά μάλ-
λον δεν υπάρχει, ή για να είμαι ακριβής, με βάση τις 
Γραφές δεν υπάρχει σίγουρα. Δικό μας επίτευγμα, 
διότι έτσι μας βολεύει.

Κυριακή που λέτε, είχε ολοκληρωθεί η Θεία λει-
τουργία στο Κυριακό και αρκετοί γέροντες βρεθήκα-
νε στο «κελί», που με φιλοξενούσε. 

Απέναντί μου καθόταν ένα γέροντας με δυναμικό 
παρουσιαστικό και λευκή γενειάδα, κάτι σαν τον δε-
σπότη Καλαβρύτων.

Τι νέα από τον έξω κόσμο, λεβέντη μου, με ρώτησε.
Ξεθάρεψα, με τον χαρακτηρισμό λεβέντης, ξέχα-

σα ότι ήμουν αρκουδίτσος και άρχισα να αγορεύω, 
ως Αλέξης και να τους λέω τον πόνο μου, για την 
κρίση που μας έχει βρει και ισοπεδώνει τα πάντα. 
Τσουνάμι κατέληξα!

Φαίνεται απαντά ο γέροντας, δεν έχω λόγια να 
σας κλάψω!

Ο τρόπος που το είπε, με εκνεύρισε τόσο πολύ, 
που ήθελα να τον αρπάξω από τα γένια.

Ο διάλογος έγινε σε υψηλούς τόνους και απο-
χώρησε.

Χαρούμενος, είχα επιτύχει τον στόχο μου.
 Όχι και να μας την πει, το γερόντι που δεν ήξε-

ρε τι του γινότανε!
Γιαννάκο, έλα εδώ είπε ο γέροντας υπεύθυνος 

της Σκήτης, η αγάπη του οποίου με φιλοξενούσε και 
με ανέχετο!

Έλα πες μου, τι σε απασχολεί.
Άρχισα πάλι την αγόρευση, ως Γιάννης με ένα νι 

αυτή τη φορά, και κάποια στιγμή με απίστευτη ηρε-
μία, ο γέροντας με διέκοψε και μου είπε. 

Από ότι καταλαβαίνω, ούτε να φας δεν έχεις και 
συνέχισε με χαμόγελο, με τη ζυγαριά μιλάς;

Ναι του είπα, μου λέει ότι δεν με αντέχει και άρ-
χισα να γελώ και εγώ.

Και δε μου λες ορέ Γιαννάκο, είσαι και καλός 
Χριστιανός και τηρείς και τις νηστείες, που πρέπει; 

Κοίταξε να δεις γέροντα του είπα. 
Την Παρασκευή με τηλεφωνεί ο φίλος ο Γιωρί-

κας και με καλεί σε γεύμα εργασίας στην καντίνα, 
με μπιφτεκάκι και σουβλάκι. Τι να κάνω!

Και εάν σε ρωτήσει ο Μεγάλος από πάνω, όταν 
έλθει εκείνη η ώρα, τι έκανες με τις νηστείες, τι θα 
Του πεις. 

Γέροντα, ο Θεός είναι αγάπη και θα καταλάβει. 
Δηλαδή να πω όχι στον φίλο μου τον Γιωρίκα και 
να τον στενοχωρήσω! Δεν γίνεται, Μεγάλος είναι θα 

καταλάβει! Άλλωστε τη Μ. Παρασκευή είμαι τυπικός, 
απέχω από καντίνες!

Θέλω να σας πω, φίλοι μου ότι ο τρόπος έκφρα-
σης ενός ανθρώπου, παίζει μεγάλο ρόλο, στο να 
δεχθούμε κάτι, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
για να μην χάνουμε την ουσία, την αλήθεια!

Ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης, ο Αμβρόσιος, 
έχει προκαλέσει πολλάκις  με τα λεγόμενά του και 
γενικά η όλη «εμφάνισή» του δεν με ελκύει, μου 
είναι κάτι «ξένο»!

Ο κακός χαμός, λες και φταίει ο συγκεκριμένος 
επίσκοπος για τις φωτιές. Ποιος ξέρει ίσως!

Και αμέσως ήλθε η απάντηση από άλλο επίσκο-
πο. Ως εδώ του είπε και προφανώς να αναμένουμε 
και τα εύσημα και τι καλός και τι προοδευτικός, και 
όχι συντηρητικός και σκάσε είπε κάποιος άλλος ιε-
ρωμένος και καλά του έκανε, είπαμε εμείς και τελικά 
λίγο έλλειψε τα φώτα της δημοσιότητας να πέσουνε 
στην Ιερά Σύνοδο, η οποία θα πρέπει και να ξηλω-
θεί και να πλερώσει, διότι έχει αυτή.

Δεν είδα βέβαια κάποιο φωστήρα της ενημέρω-
σης να προτείνει, δεν λέω να απαιτεί, να δοθούν ό-
λα τα υπερπλεονάσματα της οικονομίας μας, στους 
πληγέντες.

Και συνεχίζει ο επίσκοπος, ο Θεός θρηνεί μαζί 
μας, θρηνεί για μία μεγάλη καταστροφή, δεν τιμω-
ρεί, δεν ξέρει να τιμωρεί, πονάει μαζί μας, δακρύζει 
μαζί μας, … 

Και γιατί το επέτρεψε. Γιατί δεν το σταμάτησε. 
Δεν μπορούσε, δεν ήθελε, τι έγινε τέλος πάντων.

Δηλαδή, ξύπνησε ο γλυκύτατος Χριστούλης και 
είπε σήμερα θα δακρύσω, θα κλάψω, μαζί με τους 
ανθρώπους;

Και ποιος Θεός είναι αυτός που επιτρέπει αυτές 
τις σκηνές της Αποκάλυψης. 

Άλλος είναι; Σε τελική ανάλυση πόσοι Θεοί υ-
πάρχουν. Μήπως δώδεκα!

Καλή η αγαπολογία και οι αγκαλίτσες αλλά να 
μας την αποδεικνύεται κιόλας. Όχι λόγια του αέρα, 
όχι κοσμικά πρέπει. 

Επιτέλους την αλήθεια! Υπάρχει αμαρτία; Απαι-
τείται μετάνοια; Απλά και ξεκάθαρα. Αληθινά!

Όχι Κύριε, εγώ δεν ήξερα, η Εύα μου έδωσε τον 
απαγορευμένο καρπό, εγώ έχω πρόβλημα με τα 
μάτια, δεν έβλεπα καλά, νόμιζα ότι πορτοκάλι έτρω-
γα, όχι μήλο, σε παρακαλώ Μεγάλε, δεν έκανα και 
τίποτα κακό. Κάπως έτσι ο πρωτόπλαστος Αδάμ, θα 
παρακαλούσε τον Κύριο.

Και τι έγινε, ποιο το αποτέλεσμα της αγάπης.
Δεν τους είπε ουστ από τον Παράδεισο και ε-

πήλθε έτσι ο πνευματικός και ο σωματικός θάνατος!
Και δεν μου λέτε, ορέ λεβέντες, η κόλαση υπάρ-

χει ναι ή όχι; Αποτέλεσμα της αγαπολογίας και αυτή;
Δηλαδή ρε σκουληκιασμένε χοντρέ, ο Θεός δεν 

είναι αγάπη και τιμωρεί;
Όχι φίλοι μου, αγάπη είναι και εξαιτίας αυτής της 

αγάπης ανέβηκε και στο Σταυρό και θανατώθηκε. 
Αυτόν τον Σταυρό, που σε συναυλία, που έγινε πρό-
σφατα στην πατρίδα μας, τον πετάξανε κάτω και 
40.000 λεβέντες χειροκροτούσανε και χορεύανε. Τι 
δεν καταλαβαίνεις;

Ο Θεός φίλοι μου είναι αγάπη, αλλά όχι μόνο 
αυτό. Είναι και δίκαιος κριτής και όταν αφαιρείς (με 
ποιο δικαίωμα άραγε!) κάποια ιδιότητά του, τότε το 
λιγότερο, βλασφημία. Τι δεν καταλαβαίνεις;

Καλός ο Θεός αγκαλίτσας, αλλά 
δεν προκύπτει από πουθενά. Υπάρχει 
η τιμωρία, όπως και εγώ ως γονιός 
τιμωρώ τα παιδιά μου. Τι πάει να πει, 
ότι δεν τα αγαπάω. Τη ζωή μου δίνω, 
αλλά η τιμωρία ως μέσο διαπαιδαγώ-
γησης είναι απαραίτητη, άσχετα εάν 
δε μας βολεύει!

Δυστυχώς για κάποιους, και ο Μη-
τροπολίτης Γόρτυνος, Ιερεμίας, ο ο-
ποίος είναι και συγγραφέας αρκετών 
συγγραμμάτων Θεολογικού και ερμη-
νευτικού περιεχομένου, τόνισε μεταξύ 

άλλων:
«αλλά κατά την Αγία Γραφή, γενικά κάθε κακό 

πού συμβαίνει στον κόσμο, είτε κοινωνικό είτε οικο-
νομικό και αυτό ακόμη το φυσικό κακό, αιτία έχει την 
αμαρτία» και συνέχισε:

«γι᾽ αυτό και οι προφήτες ήδη στην Παλαιά Δια-
θήκη, αλλά και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, κάθε κακό που 
συνέβαινε, είτε απρόοπτες καταστροφές, είτε ανομ-
βρίες είτε οποιοδήποτε άλλο συμβάν, το λάμβαναν 
ως αφορμή να κηρύξουν μετάνοια στο λαό»  και: 

«Βαθιά αιτία του κακού αυτού είναι η αμαρτία. 
Όχι η αμαρτία των θανατωθέντων ή των οικογενειών 
τους, αλλά η αμαρτία όλων μας γενικά. Των αρχό-
ντων πρώτα τα αμαρτήματα, εκκλησιαστικών και 
πολιτικών αρχόντων, και του λαού έπειτα».

Τα παραπάνω λόγια φίλοι μου, δεν είναι του Κα-
λαβρύτων, αλλά του Γόρτυνος, τι δεν καταλαβαίνεις;

Όταν καημένο ανθρωπάκι, επιλέγεις να ζήσεις 
στο σκοτάδι, απαρνιέσαι το Φως και τη Ζωή, όταν 
θεωρείς την αμαρτία μόδα και το ηθικό κατεστημένο, 
τότε να είσαι έτοιμος και για τις συνέπειες. Ο Θεός 
δίπλα μας είναι, αλλά εάν του πούμε ούστ, τότε στα 
πλαίσια του αυτεξούσιου, θα αποστρέψει το πρόσω-
πό του από εμάς και έτσι επιτρέπονται οι συμφορές. 

Εμείς του γυρνάμε την πλάτη και ζητάμε και τα 
ρέστα. 

Και επειδή δεν καταλαβαίνουμε και συνεχίζουμε 
ακάθεκτοι, να αναμένουμε και άλλες καταστροφές, 
χειρότερες. 

Εάν ανοίξεις την πόρτα, στο κακό, τότε για να 
έλθει ο πορτιέρης και να το διώξει, πρέπει να μετα-
νοήσουμε, για αυτό και ο Γόρτυνος καταλήγει: 

«πάντως ως Εκκλησία, νομίζω και πιστεύω, ότι 
ακολουθούντες το παράδειγμα των Προφητών και 
των Πατέρων της Εκκλησίας μας, μαζί με τον πα-
ρηγορητικό και τονωτικό λόγο στους θλιμμένους και 
την αδελφική μας βοήθεια προς αυτούς, πρέπει, με 
αφορμή το συμβάν, να μιλάμε στον λαό και για με-
τάνοια και επιστροφή στον Θεό των Πατέρων μας, 
τονίζοντες την βιβλική αλήθεια ότι ἡ αμαρτία είναι η 
αιτία όλων των κακών, φυσικών και ηθικών». 

Και για να τελειώνουμε.
Ο Θεός μας αγαπά, αλλά πρέπει και εμείς να 

αγαπήσουμε και Αυτόν και τον διπλανό μας.
Εάν επιλέξουμε ως τρόπο ζωής, τη
βλασφημία, αισχρολογία, αδικία, εγκλήματα πά-

σης φύσεως, πορνεία, μοιχεία, διαζύγια, τηλεοπτι-
κά απορρίμματα, άκρατος ευδαιμονισμός, κλοπές, 
αμβλώσεις, πολιτικοί εθνομηδενιστές, «κατάργηση 
δογμάτων», εκκοσμίκευση εκκλησιαστικού βίου, μη 
τεκνογονία, νομοθετήματα διαστροφικά, παρελάσεις 
«περίεργες» με διακωμώδηση Αγίων, απίστευτη 
προσβολή της δημοσίας αιδούς, προδοσία πατρί-
δας, γελιοποίηση εθνικών θεμάτων, …

τότε , παραπομπή στο κεφάλαιο 6 από τα γνω-
στά βιβλία του Αγίου Παισίου (διατίθενται ελεύθερα 
και στο διαδίκτυο!), με τίτλο η αμαρτία φέρνει τις 
συμφορές!

ΥΓ.
Εάν τα παραπάνω ενοχλήσανε επειδή δεν συμ-

βαδίζουν με το πνεύμα των Χριστουγέννων, συγνώ-
μη της αγαπολογίας-αγκαλίτσας ήθελα να πω, δεν 
πειράζει μακαρόνια με κιμά και καλή χώνεψη! 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Πυρκαγιά, πυρκαγιά μεσ’ το 
μυαλό μου Πυρκαγιά... 

Σαββόπουλος
Κι` ύστερα ήρθε η φωτιά!
Μεθυσμένη, λαίμαργη, αδηφάγα, ασυναίσθητη, 
Tι τρίξιμο και τι ράγισμα;

Πως καταδέχτηκε η φύση μια τέτοια πλεονεξία;

Μ` ένα με δύο φεγγάρια μνήμης
με μάτια κοιμητήρια
κι`  όλα τα δένδρα στην πορεία της υψικαμίνου...

Ελένηηηηη, Δημητράκηηηη, Φωτούλααα, 
μην κι`είδατε τη γυναίκα μου, ήταν 
μια με κοκαλάκι στα μαλλιά,
η Μαμά μου ήταν κοντά στο σταυροδρόμι,
Θεέ μου που είναι τα παιδιά μουουουουουου…

Τώρα ραδιόφωνα τηλεοράσεις ανακοινώσεις!
Πόσες αγάπες χάθηκαν; Πόσα φιλιά; Τι αγκαλιές;

Ραδιοφωνική εκπομπή «Η ΕΡΗΜΙΑ»!!!

Αγαπητοί ακροατές , 
η ΣΙΩΠΗ 
ανέλαβε τα καθήκοντά της!!!  

Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ!
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Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 
του κυπέλλου ανδρών στο 
μπάσκετ. Ο Φίλιππος Βέροιας 

κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον 
Μακεδονικό εκτός έδρας. Αναλυτικά 
το πρόγραμμα:

Α΄Φάση, 1η αγωνιστική (16/9)
1οςΌμιλος
1.Κόρινθος-Δούκας
2.Παγκράτι-ΚρόνοςΑγ.Δημητρίου
3.Μανδραϊκός-Παπάγου
4.ΔάφνηΔαφνίου-ΠρωτέαςΒούλας
5.Πεντέλη-Πανερυθραϊκός
6.ΈνωσηΙλίου-Γλαύκος
7.Τρίτων-Πανελευσινιακός
8.ΟίαξΝαυπλίου-Έσπερος

2οςΌμιλος
1ηαγωνιστική(16/9)
9.ΕρμήςΛαγκαδά-ΣΑΣτρατωνίου
10.ΓΣΦαρσάλων-ΚΣΓέφυρας
11.Ανατόλια-ΈσπεροςΛαμίας
12.Ελευθερούπολη-ΜαχητέςΔόξαΠεύκων
13.Μακεδονικός-ΦίλιπποςΒέροιας
14.Χαλκηδόνα-Ευρώπη87Πευκοχωρίου
15.ΝίκηΒόλου-Αγρίνιο
16.ΦαίακαςΚέρκυρας-ΊκαροιΣερρών

2ηαγωνιστική(19/9)
17.Νικητής15-ΔιαγόραςΔρυοπιδέων
18.Νικητής7-ΧαρίλαοςΤρικούπης
19.Νικητής16-ΑίολοςΤρικάλων
20.Νικητής6-Ιπποκράτης
21.Νικητής14-Κόροιβος
22.Νικητής10-ΕρμήςΑγιάςΛάρισας
23.Νικητής12-Καβάλα
24.Νικητής4-ΙωνικόςΝ.
25.Νικητής8-Ψυχικό
26.Νικητής13-Εθνικός
27.Νικητής5-ΑπόλλωνΠ.

28.Νικητής9-Ηρακλής2017
29.Νικητής1-Καρδίτσα
30.Νικητής2-Αμύντας
31.Νικητής3-Καστοριά
32.Νικητής11-Μαρούσι

3ηαγωνιστική(22-23/9)
33.Νικητής26-Νικητής23
34.Νικητής31-Νικητής32
35.Νικητής24-Νικητής20
36.Νικητής19-Νικητής22
37.Νικητής27-Νικητής18
38.Νικητής25-Νικητής30
39.Νικητής17-Νικητής28
40.Νικητής21-Νικητής29

4ηαγωνιστική(26/9)
41.Νικητής39-Νικητής37
42.Νικητής38-Νικητής36
43.Νικητής40-Νικητής34
44.Νικητής33-Νικητής35

5ηαγωνιστική(29/9)
45.Νικητής41-Νικητής44
46.Νικητής42–Νικητής43

Β’ Φάση (3/10)
47.Ρέθυμνο-Κύμη
48.Ολυμπιακός-Χολαργός
49.Νικητής46-Παναθηναϊκός
50.ΠρομηθέαςΠ.-Άρης
51.Περιστέρι-ΉφαιστοςΛήμνου
52.ΚολοσσόςΡ.-Λαύριο
53.ΠΑΟΚ-Πανιώνιος
54.Νικητής45-ΑΕΚ

Γ’ Φάση (3-4/11)
55.Νικητής47-Νικητής51
56.Νικητής53-Νικητής54
57.Νικητής50-Νικητής49
58.Νικητής48-Νικητής52

Οι ημιτελικοί θα γίνουνστις 13/2 και ο τελικός
στις17/2

Η ομάδα μας 
βρίσκεται 
στην ευχά-

ριστη θέση να 
ανακοινώσει την 
ανανέωση πέντε 
ακόμα παίχτες 
που θα βρίσκο-
νται στο ρόστερ 
του ανδρικού. 
Πρόκειται για 
παιδιά που ταυ-
τόχρονα θα είναι 
μέλη των αγωνι-
στικών τμημάτων 
των ακαδημιών 
μας, μετράνε ήδη επιτυχίες εκεί, και 
όλοι τους πήραν κάποιες πρώτες 
ευκαιρίες στη Γ εθνική πέρυσι, και 
πλέον φέτος είναι ακόμα πιο ετοιμοι! 
Αυτά τα παιδιά αποτελούν την μεγά-
λη απόδειξη ότι η ομάδα μας υπάρχει 
για να δίνει τον χώρο και τον χρόνο 
στις Εθνικές κατηγορίες, σε παιδιά της 
περιοχής με ταλέντο. Πρόκειται για 
τους:

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟ(17ετών)
-4συμμετοχέςΓεθνική2017-2018
-ΠρωταθλητήςΠαίδων2017
-3ηθέσηΕφήβωνΕΚΑΣΚΕΜ2018

ΟΡΦΑΝΙΔΗΘΕΟΔΩΡΟ(17ετών)
-6συμμετοχέςΓεθνική2017-2018
-ΠρωταθλητήςΠαίδων2017
-3ηθέσηΕφήβωνΕΚΑΣΚΕΜ2018

ΙΩΑΝΝΙΔΗΦΙΛΙΠΠΟ(16ετών)
-2συμμετοχέςΓεθνική2017-2018
-ΠρωταθλητήςΠαίδων2017
-ΠρωταθλητήςΠαίδων2018
-3ηθέσηΕφήβωνΕΚΑΣΚΕΜ2018

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΦΡΑΓΚΙΣΚΟ(16ετών)
-1συμμετοχήΓεθνική2017-2018
-ΠρωταθλητήςΠάιδων2017
-ΠρωταθλητήςΠαίδων2018
-3ηθέσηΕφήβωνΕΚΑΣΚΕΜ2018

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΠΑΝΤΕΛΗ(16ετών)
-1συμμετοχήΓεθνική2017-2018
-ΠρωταθλητήςΠαίδων2018
-3ηθέσηΕφήβωνΕΚΑΣΚΕΜ2018

Η ομάδα εύχεται υγεία και καλήπρόοδοστους
μαθητές-αθλητέςτηςπουθαβρίσκονταιστοανδρικό
τμήμα.

Στόχοςμαςείναιοιακαδημίεςνααποτελούνέναν
ισχυρό «αιμοδότη»στη δεξαμενή τωνπαιχτών της
ανδρικήςομάδας, και ευτυχώςαυτά ταπαιδιάαπο-
δεικνύουντηναπευθείαςσύνδεσητωνακαδημιώνμε
τοαντρικότμήματηςομάδας.

Μπάσκετ

ΜετονΜακεδονικό
στοΚύπελλοοΦίλιππος

ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ

Από τις Ακαδημίες στο Αντρικό
Ανανέωσηπέντεπαικτών



Από τον  
παράδει-
σο στην 

κόλαση λοιπόν 
για την Ferrari 
στο Γερμανι-
κό γκραν πρι 
καθώς ο Vettel 
έχασε μια νίκη 
μόνος του και 
μαζί της έχασε 
και την πρω-
τοπορία στο 
πρωτάθλημα 
των οδηγών 
και κατασκευα-
στών. Τυχερός 
νικητής ο Hamilton με 2ο τον Bottas 
(ο οποίος ανανεώσε και για το 2019, 
όπως και ο Hamilton.) και 3ος ο Kimi 
Raikkonnen σώζοντας όσο μπόρεσε 
την παρτίδα για την Ιταλική ομάδα. Η 
οποία από χθες πενθεί καθώς ο μέχρι 
πρότινος Πρόεδρος της και CEO του 
FCA Group, Sergio Marchionne, απε-
βίωσε σε ηλικία 66 ετών.

Πάμεόμως ναδούμεπως εξελίχθηκε τοαγωνι-
στικό3ημεροτουΓερμανικούΓκρανΠριστηνπίστα
τουHockenheim.

Qualifying
OSebastianVettel ήταν ομεγάλοςπρωταγωνι-

στήςστις κατατακτήριες δοκιμές για τοGPΓερμα-
νίαςκαιεκκίνησεαπόθέσηισχύοςγιατοναγώνα.

Ο Γερμανός μπήκε στοQ3 δίχως να έχει τον
ταχύτεροχρόνοσεοποιαδήποτεάλληπερίοδομέσα
στο τριήμερο, όμως τηστιγμήπου έπρεπεπάτησε
τέρματογκάζι,ήτανταχύτεροςόλωνκαιπανηγύρισε
ακόμαμια pole positionστηφετινή χρονιά.Οχρό-
νοςπου τουέδωσε τηνpoleήτανστο1:11.212και
αποτελείφυσικά το νέοαπόλυτορεκόρπίσταςστο
Hockenheim. Στην 2η θέση ολοκλήρωσε οValtteri
Bottas με τηνMercedesW09, με τονΦινλανδό να
κάνει ότι μπορεί αλλά έμεινε 0.2s πίσω από τον
Vettelκαιαύριοημάχηαναμένεταιμεγάλη.Στην3η
θέσηολοκλήρωσεοKimiRaikkonenμετηνδεύτερη
SF71-H,όμωςέδειξεπωςδενείχετηνταχύτητατου
teammateτου.

ΟMaxVerstappen βρέθηκε στην 4η θέση και
πήρε το καλύτεροπου μπορούσε από τηνRB14,
μπροστά από τον RomainGrosjean που ήταν ο
Best of theRest σήμερα.Οι δύοRenault έμειναν
στις θέσεις 7 και 8, μπροστά από τους
CharlesLeclercκαιSergioPerez.

O LewisHamilton ήταν ο μεγάλος ά-
τυχος των κατατακτηρίων δοκιμών, όταν
στοQ1έπειτααπόέντονηυποστροφήστη
στροφή1, βγήκε εκτός γραμμής,πάτησε
στο kerb καιπροκλήθηκε διαρροήσταυ-
δραυλικάπουέβαλετέλοςστηδιαδικασία
του.Αύριοθαξεκινήσειστηκαλύτερηπε-
ρίπτωσηαπότην14ηθέσηκαιθαέχειεν-
διαφέρονναδούμεπουμπορείναφτάσει.

Θετικές κατατακτήριες δοκιμές για την
McLaren με τονAlonso στην 11η θέση,
ενώ ο Sergei Sirotkin βρέθηκε 13ος για
λογαριασμότηςWilliams.


Race
OLewisHamiltonήτανομεγάλοςνικη-

τήςτουGPΓερμανίαςγιατο2018σεμια
αναπάντεχηκαιτρομερήνίκη,ενώτηνίδια
στιγμήοSebastianVettelεγκατέλειψετον
αγώνα.

ΟΒρετανός ξεκίνησεαπό την14ηθέ-
ση τον αγώνα με διαφορετική στρατηγι-
κή από όλους, κράτησε τα ελαστικά του,
πίεσε όσο ήταν δυνατό και ότανπέρασε
αναπάντεχαστην1ηθέση, έδωσε ταπά-
νταμεσυνεχόμενουςταχύτερουςγύρους,
κράτησεπίσω τους αντιπάλους τουπου
είχανπιο φρέσκα ελαστικά και πήρε μια

τεράστια νίκη, νούμερο 66 στη καριέρα του που
τον έφερε και πάλι στη κορυφή της βαθμολογίας.
Εκπληκτική εμφάνιση από τονHamilton σήμερα,
καθώςπίεσε αλλά κρατούσε τα ελαστικά τουστην
κατάλληληθερμοκρασία καιπλέον οδηγεί καιπάλι
τοπρωτάθλημα.Μετά τοPit-stop του ήταν ταχύτε-
ροςόλων,δενέκανελάθηότανήρθεηβροχήκαιαυ-
τόήτανπουτουέδωσαν25βαθμούςΣτην2ηθέση
τερμάτισεοValtteriBottas,οοποίοςέκανετο1-2για
τηνMercedes,όμωςείχεμόλιςμίαπροσπάθειαμετά
τοSCναπεράσειστην1ηθέση,δεντακατάφερεκαι
η ομάδα του είπε ναμείνει 2ος,σε έναπολύ καλό
αποτέλεσμα για τον ίδιο. Στην 3η θέση ολοκλήρω-
σε οKimiRaikkonen με την μοναδική Ferrari που
τερμάτισετοναγώνακαιπαράταφρέσκαελαστικά,
δενμπόρεσεναπάρειτηνίκη,σεέναναγώναόπου
δέχθηκεκαιεκείνοςεντολέςαπότηνομάδα.

ΟSebastianVettel εγκατέλειψε τοναγώναόταν
ήτανστην1ηθέση,καθώςσταφρέναγιατηνστρο-
φήστοστάδιο τηνώραπου έβρεχε δυνατά,πήγε
εκτός αγωνιστικής γραμμής, έχασε τον έλεγχο της
SF71-Hκαιταυτόχρονατηνευκαιρίαναπάρειδεύτε-
ρηνίκηστηπατρίδατου.

ΟMaxVerstappen ολοκλήρωσεστην 4η θέση,
σεένανπολύήσυχοαγώναγιατονίδιο,καθώςδεν
είχε τον ρυθμό για κάτι καλύτερο.Ακολούθησε ο
NicoHulkenbergσεακόμαμια εντυπωσιακή εμφά-
νιση, μπροστάαπό τονRomainGrosjean, τις δύο
Force India, τονMarcusEricsson και τονBrendon
HartleyπουέκανετοναγώνατηςζωήςτουστηνF1.


ΥΓ. Πραγματικά πολλές φορές δεν έχω λόγια

γιααυτάπουκάνειηFerrari καιχάνει τουςαγώνες
μόνητης.

ΥΓ1.Πρόεδρε,
Μπορεί να σε κατέκρινα πάραπολλές φορές,

μπορείναμησυμφωνούσαμετιςτακτικέςσουαλλά
δεμπορώναμησουαναγνωρίσωότιείσαιηκύρια
αιτίαπουηομάδαεδώκαι3χρόνιασχεδόνείναισε
ανοδικήπορείακαιχτυπάπρωτάθλημασταίσια.

CiaosenioreSergioMarchionne.....

CMYK
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Ξεκίνησε το απόγευμα της 
Πέμπτης (26-7) στις εγκατα-
στάσεις του Δημ. Σταδίου 

Νάουσας η προετοιμασία του Φ.Α.Σ. 
ΝΑΟΥΣΑ υπό τις οδηγίες του προ-
πονητή Γιώργου Σγούρδα και του 
συνεργάτη του Νίκου Κουμπουλή. 
Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν τα 
εργομετρικά τεστ καθώς και οι προ-
βλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις των 
ποδοσφαιριστών. 

Πριν την έναρξη τηςπρώτηςπροπόνησης, ο
πρόεδροςΑπόστολοςΜπέκας μίλησε στουςπο-
δοσφαιριστές και τους προπονητές της ομάδας

καιμεταξύάλλων,τους
ευχήθηκε καλή αρχή,
πολλήδουλειάκαιπει-
θαρχία στις οδηγίες
τωνπροπονητώνώστε
ηομάδαναπετύχει το
στόχοτης.

Στηνπρώτησυγκέ-
ντρωση παραβρέθη-
καν επίσης, ο Γενικός
Αρχηγός της ομάδας,
Γιάννης Γρηγορίου, ο
Αντιπρόεδρος, Γιώρ-
γοςΜπέκας,οΓ.Γραμ-
ματέας, ΧρήστοςΚερ-
μανίδης και αρκετοί
φίλοιτηςομάδας.

Τοπρόγραμμα της
προετοιμασίας περι-
λαμβάνει καθημερινές
εντατικέςπροπονήσεις

μεέμφασηστηφυσικήκατάσταση,τηνενδυνάμω-
σηκαιτηνταχυδύναμη.Συμμετέχουνοιποδοσφαι-
ριστέςπουανήκουνστην ομάδααπό τοπερσινό
ροστερ (Περηφανόπουλος, Ζούρκος,Νομικός,Νί-
κου,Τόσιος,Μαντώς,Παντζαρτζίδης,Κερμανίδης
Σ.,Λαφάρας, Ζάχος,Πετρίδης), οι νέοιπουαπο-
κτήθηκανμεμεταγραφή (Αργυρίου,Παπακωνστα-
ντίνου,Βασιλειάδης)  και οιποδοσφαιριστέςπου
πέρσι είχαν δοθείως δανεικοί σε άλλες ομάδες
καιεντάχθηκανκαιπάλιστοδυναμικότηςομάδας
(ΚερμανιδηςΧ.,Δίντσης,Ταχυδρομίδης).

Σύμφωναμε τονπρογραμματισμό, τοεπόμενο
διάστημα θα δοθούν φιλικοί αγώνες προετοιμα-
σίας, ενώπαράλληλασυνεχίζονται οι επαφές της
διοίκησηςμεσκοπό τημεταγραφική ενίσχυση της
ομάδας και την έγκαιρη ολοκλήρωση τουφετινού
ροστερ.

ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ
Ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας

GermanGP|ΑπότονΠαράδεισο
στηνΚόλασηγιατηνFerrari&νικητής

οHamilton

Ανακοινώθηκετο
τεχνικόteamτης
ΑΕΠΒέροιαςγιατην
περίοδο2018-2019

Το τεχνικό team που θα καθο-
δηγήσει την Α.Ε.Π Βέροιας στις 
αγωνιστικές της υποχρεώσεις 

την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019 
αποτελείτε από τους:

ΣτέφανοΓαϊτάνο-ΤεχνικόΔιευθυντή-
ΔημήτρηΧριστοφορίδη–Προπονητή-
ΑντώνηΚαρολίδη–ΣυνεργάτηΠροπονητή-
ΚατερίναΓαϊτάνου–ΥπεύθυνηΦυσικήςκατάστα-

σης,ατομικώνπρογραμμάτων-
ΠαναγιώτηΠαναγιωτούλα–ΠροπονητήΤερματο-

φυλάκων-
Ηπρώτησυγκέντρωσητηςομάδοςθαπραγματο-

ποιηθείτην
Τετάρτη 01Αυγούστου 2018 καιώρα 18:00στα

γήπεδατηςΡαχιάς.
Πληροφορίες:
Στ έφανο  Γα ϊ τάνο  -Τεχν ι κό  Δ ι ευθυν τή -

6977255837-
Δημήτρη  Χρ ιστοφορ ίδη  –  Προπονητή -

6974938732-

Ο Κυριάκος Μπουκλάς 
πρόεδρος στον ΠΑΟΚ 

Αλεξάνδρειας
και προπονητής

ο Σάκης Παγγούρας
ΟΠΑΟΚΑλεξάνδρειας ανακοίνωσε ότι στο νέο

διοικητικό σχήμα επικεφαλής θα είναι ο Κυριάκος
Μπουκλάςωςπρόεδροςκαιθαπλαισιώνεταιαπόμια
ομάδα30ενεργώνμελών.

ΕπίσηςοΠΑΟΚέχειτηντιμήναανακοινώσειτην
συνεργασία με τονπροπονητήΣάκηΠαγγούρα τον
άνθρωποπουέχεισυνδέσειτοόνοματουμετιςμε-
γάλεςεπιτυχίεςτηςομάδος.

Ήδηέχουνανανεώσει19ποδοσφαιριστέςαπότο
ρόστερενώτιςεπόμενεςμέρεςθαανακοινωθούντα
νέααποκτήματα.Στόχος τωνδιοικούντων είναιστην
έναρξη τηςπροετοιμασίαςπουθα γίνει τηνΤετάρτη
1Αυγούστουναείναικλεισμένοτομεγαλύτερομέρος
τουρόστερ.

Στηνπρώτηπροπόνηση επίσης θα γίνειπαρου-
σίασητωνστόχωντηςομάδαςαπότονπρόεδροκαι
τονπροπονητή.

Τέλος, εκμέρουςόλων τωνμελών τηςδιοίκησης
τουΠΑΟΚ,οπρόεδροςΚυριάκοςΜπουκλάςθαήθε-
λεναευχαριστήσειτονΒασίληΚίτσαγιαόλαόσαέχει
προσφέρειστονσύλλογο.



ΑποτονδιοργανωτήΦορέα,ΑθλητικόΣύλ-
λογο «Ατρόμητος»Διαβατού, ανακοινώνεται
ότι η προγραμματισμένη
γιασήμεραΣάββατο28/7
συναυλία με τουςΆγγε-
λο και ΣτέλιοΔιονυσίου
που επρόκειτο να πραγ-
ματοποιηθεί  στο θέατρο
Άλσους Βέροιας, λόγω
των έκτακτων γεγονότων
, αναβάλλεται για τις 10
Σεπτεμβρίου2018 .Όσοι
προμηθεύτηκαν εισιτήρια
μπορούν είτε να τα εξαρ-
γυρώσουν (τηλ επικοινω-

νίας6984587770)είτεναταχρησιμοποιήσουν
στις10/9.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό30-7-2018 μέχρι5-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΟΔιοικητής τηςΒ ‘ΜοίραςΚαταδρομών
Νικόλαος Κούτελης (Αντισυνταγματάρχης),
ευχαριστείθερμάτηΔημοτικήΑρχήτηςΗρωι-

κήςΠόληςΝάουσας,γιατηθετικήανταπόκριση
στοαίτημαπαραχώρησηςτριώνδιαδρομώνστο
δημοτικόκολυμβητήριοτηςπόλης.

ΟικαταδρομείςτηςΒ΄ΜοίραςευχαριστούντοΔήμοΝάουσας
γιατηνπαραχώρησηδιαδρομώνστοκολυμβητήριο

Φαρμακεία
Σάββατο 28-7-2018

08:00-14:30ΛΑΪΟΥΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420

08:00-14:30ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374

08:00-14:30ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ
10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

14:30-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ1823310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ1823310-23132

Κυριακή 29-7-2018
08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ2623310-24123
14:30-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ28
23310-25130
19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Δευτέρα 30-7-2018
16:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770
16:00-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

«ΑΚΟΥ ΒΡΕ ΣΤΡΑΤΟ» με τους 
Άγγελο και Στέλιο Διονυσίου  

Αναβάλλεταιγιατις10Σεπτεμβρίουησυναυλία
γιατονΣτράτοΔιονυσίουστηΒέροια



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ναχρίζειανακαίνισημέχρι
40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

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

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

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-
σεως,ρετιρέ,60τ.μ.,με2
δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα
κ.λπ.Τηλ.:6974326873
ώρες11.00-14.00.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέστο
κέντρο τηςΒέροιαςμε
εξασφαλσμένη πελα-
τεία. Πληρ.τηλ.: 6980
007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 1ος όροφος
70 τμ απέναντι από
τηνΑστυνομία, 2 δω-
μάτια,σαλόνι, κουζίνα,
εσωτερική αποθήκη,
μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκι και αυτόνομη
θέρμανση με ογκομε-
τρητή,ανοιχτόparking.
Τηλ.  επικο ινωνίας:
6937243744.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

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

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

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

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

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

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

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

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

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

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

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

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

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

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

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

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

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

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

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

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οικό-
πεδο1στρέμμα, με 30 τ.μ. έξ-
τρα χώρος και 80 τ.μ. αποθη-
κευτικός χώρος, ανακαινισμένα,
νυχτερινό ρεύμα. Τηλ.: 6936
204117.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1οςόροφος,70τ.μ.απέναντιαπό
τηνΑστυνομία,2δωμάτια,σαλό-
νι, κουζίνα, εσωτερικήαποθήκη,
μεγάλαμπαλκόνια,τζάκικαιαυτό-
νομηθέρμανσημεογκομετρητή,
ανοιχτόparking.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6937243744.

ΑΣΩΜΑΤΑενοικιάζεταιμονο-
κατοικία 150,00 ευρώ, γκαράζ,
αυλή, μεπανορανικήθέα, ηλια-
κόκαιτζάκι.Τηλ.:2331091663.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, διαμπερές, με λί-
γα κοινόχρηστα. Τηλ.: 23310
24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ενοικιάζεται

κατάστημα100τ.μ.μευπόγειομε
W.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες για ερ-
γασία καμαριέρας και κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότοΚέντροΞέ-
νωνΓλωσσών«ΑΛΚΗ»καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογραφικά αυ-
τοπροσώπωςκατόπινραντεβού
στοτηλ.:6977338716.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα γιαμερική
απασχόληση σε οδοντιατρείο.
Τηλ.επικοινωνίας:6946145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για η-
μιαπασχόληση στο αρτοποι-
είο ΤΑΝΟΣ στη Βέροια. Τηλ.:
6982 643134. Ώρες επικοινω-
νίας8με11.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙψητάςγιαταβέρνα.
Εργασίακαθημερινή.Τηλ.:23310
88018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για
συσκευαστήριοτροφίμωνστο
Μακροχώρι Ημαθίας. Τηλ.:
2331070401.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥΤΟ-
ΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μηχανικός,
ηλεκτρολόγος και βοηθός συ-
νεργείου.Τηλ.:2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρασε ξε-

νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ά τ ο μ ο  γ ι α
delivery με δικό του μηχανάκι
για το ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο
για Καφέ-Ζαχαροπλαστείο στη
Βέροια.Πληροφορίες στο τηλ.:
2331025700.Αποστολήβιογρα-
φικών στο dimzagaris@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ». Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαωςσερβιτό-
ραγιαπρωινή-απογευματινήεργα-
σίασεκαφενειο-σπορτκαφέ,στην
Περικλέους11στηΒέροια,περι-

οχήπαλαιάςΜητρόπολης.Τηλ.:
2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  προσφέρει εργα-

σία καθαρισμού σπιτιών κα-
θώςφροντίδαμικρώνπαιδιών
και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984
095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-

φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4

καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,
τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψε-
ων,ντουλάπαμεκλειδαριά(κε-
ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλα σε άριστη κα-
τάσταση. Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε ά-
ριστη κατάστασησε εκπληκτική
τιμή: -Τραπεζαρίαμε έξι (6) κα-
ρέκλες, από ξύλοοξιάς, χρώμα
κερασι, τιμή 260 ευρώ. -Τριθέ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντάΛΟΥΞΓκαρς.Επιπλωμενη1ΔΣΚWC
A/C260€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταασφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.
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σιος και διθέσιος καναπές
χώμαμωβ τμή150 ευρώ.
-Κρεβάτιμονόμετοστρώ-
μα. Τιμή ευκαιρίας για ό-
λα 400 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
μεστρώμα και υφασματά-
κιαπροστατευτικά,σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:
6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός, ευ-

παρουσίαστος και συντα-
ξιούχοςΑμερικής, χωρίς
οικογ. υποχρεώσεις με ι-
διόκτητη κατοικία εντός
Βέροιας, ενδιαφέρεται για
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
ετών ζητά γνωριμίαμε κυ-
ρίααπό55έως65ετώνγια
σοβαρήσχέση.Τηλ.: 6989

007541.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-

τάει κυρία με σκοπό το
γάμο, χωρίς υποχρεώ-
σεις.Τηλ.:2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ελλην ι -

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Ακέραια την πολι-
τική ευθύνη για 
την τραγωδία 

από τις πυρκαγιές, 
ανάλαβε χθες ενώπιον 
του υπουργικού συμ-
βουλίου και ενώπιον 
του ελληνικού λαού, ο 
πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας
«Εμείς δεν θα επιχειρήσουμε 

ποτέ να αποδράσουμε από τις ευ-
θύνες μας», υπογράμμισε μιλώ-
ντας στο υπουργικό συμβούλιο 
που συγκάλεσε έκτακτα «σε μια 
δύσκολη στιγμή, ίσως την πιο βα-
ριά στιγμή της κυβερνητικής μας 
θητείας», όπως είπε.

Μίλησε για ανάμεικτα συναισθή-
ματα που τον διακατέχουν, μεταξύ 
των οποίων «αγωνία αν πράξαμε 
σωστά σε όσα έπρεπε να πράξου-
με», «αν μπορούσαμε να κάνουμε 
τίποτα παραπάνω», «αν μπορού-
σαμε να σώσουμε έστω και μια 

ψυχή παραπάνω από όσες έφυγαν 
άδικα.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι με 
οδυνηρό τρόπο «κατανοούμε ότι 
κυβερνάμε μια χώρα που επί χρό-
νια κυριάρχησαν στρεβλώσεις», 
αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο-
λόκληροι οικισμοί χτίστηκαν αυ-
θαίρετα πάνω σε ρέματα και πα-
ραλίες, χωρίς καμιά πρόβλεψη για 
την ασφάλεια των κατοίκων τους, 
για να τονίσει ότι «αυτό το κράτος, 
όμως, σήμερα το διοικούμε εμείς 
και όσο κι αν είναι σωστό ότι δεν 
μπορούσαμε σε τρία χρόνια να λύ-
σουμε τεράστια προβλήματα δεκα-
ετιών, πρέπει να προβληματιστού-
με αν κάναμε ό,τι πρέπει για να το 
αλλάξουμε».

Απαντώντας στις επιθέσεις της 
αντιπολίτευσης είπε ότι δεν θα α-
κολουθήσει μια πολεμική που εκμε-
ταλλεύεται την οδύνη και τη συντρι-
βή και οδηγεί μόνο στη συσκότιση 
της αλήθειας εν ονόματι μιας μακ-
άβριας κομματικής σκοπιμότητας. 
Είπε ότι «οι ‘αποκεφαλισμοί’, την 

ώρα της μάχης, 
που είχαν γίνει 
κανόνας σε προ-
ηγούμενες τρα-
γωδίες, δεν α-
ποτελούν πράξη 
πολιτικής γενναι-
ότητας, αλλά πο-
λιτικής δειλίας» 
και τόνισε ότι «α-
φού η μάχη αυτή 
τελειώσει, αφού 
και η τελευταία 
εστία κινδύνου 
εκλείψει, τότε θα 
υπάρξει η ψύ-
χραιμη αποτίμη-
ση, και πιθανή 
απόδοση ευθυ-
νών».

Ο Αλέξης Τσί-
π ρ α ς  μ ί λ η σ ε 
«μια έμπρακτη 
έ κφ ρ α σ η  α υ -
τοκριτικής», α-
νακοινώνοντας 
ότι «θα προχω-
ρήσουμε με τα-
χύτητα και απο-

φασιστικότητα στην κατάρτιση 
ενός εθνικού σχεδίου, που 
θα αντιμετωπίζει τις οικιστι-
κές στρεβλώσεις δεκαετιών», 
καλώντας σε συμμετοχή στην 
προσπάθεια τους πάντες και 
τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης. Ανακοίνωσε επίσης την 
αναμόρφωση και αναβάθμι-
ση του μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας. 

Προανήγγειλε ότι «αν χρεια-
στεί να «σπάσουμε αβγά», να 
δουλέψουν μπουλντόζες, να 
υπάρξει σύγκρουση, ας γίνει», 
για να σημειώσει ότι «δεν πρό-
κειται, σε κάθε περίπτωση, να 
περιμένουμε με σταυρωμένα 
χέρια, και με μέτρα-ασπιρίνες 
και μεγάλα λόγια, να περιμέ-
νουμε άβουλοι την επόμενη 
τραγωδία».

Τέλος, επισήμανε ότι η Ελ-
λάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη 
καμπή και κάλεσε όλους τους 
υπουργούς να είναι σε εγρή-
γορση ώστε να μην επιτραπεί 
σε κανέναν, «σε όποιο σκοτει-
νό κέντρο κι αναφέρεται», να 
ανακόψει την πορεία της και 
τον εθνικό στόχο.
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Αλέξης Τσίπρας: « Αναλαμβάνω ακέραια την πολιτική 
ευθύνη για την τραγωδία από τις πυρκαγιές»

-”Δεν πρόκειται, σε κάθε περίπτωση, να περιμένουμε άβουλοι την επόμενη τραγωδία”, τόνισε
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