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Συνεργασία ζητάει ο Δήμος
Από πολίτες της Βέροιας και Σωματεία

για τη διαχείριση των αδέσποτων

και προτείνει επανένταξη σε
αποκεντρωμένες δημοτικές κοινότητες

PΤην επανένταξη των σκυλιών
μέσα στη πόλη, ζητά ο Φιλοζωϊκός
Όμιλος και καταγγέλει
τον Δήμο για δυσμενείς
συνθήκες στο Κυνοκομείο Σελ. 3
Οι «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη σήμερα
στο θέατρο Άλσους της
Βέροιας
-Με Λάκη Λαζόπουλο, Σοφία
Φιλιππίδου, Δημήτρη Πιατά και
Αντώνη Καφετζόπουλο
Σελ. 4

Σταϊκούρας – Βεσυρόπουλος:
«Η σημερινή Κυβέρνηση
φέρει επάξια τον τίτλο
της Κυβέρνησης των φόρων,
των κατασχέσεων
και των πλειστηριασμών»
Σελ. 5

SPORT

Ανανέωσε την
συνεργασία
με τους
Βασίλη Γκανά
και Μάριο
Τρομπούκη ο
ΑΟΚ Βέροιας
Σελ. 11
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Συμπαραστάτης στη
σημερινή συγκέντρωση
των αγροτών
στον ΕΛΓΑ Βέροιας
ο αντιπεριφερειάρχης
Ημαθίας

Σελ. 3

Κάλεσμα του
αντιπεριφερειάρχη
Ημαθίας για συμμετοχή
στο συλλαλητήριο για την
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στη Βεργίνα
Σελ. 3
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)
Ιδρυτής

+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία

ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.
Εκδότης - Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Σύμβουλος Έκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΕΤΟΣ:
2018
Μήνας: 7
Εβδομάδα: 27
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Ανατολή Ήλιου:
.51
Δύση  Ήλιου: 19
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,
ωδού επ. Κρήτης
Ανδρέου του Μελ
Λουκίας

Με σεβασμό στα σκυλιά…
αλλά και στους ανθρώπους
Συνεχίζουμε και επιμένουμε για το θέμα των
αδέσποτων σκυλιών στην Βέροια, αφού τα παράπονα
είναι καθημερινά και η καθημερινότητα του πολίτη
προβληματική. Βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες
μια προσπάθεια του δήμου να ελέγξει την κατάσταση,
αλλά τούτο προϋποθέτει συνεργασία και όχι
τρικλοποδιές. Μέσα και από την ραδιοφωνική εκπομπή
«ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θ.
Κορωνάς ζήτησε την συνεργασία των πολιτών και των
φιλοζωικών σωματείων για να ελεγθεί η κατάσταση. Η
απάντηση ήρθε μετά από λίγες ώρες ήταν η έγγραφη
καταγγελία του φιλοζωικού ομίλου Ημαθίας για τις
κακές συνθήκες παραμονής. Αυτή η διελκυστίνδα
μεταξύ δήμου και φιλοζωικών πρέπει να σταματήσει.
Με γνώμονα το καλό το ζώων, αλλά και των πολιτών
υπάρχουν λύσεις που σίγουρα πάντως δεν είναι η
μετατροπή του κέντρου της πόλης σε κυνοκομείο. Οι
καιρικές συνθήκες σίγουρα δεν ευνοούν μεγαλόσωμα
σκυλιά που ασφυκτιούν στα πολυσύχναστα πεζοδρόμια
του κέντρου και είναι κοινή λογική να βρίσκονται σε
ελεγχόμενο και προστατευμένο περιβάλλον όπως είναι
περιοχές σε περιφερειακές δημοτικές κοινότητες…για
το καλό και των ζώων, αλλά και των ανθρώπων!

ΓΡΑΦΕΙΑ

Βενιζέλου 10, Βέροια
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr
e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Τους
βέπουμε
κάθε μέρα με
τα παντελόνια κάτω
και αμέσως να τους
παρεξηγήσουμε.
Αφού κολάνε τα
μπατζάκια στην καρέκλα
απ’ το μέλι, τί να κάνουν;
Ή την καρέκλα
θα πάρουν μαζί
ή το παντελόνι
θα αφήσουν!
Έλεος!

Εάν του προταθεί, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο
συμμετοχής του στα… κοινά!
Στις 31 Ιουλίου λήγει η
θητεία του Προϊσταμένου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας   κ. Διονύση
Διαμαντόπουλου, αλλά με
πρόσφατη υπουργική απόφαση η θητεία παρατείνεται
μέχρι την επιλογή των νέων στελεχών, στο τέλος της
χρονιάς ή στις αρχές του νέου έτους.
Τί θα κάνετε μετά; τον
ρωτήσαμε σε συνέντευξή
του στον ΑΚΟΥ 99.6 («Πρωινές σημειώσεις») με τη Σοφία Γκαγκούση. «Ο υπηρεσιακός μου βίος λήγει σε δύο
χρόνια και υπάρχουν διάφορες σκέψεις, είπε. (Από το να
ξαναμπεί σε τάξη μέχρι… «θα δούμε»).
Ωστόσο, μπήκαμε στον πειρασμό να τον ρωτήσουμε
εάν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί, στη συνέχεια, με τα
κοινά και την πολιτική ζωή…
«Με αιφνιδιάζετε…» είπε και αναφέρθηκε σε δύο ρητά.
Ένα του Πλάτωνα που χαρακτηρίζει άχρηστους όσους δεν

ασχολούνται με τα κοινά, καισε ένα του Καζαντζάκη, ότι,
άνθρωπος πάει να πει χρήσιμος για τον τόπο του.
«Με τα κοινά ασχολούμαι,
με ενδιαφέρουν και έχω πολιτική θέση, άποψη και αναφορά. Το χρήσιμος όμως είναι
αυτοπροσδιορισμός. Άλλοι
θα πουν εάν είσαι χρήσιμος,
δεν μπορώ να το πω εγώ….
Βέβαια, δεν υπάρχει τίποτα
συγκεκριμένο, ούτε είναι στις
σκέψεις μου προς στιγμή.
Αργότερα ίσως, ναι…» πρόσθεσε τονίζοντας ότι βασικό είναι να σου πουν ότι είσαι
χρήσιμος.
Είναι προφανές λοιπόν ότι ο κ. Διαμαντόπουλος δεν
αποκλείει το ενδεχόμενο ενασχόλησής του με τα κοινά, σε
επίπεδο Αυτοδιοίκησης ή εθνικό, εάν του προταθεί κάτι
τέτοιο. Αλλά μέχρι τότε… βλέπουμε! Αν και ο πολιτικός
χρόνος, μετράει αντίστροφα, πάντα, λόγω… ζυμώσεων και
διαδικασιών!

Δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και είναι
πολύ νωρίς για σχέδια διαδοχής Βοργιαζίδη, δήλωσε
«ΛΑΙΚΑ & ΑΙΡΕΤΙΚΑ» ο αντιδήμαρχος Θ. Κορωνάς
«Δεν με ενδιαφέρει να είμαι υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ», αυτή ήταν η τοποθέτηση του
αντιδημάρχου Θεόφιλου Κορωνά στην ραδιοφωνική
εκπομπή «ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ», χθες το μεσημέρι σε
ερώτηση που δέχθηκε. Υπογράμμισε ότι επιθυμεί
να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την
παράταξη του Κώστα Βοργιαζίδη και παρά την ένταξή του στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδιοικητικά παραμένει στο
πλευρό του νυν δημάρχου. Στην επόμενη ερώτηση
αν στην μετά Βοργιαζίδη εποχή θα υπάρξει «δαχτυλίδι» ή διαδοχή όπως ακούγεται για τον Θ. Κορωνά,
απάντησε ότι μοναδικός σκοπός του είναι η νίκη του
συνδυασμού του Κ. Βοργιαζίδη στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και δεν είναι δυνατόν από τώρα
κάποιος να κάνει τέτοιου είδους σχέδια. «Τα πράγματα είναι ρευστά και όποιος σχεδιάζει κάτι τέτοιο
πλανάται πλάνην οικτρά…» κατέληξε.  

Η Μαθητεία του ΕΠΑΛ Βέροιας αξίζει να στηριχθεί!
Για την αναγκαιότητα
ενίσχυσης του θεσμού της
μαθητείας στο Νομό μας
καθώς και για τις ειδικότητες που λειτουργούν στο
1ο ΕΠΑΛ Βέροιας, μίλησε χθες το πρωί στον ΑΚΟΥ 99.6 ο   Διευθυντής
του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας κ.  
Βαπτιστής Παντής. Ο
θεσμός σχετίζεται με την
πρακτική εξάσκηση αλλά
και την προϋπηρεσία των
μαθητών στους τομείς που
εξειδικεύονται, σε τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, όπου οι μαθητευόμενοι
μπορούν παράλληλα με την εξάσκησή τους, να αναδείξουν τις δυνατότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα Επαγγελματικά Λύκεια. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 1ο
ΕΠΑΛ Βέροιας διαθέτει τις περισσότερες ειδικότητες στην
Ελλάδα (15 σε αριθμό), καθώς εξίσου σημαντικό είναι το
γεγονός ότι οι μαθητές είναι ασφαλισμένοι και αμείβονται
κατά τη διάρκεια της μαθητείας, η οποία δίνει ευνοϊκούς
όρος και στις επιχειρήσεις για την απασχόληση  των μα-

θητών. Εξάλλου αυτή είναι και η ουσία του προγράμματος, να εμπλακεί και η τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα στο επαγγελματικό μέλλον των νέων ανθρώπων.
Όποιος ενδιαφέρεται πάντως τόσο για το πρόγραμμα
της μαθητείας όσο και για τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ Βέροιας ή επιθυμεί να εγγραφεί σε κάποιο τμήμα, μπορεί
να απευθυνθεί στη Διεύθυνση στο τηλέφωνο 23310
29511 , όπου μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες
και διευκρινίσεις. Και παρότι τα σχολεία βρίσκονται σε
καλοκαιρινές διακοπές το ΕΠΑΛ κάθε Τετάρτη κυρίως θα
είναι ανοιχτό και θα απαντάει στους ενδιαφερόμενους

Για το θερινό ωράριο των Αστικών

Παράπονα αναγνωστών σταλμένα με
mail και μηνύματα:
«Από 1 Ιουλίου ισχύει το θερινό ωράριο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Βέροια. Όμως το νέο πρόγραμμα δεν υπάρχει στο σταθμαρχείο γιατί τελείωσε, στις
εφημερίδες δεν αναφέρεται, η επίσημη
ιστοσελίδα των Αστικών δεν το έχει ανεβάσει, οι φωτεινές επιγραφές των στάσεων δεν λειτουργούν… Στην τελική φταίμε
κιόλας γιατί δεν είμαστε ενημερωμένοι ως
επιβάτες!!»
Επειδή το ΚΤΕΛ Αστικών προσέχει την
ενημέρωση και τη σωστή επικοινωνία με
τον κόσμο, είμαστε βέβαιοι ότι θα αποκαταστήσει άμεσα το κενό…
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Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6 για τα αδέσποτα

Θ. Κορωνάς: «Πρόθεση του Δήμου είναι να επανεντάσσονται
σε περιοχές αποκεντρωμένων δημοτικών κοινοτήτων»

-Τις συνθήκες του Κυνοκομείου καταγγέλει ο Φιλοζωικός Όμιλος και ζητει επανένταξη των αδέσποτων στην πόλη
Για το θέμα των αδέσποτων σκυλιών μίλησε
χθες το μεσημέρι στην
ραδιοφωνική εκπομπή
του ΑΚΟΥ 99.6 «ΛΑΙΚΑ
& ΑΙΡΕΤΙΚΑ» ο καλεσμένος, αντιδήμαρχος
Βέροιας, Θεόφιλος Κορωνάς. Ο αντιδήμαρχος
τόνισε ότι ο δήμος Βέροιας δεν ευθύνεται για την
κατάσταση, αφού είναι από τους πιο πλήρεις από
πλευράς στελέχωσης και
υποδομών, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα στην
καθημερινότητα του πολίτη της Βέροιας παραμένει.
Η πενταμελής επιτροπή που έχει ορισθεί για την
διαχείριση των σκυλιών ειδικά σε περιοχές που εντοπίζεται αυξημένος αριθμός αδέσποτων, θα συνεχίσει
την περισυλλογή και δεν θα επανεντάσσει τα ζώα
στο κέντρο της Βέροιας(Βενιζέλου, Αγ. Ανάργυροι,
Πιερίων). Η πρόθεση είναι να επανεντάσσονται σε
περιοχές μετά από εισήγηση της διεύθυνσης περιουσίας σε αποκεντρωμένες δημοτικές κοινότητες.
Και τούτο γιατί τα περισσότερα σκυλιά λόγω ράτσας(ποιμενικά) είναι μεγαλόσωμα και φυσικός τους
χώρος σίγουρα δεν είναι τα κεντρικά πεζοδρόμια της
πόλης. Αναφερόμενος στο ρεπορτάζ της εφημερίδας
ΒΕΡΟΙΑ για σημεία που έχουν εντοπιστεί στην πόλη,
που είναι ιδιωτικές περιουσίες και πολλαπλασιάζονται με ραγδαίο ρυθμό τα σκυλιά, δήλωσε ότι καλό
θα ήταν να συνεργαστούν οι ιδιοκτήτες και να παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του δήμου, προκειμένου να στειρώσουν τα σκυλιά και να ελεγθεί έτσι

η αναπαραγωγή τους. Επίσης
ζήτησε ανοιχτά την βοήθεια του
κόσμου, με πληροφορίες, για
να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι
μεταφοράς και διοχέτευσης
πληθυσμού σκυλιών στο κέντρο και στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας.
Καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας
Την ίδια ημέρα, χθες, κοινοποιήθηκε στα ΜΜΕ, στν Δήμαρχο και το αρμόδιο Υπουργείο, καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας, η οποία
αναφέρει τα εξής:
«Ενόψει του επερχόμενου καύσωνα, ζητούμε την
άμεση επανένταξη και απεγκλωβισμό των ζώων,
που άνευ λόγου βρίσκονται εντός του Κυνοκομείου
μέσα σε κλουβιά, τα οποία έχουν για στέγαστρα
σήτες θερμοκηπίου, μη δυνάμενα να προστατευτούν
από την έντονη ηλιοφάνεια και τις σφοδρές βροχοπτώσεις.
Η πολύμηνη περαιτέρω παραμονή τους εκεί (σε
ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν το έτος), εκτός
του ότι είναι απάνθρωπη, είναι επίσης και παράνομη,
διότι αποτελεί τον απόλυτο βασανισμό και κολάζεται
ποινικά σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012, ως τροποποιήθηκε με τον 4235/2014, επισύρει δε αυτεπαγγέλτως ποινική δίωξη για τους υπεύθυνους που δεν
μεριμνούν.
Απαιτούμε λοιπόν απλά την εφαρμογή του νόμου.
Επίσης, σας αναφέρουμε ότι το Κυνοκομείο Βέροιας φιλοξενεί πάνω από 90 ζώα, ενώ έχει νόμιμη
άδεια για 17.

Επισημαίνουμε για πολλοστή φορά
την απουσία ουσιαστικού ενδιαφέροντος από την πλευρά του Δήμου για
την επίλυση του προβλήματος των αδέσποτων. Το μοναδικό ενδιαφέρον
από την πλευρά του Δήμου εστιάζεται
προς τη λάθος κατεύθυνση της αυθαίρετης περισυλλογής και του μόνιμου
εγκλεισμού τους σε κλουβιά κάτω από
αντίξοες και δυσμενείς συνθήκες. Και
πάλι επαναλαμβάνουμε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με τον τρόπο αυτόν.
Επισημαίνουμε ότι η πενταμελής
επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ενημερώνεται από εσάς κάθε 2 μήνες και
μονάχα στα χαρτιά, καθόσον η πρόσβαση μας στα κλουβιά του Κυνοκομείου έχει απαγορευτεί αυθαίρετα από εσάς και κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Κλείνοντας,
δηλώνουμε ρητώς και κατηγορηματικώς, ότι δεν βρισκόμαστε σε διαμάχη μεταξύ σας, μοναδικό στόχο
έχουμε τη διαφύλαξη των αδέσποτων ζώων, δεν επιθυμούμε δικαστικές διενέξεις, πλην όμως οφείλουμε
να σας ενημερώσουμε ότι εφόσον δεν διορθωθεί η
κατάσταση και διαπιστώσουμε εκ νέου παραβάσεις
της κείμενης νομοθεσίας, τότε άνευ άλλης ειδοποιήσεως σας θα κινηθούμε δικαστικά».
Απάντηση του αντιδημάρχου
Απαντώντας στην καταγγελία του Φιλοζωικού
Ομίλου Ημαθίας για απάνθρωπες και παράνομες
συνθήκες παραμονής των σκυλιών στις δομές του
δήμου, ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς, δήλωσε στο ΛΑΟ, ότι τα κλουβιά είναι αεριζόμενα και
διαθέτουν φυσική και τεχνητή σκίαση από υπόστεγα.
Υπάρχει επίσης συνεχής παροχή νερού και τροφής,

γίνεται καθημερινός καθαρισμός και το σημαντικότερο, πλησίον του καταφυγίου βρίσκεται το κτηνιατρείο, απ’όπου ο κτηνίατρος έχει την δυνατότητα να
παρακολουθεί συνεχώς την υγεία των σκυλιών. Για
τον αριθμό των σκυλιών που φιλοξενούνται τόνισε
ότι εκτός του χώρου του καταφυγίου, έχει διαμορφωθεί χώρος αρκετών στρεμμάτων προσωρινής
επανένταξης των σκυλιών μέχρι να ορισθεί ο χώρος
μόνιμης επανένταξης. Αυτήν εξάλλου την τακτική
ακολουθεί και το έτερο φιλοζωικό σωματείο, στο
οποίο έχει παραχωρηθεί παράπλευρη έκταση και φιλοξενούν αρκετά ζώα. Πάντως όπως χαρακτηριστικά
υπογράμμισε «δεν είναι δυνατόν οι καταγγέλλοντες
να είχαν τα σκυλιά σε κλιματιζόμενους χώρους ή σε
πιο ενδεδειγμένο περιβάλλον!» Σε κάθε περίπτωση
όλες οι ενέργειες που κάνει ο δήμος είναι σε γνώση
και των φιλοζωικών σωματείων και της αρμόδιας
εισαγγελίας.

Συμπαραστάτης στη σημερινή συγκέντρωση των αγροτών
στον ΕΛΓΑ Βέροιας ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας
Την διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας δέχθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Ιουλίου, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης. Ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε τη στήριξή του στον αγροτικό κόσμο, όχι μόνο της Βέροιας, αλλά όλης της Ημαθίας και της Πέλλας, ο οποίος και παραμένει απλήρωτος από την καταστροφή της παραγωγής του, από την περσινή θεομηνία, αλλά και αντιμετωπίζει εκ νέου
τεράστια προβλήματα με τις πρόσφατες, έντονες, βροχοπτώσεις, που επέφεραν μεγάλο και δυσαναπλήρωτο πλήγμα σε κεράσια, ροδάκινα, επιτραπέζια και συμπύρηνα , νεκταρίνια, δαμάσκηνα, καθώς και στα μήλα
από την πρόσφατη χαλαζόπτωση.
«Σήμερα υποδέχθηκα στην Π.Ε Ημαθίας, όχι απλώς τα μέλη της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου
Γεωργών Βεροίας, αλλά φίλους και συνεργάτες. Λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης στον χώρο
του πρωτογενούς τομέα, γνωρίζω απόλυτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για συνεχόμενες χρονιές.
Η κατάσταση είναι πλέον τραγική, ενώ οι αγρότες μας δεν έχουν ακόμη πληρωθεί τις περσινές τους αποζημιώσεις από την αντίστοιχη θεομηνία. Για τις νέες καταστροφές έχω ενημερωθεί πλήρως και έχω αποστείλει
σχετικό έγγραφο στον περιφερειάρχη μας, Απόστολο Τζιτζικώστα, ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ. Την Τετάρτη (σήμερα) θα είμαστε στο πλευρό
των αγροτών μας, στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στον ΕΛΓΑ Βέροιας. Ο αγροτικός κόσμος
μας, με το νέο πλήγμα που υπέστη και φυσικά με το συνεχιζόμενο ρωσικό εμπάργκο, σβήνει. Οφείλει η
κυβέρνηση να ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ από την Ευρωπαϊκή Ένωση την άμεση αποζημίωση τους για τις καταστροφές,
αλλά και για τις δραματικές επιπτώσεις του εμπάργκο. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ» τόνισε σε δήλωση του, μετά την
συνάντηση, ο κ.Καλαϊτζίδης.

Κάλεσμα του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας για συμμετοχή
στο συλλαλητήριο για την
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στη Βεργίνα

Την οργανωτική επιτροπή του συλλαλητηρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Αιγές (Βεργίνα), την
αρχαία πρωτεύουσα των Μακεδόνων, ενάντια στην συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, για την παραχώρηση του
ονόματος, αλλά και εθνότητα και γλώσσας στους σκοπιανούς, υποδέχθηκε την Τρίτη 3η Ιουνίου, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης.
Ο κ. αντιπεριφερειάρχης, μεταφέροντας μήνυμα του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, εξέφρασε
την θερμή του συμπαράσταση στον κοινό αγώνα των Ημαθιωτών, αλλά και όλων των Ελλήνων, ενάντια
στην συμφωνία των Πρεσπών. «Καλώ τους πολίτες της Ημαθίας να βρεθούν όλοι, την Δευτέρα 9ης Ιουλίου, στις 7,30 το βράδυ, στις Αιγές, την σημερινή Βεργίνα. Είναι χρέος μας απέναντι στον Βασιλέα Φίλλιπο
τον Β΄ και τον Μέγα Αλέξανδρο να διατρανώσουμε ειρηνικά, ενάντια στην συμφωνία που παραδίδει «γη
και ύδωρ» στους σκοπιανούς. Και φυσικά καλώ την συγκυβέρνηση να δώσει λόγο στους Έλληνες, ώστε
να αποφασίσουν οι ίδιοι, μέσω δημοψηφίσματος, για το αν επιτρέψουν αυτό το ανοσιούργημα, που θα
ανοίξει την «Κερκόπορτα» μελλοντικών εθνικών καταστροφών.Η Μακεδονία είναι ΜΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ»
τόνισε, σε δήλωση του, ο κ. Καλαϊτζίδης.
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Οι «Βάτραχοι»
του Αριστοφάνη
σήμερα στο θέατρο
Άλσους της Βέροιας
-Με Λάκη Λαζόπουλο, Σοφία Φιλιππίδου,
Δημήτρη Πιατά και Αντώνη Καφετζόπουλο

Οι επιχειρήσεις Μαροσούλη σε συνεργασία
με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου παρουσιάζουν σήμερα
Τετάρτη στις 9.15 στο θέατρο Άλσους της Βέροιας, μία από τις ευρηματικότερες κωμωδίες
του Αριστοφάνη, τους Βατράχους για την θερινή καλλιτεχνική περίοδο 2018, σε σκηνοθεσία
του Κώστα Φιλίππογλου.
Ο θεός Διόνυσος μασκαρεμένος σε Ηρακλή
θα κατεβεί στον Άδη, για να φέρει στη γη τον
Ευριπίδη, αφού η Αθήνα δεν έχει πια έναν τουλάχιστον μεγάλο ποιητή. Το ταξίδι αυτό, αν και
γίνεται μέσα στον επιβλητικό ζόφο του κόσμου
των ψυχών, διαθέτει την ευθυμία μιας ψυχαγωγικής περιήγησης, η οποία αγγίζει τα όρια του
μεσαιωνικού καρναβαλιού.
Ο Διόνυσος δεν κατεβαίνει στον Άδη για να
φέρει στον κόσμο ούτε κάποιον παλιό-καλό
πολιτικό ούτε κάποιον παλιό-καλό φιλόσοφο ή
στρατηγό. Κατεβαίνει για να φέρει έναν δραματικό ποιητή. Είναι προφανές πως ο Αριστοφάνης θεωρεί την ποίηση και το θέατρο το
μόνο φάρμακο για να σώσει την χώρα από την
παρακμή. Περίεργο πραγματικά, με τα δικά μας
δεδομένα.
Οι «Βάτραχοι» διδάχτηκαν στα Λήναια το
405 π.Χ., όταν ο Διόνυσος απογοητευμένος
από την πενία των δραμάτων που παρουσιάζονται στην Αθήνα, κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο
προκειμένου να φέρει πίσω ένα μεγάλο ποιητή,
ικανό να σώσει την Πόλη από την παρακμή. Για
τον σκοπό αυτό, διοργανώνει έναν ποιητικό αγώνα ανάμεσα στον Αισχύλο και τον Ευριπίδη,
ορίζοντας διαιτητή τον ίδιο τον Πλούτωνα, ώστε
ο καλύτερος εκ των δύο να επιστρέψει. Και
καλύτερος για τον Αριστοφάνη, που σατιρίζει
ανελέητα τα νεωτερικά ήθη, άρα και τον τότε
εκπρόσωπό τους Ευριπίδη αναδεικνύεται ο Αισχύλος. Ο Αισχύλος θα είναι ο νικητής.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Βοηθός σκηνοθέτις : Γιώτα Σερεμέτη

Σκηνικά – κοστούμια: ΤέληςΚαρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου
Κίνηση: Σοφία Πάσχου
Μουσική: Νίκος Γαλενιανός
Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Σίλια Κόη
Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος
Δημόσιες Σχέσεις : Νταίζη Λεμπέση
Διανομή:
Ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):
Λάκης Λαζόπουλος
Σοφία Φιλιππίδου
Δημήτρης Πιατάς
και ο Αντώνης Καφετζόπουλος
Μαζί τους οι:
Άννα Καλαϊτζίδου
Γιάννης Στεφόπουλος
Γιώργος Συμεωνίδης
Εριφύλη Στεφανίδου
Τάσος Δημητρόπουλος
Γιάννης Γιαννούλης
Βασίλης Παναγιωτόπουλος
Ειρήνη Μπούνταλη
Φοίβος Συμεωνίδης
Χρήστος Κοντογεώργης
Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος
Μουσικοί – perfomers:
Σταμάτης Πασόπουλος
Christoph Blum
Βασίλης Παναγιωτόπουλος
Στο χορό συμμετέχει όλος ο θίασος.
Τιμές εισιτηρίων
15€ προπώληση
Γενική είσοδος: 20 ευρώ
Φοιτητικό, ανέργων: 15 ευρώ
Ώρα έναρξης: 21:15
Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες/ χωρίς διάλειμμα
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο ΧΩΡΟ
ΤΕΧΝΩΝ , 2331078100 και στο βιβλιοπωλείο
ΕΠΙΚΑΙΡΟ , 2331024612 .

Τη Δευτέρα 9 Ιουλίου

Κώστας Μαλιάτσης, Mikeius και Ηλίας Φουντούλης
στο “Comedy For The Masses” στη Νάουσα

Κώστας Μαλιάτσης, Mikeius και Ηλίας Φουντούλης αυτή τη φορά μαζί σε μία παράσταση,
ανανεωμένη μέχρι το κόκκαλο στη Νάουσα τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο
ΝάουσαςΤο πρώτο stand up comedy show, που τόλμησε να ξεφύγει από το δίπολο «Αθήνα-Θεσσαλονίκη», φέρνοντας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το γέλιο και την αιχμηρή γλώσσα σε κάθε
λογής κακός κείμενα, επιστρέφει με τα πιο «καμένα» λογοπαίγνια της επικράτειας δια χειρός Ηλία
Φουντούλη.
Η πιο δημιουργική παρέα του youtube, ξεκινά τη περιοδεία της για τα καλά με στόχο να μην αφήσει κανένα φίλο των εκπομπών και των …ατακών τους δυσαρεστημένο. Εσύ το μόνο που έχεις
να κάνεις είναι να αγοράσεις εγκαίρως το εισιτήριο σου και να έρθεις στη παράσταση.
Τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Κώστα Μαλιάτση, του Mikeius και του Ηλία Φουντούλη.
Ώρα έναρξης: 21.30 Γενική είσοδος: 9 ευρώ.Εισιτήρια προπωλούνται στο Café Neon (Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, τηλ.2332022662)

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου

«Μπαμπά μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή…»
για μία παράσταση στη Βέροια
Η παράσταση που παρακολούθησαν
πάνω από 1,7 εκατομμύρια θεατές

Για 11η σαιζόν η θεατρική παράσταση «Μπαμπά
,μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή…» επιστρέφει στη
Βέροια για μία και μόνο παράσταση, την Παρασκευή 6
Ιουλίου και ώρα 21:30 στο
Θέατρο Άλσους «Μελίνα
Μερκούρη».
Η παράσταση έχει ταξιδέψει εδώ και πέντε συνεχόμενα χρόνια σε Ελλάδα
και Κύπρο, καθώς και στο
εξωτερικό, σε σκηνοθεσία
Δέσποινας Μπεμπεδέλη.
Το καλοκαίρι του 2017
πραγματοποίησε μια μεγάλη
καλοκαιρινή περιοδεία γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία,
ενώ τον Μάιο του 2017 το
θέατρο Ράδιο Σίτυ στη Θεσσαλονίκη ήταν ο τελευταίος
σταθμός του «ασταμάτητου»
«Μπαμπά…».
Δύο αδελφές (κανονικές)
και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες ταξιδεύουν στο
χωριό της καταγωγής τους για να κηδέψουν τον πατέρα τους! Οι συγγενείς που τις συντρέχουν παρουσιάζουν όμως περίεργες και λανθάνουσες συμπεριφορές…Οι πρώην «φίλοι» του μπαμπά είναι λίγο…
κάπως! Μία μοιρολογίστρα θέλει σώνει και καλά να
κλάψει τον νεκρό αλλά κρύβει επιμελώς και ένα περίστροφο στην μαντίλα…Ο παραγιός δεν είναι Αλβανός!
Είναι πέφτουλας…Το χωριό έχει φιλόδοξες δημοσιογράφους! Η Γωγούλα είναι προτεινόμενη για αποχώρηση στο Survivor. Ο Αγροφύλακας έχει βγάλει το
Γυμνάσιο! Σε κάποιους αρέσουν υπερβολικά τ’ Αρχαία
(στους πιο πολλούς). Ο ίδιος ο νεκρός, κοιτάει μη θέλει
βάψιμο το ταβάνι και όταν βλέπει την κηδεία του στην
τηλεόραση ανακράζει«Τίποτα δεν είμαστε, βρε παιδί

μου. ΧΟΥΣ!».
Και το σπίτι αρχίζει να γεμίζει με πτώματα…
Από έρωτα, από συμφέρον, από κυνισμό και από
αφέλεια…
Τη μαύρη κωμωδία σκηνοθετεί κι αυτό το καλοκαίρι ο
Αλέξανδρος Ρήγας.
Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά οι:
Γιώργος Γιαννόπουλος,
Ευαγγελία Μουμούρη,
Σπύρος Μποφίλιος, Φωτεινή
Ντεμίρη,
Μάνος Πίντζης, Πρόδρομος Τοσουνίδης, Ευτυχία Φαναριώτη,
Παρθένα Χοροζίδου,
Κωνσταντία Χριστοφορίδου
Τιμές εισιτηρίων :
12 Προπώληση
15 Γενική Είσοδος
ΑΜΕΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας – Δημήτρης Αποστόλου
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας
Κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα
Σκηνικά: Αλανιάδη Μαρία – Στασινού Αγνή
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αντώνης Αντωνίου
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: Π.ΜΕΛΑ &
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, 23310-78100
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29,
23310-24612
ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44, 23310-20201
ΟΥΖΕΡΙ ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ,
23311-20327

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 - INCREDIBLES 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΜΠΡΑΝΤ ΜΠΕΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ
ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ
ΖΕΡΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΧΙΛΝΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Προβολές: κάθε μέρα στις 18.30

Η αγαπημένη οικογένεια υπερ-ηρώων είναι και πάλι
εδώ στους «Απίθανους 2» - ενώ η Έλεν βρίσκεται εκεί
έξω με σκοπό να σώσει τον κόσμο, ο Μπομπ μαζί με την
Βάιολετ και τον Ντας προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα
με τις συνθήκες της καθημερινής ζωής στο σπίτι. Είναι
μια δύσκολη μετάβαση για τον καθένα, την ίδια στιγμή
που όλη η οικογένεια αγνοεί τις υπερδυνάμεις του μικρού
Jack-Jack. Όταν όμως ένας καινούργιος εχθρός συλλαμβάνει ένα ιδιοφυές, μα επικίνδυνο σχέδιο, οι Απίθανοι θα
πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν ξανά με
τον Frozone για να νικήσουν – εύκολο στα λόγια, αλλά
όχι στην πράξη, ακόμα κι όταν είσαι ένας από τους «Απίθανους».

Αίθουσα 1 - ΘΕΡΙΝΗ Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα
μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 8 - OCEAN’S 8
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΓΚΑΡΙ ΡΟΣ
Ηθοποιοί:
ΣΑΝΤΡΑ ΜΠΟΥΛΟΚ, ΑΝ
ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ, ΕΛΕΝΑ ΜΠΟΝΑΜ ΚΑΡΤΕΡ,
ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΜΙΝΤΙ ΚΑΛΙΝΓΚ
Προβολές: Κάθε μέρα στις 21.15

28/6/18 - 4/7/18

H θηλυκή συμμορία των 8 με all-star cast και κόλπα
που δεν θα τολμούσαν ποτέ τα αγόρια.
Η αντρική all-star «Συμμορία των 11» του Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκτά μία νέα βερσιόν με ηρωίδες οκτώ
εκθαμβωτικές σταρ: Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ,
Ριάνα, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Μίντι Κάλινγκ, Σάρα Πόλσον, Αν Χάθαγουεϊ και Οκοαφίνα καταστρώνουν το απόλυτο σχέδιο κλοπής ανεκτίμητων κοσμημάτων που έχει
τα φόντα να στέψει το «Ocean’s 8» κορυφαίο heist movie
του 2018.
Η νέα συμμορία 8 γυναικών που αποτελείται από τις
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena
Bonham Carter, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling
και Awkwafina, θα προσπαθήσει να οργανώσει και να
διαπράξει τη μεγαλύτερη ληστεία κοσμημάτων που έχει
συμβεί ποτέ στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο στόχαστρό της
το ετήσιο Μet Gala. Το σίκουελ στην τριλογία του Steven
Soderbergh έχει πρωταγωνίστρια την Debbie Ocean,
αδελφή του Danny Ocean (George Clooney) την οποία
υποδύεται η Sandra Bullock.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου
ΣΤΑΡ παρακάτω:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Σταϊκούρας –
Βεσυρόπουλος:
«Η σημερινή Κυβέρνηση
φέρει επάξια τον τίτλο της
Κυβέρνησης των φόρων,
των κατασχέσεων
και των πλειστηριασμών»

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας, κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:
«Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επιβεβαιώνουν το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί τους πολίτες η επιλογή της Κυβέρνησης να υπερφορολογήσει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, τα χρέη των πολιτών μόνο προς την εφορία έχουν διαμορφωθεί
στα 101,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 38% από το τέλος του 2014. Επιπλέον, μόνο το
Μάιο, επιβλήθηκαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε 11.000 πολίτες, με τον συνολικό
αριθμό αυτών που έχουν υποστεί κατασχέσεις να ανέρχεται πλέον στα 1.128.203
άτομα.
Η πολιτική της υπερφορολόγησης έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής, αλλά και της
αντοχής των πολιτών, και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Όλοι, πλην της Κυβέρνησης,
η οποία υποστηρίζει στο δήθεν αναπτυξιακό της σχέδιο ότι «ο συνολικός φορολογικός συντελεστής δεν είναι υπερβολικός σε ευρωπαϊκή κλίμακα». Η σημερινή Κυβέρνηση φέρει επάξια τον τίτλο της Κυβέρνησης των φόρων, των κατασχέσεων και των
πλειστηριασμών.
Η Νέα Δημοκρατία, αντίθετα, πιστεύει στην απόλυτη ανάγκη μείωσης των φόρων
και των ασφαλιστικών εισφορών και έχει το σχέδιο αλλά και την αποφασιστικότητα να
την κάνει πράξη».

www.laosnews.gr
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Με προσδοκίες τόνωσης
της κίνησης και τζίρου
ξεκίνησαν οι φετινές
θερινές εκπτώσεις
-Οδηγίες και διευκρινήσεις από την ΕΣΕΕ

Με την ευκαιρία της διενέργειας των θερινών
εκπτώσεων, η
ΕΣΕΕ έδωσε οδηγίες και διευκρινίσεις για την
έναρξη των θερινών εκπτώσεων
όσο και για τη λειτουργία των καταστημάτων την
πρώτη Κυριακή
αυτών. Οι θερινές
εκπτώσεις του έτους 2018 θα διαρκέσουν από τη
Δευτέρα 9 Ιουλίου
έως και το τέλος
Αυγούστου, δηλαδή θα λήξουν την
Παρασκευή 31
Αυγούστου.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη
τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού
έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται
στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε
άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που
υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του
παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε
κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις
αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο
ποσοστό.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην
αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες
θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να
αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται
στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων ή
παρουσιάζουν ανακριβείς και παραπλανητικές τιμές επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως
και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά
την πρώτη Κυριακή
κατά την έναρξη της
χρονικής περιόδου
των εκπτώσεων, ήτοι
την Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018. Το πλαίσιο ωραρίου για την
συγκεκριμένη Κυριακή καθορίζεται από
ώρα 11:00 έως ώρα
20:00.
Ο Πρόεδρος της
ΕΣΕΕ κ. Βασίλης
Κορκίδης δήλωσε
σχετικά:
«...Οι φετινές θερινές εκπτώσεις ελπίζουμε να αφήσουν
θετικό πρόσημο σε αγοραστική κίνηση και
τζίρο στην αγορά. Το
κλίμα στον εμπορικό
κόσμο είναι ανάμικτο
με ελπίδες για αύξηση του τζίρου αλλά

και έντονο προβληματισμό καθώς, οι θερινές εκπτώσεις
πραγματοποιούνται σε περιβάλλον αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων όλων των καταναλωτών, με αποτέλεσμα οι αγορές να μπαίνουν σε «δεύτερη μοίρα».
Οι έμποροι σε μεγάλο βαθμό εναποθέτουμε τις ελπίδες
μας στην τουριστική κίνηση και την «εισαγόμενη κατανάλωση» που αυτή την περίοδο εντείνεται ωστόσο, όπως
γνωρίζουμε, αυτή η βοήθεια υφίσταται, αλλά όχι για όλες
τις πόλεις της χώρας και όχι για όλες τις περιοχές της Αθήνας. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις κυμαίνονται συνήθως
σε επίπεδα λιανικών πωλήσεων της τάξης των 7 δισ.
ευρώ και εφόσον επιτευχθούν αυτοί οι αριθμοί, θα δώσουν σημαντική ανάσα στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων με τη προϋπόθεση ότι η ένταση του τουρισμού
θα αποτυπωθεί με θετικά αποτελέσματα τουριστικών
εσόδων στο σύνολο του ελληνικού εμπορίου. Εύχομαι σε
εμπόρους και καταναλωτές, καλές καλοκαιρινές εκπτώσεις, καλές δουλειές και καλές αγορές...».
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ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου
Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής της
πολυαγαπημένης μας μητέρας
και γιαγιάς

ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚ.
ΧΩΜΑΤΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους
προς το Θεό.
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 3

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας
ο Παύλος Ζουμπόδης του
Αναστασίου σε ηλικία 87 ετών.
Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

8ήμερα διακοπών
στα Καλά Νερά Βόλου από
το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη
του 8ήμερα διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου.
• ΑΠΟ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και
• ΑΠΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.
Διακοπές στην κατασκήνωση « Αλεξάνδρα»
στην Κάριανη Καβάλας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα μέλη
του 8ήμερα διακοπών στην Ευρωπαϊκή κατασκήνωση«
Αλεξάνδρα» στην περιοχή Κάριανη Καβάλας.
ΑΠΟ: • 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και
• ΑΠΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 .
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI
NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου 2018 πανηγυρίζει τό βυζαντινό
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Προκοπίου Βεροίας. Οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν ὡς ἐξῆς:
Σάββατο 7 Ἰουλίου 2018. * Ὥρα 7.00 π.μ. ἔως 9.30 π.μ.
Προεόρτιος ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί κτιτορικό μημόσυνο.
Σάββατο 7 Ἰουλίου 2018. * Ὥρα 7.00 μ.μ. ἔως 8.30 μ.μ.
Πανηγυρικός ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας.
Κυριακή 8 Ἰουλίου 2018. * Ὥρα 7.00 π.μ. ἔως 10.00
π.μ.
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.
Κυριακή 8 Ἰουλίου 2018. * Ὥρα 7.00 μ.μ. ἔως 8.15 μ.μ.
Μεθέορτος ἑσπερινός καί παράκληση εἰς τόν Ἅγιο
Προκόπιο.
Τό ἱστορικό βυζαντινό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Προκοπίου (ἐπἰ τῆς ὁδοῦ Λυκούργου 3) θά παραμείνει ἀνοικτό ὅλο
τό διήμερο τοῦ Σαββατοκύριακου προκειμένου οἱ πιστοί νά
προσκυνήσουν τό ἱερό λείψανο του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρής Σάντας σας προσκαλούν στις
5 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη στην πανηγυρική Θεία
λειτουργία για τη γιορτή του Αγίου Αθ. Αθωνίτη της εκκλησίας μας στη Μ. Σάντα.
Θα ακολουθήσει δεξίωση και παράθεση παραδοσιακών
εδεσμάτων από κατοίκους του χωριού.
Θα υπάρχει δωρεάν λεωφορείο για τη μετακίνηση στις
8.00 στο Πασά Κιόσκι και 8.10 στην πλατεία Ωρολογίου
(μπροστά στο Μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗ).
Με εκτίμηση
ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι.Ν. Μ. ΣΑΝΤΑΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ανακοίνωση

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Tην Πέμπτη 5 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στη Μικρή Σάντα επί τη εορτή
του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου.
Την Παρασκευή 6 Ιουλίου στις 7:00
μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στην Ιερά Μονή Αγίας
Κυριακής Λουτρού.
Το Σάββατο 7 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.
Την Κυριακή 8 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου
Προκοπίου Βεροίας (Ενορίας Υπαπαντής).

Απονεμήθηκαν Πτυχία Αρμονίας &
Διπλώματα Βυζαντινής Μουσικής σε
απόφοιτους του Ωδείου της Μητρόπολης
Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 στην έδρα του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, πραγματοποιήθηκαν οι απολυτήριες εξετάσεις.
Η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, έκρινε και χορηγήθηκαν τα εξής Πτυχία Αρμονίας & Πτυχία και Διπλώματα
Βυζαντινής Μουσικής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΤΥΧΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
1
ΔΙΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ		
ΠΤΥΧΙΟ 			
ΑΡΙΣΤΑ
2
ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΤΥΧΙΟ			
ΑΡΙΣΤΑ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		
ΠΤΥΧΙΟ		
ΣΙΩΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ			
ΠΤΥΧΙΟ		
ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ		
ΠΤΥΧΙΟ		
ΚΟΣΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
ΠΤΥΧΙΟ		
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
ΠΤΥΧΙΟ		
ΜΠΟΥΧΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟ		
ΤΕΝΕΚΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ		
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ			
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΦΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ			
ΔΙΠΛΩΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΑ
ΑΡΙΣΤΑ
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
ΚΑΛΩΣ
ΑΡΙΣΤΑ
ΑΡΙΣΤΑ
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
ΑΡΙΣΤΑ
ΑΡΙΣΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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.
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 Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς τους
συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας
23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Πτυχία μαθητών
του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
Τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκαν οι απολυτήριες εξετάσεις
για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας.
Οι αρμόδιες επιτροπές που ορίστηκαν από το ΥΠΠΟΑ αφού μελέτησαν τα γραπτά των εξετάσεων Αρμονίας και άκουσαν σε σχετικά προγράμματα τους υποψήφιους, χορήγησαν:
Πτυχία Αρμονίας στους παρακάτω μαθητές
της καθηγήτριας Δήμητρας Ζησέκα
Πατρώνυμο
Βαθμός
Μαθητές 		
Ζησιού Δέσποινα
Ιωάννης 		
ΑΡΙΣΤΑ
Τσιτούρα Ανθία- Ευφροσύνη Εμμανουήλ
ΑΡΙΣΤΑ
Βασίλειος
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Ιωακειμίδου Ελένη
Τσιρώνη Αικατερίνη
Απόστολος
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
ΑΡΙΣΤΑ
Καλαντζόπουλος Σπυρίδων Δημήτριος
Λεκός Παναγιώτης
Αλέξανδρος
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Βράνας Μάριος 		
Βασίλειος
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
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Κατάμεστο το Άλσος
του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα
από τη συναυλία της Ελένης
Τσαλιγοπούλου και των Bogaz Musique
-Για 3η συνεχόμενη χρονιά οι «Λύρες στις Πηγές»
από την Εύξεινο Λέσχη Νάουσας

Πτυχία Αρμονίας στους παρακάτω μαθητές του καθηγητή Πέτρου Ρίστα
Πατρώνυμο
Βαθμός
Μαθητές 		
Παπαρέντη Ανδριάνα
Νικόλαος
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Λιολιόπουλος Παναγιώτης Γεώργιος
ΑΡΙΣΤΑ
Πτυχίο Πιάνου στον μαθητή της καθηγήτριας Πόπης Φιρτινίδου :
Πατρώνυμο
Βαθμός
Μαθητής 		
Τσολάκης Αθανάσιος
Αργύριος ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Πτυχία Βιολιού στις μαθήτριες του καθηγητή Γιάννη Βλάχου :
Μαθήτριες 		
Πατρώνυμο
Βαθμός
Ουρσουζίδου Χαρίκλεια Γεώργιος ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Πέτρος ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Πουσίνη Σταυρούλα
και πτυχίο Μονωδίας στη μαθήτρια
της Μαριαλένας Παναγιωτοπούλου:
Βαθμός
Μαθήτρια Πατρώνυμο
Γουργουλιάτου Ευδοξία Φίλιππος
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Ακριβόπουλος,
τα μέλη του Δ.Σ. και η Διεύθυνση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, συγχαίρουν τους
μαθητές και τους καθηγητές για την επιτυχία αυτή και τους εύχονται καλή σταδιοδρομία.
Οι εγγραφές και επανεγγραφές στα
τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας,
της Σχολής Χορού, των Εικαστικών και
της Λαογραφίας για το 2018-2019 θα αρχίσουν τέλος Αυγούστου.

Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Λύρες στις Πηγές» με τη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου και των Bogaz Musique με τίτλο «Των φίλων τα
σπίτια». Οι περίπου 1400 παρευρισκόμενοι κατέκλεισαν το
Άλσος του Αγίου Νικολάου και απόλαυσαν μία μαγική βραδιά
πλάι στις όχθες του ποταμού, κάτω από τους πλατάνους, με
την φύση να δίνει την δική της νότα στην συναυλία. Κατά την
έναρξη της συναυλίας, ο πρόεδρος Φανιάδης Φώτης αναφέρθηκε στις προσπάθειες του συλλόγου για την διάσωση της
Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως, αλλά και στον στόχο
δημιουργίας ενός χώρου έκθεσής της, ενώ στην συνέχεια ο
Σύλλογος τίμησε για την προσφορά της την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Μάκη Καραμίχο, ως τον πρώτο χοροδιδάσκαλο του τμήματος Πανελληνίων χορών.
Η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου ταξίδεψε μέσα από την
φωνή και την ψυχή της το κοινό με παλιά και νέα τραγούδια
της, καθώς και πολλά παραδοσιακά. Κατά την διάρκεια της
συναυλίας, κατέβηκε από την σκηνή για να τραγουδήσει «Τα
παιδιά της γειτονιάς σου» μαζί με τους φίλους του πατέρα της
κι έπειτα ερμήνευσε μαζί της ένα μέρος του προγράμματος
και η Μαίρη Δούτση. Χαρακτηριστικό ήταν το ξεκίνημα της
βραδιάς με την Ελένη να τραγουδά a capella το ποντιακό «Αϊτέντς επεριπέτανεν», ενώ στο τέλος αποχαιρέτησε το κοινό με
το σμυρναίικο τραγούδι «Ο ντόκτωρ» και πάλι a capella.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο
Δήμαρχος Νάουσας κ. Κουτσογιάννης, οι Αντιδήμαρχοι κ.
Βαλσαμίδης και κα. Τάκη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Τεληγιαννίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας κ. Παρθενόπουλος, η πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κα.
Λαζαρίδου, οι Δημοτικού Σύμβουλοι κ. Καραραμπατζός, κ.
Ρίζος, κ. Γιαννούλης, κ. Καλδάρας, κ. Τζουβάρας, κα. Τορορή
και κα. Τσαγκαλίδου, ο πολιτευτής της Ν.Δ. κ. Μπαρτζώκας, ο
πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας

κ. Καγκελίδης, οι πρώην πρόεδροι της Ε.Λ.Π.Ν. κ. Παπαδόπουλος, κα. Ιωσηφίδου και κ. Καϊλάρης, το Ωδείο Νάουσας, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΥΡΣΟΣ» Νάουσας, το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας, οι Φίλοι Ιστορικού Αρχείου Νάουσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή», ο Ποντιακός
Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», η Φιλαρμονική
Κοπανού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γιαννακοχωρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με βάση την υπ’αριθμ. 10487 Β’ /20-6-2018 έκθεση
επίδοσης του δικαστικού επιμελητή περιφέρειας Εφετείου
Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Βέροιας Αντωνίου
Εμμ. Κόζα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Βέροιας πιστό αντίγραφο της από 22-5-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ
- ΚΛΗΣΗ Σ των : 1) Αγγελικής Παπαδοπούλου του
Στεφάνου - Δανιήλ και της Ραχήλ κατοίκου Γαλλίας, και 2)
Μαρίας - Όλγας Παπαδοπούλου του Στεφάνου - Δανιήλ
και της Ραχήλ, κατοίκου Γαλλίας, αμφοτέρων με την ιδιότητα των εκ διαθήκης αποκλειστικών κληρονόμων επί του
επιδίκου ακινήτου της Μαρίας χήρας Χαράλαμπου Γαβριηλίδη κατοίκου στη ζωή Βέροιας Πλατείας Δικαστηρίων 14
κατά της Μαρίας Σεφεριάδου το γένος Τσηλσαβάογλου (ή
Τσηλσάβογλου ή Τσιλσαβόγλου) Χρήστου κατοίκου Βέροιας
και ήδη αγνώστου διαμονής προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί στις 16 Ιανουαρίου
2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο ακροατήριο
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (τακτική) με αριθμό
πινακίου 9.
Βέροια 2-7-2018
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
Παντόπουλος Βασίλης
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Προβολές ντοκιμαντέρ
και εργαστήριο
stop motion animation
στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Το VeriaTechLab
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας
με μεγάλη διάθεση
πειραματισμού φιλοξενεί το Docs on
Wheels! Από τις 9
μέχρι τις 14 Ιουλίου
θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες δράσεις, καθώς
έφηβοι κάθε εθνικότητας θα κληθούν
ν α α ν τα λ λά ξο υ ν
εμπειρίες μπροστά
στην κάμερα, ντύνοντας τις ιστορίες
τους με stop motion
animation στο εργαστήριο «Κινούμενα Πορτρέτα».
Στο πλαίσιο της
δράσης που διοργανώνεται από το
Exile Room με την
υποστήριξη της
Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, θα
προβληθούν και
δύο πολύ σημαντικά ντοκιμαντέρ των
τελευταίων ετών, το
«Σαλάμ Γείτονα»
των Ζακ Ινγκράσι
& Κρις Τεμπλ και το
«Τραγούδι της Λαχόρης» των Σαρμίν
Ομπάιντ-Σινόι & Άντι Σόκεν.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 ,
6 το απόγευμα
Σαλάμ Γείτονα
Σκηνοθεσία: Ζακ Ινγκράσι & Κρις
Τεμπλ // Διάρκεια: 75’
Επτά μίλια μακριά από τον πόλεμο,
85.000 Σύριοι προσπαθούν να ξαναξεκινήσουν τις ζωές τους μέσα στο στρατόπεδο προσφύγων της Ιορδανίας, Ζατάρι. Ως οι πρώτοι κινηματογραφιστές που
παίρνουν άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη
προκειμένου να κατασκηνώσουν μέσα
σε έναν τέτοιο χώρο, οι Αμερικανοί Ζακ
Ινγκράσι και Κρις Τεμπλ καταφέρνουν να
διεισδύσουν στην καρδιά της πιο επείγουσας διεθνούς ανθρωπιστικής κρίσης,
μεταφέροντας στον υπόλοιπο κόσμο μία
πρωτοφανή, προσωπική όσο και πολύτιμη ματιά από τις συνθήκες και τις ανθρώπινες ιστορίες που βιώνουν εκεί.
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 ,
6 το απόγευμα
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΛΑΧΟΡΗΣ
Σκηνοθεσία: Sharmeen Obaid-Chinoy
& Andy Schocken (2015), 82′
Κάποτε η Λαχόρη υπήρξε το πολιτιστικό κέντρο του Πακιστάν, ένας παράδεισος για μουσικούς και καλλιτέχνες. Μέχρι
που το 1977 ο εξισλαμισμός της χώρας
και ο νόμος της σαρία κατέστησαν παράνομη τη χρήση της μουσικής και μετέτρεψαν σε παρίες τους γνώστες της
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ & ΑΝΙΜAΤΙΟΝ: Κινούμενα Πορτρέτα
Παρασκευή 13 & Σάββατο
14 Ιουλίου, 11.00-14.00
Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Γιακουμάτου
Θέλετε να μοιραστείτε την ιστορία

σας και να εξερευνήσετε το stop motion
animation; Τότε αυτό το εργαστήριο είναι
φτιαγμένο για εσάς! Το Exile Room και
το Veria TechLab προσκαλούν εφήβους
13-19 ετών να παίξουν με κάμερες και να
διηγηθούν ο ένας στον άλλον αποσπάσματα από την καθημερινότητά τους. Η
πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη στην
καταγραφή και στο παιχνίδι με την εικόνα και τον ήχο, ενώ τη δεύτερη μέρα θα «ντύσουμε» τις συνεντεύξεις μας
με κινούμενα αντικείμενα που θα κατασκευάσουμε μαζί και θα παίξουμε με τις
τεχνικές του animation. Δεν απαιτείται
προηγούμενη γνώση οπτικοακουστικών
μέσων, ενώ τον εξοπλισμό θα τον παρέχει η διοργάνωση.
Μετά το τέλος του εργαστηρίου, η διδάσκουσα θα μοντάρει το βίντεο με το
υλικό των παιδιών και θα το ανεβάσει στο
vimeo, ώστε να μπορέσουν να το μοιραστούν με φίλους και γνωστούς.
Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα
Διάρκεια εργαστηρίου: 3 ώρες x 2 ημέρες
Ηλικίες: 13-19 ετών
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
Για δηλώσεις συμμετοχής για το εργαστήριο animation, επικοινωνήστε με τη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας στο τηλ. 2331024494
http://docsonwheels.exileroom.gr/el/
veria/
http://docsonwheels.exileroom.gr/el/
veria-workshop/

Ανακαλύπτοντας την ουσία
του θεάτρου, στην παράσταση
«Σε μια βαλίτσα»
στο θέατρο Άλσους της Βέροιας
Ψάχνουμε να βρούμε
την ουσία στο θέατρο.
Βλέπουμε παραστάσεις,
παρατηρούμε, συμμετέχουμε και αναρωτόμαστε: Ποια είναι η ουσία;
Τι σημαίνει θέατρο;
Την απάντηση βρήκαμε στην παράσταση «Σε
μια βαλίτσα» της ομάδας «Ονειροπόλοι» του
τμήματος θεατρικής υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Βέροιας. Μια ομάδα που
αποτελείται από παιδιά
λυκείου, τα οποία μαθαίνουν με δάσκαλο και
συνοδοιπόρο τους τον
Πέτρο Μαλιάρα, τι είναι
το θέατρο.
Είδαμε, λοιπόν, 27
παιδιά επί σκηνής να λένε την μία ιστορία μέσα
στην άλλη και να περνούν
αλήθειες όπως μόνο τα
παιδιά ξέρουν: Απλά, μέσα από αθώα μάτια και
δυσκολίες, μέσα από χαρές και απογοητεύσεις,
να βρίσκουν το νόημα και
την ψυχή των πραγμάτων.
Είδαμε να βγάζουν
την δική τους ψυχή και να
μας την καταθέτουν. Να
ζουν το κείμενο του Μάικ
Κένι –στο οποίο βασίζεται η παράσταση- και
να γίνονται «λαθραία»
παιδιά. Είδαμε ένα παιδί
να ξυρίζεται επί σκηνής
κι ένα ζευγάρι να πέφτει
απ’ τον γκρεμό χωρίς
κανέναν δισταγμό ενώ
το βλέμμα μας πάγωνε.
Ζήσαμε τα ταξίδια, τις ιστορίες, τον κατατρεγμό.
Ζήσαμε την μοναξιά, την
κωμωδία μέσα στο δράμα, το παιδί που πεθαίνει
μέσα μας μαζί με άλλα
παιδιά που δεν πρόλαβαν καν να ζήσουν.
Όταν έρχεται η κουβέντα σε λέξεις όπως
«πόλεμος», «πείνα»,
«προσφυγιά», «κενό»,
τα λόγια περιττεύουν. Και μέσα στην σιωπή γεννιούνται οι
ιστορίες που ακούσαμε στο θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη». Μέσα σε δύο εβδομάδες οι εκκολαπτόμενοι, αυτοί,
ηθοποιοί με σκηνοθέτη-δάσκαλο-αδελφό-πρότυπο τον
Πέτρο Μαλιάρα κατάφεραν όσα πολλοί «επαγγελματικοί»
θίασοι πασχίζουν χρόνια: Πήραν τον θεατή απ’ το χέρι, τον
έκαναν να ανασαίνει και να πάλλεται μαζί με τα δρώμενα,
τον ενσωμάτωσαν στην ιστορία, τον έκαναν να γελάσει
τρανταχτά κι έπειτα να συγκινηθεί και να αλληλοεπιδράσει.
Δεν είναι τυχαίο πως από το μικρό κοριτσάκι μέχρι τον ηλικιωμένο κι από τον θεατρικά άμαθο μέχρι τον ειδήμονα, η
παράσταση άγγιξε όλους ανεξαιρέτως.
Και αυτή είναι η ουσία του θέατρου: Δεν είναι ο άψογα
στημένος ηθοποιός που καταφέρνει να αποστηθίσει τόμους. Δεν είναι η ακέραιη σκηνοθεσία που εκτελείται στο
έπακρο. Δεν είναι οι κριτικές και οι συνεντεύξεις. Η ουσία
του θέατρου είναι 27 παιδιά επί σκηνής -και όλοι όσοι πάλεψαν εκτός σκηνής-, που κατάφεραν να γίνουν ομάδα, να
συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν την ψυχή τους στον
θεατή. Είναι το βάθος στο οποίο κατανόησαν τι σημαίνει
πρόσφυγας και ο σεβασμός που προσέγγισαν το κείμενο.
Τέλος, είναι τα λόγια που στερεύουν και οι αγκαλιές που δεν
τελειώνουν, οι ατελείωτες ώρες που δεν πήγαν χαμένες και
τα βλέμματα των θεατών που διασταυρώνονται και απορούν αν αυτό που βλέπουν είναι αλήθεια.
Όσοι δεν ήρθαν πραγματικά έχασαν. Όσοι ήρθαν πραγματικά κέρδισαν.
Νίκη Ζερβού
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3 Ψέματα και η 1 Αλήθεια για τη Συμφωνία
του Eurogroup της 21ης Ιουνίου
Eurogroup δεν έλυσαν
οριστικά το ζήτημα του
ελληνικού χρέους. Η
Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» προκηρύσσει την πλήαπομείωση ή το μεριρωση θέσεων οικόσιτων Φροντιστριών-Παιδοκόμων, για
κό κούρεμα του χρέους
να εργαστούν στη νέα πτέρυγα (Παράρτημα) του Σπιτιού
παρέμειναν ευσεβείς
της Βεργίνας, το οποίο λειτουργεί ως Ξενώνας μακροχρόπόθοι της κυβέρνησης
νιας φιλοξενίας παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε
ενώ η χώρα μας καλείκίνδυνο.
ται να εξυπηρετεί κανοΘα παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, στέγη και διανικά το δημόσιο χρέος
τροφή, καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και
της. Η 10ετή περίοδο
ρεπό).
χάριτος για την αποΔεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως
πληρωμή των τόκων
50 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
και η 10ετή παράταση
1.Εμπειρία μητρότητας
ωρίμανσης των δανεί2.Απολυτήριο Γυμνασίου
ων του EFSF διευκολύ3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
νουν την αποπληρωμή
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
του ελληνικού χρέους
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα,
δεν εγγυώνται όμως σε καμία περίπτωση τη
όπως:
βιωσιμότητα του μακροπρόθεσμα. Έξαλλου
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα ε2.Δίπλωμα οδήγησης
παναξιολογήσουν την πορεία του ελληνικού
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
χρέους το 2032 πιστοποιεί περίτρανα την μη
4.Χειρισμός Η/Υ
λύση του προβλήματος αφήνοντας το για ορι5.Γνώση ξένης γλώσσας
στική επίλυση στο μέλλον.
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής
2ο Ψέμα
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
Η χώρα βγαίνει στις αγορές: Ήδη έχουν
1.Πιστοποιητικό γέννησης
παρέλθει μόλις 10 ημέρες από την απόφαση
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
του Eurogroup και την ώρα που γράφονται
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών
αυτές εδώ οι γραμμές το spread του δεκαε4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν
τούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου βρίυπάρχουν)
σκεται στο 3,96% την ίδια στιγμή που το
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω
ιταλικό είναι στο 2,67%, το πορτογαλικό στο
6.Βιογραφικό σημείωμα
1,78%, το ισπανικό στο 1,33% και το ιρλανΟι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και
δικό στο 0,84%. Αυτό αποδεικνύει επί της
τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοίκησης & Εθεουσίας ότι οι διεθνείς αγορές είναι επιφυλαλοντών της ΠγτΠ, Ανοίξεως 19 59131 Βέροια, από την δηκτικές ως προς τις αποφάσεις του Eurogroup
μοσίευση της παρούσης έως την 16-7-2018 , τις εργάσιμες
μέρες και από ώρα 10:00 πμ έως 14:00 μμ. ή ταχυδρομικά
και δεν πείστηκαν από τις εξαγγελίες των
στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική
ευρωπαϊκών θεσμών. Η Ελλάδα είναι βέβαιο
διεύθυνση hr@propaidi.org
πια ότι δεν θα βγει στις αγορές μετά την 20η
Σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310-29571 από
Αυγούστου υπό φυσιολογικές συνθήκες λόγω
κύριο Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο Πρόεδρο Δ.Σ. και από κύριο
του υψηλού επιτοκίου δανεισμού. Αυτό φυΒαλάντη Καραγιάννη Διευθυντή Οργανισμού.
σικά το γνωρίζουν πολύ καλά οι Ευρωπαίοι
εταίροι μας γι’ αυτό και εξασφάλισαν στην
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ελλάδα δημοσιονομικό μαξιλάρι ύψους 24,1
δις ευρώ, ώστε να το κάνει χρήση, αν οι αγορές παραμείνουν
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
επιφυλακτικές, με σκοπό να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες
για τους επόμενους 22 μήνες.
3ο Ψέμα
Η Ελλάδα βγαίνει από τα
Μνημόνια: Με τη συμφωνία της
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λουτρών να δηλώσουν
21ης Ιουνίου η κυβέρνηση Τσίσυμμετοχή στα γραφεία της Λέσχης μας. Α΄ περίοδος 16-23 Ιουλίου, Β΄ περίοδος 20-27 Αυγούστου και Γ΄ περίοδος 23-30 Σεπρα-Καμμένου δέσμευσε τη χώπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 953683.
Το Δ.Σ.
ρα να επιτυγχάνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 3,5% του Α.Ε.Π έως το
2022 και της τάξεως του 2,2% του
Α.Ε.Π έως το 2060 (Η απόφαση του Eurogroup τον Ιουνίο του
2017, είχε ορίσει ως στόχο πρωτογενή πλεονάσματα 2% από το
2022 έως το 2060). Η «μεταμνημονιακή» εποπτεία της ελληνικής
οικονομίας από του ευρωπαϊκούς
θεσμούς καθίσταται ενισχυμένη
έως ασφυκτική για τα επόμενα
χρόνια. Απλή απόδειξη αποτελεί
η επιστροφή των κερδών των ελληνικών ομολόγων, ύψους 5 δις
ευρώ, τα οποία θα επιστραφούν
στην Ελλάδα σε δόσεις, έως το
2022 και αφού προηγηθεί κάθε
φορά αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης της ελληνικής
οικονομίας. Αν ληφθεί υπόψη ότι
η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που
ολοκληρώνει πρόγραμμα βοήθειας (ή διάσωσης) και λαμβάνει
πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα
και μετά το τέλος του προγράμματος τότε μόνο λόγος για τέλος των
Μνημονίων δεν μπορεί να γίνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δυστυχώς η κυβέρνηση για άλλη μια φορά
απέκρυψε τεχνηέντως
την αλήθεια λέγοντας
για πολλοστή φορά ψέματα για το περιεχόμενο
των αποφάσεων που έλαβε το συμβούλιο των
Υπουργών Οικονομικών
της Ευρωζώνης στις 21
Ιουνίου 2018. Ήδη τα αποτελέσματα της «Συμφωνίας» του Eurogroup
είναι πλέον γνωστά με
δημοσιεύσεις στο Τύπο
και αναφορές από έγκριτους οικονομολόγους
στα διεθνή και ελληνικά
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνοπτικά παραθέτω μόνο τους βασικούς άξονες της επίμαχης «Συμφωνίας»
1) Παράταση ωρίμανσης των δανείων του
EFSF (ύψους 96 δις ευρώ) κατά 10 χρόνια
με παράλληλη 10ετή περίοδο χάριτος για την
αποπληρωμή των τόκων.
2) Καταβολή στην Ελλάδα δόσης ύψους
15 δις ευρώ για την ενίσχυση του δημοσιονομικού μαξιλαριού της, το οποίο θα ανέρχεται
στα 24,1 δις εκ των οποίων τα 3,3 δις θα
χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των
δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
3) Επιστρέφονται στην Ελλάδα τα κέρδη
από τα ελληνικά ομόλογα ύψους 5 δις ευρώ
σε εξαμηνιαίες δόσεις.
4) Η Ελλάδα δεσμεύεται για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του Α.Ε.Π έως το
2022 και 2,2% του Α.Ε.Π έως το 2060.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διατύπωσε
3 μεγαλειώδη Ψέματα απευθυνόμενη στους
Έλληνες πολίτες αποφεύγοντας να ομολογήσει την ωμή Αλήθεια για τα αποτελέσματα της
«Συμφωνίας» του Eurogroup.
1ο Ψέμα
Η Συμφωνία δίνει λύση για το Ελληνικό Χρέος: Δυστυχώς οι αποφάσεις του

Διακοπές στην Αιδηψό
για Ιαματικά Λουτρά

από την κυβέρνηση.
Η Μία Αλήθεια
Το 4ο Μνημόνιο είναι πια Γεγονός: Η
κυβέρνηση Τσίπρα για την ολοκλήρωση της
4ης και τελευταίας αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου υποχρεώθηκε από τους Ευρωπαίους
δανειστές να ξαναψηφίσει το επικαιροποιημένο 4ο Μνημόνιο (το οποίο είχε ψηφίσει ήδη
από τον Μάϊο του 2017). Η κυβέρνηση νομοθέτησε ήδη δημοσιονομικά μετρά, ύψους
5,1 δις ευρώ που θα εφαρμοστούν μετά την
1/1/2019 όπως η επέκταση των υποχρεωτικών πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% ως το
2022, η μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων, η συρρίκνωση των νέων συντάξεων με
βάση τα νέα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης,
η πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ, η αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση
του χαμηλού ΦΠΑ και στα τελευταία νησιά
του Αιγαίου (το μέτρο αναστέλλεται άγνωστο
ως πότε μετά την πρόσφατη συμφωνία με
τη Γερμανία για το μεταναστευτικό ζήτημα),
η μείωση του αφορολογήτου από τα 8636
ευρώ στα 5700 ευρώ από 1/1/2020 με ρήτρα
για πρόωρη μείωση του από 1/1/2019 και
η ιδιωτικοποίηση των πάντων (ενέργεια, μεταφορές, εθνικές οδοί, λιμάνια, αεροδρόμια
κλπ).
Το 4ο Μνημόνιο είναι ιδιαίτερο διότι συνοδεύεται χωρίς νέα δανειακή σύμβαση. Φυσικά αντί νέου δανείου οι Ευρωπαίοι μας
εξασφάλισαν δημοσιονομικό μαξιλάρι ύψους
24,1 δις ευρώ με αυξημένη εποπτεία και την
εγγύηση της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών & Περιουσίας, το γνωστό Υπερταμείο
Αποκρατικοποιήσεων, στο ESM (Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας) για την έγκαιρη
αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων
της χώρας.
Είναι προφανές ότι η μνημονιακή εποχή
για την Ελλάδα δεν τέλειωσε παρά την ψευδολογία της κυβέρνησης Τσίπρα και του υποτακτικού συνεταίρου της. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
δέσμευσαν την χώρα με υψηλά πρωτογενή
πλεονάσματα μέχρι το 2060, επιβάλλοντας
δυσβάσταχτα δημοσιονομικά μέτρα. Τα νέα
φορολογικά μέτρα και τα αυξημένα ασφαλιστικά βάρη είναι βέβαιο ότι θα πλήξουν το
εισόδημα των Ελλήνων μειώνοντας εκ νέου
την ιδιωτική κατανάλωση. Ο κίνδυνος νέας
ύφεσης είναι ορατός πια για την ελληνική οικονομία καθώς η φοροδοτική ικανότητα των
ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχει
ήδη εξαντληθεί με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς το ελληνικό δημόσιο να ξεπερνούν τα
100 δις ευρώ.
Η νέα κυβέρνηση της Ν.Δ και του Κυριάκου Μητσοτάκη θα κληθεί σύντομα να διαχειριστεί και τις συνέπειες του 4ου Μνημονίου
που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τολμηρή
φορολογική μεταρρύθμιση, αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, δημιουργώντας ένα
νέο σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην
Ελλάδα με μία δημοσία διοίκηση αρωγό στις
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Η ελληνική οικονομία δυστυχώς καλείται
να ανταποκριθεί για τα επόμενα έτη στις νέες
προκλήσεις κινούμενη στα στενά δημοσιονομικά περιθώρια που της επέβαλλε το αχρείαστο 3ο και 4ο Μνημόνιο. Η νέα γενιά θα
επωμιστεί πρόσθετα βάρη αλλά και ευθύνες
και θα κληθεί πολύ σύντομα να σχεδιάσει το
νέο μοντέλο της ελληνικής οικονομίας βασιζόμενο αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας. Αποτελεί το μοναδικό τρόπο που
θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις, νέες θέσεις
εργασίας και σε αληθινή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Φώτης Κόβας
Κτηνοτρόφος
Ασκούμενος Δικηγόρος
Οικονομολόγος M.Sc
Μέλος Μητρώου Πολιτικών
Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας
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Έγινε χθες η κηδεία του Γιώργου
Γαλανομάτη στον Ι.Ν. του Αγ. Αντωνίου

Π

λήθος κόσμου αποχαιρέτησε
τον Γιώργο Γαλανομάτη κατά
την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Αγ. Αντώνιο Βέροιας. Πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι που
έμαθαν πολλά κοντά του, παλαίμαχοι
ποδοσφαιριστές που με τα δημοσιεύματα του εκλιπόντος ξέφυγαν από τα
σύνορα τα τοπικά και αγωνίστηκαν σε
μεγάλες ομάδες. Όπως επίσης παλαιοί
παράγοντες του Ημαθιώτικου ποδοσφαίρου με τους οποίους συνεργάστηκε αρμονικά για το καλό του ποδοσφάιρου και όχι μόνο.

Ο εκλιπών για όσους δεν το γνωρίζουν ήταν ιδρυτικό μέλος του Φίλιππου Βέροιας και παρακολουθούσε πάντα την πρόοδο όλων των συλλόγων.
Ήταν ένας δημοσιογράφος που είχε ΑΠΟΨΗ κάτι
πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη και γι’ αυτό καταξιώθηκε Πανελλήνια τόσο στον έντυπο τύπο όσο
και στον ηλεκτρονικό.(ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κ.α.).
Μεταξύ των παρευρισκομένων διακρίναμε τον
Αντιπεριφεριάρχη  κ. Κώστα Καλαιτζίδη τον Δήμαρχο
Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζίδη, τον πρώην βουλευτή
της Ν.Δ κ. Ηλία Φωτιάδη, τον πρέοδρο του ΚΑΠΑ
Στέργιο Διαμάντη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού
συλλόγου Βέροιας κ. Φώτη Καραβασίλη, τον πρώην
Δήμαρχο Βέροιας κ. Γιάννη Χασιώτη, τον ιστορικό
της Βέροιας Γιώργο Χιονίδη, ο πρώην πρόεδρος
του ΚΑΠΑ και πρόεδρος των ΑΣΤΙΚΩΝ Βέροιας κ.
Παύλος Παυλίδης, και φυσικά τον πρόεδρο της ΕΠΣ
Ημαθίας κ. Βασίλη Φωτιάδη που έκανε άψογα και
χρέη ιεροψάλτη.
Τον επικείδιο λόγο εκφώνησε ο σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας ΛΑΟΣ συνεργάτης και φίλος για
πολλά χρόνια του εκλιπόντος κ. Μιχάλης Ζ. Πατσίκας
ο οποίος είπεQ
« Αγαπητέ φίλε Γιώργο

Ήρθε η στιγμή του αποχωρισμού μετά από 50
χρόνια συνεργασίας και η στιγμή αυτή είναι δυσβάστακτη. Θυμάμε τότε στις αρχές της 10ετίας του 60’
που γνωριστήκαμε και αναπτύξαμε την συνεργασία
μας στον Δημοσιογραφικό τομέα αναλαμβλάνοντας
τα Αθλητικά του ΛΑΟΥ πάνω στην πιο΄κρίσιμη περίοδο για την ιστορία του αθλητισμού της πόλις μας,
με όλες τις δυνάμεις να προσπαθούν για την άνοδο
της ομάδας  στην μεγάλη κατηγορία.
Αγαπητοί φίλοι δεν θέλω να επακταθώ άλλο πάνω στο δημοσιογραφικό έργο του Γιώργου γιατί θα
αδικήσω τον Ανθρωπο με Α κεφαλαίο Γιώργο Γαλανομάτη.
Μία λέξη θα μπορούσα να πω ότι ήταν δίκαιος
στις δημοσιογραφικές του κριτικές αλλά και στην ζωή
του γενικότερα, και οδηγείτο πάντοτε από ευγενή
αισθήματα και αγάπη για την πόλη μας που παντα
ήθελε το καλό της.
Ήταν καλοκάγαθος άνθρωπος με την παλιά καλή
έννοια και σαν γνήσιος Έλληνας Μικρασιάτης μπεσαλής τιμούσε την φιλία.
Με τιμούσε και μένα με την φιλία του αν και κάποτε οι δρόμοι μας είχαν χωρίσει για επαγγελματικούς
λόγους . Δεν έπαβε όμως πάντοτε όταν συναντιόμασταν  να κυλάει ένα δάκρυ από τα μάτια του που για
μένα έλεγε πολλά.  
Τώρα όμως τελευταία παλιέ μου φίλε το δάκρυ
λύπης είχε γίνει δάκρυ χαράς μιάς και τα παιδιά μας
ο Βίλυς και ο Ζήσης ξεκίνησαν και συνεχίζουν την
συνεργασία κάτι που ξέρω το επιθυμούσες μέσα
από την ψυχή σου.
Τώρα ήρθε η ώρα να πας κοντά στην αγαπημένη
σου, την γυναίκα της ζωή σου την Αλεξάνδρα και
να συνεχίσεις από κει ψηλά να παρακολουθείς και
να κάνεις ρεπορτάζ για την μεγάλη σου αγάπη την
ΒΕΡΟΙΑ.
Στα παιδιά σου Βίλυ και Μανώλη τις συζύγους
τους τα εγγόνια θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους όλων των φίλων και συνεργατών του ΛΑΟΥ και είμαι
σίγουρος ότι η πόλη που τόσο αγάπησες και κατέγραψες την αθλητική ιστορία της να σε τιμήσει για το
έργο σου.

Ο Σύνδεσμος Προπονητών
Ποδοσφαίρου Ημαθίας εκφράζει
τα συλλυπητήριά του
Το ΔΣ και τα μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Ημαθίας εκφράζουν
τα πιο θερμά τους συλλυπητήρια
τους στους οικείους του Γιώργου
Γαλανομάτη για την απώλεια του
΄΄πατριάρχη΄΄ της αθλητικής δημοσιογραφίας της Ημαθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον
σκεπάζει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συλλυπητήριο του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ για
την απώλεια του Γιώργου Γαλανομάτη

Μ

ε θλίψη και πόνο πληροφορηθήκαμε την απώλεια του
Γιώργου Γαλανομάτη, του
«πατριάρχη» της Ημαθιώτικης αθλητικής δημοσιογραφίας, του ανθρώπου που κράτησε ψηλά το φρόνημα
της «βασίλισσας» του βορρά, στις
επιτυχίες, αλλά και στις δύσκολες
στιγμές της.

Τον άνθρωπο που με εντιμότητα υπηρέτησε,
κυριολεκτικά, το κοινωνικό λειτούργημα της δημοσιογραφίας και το υπερασπίστηκε όσο τίποτα
άλλο, με μοναδικό κριτήριο την αντικειμενικότητα

και την προσφορά στην πρόοδο του αθλητικού
πνεύματος.
Η κοινωνία μας έχασε έναν υπέροχο άνθρωπο,
μα πάνω απ΄ όλα οικογενειάρχη, που με το ήθος
του δημιούργησε υγιείς βάσεις για το μέλλον των
γενιών που αφήνει πίσω του.     
Η διοίκηση του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ, της οποίας ο γιος
του Γαβριήλ είναι μέλος της, με το άκουσμα του
θλιβερού γεγονότος, αποφάσισε:
-Να εκφράσει δημόσια τα συλλυπητήρια στην
οικογένειά του και στους συγγενείς του
-Να καταθέσει χρηματικό ποσό, αντί στεφάνου,
στην κοινωνική δομή «Πρωτοβουλία για το Παιδί».
-Να παραστεί σύσσωμη στην κηδεία του
Το ΔΣ του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ

Φιλικό ομάδας του Θοδωρή
Ζαγοράκη και Παλαιμάχων Βέροιας

Σ

την Βέροια
βρέθηκε χθες
το μεσημέρι
ο Ευρωβουλευτής
της Ν.Δ και Αρχηγός
της Εθνικής ομάδας
που κατέκτησε το
κύπελλο Ευρώπης
το 2004 ,Θοδωρής
Ζαγοράκης ο οποίος είχε συνάντηση
με τον πρόεδρο των
Παλαιμάχων Βέροιας
Τάκη Παπατζίκο, τους
αδελφούς Τρούπκου
τον νέο πρόεδρό του
ΓΑΣ Βέροια Μιχάλη
Σακαλή καθώς και
τον πρόεδρο και τον
διευθυντή για την»
Πρωτοβουλία για το
παιδί «κ.κ Τέλη Σιδηρόπουλο και Βαλάντη
Καραγιάννη.

Σκοπός της συνάντησης
ήταν να γίνει φιλικός αγώνας
μεταξύ ομάδας του θόδωρου
Ζαγοράκη (μετέχουν και παίκτες
που αγωνίστηκαν στο EYRO
2004) και των παλαιμάχων Βέροιας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και ο αγώνας θα διεξαχθεί στα μέσα του Σεπτεμβρίου
2018 και οι εισπράξεις θα δοθούν    στην Πρωτοβουλία για
το παιδί.

CMYK
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Αθλήτριες της Ρυθμικής Γυμναστικής
του Α.Ο. Αλέξανδρος στο Δήμαρχο Βέροιας
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Ανανέωσε τη συνεργασία με
τους Βασίλη Γκανά και Μάριο
Τρομπούκη ο ΑΟΚ Βέροιας

Στη φωτό αριστερά ο Μάριος Τρομπούκης και δεξιά ο Βασίλης Γκανάς

Τ

ις νεαρές αθλήτριες Ρυθμικής Γυμναστικής του Α.Ο. Αλέξανδρος, οι οποίες
συνοδεύονταν από τις προπονήτριες
τους, δέχτηκε, το πρωί της Τρίτης 3 Ιουλίου
2018, ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος
Βοργιαζίδης. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις πρόσφατες διακρίσεις που
κατέγραψαν οι αθλήτριες αγωνιζόμενες στο
ανώτερο επίπεδο που προβλέπεται για τις
ηλικίες τους.

Συγκεκριμένα, οι Νεανίδες του συλλόγου κατέκτησαν την
1η θέση στην κατηγορία ανσάμπλ (ensemble) τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όσο και στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής που διεξήχθησαν σε Μίκρα και Π. Φάληρο
αντίστοιχα.

Επίσης, στους Διασυλλογικούς Αγώνες Ρυθμικής Δ’ Κατηγορίας Β. Ελλάδος οι Παγκορασίδες του συλλόγου κατέλαβαν
την 3η θέση στην κατηγορία σύνθετο ομαδικό. Τέλος, αγωνιζόμενες στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Παγκορασίδων, η Τσιαπανίτη Θάλεια κατέκτησε την 1η θέση
στο σχοινάκι, η Πρελορέντζου Βασιλική την 6η θέση στο σχοινάκι και η Παπαδοπούλου Ναταλία την 6η θέση στο ελεύθερο
και την 7η θέση στο στεφάνι.
Ο κ. Βοργιαζίδης συνεχάρη όλες τις αθλήτριες του Α.Ο.
Αλέξανδρος για τις διακρίσεις τους σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες επιτυχίες γεμίζουν την
τοπική κοινωνία με υπερηφάνεια και χαρά αφού ακούγεται
η πόλη μας στο πανελλήνιο ενώ ευχήθηκε στο μέλλον να
κατακτήσουν ακόμα περισσότερες διακρίσεις και μεταλλεία.
Παράλληλα, παρότρυνε τις νεαρές αθλήτριες  να μην σταματήσουν να προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό και στις σχολικές τους υποχρεώσεις ώστε να υπάρχει πάντα μια σχετική
ισορροπία ανάμεσα στη μαθητική και αθλητική τους ζωή.  

Εκλογές στον ΕΟΣ Νάουσας
στις 12 Ιουλίου

Σ

ε δύο ανανεώσεις προχώρησε η Διοίκηση
του ΑΟΚ Βέροιας και
εξέδωσε τις παρακάτω ανακοινώσεις:

Ο Α.Ο.Κ. Βέροιας με τιμή ανακοινώνει
την ανανέωση της συνεργασίας με τον
Βασίλη Γκανά, ο οποίος πλην δύο σεζόν
με τον Ζαφειράκη Νάουσας, έχει περάσει
όλη την καριέρα του στην ομάδα. Ο Βεροιωτης shooting guard βοήθησε σημαντικά την περυσινή σεζόν στην παραμονή
της ομάδας στη Γ εθνική και σε 24 συμμετοχές είχε 4,8 πόντους. Με την παραμονή
του Βασίλη η ομάδα επενδύει στα αρμονικά αποδυτήρια καθώς και στο ταλέντο και
την μαχητικότητα που προσφέρει εντός
του παρκέ.Ευχόμαστε μια σεζόν με υγεία

και επιτυχίες!
Και του χρόνου ο Μάριος
Τρομπούκης στον ΑΟΚ
Η ομάδα συνεχίζει τις ανανεώσεις του
κυρίως κορμού της με έναν παίχτη που
προέρχεται από τις ακαδημίες της, τον
Μάριο Τρομπουκη. Μετά τα φοιτητικά
χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ο 26χρονος
guard θα συνεχίσει για τρίτη χρονιά στην
ομάδα μας, έχοντας πανηγυρίσει την άνοδο του 2017 και την περυσινή σεζόν
μέτρησε 4,1 πόντους σε 23 συμμετοχές
στη Γ εθνική. Η ομάδα περιμένει από τον
κορμό της που ανακοινώνεται καθημερινά
να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και να
έχει μια ακόμα καλύτερη δεύτερη χρονιά
στις εθνικές κατηγορίες, και ο Μάριος
είναι βασικό μέλος αυτού του κορμού. Ευχές στον αθλητή μας για δύναμη και υγεία
στη νέα πρόκληση.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ HANDBALL
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 2018-2019
Η Διοικούσα Επιτροπή του Γυναικείου τμήματος Handball του Α.Π.Σ. Φίλιππου Βέροιας
ανακοινώνει την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 20182019
Καλούμε το φίλαθλο κοινό της πόλης, τους φίλους του Ηandball, τους φίλους του Γυναικείου Handball και τους φίλους του Φίλιππου Βέροιας να συνδράμουν στην προσπάθεια
μας, στηρίζοντας τα κορίτσια μας, αποκτώντας το εισιτήριο διαρκείας της αγωνιστικής
περιόδου 2018-2019!
Ελάτε να μεγαλώσουμε την οικογένεια μας!!!
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ HANDBALL
ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ...ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ...

Κ

αλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ Νάουσας
σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη
12/07/2018, στις 19:30μ.μ, στον
πολυχώρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς
(πρώην Βέτλανς), με θέματα:

1) Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής
2) Διοικητικός Απολογισμός
3) Οικονομικός Απολογισμός
4) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

5) Συζήτηση και έγκριση απολογισμών απερχόμενου Δ.Σ
6) Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2019-2020
7) Διάφορα
8) Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Επίσης καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ. Νάουσας, που
είναι εγγεγραμμένα πριν από τις 30.06.2017 και επιθυμούν
να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
επιτροπής, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 06.07.2018 στα γραφεία του
Συλλόγου ή στο e-mail eosnaousas@cyta.gr.
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Στη Λευκόπετρα-Αράπη, του Βερμίου,
με τους Ορειβάτες Βέροιας

Η

οροσειρά του Βερμίου, του δικού μας
βουνού, είναι μια συναρπαστική οροσειρά, ένας ιδανικός τόπος περιήγησης για
πεζοπορία και ορειβασία. Τόσο κοντά από την
πόλη της Βέροιας και τόσο μακριά….! Η πόλη
της Βέροιας έμεινε πίσω μας μέσα σε ένα
καλοκαιρινό και φωτεινό πρωινό. Η ζέστη και
η καλοκαιρία πλέκουν σήμερα συνθήκες αμφιβολίας – σήμερα Κυριακή είναι μια μέρα για
απόδραση στη θάλασσα - και όχι για πορεία
και ορειβασία, για μας όμως είναι μια πρόκληση
και μια μοναδική εμπειρία.

Φύγαμε για Γεωργιανούς – Λευκόπετρα, 3 φίλοι ορειβάτες..
Περάσαμε τους Γεωργιανούς.
Πριν το 1922 στη σημερινή θέση δεν υπήρχε χωριό.
Πρόσφυγες από τον Καύκασο εγκαταστάθηκαν εδώ την άνοιξη του 1922 και ίδρυσαν το χωριό που το ονόμασαν Γεωργιανοί.
Τόπλιανη ονομαζόταν ένα άλλο χωριό, μεταξύ Γεωργιανών
και Λευκόπετρας, το οποίο  καταστράφηκε ολοσχερώς από τους
Τούρκους το 1822 μετά την επανάσταση της Νάουσας.
Φθάσαμε στην Λευκόπετρα…….
Στους πρόποδες του Βερμίου, σε μια ημιορεινή περιοχή με
πανοραμική θέα προς τα Πιέρια όρη , οι άνθρωποι βρήκαν ήδη
από τη Νεολιθική εποχή ένα ιδανικό τόπο για κατοίκηση.
Στην αρχή τα σπίτια τους ήταν κατασκευασμένα από πηλό και
καλάμια, ύστερα άρχισαν να χρησιμοποιούν την πέτρα της περιοχής για τα πρώτα λίθινα κτίσματα και αυτά αργότερα έδωσαν στη
θέση τους σε μεγάλα οικοδομήματα και οικιστικά σύνολα.
Βρέθηκαν ειδώλια και λατρευτικά αντικείμενα, αγγεία, κοσμήματα, νομίσματα, επιγραφές, εργαλεία και αντικείμενα καθημερινής χρήσης ανάμεσα σε κτίρια και δρόμους, εργαστήρια και λουτρά αναδεικνύουν μια ανθούσα κοινωνία σε έναν τόπο ο οποίος
ως την ώρα της ανασκαφής δεν υπήρχε καν στον αρχαιολογικό
χάρτη.
Στην Λευκόπετρα ( παλιά Ίσβορος)  το 1958  βρέθηκε μαρμάρινος  ενεπίγραφος βωμός  αφιερωμένος  στον Δία Ύψιστο.
To 1965   η ανασκαφή αποκάλυψε τον ναό της μητέρας των
θεών, αφιερωμένος στα νεαρά κορίτσια.
Στις ανασκαφές του 1999 που κράτησαν μέχρι και το 2004
αποκαλύφθηκε ένας πλούτος αρχαιολογικών ευρημάτων από τα
προϊστορικά χρόνια μέχρι και τα βυζαντινά.
Λέγεται πως κάθε εποχή έχει τους δικούς της θεούς, πως κάθε
αιώνα αντιστοιχεί ένα ανώτερο πνεύμα δύναμης που εκφράζει
αλλά και διαμορφώνει με παράδοξους μεταφυσικούς τρόπους τη
συνείδηση της ανθρωπότητας.
Τα τελευταία δυο χιλιάδες χρόνια σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο κυριαρχεί ένας θεός  και μια πίστη.
Εμείς όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα ευρήματα της

αρχαιότητας και της ιστορίας………
Το ιερό της μητέρας των θεών .
Θα αναστηλωθεί – αν βρεθούν χρήματα από
το ΕΣΠΑ. –  ώστε εμείς οι επισκέπτες και οι διερχόμενοι   να βλέπουν από τον αυτοκινητόδρομο
ταχείας κυκλοφορίας,  το ιερό.
Το πλέον πρωτότυπο στοιχείο του είναι οι
μπροστινοί του κίονες που καταγράφουν πράξεις
απελευθέρωσης   δούλων. (   προς το παρών  
φιλοξενούνται στο αρχαιολογικό μουσείο της Βέροιας ).
Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η περιοχή είχε
διαχρονική και συνεχή κατοίκηση από την νεολιθική εποχή μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια, από την 4
χιλιετία μέχρι τον 3ο μ Χ. αιώνα.
Λίγο πριν το χωριό αφήσαμε τα αυτοκίνητα.
Είμαστε τώρα μια παρέα ορειβατών… …… Οδοιπορούμε  σε δασικό δρόμο με χαμηλή βλάστηση τριγύρω. Ανηφορικός στην αρχή ήπιος στην
συνέχεια αλλά με νερά  και  λάσπη
Το βουνό σε προκαλεί να το ανέβεις όχι για να
νοιώσεις ότι είσαι πιο δυνατός από αυτό, αλλά να
ταυτιστείς μαζί του και προχωρώντας να αισθάνεσαι τα βήματα και τις πνοές  αυτών που συνοδοιπορούσαν μαζί σου πριν από μερικά χρόνια ή και
χιλιάδες χρόνια.
Για να αγαπήσεις το βουνό πρέπει και να το
γνωρίσεις.! Στην μυθολογία και την παράδοση του
τόπου μας το βουνό είναι κάτι διαφορετικό. Μια
οντότητα.
Εδώ που κατά την μυθολογία  φιλοξενήθηκε η
γέννηση θεών και ανθρώπων………
Συνεχίζουμε σε δασικό δρόμο.
Η πορεία μας άρχισε με καταγάλανο ουρανό
και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της ορειβασίας.
Η καστανιά, ο δρυς, η οξιά φοράνε ακόμη το
ανοιξιάτικο τους ένδυμα. Πρασινοκίτρινα φύλλα με
το παραμικρό νεύμα του αέρα λαμπερά από την
υγρασία της χθεσινής βροχής πέφτουν απαλά στη βρεγμένη γη.
Χρώματα – χρώματα όλων των αποχρώσεων στις πλαγιές.
Δρυς, πλατάνια, καστανιές και οξιές δημιουργούν ένα μοναδικό
τάπητα απροσδιόριστης ομορφιάς.
Μανιτάρια λογιών – λογιών στολίζουν τη βρεγμένη χλόη.
Η ημέρα λαμπερή, ο ήλιος χωρίς καθόλου σύννεφα. Ρυάκια με
θολά  ζωντανά νερά παντού. Το νερό πέφτει με δύναμη. Νερά παντού να τρέχουν, να δώσουν ζωή  όπου η κατηφόρα τα κυλήσει.
Και η βροχή, αυτή η ουράνια ευλογία, έπεσε απαλά χθες βράδυ. Η πρωινή υγρασία να υγραίνει και την τελευταία  κλωστή του
ορειβατικού ενδυματικού  εξοπλισμού μας.
Ανεβαίνουμε ψηλότερα πυκνό δάσος από πανύψηλες οξιές
του Καλοκαιριού μας υποδέχεται.
Η μυρωδιά του βρεγμένου δάσους μεθυστική.
Τώρα μόνοι εμείς  και το απέραντο δάσος οξιάς.
Ησυχία, τώρα σιωπή, εδώ η σιωπή κρύβει πολλούς ήχους,
ζουν πολλά σπάνια πουλιά, θηλαστικά, αμφίβια και ερπετά.
Μετά από πορεία 1+30 ώρας βρεθήκαμε σε πλαγιά, απέναντι
τα Πιέρια με τα χωριά του, και κάτω χαμηλά η Λευκόπετρα και η
Μικρή Σάντα. Οι   πρόγονοι και οι πρώτοι οικιστές Σανταίοι ζούσαν στον Πόντο στις δασωμένες πλαγιές της κοιλάδας του ποταμού Γιάμπολη, νοτιοανατολικά της Τραπεζούντας.
Η Σάντα του Πόντου ιδρύθηκε από φυγάδες Έλληνες των παραλίων, μετά την πτώση της Τραπεζούντας το 1461.
Στις 11 Σεπτεμβρίου 1921, ο τακτικός τούρκικος στρατός και
χιλιάδες περίοικοι Τούρκοι παρέδωσαν τη Σάντα στη λεηλασία
και στη φωτιά.  Δεκάδες γυναικόπαιδα και γέροι σύρθηκαν στην
εξορία στα βάθη του Κουρδιστάν, στο Ερζερούμ και αλλού, για να
εξοντωθούν εκεί από τις κακουχίες, την πείνα και την αρρώστια.
Όσοι επέζησαν, ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά το 1922.
Ανεβαίνοντας ψηλότερα ο καιρός δεν φαίνεται  να αλλάζει. Ο
καλοκαιριάτικος ουρανός απροειδοποίητα κατεβάζει ένα ζεστό
κύμα ζέστης και εμείς μοιάζουμε τόσο μικροί  και τόσο αβοήθητοι.
Τώρα σκαρφαλώνουμε την απότομη πλαγιά, αισθανόμαστε
την άγρια ανέγγιχτη ομορφιά της φύσης. Η ευφορία στο αποκορύφωμα της.  Απολαμβάνουμε το χάδι και της τελευταίας ζέστης
της ημέρας μέχρι και την κορυφή.
Η οροσειρά του Βερμίου το δικό μας βουνό είναι μια συναρπαστική οροσειρά, ένας ιδανικός τόπος περιήγησης για πεζοπορία
και ορειβασία. - τόσο κοντά  από την Βέροια και τόσο μακριά.- !
Χορευτικές φιγούρες   εμείς, μαζί με τον ήλιο   πλησιάζουμε
στην κορυφή.
Φθάσαμε στην κορυφή μια κορυφή ηλιόλουστη και λαμπερή.
Αφεθήκαμε στη λατρεία της κορυφής.
Πήραμε το δρόμο της επιστροφής.
Κάτω χαμηλά η Λευκόπετρα μέσα σε πολύχρωμο δάσος. Δρόμοι αγροτικοί, δρόμοι δασικοί, δρόμοι στενωποί, ταιριαστοί με τα
λαγκάδια του βουνού.
Σήμερα για μια άλλη φορά αποδράσαμε κοντά στη φύση, μακριά από την  καθημερινότητα βιώσαμε την αίσθηση της ελευθερίας  πατώντας στην  κορυφή του βουνού.
Τσιαμούρας Νικόλαος

Οι αλήθειες
του Ραζβάν Λουτσέσκου

Γ

ια πρώτη φορά ο Λουτσέσκου παραδέχθηκε δημόσια
ότι οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ έχουν καθυστερήσει. Τι
είπε αμέσως μετά το φιλικό με την Νόρτσελαντ; Ότι η
ομάδα του χρειάζεται άμεσα έναν επιθετικό και έναν αριστερό ακραίο αμυντικό και πως ακόμη και αύριο να τους έχει
στη διάθεση του δύσκολα θα μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στους αγώνες με τη Βασίλεια. Και για να δώσει έμφαση στα λεγόμενα του, ώστε κανείς να μην έχει αμφιβολία
χρησιμοποίησε δύο τρεις φορές την λέξη «επειγόντως» και
κινδυνολόγησε τονίζοντας πως « έχω μια καλή ομάδα αλλά
θα είναι καταστροφικό αν συμβεί κάτι σε παίκτες μου αγωνίζονται σε συγκεκριμένες θέσεις».

ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΧΑΦ
Αν θέλει κανείς να αναλύσει τα λεγόμενα του Ρουμάνου τεχνικού θα πρέπει να σταθεί σε αυτά που ειπώθηκαν και σε εκείνα που δεν ακούστηκαν
ποτέ.
Για παράδειγμα δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι όταν αναφέρθηκε στις θέσεις που θεωρεί πως η ομάδα του χρειάζεται ενίσχυση δεν είπε
τίποτα για κεντρικό χαφ. Ο Λουτσέσκου δεν μίλησε καθόλου για ενίσχυση
στον άξονα, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει στρώσει χρυσάφι στα πόδια του
Πόντους Βέρνμπλουμ για να τον πείσει να μετακομίσει στην Τούμπα και στο
ελληνικό πρωτάθλημα.
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Επιθετικό και αριστερό μπακ ζητά ανοικτά ο προπονητής του Δικεφάλου και πλέον με ηχηρό τρόπο. Δηλώνοντας πως έτσι που έχουν έρθει τα
πράγματα, ακόμη και αν εισακουστούν άμεσα οι εισηγήσεις του, δύσκολα
κάποιος νεοφερμένος θα βρει τρόπο να μπει στις βασικές του επιλογές για
τα παιχνίδια με τη Βασιλεία.
Και εξηγήθηκε   λέγοντας ότι η ομάδα του αποτελεί ένα συμπαγές και
ομοιογενές σύνολο στο οποίο κάθε νέος  ποδοσφαιριστής όσο ποιοτικός και
αν είναι, δύσκολα μπορεί να βρει…χώρο, αν δεν περάσει ένα λογικό διάστημα προσαρμογής. Ήταν σαν να έλεγε πως αλλιώς θα ήταν τα πράγματα
αν είχε έναν επιθετικό από την αρχή της προετοιμασίας, αλλιώς είναι τα
πράγματα τώρα. Και έτσι ξεκαθάρισε απέναντι στους Ελβετούς θα πάει με
τους… παλιούς.
Η αλήθεια είναι ότι για τον Λουτσέσκου, ο Τέεμου Πούκι ήταν ακριβώς ότι
χρειάζεται η επίθεση του ΠΑΟΚ όταν σημείο αναφοράς σε αυτήν είναι ο  Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. Ο Λουτσέσκου τον ήθελε το Φινλανδό στην ομάδα του,
αλλά αυτός πλέον είναι παρελθόν. Το μήνυμα του Ρουμάνου στη διοίκηση
ήταν ξεκάθαρο. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έναν επιθετικό και τον χρειάζεται τώρα.
Όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά το να μην έρθει ένας ακόμη φορ είναι
απλά χάσιμο χρόνου
Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΠΑΚ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Σε ότι αφορά την ανάγκη ενίσχυσης στο αριστερό άκρο της άμυνας του
ΠΑΟΚ, αυτός που ευθύνεται είναι …ο Λεβέκ. Ο Γάλλος έκανε άνω κατω τον
προγραμματισμό της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Για το Ρουμάνο είναι
πλέον παρελθόν για το Λουτσέσκου και είναι δουλειά της διοίκησης τι θα
κάνει με το συμβόλαιο του.
Βέβαια οι ισορροπίες εδώ είναι λεπτές. Ο Λουτσέσκου θέλει έναν αριστερό μπακ, για να τον έχει εναλλακτική λύση του Βιεϊρίνια.  Τι χρησιμότητα θα
έχει για τον ΠΑΟΚ ένας Αζεβέδο για παράδειγμα;  Μπορεί όμως ο ΠΑΟΚ να
ποντάρει πάνω στο νεαρό Μπαλογιάννη, που ήταν η αποκάλυψη της προετοιμασίας του Ολλανδία και να τον καθιερώσει στα μπακ; Ο νεαρός ήταν
πολύ καλός στα αριστερά της άμυνας, όμως όσοι τον έχουν δει λένε πως
είναι καλύτερος ως αμυντικός χαφ.
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Πρόγραμμα Εκμάθησης
γραφής Braille
Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος , στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Τυφλών, Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιεί τμήματα εκμάθησης του συστήματος
γραφής και ανάγνωσης Braille για
τυφλούς με πιστοποίηση.
Τι είναι ο κώδικας Braille;
Πρόκειται για σύστημα γραφής και ανάγνωσης - και όχι
γλώσσα όπως αρκετοί πιστεύουν - των τυφλών, το οποίο έχει
αναγνωριστεί επίσημα από την πολιτεία με τον νόμο 36/99 του
2008. Δημιουργήθηκε από τον Louis Braiile το 1829, ο οποίος
έχασε την όρασή του ενώ ήταν ακόμα παιδί στο εργαστήριο του
πατέρα του το 1824 σε ηλικία 15 χρονών.
Βασίζεται σε έξι ανάγλυφες κουκίδες, το λεγόμενο εξάστιγμο, από τις οποίες προκύπτουν 63 συνδυασμοί. Από τους συνδυασμούς αυτούς μπορεί κανείς να σχηματίσει το αλφάβητο σε
οποιαδήποτε γλώσσα, αριθμούς, ακόμα και μουσικές νότες. Η
κάθε γλώσσα έχει φυσικά και τις ιδιομορφίες της στο σύστημα
αυτό.
Ποιους αφορά;
«Συνήθως καθηγητές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και όλοι όσοι
ενδιαφέρονται να διδάξουν ή ανήκουν στην κατηγορία της ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης.
Μαθήματα braille, κάνουν επίσης και άλλες επαγγελματικές
κατηγορίες όπως κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές και
εργοθεραπευτές ψυχολόγοι, οι οποίοι διορίζονται ως ειδικό
επιστημονικό προσωπικό σε δομές ειδικής εκπαίδευσης. «Tα
μαθήματα παρακολουθούν και αρκετοί γονείς. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς των παιδιών με αναπηρία ή κάποιος αδερφός
ή συγγενής να γνωρίζουν τη γραφή ώστε να μπορούν να βοηθούν τα παιδιά με τα μαθήματα στο σπίτι.
Πόσο διαρκεί ο κύκλος μαθημάτων;
Η εκμάθηση διαρκεί 52 ώρες , περίπου 2 μήνες. Περιλαμβάνει θεωρία από εξειδικευμένη καθηγήτρια ειδικής αγωγής και
πρακτική εξάσκηση πάνω σε γραφομηχανές ειδικά κατασκευασμένες για τυφλούς.
Στο τέλος των μαθημάτων δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης απαραίτητη για τις εξετάσεις πιστοποίησης από το ΚΕΑΤ
(Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών) χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.
Με την πιστοποίηση αυτή, μπαίνετε στον πίνακα αναπληρωτών με επιπλέον μόρια.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!
Ολιγομελή τμήματα!!
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μαζί μας
καθημερινά τις ώρες 09:00 - 21:00
στα τηλέφωνα 2331021061, 6974338357.
e-mail: ekedimtheoxas@gmail.com
fb: ΕΚΕΔΙΜ Βέροιας Θεοχαρόπουλος
http://ekedim-verias.gr/

ΕΝΩΣH ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΎ

Κάλεσμα συμμετοχής στο
συλλαλητήριο της Βεργίνας

Από το τοπικό συμβούλιο Ημαθίας της Ένωσης ανακοινώνονται τα εξής:
Στο χώρο που μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β’
πριν από 2354 χρόνια ανακηρύχθηκε στην ουσία Βασιλεύς
των Μακεδόνων, ου μην αλλά και Αρχιστράτηγος των Ελλήνων ο 20χρονος τότε Αλέξανδρος ο Γ’ , ο Μακεδνός που
έμελλε να καταγραφεί ως Μέγας, ο Μέγιστος των Ελλήνων,
καλούμεθα να δώσουμε τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018, στις
7.30 το απόγευμα, το παρόν οι σύγχρονοι Μακεδόνες.
Πρέπει με την παρουσία μας και μόνο, να καταδείξουμε σε όλους, εντός και εκτός συνόρων, ότι είμαστε εδώ,
είμαστε οι νόμιμοι κληρονόμοι, ότι δεν αποποιούμαστε την
κληρονομιά μας, ότι είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε όλο
το φόρο για αυτή τη βαριά κληρονομιά.
Όλες οι οργανώσεις επίσημες και ανεπίσημες, οι σύλλογοι, λαϊκοί και κληρικοί, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και
δημοσίου δικαίου πρέπει να είμαστε εκεί που σταμάτησε
να χτυπάει η καρδιά του Φίλιππου, του ανθρώπου που
ένωσε τους Έλληνες για πρώτη φορά. Πάμε στον τάφο του
Φιλίππου, ώστε η παρουσία μας να τον καθησυχάσει, να
τον αφήσει στον αιώνιο ύπνο του, να πάψουν να τρίζουν τα
κόκκαλά του.
Δεν έχει σημασία ποιος θα ανεβεί στην εξέδρα και το
βήμα, ούτε τι θα πει. Σημασία έχει να ακουστεί δυνατά η
παρουσία μας. Μακριά από διαχωρισμούς, αντεγκλήσεις
και επεισόδια, η αποφασιστικότητα πρέπει να φανεί στην
εικόνα μας. Σε νόμιμα πλαίσια και με συνταγματικά μέσα,
πρέπει όλοι, με όλη μας την οικογένεια να διατρανώσουμε
την ελληνικότητα όλων των τόπων μας. Και της Μακεδονίας
και της Βορείου Ηπείρου και της Θράκης και των Δωδεκανήσων και της Κύπρου και των Οθωνών και της Στρογγύλης…
Όλοι οι Έλληνες είμαστε προσωρινοί, αλλά η Ελλάδα
είναι αιώνια γιατί και οι πριν και οι τώρα και οι μετά, έχουμε
την ίδια γλώσσα, το ίδιο αίμα, τα ίδια ήθη, τα ίδια έθιμα, την
ίδια θρησκεία.
Η πατρίδα μας είναι δανεική απ΄ τα παιδιά μας. Χρωστάμε σ’ αυτούς που πέρασαν και θα ‘ρθουν, στους αγέννητους και τους νεκρούς. Τους χρωστάμε άυλα και ανεκτίμητα
αγαθά. Τους χρωστάμε θυσίες, αποκοτιές, ιστορία, επιστήμες, θέατρο, πολιτισμό εν τέλει.
Τα μέλη της ΕΑΑΣ, με τις σημαίες μας και τη σημαία της
Ενώσεώς μας να είμαστε εκεί, με όλη μας την οικογένεια
και τους φίλους. Να δείξουμε ότι με κέφι, αισιοδοξία και δύναμη ψυχής πάμε να διατρανώσουμε την παρουσία μας και
να κατοχυρώσουμε την ιστορία μας.
Κων. Β. Κωνσταντάρας
Αντγος εα – Πρόεδρος Τ.Σ. Ημαθίας

Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια με 9μελή
θίασο σήμερα στο ΣΤΑΡ
Πιστό στο ραντεβού του το Μικρό Θέατρο Λάρισας
μετά τον « Πινόκιο» & την»Κοκκινοσκουφίτσα» σε όλη την
Ελλάδα, συνεχίζει την παράδοση που δημιούργησε από
το 2009 με τις ποιοτικές παιδικές παραγωγές του ,καθώς
παρουσιάζει για 8ο καλοκαίρι στη Βέροια.
Ο εννεαμελής θίασος του Μικρού Θεάτρου Λάρισας
, με τα εντυπωσιακά σκηνικά του, τα κοστούμια και τις
ποιοτικές μουσικές του , παρουσιάζει την παράσταση της
χρονιάς.
Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια , μια παιδική παράσταση
που θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη των μικρών αλλά και
μεγάλων φίλων μας.
Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΡΕΝΤΟΥΡΟΣ , ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΟΜΙΚΟΥ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ,ΑΝΝΑ
ΚΡΙΝΟΥ , ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ, ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΟΡΡΕΣ ,
ΜΑΙΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
Σκηνογραφία : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Κοστούμια : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Σχεδιασμός Φωτισμών : ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΚΑΣ
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Ειδικές Κατασκευές : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Δημόσιες σχέσεις : ΜIKRO THEATRO
Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ
Κίνηση-χορογραφίες: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διάρκεια: 87 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)
Κρατήσεις - Πληροφορίες: 6974797109
*Το έργο απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας*
ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ – ΒΕΡΟΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΩΡΑ 20.45
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑΡ – τηλ
23310 22373
Προπώληση 8€ - Ταμείο 10€ - INFO – 6974797109
VIVA.GR

www.laosnews.gr
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Οικογένειες και φροντιστές
του ΣΟΦΨΥ έδωσαν το παρόν στο
σεμινάριο για την αυτοφροντίδα

-Παρουσιάστηκε από τον Αντώνη Αναγνώστου
στη Στέγη Δημιουργίας του ΣΟΦΨΥ

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Δημιουργίας του ΣΟΦΨΥ
Ημαθίας Σεμινάριο για την ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ με τη συμμετοχή των οικογενειών - φροντιστών του Συλλόγου.
Το Σεμινάριο οργανώθηκε και παρουσιάστηκε από τον Αντώνη Αναγνώστου, που
κατοικεί στη Μελβούρνη και ασχολείται με την ψυχοενδυνάμωση ομάδων ανθρώπων,
με τη συνεργασία των μεγαλύτερων μονάδων ψυχικής υγείας της Αυστραλίας.
Η γνωριμία με τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας έγινε πριν δύο χρόνια περίπου και κάθε
χρόνο που έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα, αφιερώνει μία ημέρα στο Σύλλογο.
Στο Σεμινάριο της Δευτέρας παρουσίασε τους παράγοντες που συνιστούν την
Αυτοφροντίδα και τη σημασία της, καθώς επίσης πραγματοποίησε και ορισμένες
συμμετοχικές διαδικασίες με τις οικογένειες – φροντιστές, όπου παρουσιάστηκαν
πρακτικές διαδικασίες και τρόποι ενδυνάμωσης της αυτοφροντίδας, για την καλύτερη
ποιότητα ζωής τόσο των ίδιων όσο και των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ευχαριστεί θερμά τον Αντώνη Αναγνώστου για την
προσφορά του και δίνει ραντεβού για το καλοκαίρι του 2019.

24-25 Αυγούστου στο Στρατόπεδο Παύλου Μελα
Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη
το παγκόσμιο αντάμωμα
Καππαδοκών Καραμαλήδων
Με πολύ αγάπη για την Θεοσκέπαστη Καππαδοκία μας και με βαθύ σέβας στην
διατήρηση - τη διάσωση και την διάδοση της Καππαδοκικής μας Πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και σε πείσμα των καιρών, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι ενέργειες
της οργάνωσης του Παγκόσμιου Ανταμώματος Καππαδοκών.
Η Πρωτεύουσα της ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ, η Μητρόπολη των Βαλκανίων, η ομορφότερη
πόλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μας, υποδέχεται φέτος για
πρώτη φορά στη διάρκεια των 20 ετών το Παγκόσμιο Αντάμωμα Καππαδοκών «το
20ο Γαβούστημα». Το 20ο Γαβούστημα θα πραγματοποιηθεί στο Στρατόπεδο «Παύλου Μελά» του Δήμου Παύλου Μελά, Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Αυγούστου
2018. Σε κάθε μας αντάμωμα συμμετέχουν περίπου 14.000-15000 Καππαδόκες και
Καππαδοκικοί Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και όλο τον πλανήτη!!!
Η λέξη «γαβούστημα» προέρχεται από το ρήμα γαβουστίζω που σημαίνει συναντιέμαι- ανταμώνω.
Πρόκειται για την μοναδική και κορυφαία συνάντηση των απανταχού Καππαδοκών εντός και έκτος της Ελλάδος, με στόχο την διαχρονική και συλλογική απότιση
φόρου μνήμης και τιμής στις πατρογονικές μας ρίζες της Αγιοτόκου και Αγιοτρόφου
Καππαδοκίας.
«Η ευθύνη της ανάληψης, η επιμέλεια της οργάνωσης αλλά και η επιτυχία του
20ου Γαβουστήματος, αποτελεί για τον Σύλλογό μας- τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Αξενών Καππαδοκίας, μια μεγάλη πρόκληση κι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο θα
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να το κερδίσουμε για την ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΜΑΣ» δήλωσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αξενών Καππαδοκίας κ. Κωνσταντίνος
Αβανίδης, καλώντας όλους τους Καππαδόκες να είναι παρόντες στη Θεσσαλονίκη
γιατί στο Γαβούστημα της Θεσσαλονίκης θα εορτασθεί έκτος όλων των άλλων και η
μεγάλη μας επέτειος των 20 ετών.
Το Γαβούστημα είναι η μοναδική αφορμή να έρθουν στην ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΣ, οι Καππαδόκες , της 4ης και 5ης γενιάς Ελλήνων της Διασποράς.
Να γνωρισθούν οι νέοι μας , να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να μιλήσουν καραμαλίδικα, να χαρούν, να νιώσουν περήφανοι συνεχιστές της λαμπρής και μακραίωνης
ιστορίας μας - που κρατάει από την αλησμόνητη πατρίδα μας την πανέμορφη Καππαδοκίας μας.
Γι αυτό άλλωστε και καθιερώσαμε το ΓΑΒΟΎΣΤΗΜΑ ΜΑΣ να γίνεται πάντα
καλοκαίρι ώστε να είναι και αφορμή διακοπών για τους Καππαδόκες της Διασποράς.
Φέτος θα υποδεχθούμε Καππαδόκες- Καραμανλήδες της Διασποράς από τον
Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική την Ελβετία, την Γαλλία και την Γερμανία.
Στοχεύοντας στην πατρογονική αφύπνιση της 3ης και 4ης γενιάς Καππαδοκών και
λοιπών Μικρασιατών Προσφύγων , στο πρόγραμμα του Γαβουστήματος εντάσσουμε πληθώρα ποιοτικών παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων : τέχνης, λόγου,
θεάτρου, αναβίωσης καππαδοκικών εθίμων μουσικής και χορού, πάντα σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Συλλόγων Ελλάδος
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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 ,
17:30,
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
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Ολοκληρώθηκε  το 4ο Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας

Έ

πεσε την Κυριακή η αυλαία
του 3ήμερου
4ου Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας. Οι θεατές που
αγκάλιασαν το φεστιβάλ
από την πρώτη χρονιά
φέτος είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν
33 εξαιρετικές ταινίες
μικρού μήκους 16 εκ των
οποίων υπήρξαν ξένες
παραγωγές δίνοντας επάξια πλέον τον τίτλο του
Διεθνούς στο φεστιβάλ.
Ευχαριστούμε όλους
όσους βοήθησαν στην

πραγματοποίηση του
φεστιβάλ:
Την Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου Αλεξάνδρειας Τους χορηγούς
μας
  Την Θεατρική Ομάδα του Δήμου
Αλεξάνδρειας για την συμμετοχή.
Τους εθελοντές  , την κριτική επιτροπή και κυρίως τους δημιουργούς
που για ακόμα μια χρονιά εμπιστεύτηκαν το φεστιβάλ μας.
Μέσα από πολλές αξιόλογες ταινίες μικρού μήκους που καθήλωσαν
το κοινό τα βραβεία για το 4ο Φεστιβάλ δίνονται στις ταινίες :
-     Βραβείο κοινού στην ταινία
«Γενέθλια» του Δημήτρης Κατσιμίρης.
-    Βραβείο καλύτερης Ελληνικής
ταινίας μικρού μήκους στην ταινία
«Το
Εισιτήριο - The ticket» του Στα-

Φαρμακεία
Τετάρτη 4-7\-2018

14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931
19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989
21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Ιούλιος 2018

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 2-7-2018 μέχρι 8-7-2018
θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνητής
βλαβών: τηλ. 2331021814.

θόπουλου
-    Βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στην ταινία «May Day»
των
Magis Olivier - Fedrik De Beul.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
για του χρόνου και σας ευχόμαστε
καλό καλοκαίρι.
Οι διοργανωτές

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική, 	 23310199,2331068.400  
Νοσοκομείο, 	
2331351.100
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΙΡΚΜΑΛΗ ΑΙΚ.	 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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Κεντρικής της Βέροιας,

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

δίπλα στο Επιμελητή-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ριο, με πατάρι 30 τ.μ.,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέ στο

αυτόνομη θέρμανση

κέντρο της Βέροιας με

και θέση πάρκιγκ. Τηλ.:

εξασφαλσμένη πελα-

6936 870915.

τεία. Πληρ.τηλ.: 6980
007852.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή.
Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στο Μακροχώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστάσιο. Τηλ.: 23310
24097.

Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ
Καβάλας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
studios πλήρως
εξοπλισμένα, με
WiFi, πλυντήριο,
TV, για διακοπές.
Τηλ.: 6949 955844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αλεξάνδρεια διαμέ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

πάκια», 1ου ή 2ου ο-

τ.μ. μέσα σε οικόπεδο

Αντιστάσεως, ρετιρέ,

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ρόφου, με ασανσέρ,

114 τ.μ. στη Ν. Νικομή-

60 τ.μ., με 2 δωμάτια,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

που να χρίζει ανακαίνι-

δεια Βέροιας, επιπλω-

σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ση μέχρι 40.000 ευρώ.

μένο, 2ΔΣΛΚWC, πε-

Τηλ.:   6974 326873

ΖΗΤΩ προς αγορά

Τηλ.: 6945 122583.

Στη Νέα
Σκιώνη Χαλ-

ώρες 11.00-14.00.

κιδικής ε-

κατοικία με 2 δωμάτια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-

έξτρα. Τιμή 38.000 ευ-

Ε Ρ Γ Ο Χ Ω Ρ Ι πω -

νοικιάζονται

στο κέντρο μέχρι «Πα-

σμένη μονοκατοικία 80

ρώ. Τηλ.: 6942 924285.

λείται κατοικία 75 τ.μ.

διαμερίσματα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σε οικόπεδο 300 τ.μ.

70 τ.μ. 2Δ-

σμα επί της οδού Εθν.

Τιμή ευκαιρίας 26.000

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε

ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδού Ν.

Σταυρό και Μακροχώριον Ημαθίας. Το

Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-

πρώτο εκ των δύο βρίσκεται στην περιοχή

μανση, ενεργειακό τζάκι, ηλιακό θερμοσί-

«Σοφολιό» εμβαδού 14.750 τ.μ., αρδευτικό

φωνα, εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευ-

και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»

ές, κλειστό γκαράζ και κλιματισμό σε τιμή

εμβαδού 9.750 τ.μ. Τιμή συζητήσιμη. Πλη-

ευκαιρίας. Πληρ. στο τηλ.: 6980 919964.

ριφραγμένο και πολλά

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα
στην Σκιώνη Χαλκιδικής

ροφορίες κο Παύλο τηλ.6932-425818.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση Fast-Food επί

ε υ ρ ώ . Τη λ . : 6 9 4 5
122583 Euromesitiki.

ΣΚWC

με

40,00 ευρώ
την ημέρα, εξοπλισμένα καθώς και μεζονέτες 70 τ.μ.
2ΔΣΚWC εξοπλισμένες με 50,00 ευρώ την ημέρα.
Επίσης πωλούνται διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70

της οδού Εληάς σε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-

τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατασκευή από πέτρα.

τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:

ώτη καινούργιο κατά-

Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6983 204389 & 23740

6945 013461.

στημα 45 τ.μ. στην οδό

71607. Τιμές ευκαιρίας.
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3.500 τ.μ. με ελιές
στον κόμβο Βέροιας.
Τιμή 11.500 ευρώ.
Τηλ.: 6934 888738.

www.mesitikoveria.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, διαμπερές, με λίγα κοινόχρηστα. Τηλ.:
23310 24817.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
στούντιο ανακαινι σμένο και επιπλωμένο, οδός Μεραρχίας
10, 1ος όρ., ατομική θέρμανση. Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.
ΠΑΠΑΓΟΥ, Β. Ιωαννίδη 10, ενοικιάζεται διαμέρισμα περίπου 80 τ.μ., 2ο όρ.,
με ωρομετρητή. Τηλ.:
6945 049079 & 23310
22684.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 40 τ.μ.,
σαλοκουζίνα, 1 δωμά-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος

τιο, λουτρό, βεράντα,

για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-

πλήρως επιπλωμένη

χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και

και ειδική ανεξάρτητη

εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

θέρμανση, κλιματιστικό, ψυγείο, ηλ. κουζίνα, πλυντήριο ρούχων,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλη επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέ20 στρεμμάτων, ποτιστικό,
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΑΑΚ Βέροιας, περιοχή Νη-

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

σίου. Τηλ.: 6976 688462 &

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

23310 65745.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι χ ω ρ ά φ ι

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική
κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4 συρταριέρες με ρόδες, 1
καναπές, 2 καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές,
όλα μαζί ή και μεμονωμένα). Τηλ.: 6973 777747.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.

ροντος εν λειτουργία
με πολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων. Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Τηλ.:
6975 772861.
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεση στις δημόσιες
σχέσεις να αναλάβει
εταιρία στο Νομό Ημαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται οικοδομή επί της Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000 €
-ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται χωράφι 23 στρ. στο «66» γωνιακό.
Τιμή 35.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 60 τ.μ.
με 2ΔΣΚWC, ασανσέρ, πλατεία Κόρακα, τιμή 32.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης 30.000 ευρώ.
-Κατάστημα πωλείται σε καινούργια οικοδομή στο κέντρο 40 τ.μ. Τιμή 19.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρέμματα στη Φυτειά σε πολύ καλή τοποθεσία

μόνο 15.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κοντά στο κέντρο 110 τ.μ., 3 Υ/Δ, σαλοκοζίνα,
W.C., τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, καινούργια οικοδομή 130.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ. με 3 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα,
W.C., 1ος όρ., 50.000 ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα επί της Μητροπόλεως 75 τ.μ., 4ος όρ., ασανσέρ 28.000 ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο της Θεσ/νίκης κοντά στο Τουρκικό Προξενείο
γωνιακό κατάστημα 190 τ.μ. με 190 τ.μ. πατάρι, νοικιασμένο 600
ευρώ. Τιμή 75.000 ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο 1.200 τ.μ. στη Λευκόπετρα εντός οικισμού, τιμή
9.500 ευρώ.
-Πωλείται χωράφι 3,5 στρ. στη Λευκόπετρα. Τιμή 3.800 ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προς Λαζοχώρι πριν τις γραμμές με
πολύ μεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο. Τιμή 60.000 ευρώ.
-Πωλείται κατάστημα 173 τ.μ. Θεσ/νίκης 110.000 €
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000 €
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στη Νάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., σε πολύ καλή κατάσταση Π.Δ. 150Α
-Πωλείται ισόγειο 50 τ.μ. στη Νάουσα 12.000 €, χρίζει ανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στην Πλατεία Αγ. Αντωνίου 120.000
€ ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης, 120.000 € ΠΚ
172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ. πρώτο στη
θάλασσα, χτίζει 90 τ.μ. Τιμή 100.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 5 στρ., κοντά στο Π. Σκυλίτσι, ποτιστικό, 10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000 ευρώ, ΠΟΙΚ77

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στο Καλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250 τ.μ. οικόπεδο, 50.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ

-Ενοικιάζεται κατάστημα Καρακωστή 16, 38 τ.μ. ισόγειο και 18 τ.μ.
πατάρι 400 ευρώ ΕΚ98
-Ενοικιάζεται γραφείο Βερόης 3, 1ος όρ., 80 τ.μ., ατομ. θέρμανση,
καινούργια κουφώματα, πλήρως ανακαινισμένο, 240 ευρώ ΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί της Μητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Θεσσαλονίκης σε 3 επίπεδα με εξοπλισμό για ταβέρνα, BAR με πολύ καλό ενοίκιο ΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Θεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται 4 καταστήματα Πλατεία Αγίου Αντωνίου από 200 έως
300 €
-Ενοικιάζεται κατάστημα 35 τ.μ. επί της Βενιζέλου 350 € ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ. Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείο στο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με W.C. 150
€ Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί της Μητροπόλεως 60 τ.μ. και42 τ.μ.
Τιμή συζητήσιμη Ε220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπει Βενιζέλου 200
€ Ε221
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί της Πιερίων περίπου 500 τ.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
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά
κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1 ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση
, A/C και ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 180€.
Κωδ. 24475 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, Γκαρσονιέρα
33 τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ και με ηλεκτρικές συσκευές , κατασκευή 1975, 1 υ/δ, 1ος
όροφος, ανακαινισμένη και καλοδιατηρημένη
, έχει ατομική θέρμανση με ηλεκτρ. σώματα
, ενοίκιο 150€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105722 -. Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο. Αποτελείται από Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο . Η κουζίνα της είναι καινούργια . Είναι κατασκευασμένη το 1970
και διαθέτει θέρμανση με Θερμοπομπός,
έχει πολύ μεγάλη βεράντα και εξαιρετική Θέα,
Κουφώματα Συνθετικά, με διπλά τζάμια , με
Ανελκυστήρα και A/C, αλλά και Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκόνια 30 τ.μ. - Τιμή: 140€.
Κωδ. 24084 ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένη μερικώς γκαρσονιέρα 51 τ.μ., κατασκευή 1995,
1 υ/δ, 2 ος όροφος, άψογα συντηρημένη , η
ευπρέπεια των χώρων δεδομένη, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια,
καλόγουστη , ενιαίος χώρος σαλοκουζίνα ,
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές, έχει
τέντες, με κλιματιστικό επίσης και μία ντουλάπα, έχει ανοιχτό parking, μίσθωμα 190€.
Κωδ.105811 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα 55 τ.μ. κατασκευή ΄04 αποτελούμενη από μία σαλονοκουζίνα , 1 υ/δ και μπάνιο , με πανοραμική
θέα , σε υπεράριστη κατάσταση, έχει καινούργια αλουμινίου κουφώματα με διπλά
τζάμια, κατοικία με πολυτέλεια και ζεστασιά,
άριστης αρχιτεκτονικής σχεδίασης, με ατομική θέρμανση πετρελαίου και ελάχιστα κοινόχρηστα , κέντρο απόκεντρο, μόνο 200 €.
Πληροφορίες αποκλειστικά στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23675 ΚΕΝΤΡΟ , Επιπλωμένη
γκαρσονιέρα 60 τ.μ., κατασκευή 1972, 1 υ/δ,
1 ος όροφος , ανακαινισμένη μερικώς , με
καινούργια συνθετικά κουφώματα και με διπλά τζάμια, έχει κεντρική θέρμανση πετρελαίου , με ανελκυστήρα, έχει κλιματιστικό ,
είναι κεντρικότατο και σε τιμή προσφοράς ,
ενοίκιο 190€.
Κωδ: 24274 ΒΙΛΛΑ ΒΙΚΕΛΑ, Γκαρσονιέρα 62 τ.μ., κατασκευή 1998, 1 υ/δ, 2 ος
όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη, άψογα
συντηρημένο, σε υπεράριστη κατάσταση,
φρεσκοβαμμένο, αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, με αρμονικές αναλογίες, ατομική
θέρμανση πετρελαίου, με μία ντουλάπα, για
απαιτητικούς ενοικιαστές, με θέση για 2 αυτ/
τα , μίσθωμα μόνο 200€.
Κωδ. 105833 Γκαρσονιέρα μεγάλη στο
κέντρο  της Βέροιας 65 τ.μ. με 1δσ ξεχωριστή

κουζίνα και μπάνιο  , 3ος ορ. σε καλή κατάσταση μερικώς ανακαινισμένη με κεντρική
θέρμανση που λειτουργεί άψογα   , διαθέτει
μεγάλη βεράντα και με πολύ λογικό ενοίκιο
στα 210€.
Κωδ: 24268 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 80 τ.μ. στον 3 ο όροφο.
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το
1971 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα,
Ανελκυστήρα, Τιμή: 170 €.
Κωδ 24481 ΠΑΠΑΓΟΥ, Οροφοδιαμέρισμα 85 τ.μ., κατασκευή 1988, 2 υ/δ, 2ος
όροφος, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα
στον κάμπο , με τζάκι , ανακαινισμένο άριστα
και άψογα συντηρημένο, διαθέτει καινούργια αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια,
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές, έχει
αποθήκη και μία πολύ μεγάλη βεράντα, χωρίς ανελκυστήρα , χωρίς κοινόχρηστα και το
ενοίκιο του 250€. Πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24492 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΤΕΡΜΑ   Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 88 τ.μ.
ευρισκόμενο στον 2 ο όροφο. Αποτελείται
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, και
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1982
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Συνθετικά , είναι διαμπερές ,
φωτεινό και έχει μία αποθήκη εντός ,  χωρίς
ασανσέρ και με μηδενικά κοινόχρηστα. Μίσθωμα 180€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ.
, με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο
40 τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2
σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο μπάνια   , χωρίς θέρμανση, με
δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας
(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές
συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα ,
προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας
, 350€.  Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 22858 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 180 τ.μ.
ημιυπόγεια . Αποτελείται από 1 Χώρο μεγάλο
και διατίθεται και για Πάρκινγκ, Τιμή: 180 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κομπλέ
ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενιαίος
χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλιματιστικό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€,
Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι

www.laosnews.gr
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και
WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή:
80.000 €.

χώροι γραφείων ανακαινισμένοι πολυτελώς
, 3 χώροι 75 τ.μ., με δικό τους καινούργιο
WC , 1 ος όροφος, , η ευπρέπεια των χώρων
δεδομένη , δομημένη καλωδίωση παντού ,
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια και με πολύ ακριβά υλικά δόμησης
, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς η
προβολή των άριστη το δε μίσθωμα 350€.
Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 22843 ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα
ΚΤΕΛ κοντά επαγγελματική στέγη προβολής
συνολικά   180 τ.μ., σε πρώτο και δεύτερο
όροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με ατομική
θέρμανση πετρελαίου , κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα συνολικά  
500€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1980 και
διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια
τιμή 150 €.
Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και δικό του
WC. Τιμή: 340 € . Το γραφείο μας διαθέτει
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 23625 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 44 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1987 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Τιμή: 160 €.
Κωδ: 23563 - Βέροια ΛΑΖΟΧΩΡΙ Λαζοχώρι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 130 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 2 Μπάνια
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Αλουμινίου, - Τιμή: 250 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23948 - Μουσείο δίπλα στην Ανοίξεως  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. ανωτ.  ύψος αυτ/του

1.54 μ.  Τιμή: 50 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ. 13082 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, πωλείται διαμέρισμα 84 τ.μ. σε ημιόροφο, κατασκευή
1978, 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, η κατάσταση του είναι μέτρια, τιμή μόνο 28.000€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13556 - ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 106 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Τέντες, Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή: 75.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων.
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €
Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανοδομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται για
μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος απέριττης
πολυτέλειας που διαχέεται στον χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώματα με διπλά
τζάμια, κτίστηκε με πολύ μεράκι και με υλικά
ανώτερης ποιότητας, οι χώροι της λειτουργικοί
και με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 3υ/δ και
δύο υπερπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο
σε πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο
1680 τ.μ. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
200.000€. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκληρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο σοβαρές προτάσεις δεκτές.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
κωδ.13497. ΚΕΝΤΡΟ , Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και για φροντιστήριο με
πλήρη εξοπλισμό και με άδεια ενεργή 95
τ.μ., καθ. και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971,
4 χώροι , 2 ος όροφος, ανακαινισμένο εκ
βάθρων, σε πολύ καλή κατάσταση με καινούργια συνθετικά κουφώματα και με διπλά
τζάμια, οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανεξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη
, με θωρακισμένη πόρτα και με δύο WC ,
εξαιρετικής προβολής και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή ευκαιρίας , μόνο 70.000€, Υπόδειξη
μόνο σε σοβαρό ενδιαφέρον.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατασκευή 70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό
σημείο και σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μόνο 10.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13541. ΩΡΟΛΟΙ πωλείται ισόγειο
κατάστημα 50 τ.μ. διαθέτει και 20 τ.μ. πατάρι
, με τουαλέτα κανονικά , πάνω σε κεντρικό
δρόμο , πολύ κοντά στο ρολόι και σε πολύ
καλή τιμή μόνο 25.000€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο
από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472
τ.μ., χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση,
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο
για αποφασιστικό αγοραστή, Αποκλειστική
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και
υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή 28.000€,
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
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προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως
με Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην
τιμή των 38.000€.
Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαιρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω
σε πλατεία σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και
σε τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντικειμενική , από 90.000€ τώρα 45.000€.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα
εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με
σ/δ 0,8 , τιμή μόνο 100.000€.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την
πλευρά της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και
οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο 25.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 13816 - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ κοντά   ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πάρκινγκ ισόγειο κλειστό με ευκολότατη πρόσβαση, συνολικής επιφάνειας 17
τ.μ. Τιμή: 6.000 €.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13465 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1987 και διαθέτει θέρμανση
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Πάρκινγκ,
Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια, Σκαλιά
εισόδου - Τιμή: 40.000 € .
Κωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Άρτιο και Οικοδομήσιμο , αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία. Τιμή: 19.000 €.
Κωδ 13609 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡΟIΑΣ -ΝΑΟΥΣΑΣ : Πωλούνται δυο αγροτεμάχια δίπλα
δίπλα συνολικά 9.700 τ.μ., με δυνατότητα
άρδευσης (η γραμμή του νερού περνάει μέσα
από το χωράφι ) , σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή ,
μόνο 22.000€.
Κωδ: 22838 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο,
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, - Τιμή: 150 € .

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου μας

Για να τα δείτε όλα μπείτε στο     www.mesitiki.
www.mesitiki.gr

TV, Μάρκου Μπότσαρη 15,

θήκη στο υπόγειο, μεγάλα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για βο-

μο για Καφέ-Ζαχαροπλα-

φικά βιβλία και με κατηγορία

με μηδενικά κοινόχρηστα.

μπαλκόνια, θέα. Τηλ.: 6992

ηθός λογιστή σε εταιρία με

στείο στη Βέροια. Πληροφο-

άδειας Α ή Β από Βιομηχα-

Πληρ. τηλ.: 23310 24939,

760556 & 6974 142507, ε-

γνώση προγραμμάτων PC

ρίες στο τηλ.: 23310 25700.

νική Επιχείρηση στη Νάου-

23750 81319, 6973 015833.

λεύθερο από 1-7-18.

και Γερμανικών. Τηλ.: 6986

Αποστολή βιογραφικών στο

σα. Αποστολή στο e-mail:

782697.

dimzagaris@gmail.com.

anatamark@gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65 τ.μ., στο κέντρο της

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως

Βέροιας, Πάροδος Μ. Καρα-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για

εργασία στο ψητοπωλείο

σερβιτόρα για πρωινή-α-

κωστή 1, στον α΄ όροφο, σα-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

delivery με δικό του μη-

«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984

πογευματινή εργασία σε

λόνι, κουζίνα, W.C. με μπά-

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ενοικι-

χανάκι για το ψητοπω-

472747 κ. Γιώργος.

καφενειο-σπορτ καφέ, στην

νιο, δωμάτιο, χωλ-διάδρο-

άζεται κατάστημα 100 τ.μ.

λείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Τηλ.: 6984

μος, μπαλκόνι. Τηλ.: 6976

με υπόγειο με W.C. Τηλ.:

472747 κ. Γιώργος.

688462 & 23310 65745.

6974 238098.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 55 τ.μ.,

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

επιπλωμένη, πολυτελούς

ΕΡΓΑΣΙΑ

κατασκευής σε οικογενεια-

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ-

κή οικοδομή, 2ος όρ., 1Δ-

ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μη-

ΣΛΚ, W.C., αποθήκη, απο-

χανικός και ηλεκτρολόγος.
Τηλ.: 23310 71553

ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σε ξενοδοχείο της Βέροιας
με γνώση βασικών Αγγλικών. Τηλ.: 6948 457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για εργασία στην κουζίνα εστιατορίου (λάντζα και βοηθός
στις σαλάτες). Μισθός ικα-

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

νοποιητικός. Τηλ.: 23310
88018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτο-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής/Λο-

Περικλέους 11 στη Βέροια,

γίστρια με τουλάχιστον 5ετή

περιοχή παλαιάς Μητρόπο-

προϋπηρεσία σε διπλογρα-

λης. Τηλ.: 2331505125.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φοιτητικες Γκαρσ. Στο κεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ Μονοκατοικια 65 τ.μ με οικοπεδο 200 τ,μ 45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ανω, οικόπεδο .540τ,μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk, Α.Θ 3ΔΣΚ  
τζακι αναμ. 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ, 2ΔΣΚ του  2003 80000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ανακαινισμενο 2ος χ.ασαν. 2 ΔΣ-Κ διαμπερες 32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ με Θεα,Α.Θ ,τζακι παρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc 130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ Μονοκατοικια  2ΔΣ-Κ WC του 75΄ οικοπ.270
μετρα 26000€
EΛΗΑ 1Δ Κουζινακι WC 38 τ.μ ευχαριστο, 10000€
ΠΑΤΡΙΔΑ κατοικια 100 τ.μ+καταστημα 100 τ.μ με οικοπ. 95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ  παζαρι 380 Τ.Μ κεντρο σ.δ 1,2 καλη τιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ  καινουριο με θεα, 3ος 92 τ.μ +γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Μον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο 0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ  Μονοκατοικια διατηρητεα σε οικοπεδο 190
τ.μ 70000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π. ΜΕΛΑ 3ος.3ΔΣΚ 2 WC Α.Θ πανελ, καλό 300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ 1ΔΣΚ με Α.Θ 180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντά ΛΟΥΞ Γκαρς. Επιπλωμενη 1ΔΣΚ WC
A/C 260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  4ος 1ΔΣ-Κ WC Κ.Θ 170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ καινουριο με γκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1ος ψηλός,με Αυτ.Θ. ανακαιν. 230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΣΚ  4oς Θερμ/τες με  θεα 170€
ΠΑΠΑΓΟΥ 1ΔΣΚ Α.Θ χωρις κοιν. ισογειο και 3ος 140€
ΠΑΠΑΚΙΑ 80 τ.μ 2ΔΣΚ Α.Θ. 1ος ανακαινις. 2017- 250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ετιας 2ΔΣΚ Ωρ/ση 250€
ΠΙΕΡΙΩΝ κατω Ι5ετιας ισογειο με Α.Θ. 1ΔΣΚ 200€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣ/Κ Α.Θ επιπλωμενο 350€
ΚΤΕΛ 2ΔΣ-Κ ,1ος χωρις ασανσερ με Α.Θ πορτα ασφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚ ανοιχτο Μ.Αλεξανδρου-Βενιζελου 50€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Βεροιας Φιλέτο 16 στρ.πανω στην άσφ.  σ.δ 02 16€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με Πομόνα  στην ασφ 3000 το στρέμμα

ΡΑΧΙΑ 3300τ.μ ομορφο, με ρευμα κ νερό τρεχουμενο  
13000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κοντα στου Τσεσμελη 19 στρ.με επιτραπεζια, μετοχή Πομόνας κ μπεκακια 2800€ το στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Βιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγαστρο 200 τ.μ εντος γηπεδου 1500 τ.μ   30000€ & κτήμα
10300 τ.μ 25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρεμ. με πομόνα+ροδακ. 25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ 40 στρ.αρδευομενο με βανες,ρευμα
κενο 80000€
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5στρ. αρτιο με Θέα 25.000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣ πανω από 66΄ 35 στρεμ. 70000€
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ διπλα στο χωριο μπαξες 3 στρ. 10000€                                                                    
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6500 τ.μ. κοντα στο χωριο 30.000€ ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 10στρ 20000€ -  ΣΤΑΥΡΟΣ 15 στρ. 45000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ κ  Καρατασου καταστηματα 40τ.μ 30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα   50 τ.μ 30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣ καταστ.75 τ.μ+60 οροφος 50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝ  καταστ.25 τ.μ κατάλληλο και για γκαραζ
17000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΟ διχωρο κοντα στην Βενιζελου 250€
ΚΤΕΛ ,καταστημα 60 τ.μ +60 υπογειο 5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ενας χωρος + wc  80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ πρωην Κεντρο 65 τ.μ  350€
ΠΙΕΡΙΩΝ 75 τ.μ. με παταρι 350€
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ  καταστ, 75+75+70 450€
ΑΠΟΘΗΚΗ  ισόγεια  επι της Ανοίξεως 180 τ.μ  200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο 50 τ.μ Λουξ πρόσοψη 300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Διώροφο Νεοκλασικό κεντρο για Καφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον  ΠΡΟΜΗΘΕΑ υπογεια αποθηκη 80 τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Επαγγελματικος χωρος 100τ.μ 200€  
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
1300τ.μ                                      
Για διαλογητηριο η παρομοιες χρησεις,με ψυκτικους θαλαμους..

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishing ζητά μόνιμο προσωπικό για τη
στελέχωση του τμήματος τηλεφωνικών
πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών στη Βέροια.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
- Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία.
- Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.
- Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα.
Παρέχεται:
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον.
• Πολύ ικανοποιητικές απολαβές, δώρα, επιδόματα, πρωινή
απασχόληση και πλήρης ασφάλιση.
• Συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών,
στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018 με την ένδειξη «Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης».
Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishing ζητά 1 άτομο για τη στελέχωση
του τμήματος Digital
Marketing στη Βέροια.

Απαιτούμενα προσόντα:
•πολύ καλή/άριστη γνώση SEO & SEM tools
•πολύ καλή/άριστη γνώση Adwords (Google, Bing Αds,
Yahoo search Ads)
•άριστες γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
•Χρήση της πλατφόρμας www.alexa.com
Προσφέρονται:
•Σύγχρονο, οργανωμένο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
•Full-time, πενθήμερο πρωινό ωράριο
•Πλήρης ασφάλιση
•Πολύ ικανοποιητικές απολαβές
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών,
στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018 με την ένδειξη ‘’SEO & Google Adwords expert’’.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 28 τ.μ. lux επιπλωμένο 170 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 30 τ.μ. 10ετίας επιπλωμένο 200 €
ΕΛΗΑ 30 τ.μ. με μπαλκόνι 140 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό A/C 180 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 38 τ.μ. επιπλωμένο καλό 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. καλό, A/C, ντουλάπες 140 €
ΕΛΗΑ 45 τ.μ. 15ετίας επιπλωμένο με A/C 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. lux επιπλωμένο ατομικός λέβητας 270 €
ΡΟΛΟΪ 60 τ.μ. ντουλάπα ατομικός λέβητας 160 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 60 τ.μ. 10ετιας επιπλωμένο ατομικός λέβητας θέα A/C 250 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 15ετίας ντουλάπες καλό 200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 80 τ.μ. 12ετίας ατομικός λέβητας αποθήκη 230 €
ΡΟΛΟΪ 80 τ.μ. κόπλαν καλό 180 €
ΡΟΛΟΪ 80 τ.μ. ρετιρέ τζάκι θέα ατομικός λέβητας 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 τ.μ. 12ετίας θέα πάρκινγκ 250 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 85 τ.μ. τζάκι ατομικός λέβητας καλό 250 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. κόπλαν 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. ανακαινισμένο ντουλάπες καλό 260 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. 15ετίας ατομικός λέβητας κλειστό
γκαράζ 320 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. κόπλαν ατομικός λέβητας 200 €
ΕΛΗΑ 100 τ.μ. επιπλωμένο καλό 350 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 110 τ.μ. ευρύχωρο καλό 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 280 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 120 τ.μ. ατομικός λέβητας πάρκινγκ 220 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. τζάκι ατομικός λέβητας πάρκινγκ
θέα 350 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 115 τ.μ. 8ετίας μονοκατοικία τζάκι ατομικός
λέβητας 270 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. 12ετίας μονοκατοικία lux 300 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα 300 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 28 τ.μ. LUX ανακαινισμένο & επιπλωμένο 19.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ.  ανακαινισμένο 11.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. ανακαινισμένο 17.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. 20ετίας καλό 16.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 27.000 €

εργασία. Τηλ.: 6974 599047.

ΡΟΛΟΪ 70 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΡΟΛΟΪ 80 τ.μ. ευκαιρία 15.500 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 38.000 €
ΡΟΛΟΪ 90 τ.μ. θέα καλό 50.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 110 τ.μ. καλό ανακαινισμένο ντουλάπες
80.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 110 τ.μ. ευκαιρία 27.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ
108.000 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 170 τ.μ. μεζονέτα 58.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα
62.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 75 τ.μ. καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΓΗΠΕΔΟ 100 τ.μ. καλό 320 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 220 τ.μ. ισόγειο + 220 τ.μ. υπόγειο καλό
1.500 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΛΙΒΑΔΙ 2.000 μέτρα με 54 δένδρα-ελιές 6.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό
11.000 €
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 8.000 μέτρα με πομόνα & ρεύμα 16.000 €
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8.000 μέτρα επάνω στο δρόμο 26.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 38.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 15.000 μέτρα 23.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 15.000 μέτρα με αχλάδια παλμέτα 46.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 43.000 μέτρα  126.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα προς ενοικίαση 300 € / χρόνο

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

λόνι, τραπεζαρία, μπουφές,

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της Κλασι-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

κρεβατοκάμαρα με στρώμα α-

κής Φιλολογίας του Αριστο-

ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με ό-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

νατομικό, ψυγειοκαταψύκτης

τελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

ρεξη, υπομονή και αγάπη, α-

μένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.:

και πλυντήριο ρούχων, τιμή ό-

ναλαμβάνει τη φύλαξη και τη

6993 678697.

λα μαζί 3.000 ευρώ, ελαφρώς

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή α π α σ χό λ η σ η

σαλονίκης, με εξειδίκευση
στην Ειδική Αγωγή, παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά

μεταχειρισμένα. Τηλ.: 6970

Γυμνασίου και Λυκείοιυ σε

019994.

Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,

των παιδιών σας καθώς και

ΔΙΑΦΟΡΑ

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε άρι-

τους. Τηλ. επικοινωνίας: 6973

φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4

στη κατάσταση σε εκπληκτική

μές. Τηλ. επικοινωνίας: 6974

674030.

καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,

τιμή: -Τραπεζαρία με έξι (6) κα-

430782.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργα-

τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψε-

σία καθαρισμού σπιτιών κα-

ων, ντουλάπα με κλειδαριά (κε-

θώς φροντίδα μικρών παιδιών

ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),

και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984

καναπέδες, όλα σε άριστη κατά-

095883.

σταση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.:

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις
και κηπουρικής ζητά ανάλογη

6978 004183.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σα-

Λατινικά και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Πολύ προσιτές τι-

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
Περιοχή Μητρόπολης,38 τ.μ ανακαινισμένο με a/c,
βλέπει  ακάλυπτο, επιπλωμένο 24000€
(κωδ ΓΚ53)
Ισόγειο στο βήμα του Αποστόλου Παύλου64 τ.μ
1ΔΣΚΜ χωρίς κοινόχρηστα οικοδομής 25000€
(κωδ ΓΚ48)
Κυριώτισσα 36 τ.μ 2ος ακάλυπτος 9000€
(κωδ ΓΚ44)
Ρολοι, 38τμ, βλέπει σε ακάλυπτο με ανοιχτωσια και
ήλιο,καινούργια κουφώματα και τέντες ,
επιπλωμένο , 18000€(ΓΚ54)
2 ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα 83 τ.μ 2ΔΣΚΜ  καινουργιο, ατομική θέρμανση,μεγάλη βεράντα, θέα στον κάμπο, 65000€ (κωδ 2Δ 140)
Προμηθέας, 94 τ.μ, 1ος ορ,2ΔΣΚΜ ,15ετίας,ελάχιστα χρησιμοποιημένο,δυνατότης αυτόνομης θέρμανσης 57000€ (κωδ 2Δ 134)
Τσερμένι, 70 τ.μ 1ος οροφος,2ΔΣΚΜ ,5ετίας , air
Condicion,πυλωτή, αποθήκη,από 60000 τώρα
45000€  (κωδ 2Δ 133)
Κοντά στην πλατεία Ωρολογίου 70τ.μ 2ΔΣΚΜ, 2ος
ανακαινισμένο,40000€ (κωδ 2Δ 132)
Καλλιθέα 125 τ.μ, 2ΔΣΚ 2 μπάνια,1ος οροφος, τιμή
80000€ (κωδ 2Δ 130)
Προμηθέας, καινούργια οικοδομή, ισόγειο με δική του
είσοδο,άριστη κατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό, ευχάριστο,2ΔΣΚΜ, πάρκινγκ, 42000€ (κωδ 2Δ152)
Καινούργια οικοδομή στο κέντρο,περιοχή Αγ. Αντωνίου,93 τ.μ 3ος, ιδανικό για επαγγελματική χρήση αλλά
και για κατοικία 65000€ (κωδ2Δ123)
Παράλληλη στην Πιερίων, 92 τ.μ 2ΔΣΚΜ, ατομική θέρμανση,3ος ορ. Πάρκινγκ, 8ετίας, 62000 € (κωδ 2Δ120)
Μητρόπολη,104 τ.μ ,2ΔΣΚΜ, τζάκι,ατομική θέρμανση,
ηλιακός, 3ος οροφος 65000 (κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ, 1ος,2ΔΣΚΜ, τζάκι, ηλιακός, τέντες,  
ωρομετρηση, κουφωτή ντουλάπα, πόρτα ασφαλείας
,θέα, ιδιωτική κατασκευή ,τιμή συζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στο κέντρο, σε πεζόδρομο,75 τ.μ 2ος ορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπει πίσω, χρήζει μερικής ανακαίνισης ,κατάλληλο
και για επαγγελματικη χρηση,τιμή
50000 (κωδ 2Δ125)
Φανάρια Κύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομική θέρμανση, πάρκινγκ 2 θεσεις, οικοδομή 10ετίας 60000€
(κωδ 2Δ85)
3 ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνω από το πασα κιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103 τμ, γίνονται και δύο διαμερίσματα, μπάνια
,άμεση πρόσβαση στην αυλή, κλειστό πάρκινγκ,καινούργιο,95000€ (κωδ3Δ86)
Πασα κιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2 μπάνια, ωραία βεράντα,70000€(δυνατότητα αγοράς κλειστού πάρκινγκ
έξτρα) (κωδ 3Δ93)
Βήμα Απ. Παύλου, 3ΔΣΚΜ, 4οςορ, σκεπή ,με ανακαινισμένα μπάνιο ,κουζίνα , κουφώματα,
διαμπερές 65000€(κωδ3Δ100)
Πωλούνται Διαμερίσματα με 2 δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2Δ 97τμ οροφοδιαμέρισμα, μεγάλο
σαλόνι, κουζίνα, χολ, μεγ.μπάνιο, ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ 120τμ.2Δ, ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC, κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες, ατομική (2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 85τμ, 2Δ, σαλοκουζίνα,WC, αποθήκη,
καινούρια πλακάκια 60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ πλήρως ανακαινισμένο, κόπλαν,πλακάκια 62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 2WC, χωνευτές ντουλάπες και στα δύο δωμάτια, 100τ.μ., air-condition,
πόρτα ασφαλείας, πάτωμα με μάρμαρο, τέντες και
ατομική θέρμανση διαμπερές 60.000€ (2Δ135)
Πωλούνται Διαμερίσματα με  3-4 δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 117τμ οροφοδιαμέρισμα,3Δ, μεγάλο σαλόνι, κουζίνα, μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3Δ σαλοκουζίνα, αποθήκη, ατομική
θέρμανση, κλειστό παρκινγκ 25τ.μ. 2008 έτος κατασκευής 80.000€ (3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑ κοντά στην Μπαρμπούτα, 3Δ τζάκι, ατομική θέρμανση, παρκινγκ, 2WC, 10 ετών, 105.000€
(3Δ79)  
Πωλούνται Γκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρα 60τμ.δωμάτιο, ανακαινισμένο
μπάνιο και κουζίνα, χολ με ντουλάπα, a/c, κόπλαν,
πόρτα ασφαλίας, τιμή 30.000€ (ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟ στούντιο 28τ.μ., τιμή ευκαιρίας 15.000€ (ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟ στην Ελιά 30τ.μ. 15.000€ (ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ σαλόνι, κουζίνα, σε πολύ καλή
κατάσταση 20.000€ (ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ 1Δ σαλόνι, κουζίνα 64τ.μ. ισόγειο, χωρίς
κοινόχρηστα, 25.000€ (ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ σαλοκουζίνα, ανακαινισμένο, καινούρια κουφώματα, 45τ.μ., ατομική θέρμανση, ανοιχτή θέση παρκινγκ, πρώτος όροφος, 35.000€ (ΓΚ6)
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 75τ.μ., σε
175τ.μ., ατομική θέρμανση, και 2 αποθήκες 50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, παρκινγκ, αποθήκη,
80τ.μ., 65.000€ (Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑ στο κέντρο 145τ.μ. οικόπεδο, 60τ.μ.
ο πάνω ο πάνω όροφος και 62τ.μ. ο κάτω όροφος,
80.000€ (Μ43)
•ΡΟΛΟΙ μεζονέτα, σαλοκουζίνα με τζάκι στον κάτω
όροφο και 2Δ με μπάνιο στον επάνω όροφο, ατομική
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, καινούρια κουφώματα,
ανακαινισμένο, 85τ.μ. κτίσμα, με 2 air-condition και
κλειστό παρκινγκ 100.000€ (Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣ μονοκατοικία με κήπο, 2Δ σαλόνι, κουζίνα, 340τ.μ. οικόπεδο, 68τ.μ. κτίσμα, ατομική θέρμανση, με παρκινγκ 30.000€ (Μ145)
Πωλούνται Ημιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ 1200 τμ. οικόπεδο με κτίσμα ημιτελές
45τ.μ. 55.000€ (Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 200τ.μ. κτίσμα στα τούβλα, 50τ.μ. υπό-

γειο, 50.000€ (Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑ κτίσμα στα τούβλα 118τ.μ. με 90τ.μ. και
1041τ.μ. οικόπεδο 60.000€ (Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 500μ οικόπεδο, 50τ.μ. ισόγειο και
50τ.μ. 70.000€ (Η8)
Πωλούνται Χωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο 16 στρ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ στον κόμβο της Εγνατίας (ΟΙΝ02)
•Οικόπεδο στον ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ. με κτίσμα 386τ.μ. 50.000€ (Χ474)
•Οικόπεδο στα ΑΣΩΜΑΤΑ 1.200μ με θέα 65.000€
(ΑΧ07)
•Στην ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4650μ, 58μ φάτσα, 300μ από
την άσφαλτο, χτίζει 930τ.μ. 36.000€ (ΒΧ03)
Πωλούνται Μαγαζιά:
•Κατάστημα ΣΤΗΝ Ν.Π.Ο. 300τ.μ. (ΕΧ86)
•ΣΤΗ ΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 120τ.μ. ισόγειο, και 120τ.μ. πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ μαγαζί 90τ.μ.,  Νοικιασμένο αυτήν την
στιγμή στα 800€ σε πολύ προσιτή τιμή (ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ μαγαζί, 85 τ.μ, με πατάρι και υπόγειο (ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟ μαγαζί με σπίτι από πάνω 60.000€ (ΕΧ60)
Πωλούνται Γραφεία:
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ γραφείο 4 χώρων,πλήρως ανακαινισμένο,  62.000€ (ΕΓ42)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 81τ.μ. 60.000€ (ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ 2 χώροι με WC 30.000€ (ΕΓ33)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ πλήρως ανακαινισμένο με εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα, 65τ.μ. με πατάρι
20τ.μ. 50.000€ (ΑΝΑ03)
•ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ γραφείο 2 χώροι 75.000€ (ΕΓ15)
Πωλούνται Γκαράζ:
•Γκαράζ, κλειστό ΣΤΟ ΤΣΕΡΜΕΝΙ, 100τμ., 10.000€
(900)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα με 2 δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Πασακιόσκι διαμέρισμα 3ου ορ.,
2 δωμ., σαλοκουζίνα, μπάνιο, a/c, ατομ. θέρμ., πετρ.
μεγάλη βεράντα με υπέροχη θέα, 270€
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ, ΣΛ,85τμ, καιν. κουζίνα, καιν. μπάνιο,
πλακάκια, κόπλαν, ντουλάπα, 230€ (2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2Δ, ΣΛΚ, 85τμ, καιν. διαμερισμα, ατομική,
τζάκι, αποθήκη, 280€ (2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλοκουζίνα μπάνιο, με ηλεκτρικές συσκευές, air-condition, ντουλάπα χωνευτή, καινούρια κουφώματα 190€ (2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλοκουζίνα μπάνιο οροφοδιαμέρισμα, με αυτόνομη θέρμανση, οικοδομή
2007, 80τ.μ. κουφώματα κόπλαν 250€ (2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι κουζίνα, κουφωτές ντουλάπες, καινούρια πατώματα, καινούρια πόρτα,
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μεγάλοι χώροι 230€ (2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 2Δ σαλοκουζίνα, μπάνιο, μεγάλη βεράντα, διαμπερές, άριστη κατασκευή, με θέση παρκινγκ,
θέα, και τζάκι, 280€ (2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 2Δ σαλοκουζίνα, μπάνιο, επιπλωμένο
ή μη, ντουλάπα, αυτόνομη θέρμανση, 180€ (2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, βεράντα καινούρια πόρτα, καινούρια κουφώματα, 3ος όροφος, 200€ (2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ καινούρια κουζίνα, καινούρια κουφώματα, θωρακισμένη πόρτα, βεράντα, θέα, ατομική
θέρμανση (2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ 2WC 100τ.μ., μεγάλη βεράντα, τέντες,
ατομική θέρμανση με θερμοσυσσωρευτές, νυχτερινό
ρεύμα, διαμπερές 220€ (2Δ59)
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα με 3-4 δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ μεζονέτα με σαλοκουζίνα, δύο υπνοδωμ,άτια, μπάνιο, ατομ. θέρμανση στο κέντρο,
περιοχή Ωρολογίου.
•ΑΓ. Αντώνιος ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 3Δ ΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό, ατομική, ηλιακό 400€ (ΕΠ84)
•Μακροχώρι 120τμ, 3Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, τζακόσομπα, θερμοσυ., 200€ (3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ 3Δ, ΣΛΚ, κόπλαν, πλακάκια, καιν. κουζίνα,180€ (3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 3Δ, οροφοδιαμ. 109τμ,ΣΛΚ, αποθήκη,
πυλωτή, αυτόνομη θερμ. απεριόριστη θέα 320€ (3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ καινούριο3Δ ΣΛΚ, 3 κουφοτές ντουλάπες, ατομική, θέα απεριόριστη, 5ος, παρκινκ 280€
(3Δ34)
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σαλοκουζίνα με τζάκι, 2 a/c, μεγάλες
βεράντες 220€, περιοχή αστυνομίας.
•Στον Αγ. Αντώνη γκαρσονιέρα επιπλωμένη, δωμ,
σαλόνι, κουζίνα,καιν. κουφώματα, χωρίς θέρμανση
150€ (ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο, a/c, θέση πάρκινκ, λίγα κοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ γκαρσονιέρα καινούρια 2013,60τμ,
λουξ, 1Δ, σαλοκουζίνα, ωρομέτρηση, 250€ (ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη γκαρσονιέρα, καινούρια κουφώματα, διπλά τζάμια, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, κρεβάτι, τραπέζι, ντουλάπα 40τ.μ. 150€ (ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ 1Δ σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, άνετο και ευρύχωρο, μεγάλη καινούρια ντουλάπα, καινούρια κουφώματα, καινούρια πλακάκια, 90τ.μ. ατομική θέρμανση, 250€
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(ΓΚ128)
Ενοικιάζονται Μονοκατοικίες:
•Βίλλα, επιπλωμένη, 3Δ σαλόνι, κουζίνα, 2 βεράντες,
ατομική θέρμανση, τζάκι, κήπο,   (ΕΠ66)
Ενοικιάζονται Γραφεία:
•Καινούρια ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 58τ.μ με 2 χώρους και
46τ.μ. ένας χώρος, και τα δύο με κουζίνα και τουαλέτα
350€ και 260€ (ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο 2χώροι, καινούρια κουφώματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition, 250€ (ΓΡ03)
•ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 55τ.μ, επαγγελματικός
χώρος με πατάρι, χωρίς κοινόχρηστα, ανακαινισμένο
320€ (ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ γραφείο, 4 χώροι, κουζίνα, τουαλέτα, ανακαινισμένο, λούξ.(Μ13)
Ενοικιάζονται Μαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟ στο ποιο κεντρικό σημείο της αγοράς,
έτοιμο,40τμ, wc, κουζίνα, αποθήκη, (Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 50τμ, + 20τμ πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο, χωρίς κοινόχρηστα, 320€ (Μ82)
•ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 7τμ +
13τμ βοηθητικός χώρος, 250€ (Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ, κατάστημα, 650τ.μ σε 10στρ οικόπεδο (Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί 70τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα, και αποθηκευτικό χώρο, 800€ (Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί 30τ.μ. με πατάρι και είσοδο από
δύο πλευρές ιδανικό για οποιαδήποτε χρήση (Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟ μαγαζί στην αγορά με εξοπλισμό καφετέριας, 50τ.μ. και πατάρι 380€ (Ζ101)
Ενοικιάζονται Αποθηκευτική χώροι:
•Γκαράζ στο κέντρο περιοχή ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ 40€
•Γκαράζ στο κέντρο περιοχή ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ 50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗ αποθήκη, 110 τ.μ. 250€   (ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗ αποθήκη, 60τ.μ, 200€ (ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ, αποθήκη 280τμ.+100τμ., η αυλή με σκέπαστρο. (ΑΠ3).
Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα στο Μακροχώρι, 85τμ, 2Δ, σαλοκουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, θέση πάρκινκ, 60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο διαμέρισμα ή επαγγ. Χώρος,
79τμ, 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,ατομική θέρμανση,
40.000€ (2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ, μεγάλο σαλόνι, σε μικρή οικοδομή, 65.000€
(2Δ143)
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1
στον πρώτο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 68080, 6973 735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ρέκλες, από ξύλο οξιάς,

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι κ ρ ε β α -

χρώμα κερασι, τιμή 260

τά κ ι Β Ε Β Ε σ ε ά σ π ρ ο

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

Π ωλ ε ί τα ι κο μ π λ έ
σύστημα λέβητα πέλετ, μάρκας TOPLING,
ισχύς 30 KW, ελαφρώς
μεταχειρισμένο, σε άριστη κατάσταση, μαζί με
δοχείο αδρανείας [μπάφερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

ευρώ. -Τριθέσιος και διθέ-

χρώμα, με στρώμα και

ετών ζητά γνωριμία με κυ-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑ-

C A N D Y B A N το υ ‘ 9 9 ,

σιος καναπές χώμα μωβ

υφασματάκια προστατευ-

ρία από 55 έως 65 ετών

ΕΙ σοβαρή σχέση. Τηλ.:

πετρέλιο 1890 κυβικά,

τμή 150 ευρώ. -Κρεβάτι

τικά, σχεδόν αχρησιμο-

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6984 040769.

λ ε υ κό ( F D W ) 3 0 0 . 0 0 0

μονό με το στρώμα. Τι-

ποίητο. Τιμή ευκαιρίας

6989 007541.

μή ευκαιρίας για όλα 400

150,00 ευρώ. Τηλ.: 6977

ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6973

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριο εσπεριδοειδών σε άριστη κατάσταση με:
Νο1 τράπεζα διαλογής
Νο2 μεταφορική ταινία
Νο3 κηρωτικό
Νο4 τουρμπίνα
Νο5 μηχανικός ταξινομητής με σταδιακό ανοιγμα
Νο6  λεκάνη συσκευασίας.
Δυνατότητα παραγωγής 5 τόνους την ώρα δυνατότητα να επεξεργαστούν τα εσπεριδοειδή και με
φύλλα και να κηρωθούν 100 %. Τηλ.: 23310 21063.

777747.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητάει κυρία με σκοπό το γάμο, χωρίς υποχρεώσεις.

Τηλ.: 23310 26934.

νικής αντιπροσωπείας

WOLKSWAGEN

χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ έως
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

12/2019, αξία 1.500 ευ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ρώ. Τηλ.: 6974 876369

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

Ελλη-

κ. Απόστολος.

CMYK
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P Ο δεύτερος παγκόσμιος τελείωσε, αλλά
το χαρακίρι μένει...
P
Για ένα τέτοιο
κοινωνικό θέμα δεν κάθισαν να γράψουν τραγούδι για τον Νταλάρα.
Μόνο τις κυβερνήσεις
και την αγάπη είχαν στο
μυαλό τους.
P
Η εθνική Ιαπωνίας στο Μουντιάλ, που
από 2-0 στην αρχή του β΄
ημιχρόνου, ηττήθηκε στο
τέλος με 3-2 από το Βέλγιο. Η Χιροσίμα του ποδοσφαίρου.

βλημα. Αλλά καμία μαγική λύση.

P Γι’ αυτό και τόσα χρόνια πρόεδρος, δεν κατάφερε να ξεχωρίσει από
την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

P

Οι Ιάπωνες που
είχαν και παίκτη ονόματι
Καραγκούτσι. Πρώτος εξάδελφος
του Καραγκούνη.

P
Πάντως οι κυβερνήσεις δεν
πέφτουν, ακόμη και όταν η αγάπη δεν
μένει. Όρα Πάνος Καμένος.
P Ποιον θα ρίξεις ρε Πάνο για
το σκοπιανό; Τον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης;

P

Δεν θυμώνω με τον Καμένο
επειδή το παίζει έξυπνος, αλλά επειδή
θεωρεί όλους τους άλλους βλάκες.

P Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ανακάλυψε τη γλύκα της εξουσίας επάνω που είχε κόψει τα γλυκά.
P Τους έμαθε να γράφουν με το
δεξί, κι αυτοί του έμαθαν να σβήνει με

P Αυτός όπου πήγαινε περιοδεία δεν έκανε πολιτικές εμφανίσεις,
αλλά ρεπορτάζ.

όποιο χέρι βολεύει.

P
Όπως ο Σταύρος Θεοδωράκης, που τρώει ψάρια μόνον αν
είναι Ποταμίσια.
P

Τα ποταμίσια ψάρια έχουν
πολλά αγκάθια, πρόεδρε.

P Ο Σταύρος είχε έναν μαγικό
τρόπο να σου περιγράφει το πρό-

P

λέμε.

Επάγγελμα ρεπόρτερ, που

P Ο Σταύρος είχε πάει μια φορά στο Μονακό διακοπές και έπεσε
πάνω σε λαϊκή. Ό,τι πάρεις 50.000€.
P Καλοκαιρινό:
-Πώς τον πίνεις τον καφέ σου;

-Σε ξαπλώστρα!

P Χθες η αγάπη είχε για μεσημεριανό γίγαντες. Το βράδυ χαθήκαμε προς διάφορες κατευθύνσεις.
P
λο:

Και:

Ο διευθυντής ρωτάει έναν υπάλλη-

-Πιστεύεις στη ζωή μετά τον θάνατο;
-Ναι βέβαια, πιστεύω, απαντάει ο
υπάλληλος .
Αυτό είναι πολύ καλό, του λέει ο
διευθυντής, και συνεχίζει: Χθες όταν
έφυγες να πας στην κηδεία της γιαγιά
σου, η γιαγιά σου πέρασε από εδώ να
σε δει!
Κ.Π.

Πάνος Καμμένος: Με δημοψήφισμα ή εκλογές
θα κριθεί η συμφωνία για τα Σκόπια

Σ

αφές μήνυμα πως δεν πρόκειται να
έρθει σε κύρωση στη Βουλή η συμφωνία για το Σκοπιανό, χωρίς την άποψη του ελληνικού λαού, έστειλε χθες, Τρίτη
(03/07/2018) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και
πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος
Καμμένος.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε κατέστησε σαφές ότι θα
μπλοκάρει την κακή, όπως χαρακτήρισε, συμφωνία των Πρεσπών.
«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαδικασία
στο ΝΑΤΟ, αν δεν τελειώσει το δημοψήφισμα
στα Σκόπια, και αν δεν περάσει η συμφωνία
από την ελληνική Βουλή», είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Καμμένος.
«Δηλώνω ξεκάθαρα ότι δεν θα έρθει σε κύ-

ρωση η συμφωνία με τα Σκόπια στη Βουλή αν
δεν αποφασίσει ο ελληνικός λαός, εκτός αν η
συμφωνία έρθει με 180 βουλευτές. Όταν λέω
να ερωτηθεί ο λαός, αυτό γίνεται με δημοψήφισμα ή εκλογές» ανέφερε συγκεκριμένα, αναλαμβάνοντας μάλιστα προσωπικά την ευθύνη
ως πρόεδρος των ΑΝΕΛ.
«Θα αποσυρθώ από
την κυβέρνηση αν έρθει
με 151 βουλευτές»
«Αν έρθει η συμφωνία με 151 βουλευτές θα
αποσυρθώ από την κυβέρνηση και θα πάω
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι
αίρω τη στήριξη σε αυτή την κυβέρνηση. Να
οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές προκειμένου ο
ελληνικός λαός να αποφασίσει. Τι άλλο πιο ξεκάθαρο να
πω» τόνισε.
Όπως υποστήριξε
«το σχέδιο
της συμφωνίας δεν έχει
καμία βαρύτητα και
δέσμευση
μέχρι την
κύρωσή του
από τη Βουλή. Όλες οι
άλλες προϋποθέσεις της
συμφωνίας
είναι προϋποθέσεις
που πρέπει
να εκπληρώσουν τα Σκόπια».
Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την

άποψη πως «η κύρωση που έγινε στα
Σκόπια δεν είναι έγκυρη αφού δεν φέρει
την υπογραφή του προέδρου», αναφερόμενος στην αναπομπή της συμφωνίας
που έκανε ο Γκεόργκι Ιβανόφ μετά την
ψήφισή της από τη Βουλή των Σκοπίων,
ενώ πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία δέσμευση της χώρας αν δεν
τελειώσει το δημοψήφισμα στα Σκόπια».
«Η συμφωνία για μένα είναι κακή. Δεν
την δέχομαι και θα προσπαθήσω να την
μπλοκάρω» τόνισε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
«Δεν έχουν καμία ισχύ όσα γράφονται για την απουσία μου από το
Υπουργικό Συμβούλιο»
«Η απουσία μου από το Υπουργικό
Συμβούλιο τη Δευτέρα ήταν λόγω του
χειρισμού μιας υπόθεσης σε σχέση με το
υπουργείο Άμυνας, για την οποία έπρεπε να βρίσκομαι σε συνεχή τηλεφωνική
επαφή» είπε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ,
ξεκαθαρίζοντας πως όσα γράφονται σήμερα δεν έχουν καμία ισχύ.

