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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!
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ΔενθαείναιυποψήφιοςβουλευτήςΣΥΡΙΖΑκαιείναι
πολύνωρίςγιασχέδιαδιαδοχήςΒοργιαζίδη,δήλωσε
«ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ»οαντιδήμαρχοςΘ.Κορωνάς

«Δενμεενδιαφέρειναείμαιυποψήφιοςβουλευ-
τήςμε τονΣΥΡΙΖΑ», αυτήήτανη τοποθέτηση του
αντιδημάρχουΘεόφιλουΚορωνάστηνραδιοφωνική
εκπομπή«ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ»,χθεςτομεσημέρισε
ερώτησηπου δέχθηκε.Υπογράμμισε ότι επιθυμεί
να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την
παράταξητουΚώσταΒοργιαζίδηκαιπαράτηνέντα-
ξήτουστονΣΥΡΙΖΑ,αυτοδιοικητικάπαραμένειστο
πλευρότουνυνδημάρχου.Στηνεπόμενηερώτηση
ανστηνμετάΒοργιαζίδηεποχήθαυπάρξει«δαχτυ-
λίδι»ήδιαδοχήόπωςακούγεταιγιατονΘ.Κορωνά,
απάντησεότιμοναδικόςσκοπόςτουείναιηνίκητου
συνδυασμούτουΚ.Βοργιαζίδηστιςεπόμενεςαυτο-
διοικητικέςεκλογέςκαιδενείναιδυνατόναπότώρα
κάποιοςνακάνει τέτοιουείδουςσχέδια.«Ταπράγ-
ματα είναι ρευστά και όποιοςσχεδιάζει κάτι τέτοιο
πλανάταιπλάνηνοικτρά…»κατέληξε.

Για την αναγκαιότητα
ενίσχυσηςτουθεσμούτης
μαθητείας στοΝομό μας
καθώςκαιγιατιςειδικότη-
τες που λειτουργούν στο
1ο ΕΠΑΛ Βέροιας, μίλη-
σε χθες το πρωί στονΑ-
ΚΟΥ 99.6 ο Διευθυντής
του1ουΕΠΑΛΒέροιαςκ.
Βαπτιστής Παντής. Ο
θεσμός σχετίζεται με την
πρακτική εξάσκηση αλλά
και τηνπροϋπηρεσία των
μαθητώνστουςτομείςπου
εξειδικεύονται, σε τοπι-
κούς φορείς και επιχειρήσεις, όπου οι μαθητευόμενοι
μπορούνπαράλληλαμε την εξάσκησή τους, νααναδεί-
ξουντιςδυνατότητεςκαιτιςγνώσειςπουέχουναποκτή-
σεικατάτηδιάρκειατηςφοίτησήςτουςσταΕπαγγελμα-
τικάΛύκεια. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 1ο
ΕΠΑΛΒέροιαςδιαθέτειτιςπερισσότερεςειδικότητεςστην
Ελλάδα(15σεαριθμό),καθώςεξίσουσημαντικόείναιτο
γεγονόςότιοιμαθητέςείναιασφαλισμένοικαιαμείβονται
κατά τηδιάρκεια τηςμαθητείας,ηοποίαδίνει ευνοϊκούς
όροςκαιστιςεπιχειρήσειςγιατηναπασχόλησητωνμα-

θητών.Εξάλλουαυτήείναικαιηουσίατουπρογράμμα-
τος,ναεμπλακείκαιητοπικήκοινωνίακαιεπιχειρηματι-
κότηταστοεπαγγελματικόμέλλοντωννέωνανθρώπων.

Όποιοςενδιαφέρεταιπάντωςτόσογιατοπρόγραμμα
τηςμαθητείας όσο και για τις ειδικότητες τουΕΠΑΛΒέ-
ροιας ή επιθυμεί να εγγραφεί σε κάποιο τμήμα, μπορεί
να απευθυνθεί στηΔιεύθυνση στο τηλέφωνο 23310
29511,όπουμπορείναζητήσειπεραιτέρωπληροφορίες
και διευκρινίσεις. Και παρότι τα σχολεία βρίσκονται σε
καλοκαιρινέςδιακοπέςτοΕΠΑΛκάθεΤετάρτηκυρίωςθα
είναιανοιχτόκαιθααπαντάειστουςενδιαφερόμενους

ΓιατοθερινόωράριοτωνΑστικών
Παράπονα αναγνωστών σταλμένα με

mailκαιμηνύματα:
«Από1 Ιουλίου ισχύει το θερινόωρά-

ριο για τις αστικέςσυγκοινωνίεςστηνΒέ-
ροια.Όμωςτονέοπρόγραμμαδενυπάρ-
χει στο σταθμαρχείο γιατί τελείωσε, στις
εφημερίδες δεν αναφέρεται, η επίσημη
ιστοσελίδα τωνΑστικών δεν το έχει ανε-
βάσει, οι φωτεινές επιγραφές τωνστάσε-
ων δεν λειτουργούν…Στην τελικήφταίμε
κιόλαςγιατίδενείμαστεενημερωμένοιως
επιβάτες!!»

ΕπειδήτοΚΤΕΛΑστικώνπροσέχειτην
ενημέρωση και τη σωστή επικοινωνία με
τον κόσμο, είμαστεβέβαιοι ότι θααποκα-
ταστήσειάμεσατοκενό…

Στις 31 Ιουλίου λήγει η
θητεία τουΠροϊσταμένου
ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευ-
σηςΗμαθίας  κ.Διονύση
Διαμαντόπουλου, αλλά με
πρόσφατη υπουργική από-
φασηηθητείαπαρατείνεται
μέχρι την επιλογή των νέ-
ωνστελεχών,στοτέλοςτης
χρονιάςήστιςαρχέςτουνέ-
ουέτους.

Τί θα κάνετε μετά; τον
ρωτήσαμε σε συνέντευξή
τουστονΑΚΟΥ99.6(«Πρω-
ινέςσημειώσεις»)με τηΣο-
φία Γκαγκούση. «Ο υπηρεσιακός μου βίος λήγει σε δύο
χρόνια και υπάρχουνδιάφορεςσκέψεις, είπε. (Από το να
ξαναμπείσετάξημέχρι…«θαδούμε»).

Ωστόσο, μπήκαμε στονπειρασμό να τον ρωτήσουμε
εάνυπάρχειπερίπτωσηναασχοληθεί,στησυνέχεια,μετα
κοινάκαιτηνπολιτικήζωή…

«Μεαιφνιδιάζετε…»είπεκαιαναφέρθηκεσεδύορητά.
ΈνατουΠλάτωναπουχαρακτηρίζειάχρηστουςόσουςδεν

ασχολούνταιμετακοινά,και-
σε ένα τουΚαζαντζάκη, ότι,
άνθρωποςπάειναπειχρήσι-
μοςγιατοντόποτου.

«Μετακοινάασχολούμαι,
μεενδιαφέρουνκαιέχωπολι-
τικήθέση,άποψηκαιαναφο-
ρά.Το χρήσιμος όμως είναι
αυτοπροσδιορισμός. Άλλοι
θαπουν εάν είσαι χρήσιμος,
δενμπορώνατοπωεγώ….
Βέβαια, δεν υπάρχει τίποτα
συγκεκριμένο,ούτεείναιστις
σκέψεις μου προς στιγμή.
Αργότερα ίσως, ναι…»πρό-

σθεσε τονίζοντας ότι βασικό είναι νασουπουν ότι είσαι
χρήσιμος.

Είναι προφανές λοιπόν ότι ο κ.Διαμαντόπουλος δεν
αποκλείειτοενδεχόμενοενασχόλησήςτουμετακοινά,σε
επίπεδοΑυτοδιοίκησης ή εθνικό, εάν τουπροταθεί κάτι
τέτοιο.Αλλά μέχρι τότε…βλέπουμε!Αν και ο πολιτικός
χρόνος,μετράειαντίστροφα,πάντα,λόγω…ζυμώσεωνκαι
διαδικασιών!

Εάντουπροταθεί,δεναποκλείειτοενδεχόμενο
συμμετοχήςτουστα…κοινά!

Η Μαθητεία του ΕΠΑΛ Βέροιας αξίζει να στηριχθεί!

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!
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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 αντιπε-
ριφερειάρχης 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 Ιουλί-
ου, 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.

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 αντι-
περιφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης. Ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε τη στήριξή του στον  αγροτι-
κό κόσμο, όχι μόνο της Βέροιας, αλλά όλης της Ημαθίας και της Πέλλας, ο οποίος και παραμένει απλήρω-
τος 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 δυσαναπλήρω-
το 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 αποζη-
μιώσεις 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 ενέρ-
γειες 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.

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 αδέ-

σποτων σκυλιών μίλησε 
χθες το μεσημέρι στην 
ραδιοφωνική εκπομπή 
του ΑΚΟΥ 99.6 «ΛΑΙΚΑ 
& ΑΙΡΕΤΙΚΑ» ο καλε-
σμένος, αντιδήμαρχος 
Βέροιας, Θεόφιλος Κο-
ρωνάς. Ο αντιδήμαρχος 
τόνισε ότι ο δήμος Βέροι-
ας δεν ευθύνεται για την 
κατάσταση, αφού είναι α-
πό τους πιο πλήρεις από 
πλευράς στελέχωσης και 
υποδομών, αλλά δυστυ-
χώς το πρόβλημα στην 
καθημερινότητα του πολίτη της Βέροιας παραμένει. 
Η πενταμελής επιτροπή που έχει ορισθεί για την 
διαχείριση των σκυλιών ειδικά σε περιοχές που εντο-
πίζεται 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 περι-
ουσίας σε αποκεντρωμένες δημοτικές κοινότητες. 
Και τούτο γιατί τα περισσότερα σκυλιά λόγω ρά-
τσας(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 πολλαπλασιάζο-
νται με ραγδαίο ρυθμό τα σκυλιά, δήλωσε ότι καλό 
θα ήταν να συνεργαστούν οι ιδιοκτήτες και να παρέ-
χουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του δήμου, προκει-
μένου 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 κέ-
ντρο και στην ευρύτερη περιο-
χή της Βέροιας. 

Καταγγελία του Φιλοζωι-
κού Ομίλου Ημαθίας

Την ίδια ημέρα, χθες, κοι-
νοποιήθηκε στα ΜΜΕ, στν Δή-
μαρχο και το αρμόδιο Υπουρ-
γείο, καταγγελία του Φιλοζωι-
κού 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 βροχο-
πτώσεις.

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 τροπο-
ποιήθηκε με τον 4235/2014, επισύρει δε αυτεπαγ-
γέλτως ποινική δίωξη για τους υπεύθυνους που δεν 
μεριμνούν.

Απαιτούμε λοιπόν απλά την εφαρμογή του νόμου.
Επίσης, σας αναφέρουμε ότι το Κυνοκομείο Βέ-

ροιας φιλοξενεί πάνω από 90 ζώα, ενώ έχει νόμιμη 
άδεια για 17.

Επισημαίνουμε για πολλοστή φορά 
την απουσία ουσιαστικού ενδιαφέρο-
ντος από την πλευρά του Δήμου για 
την επίλυση του προβλήματος των α-
δέσποτων. Το μοναδικό ενδιαφέρον 
από την πλευρά του Δήμου εστιάζεται 
προς τη λάθος κατεύθυνση της αυθαί-
ρετης περισυλλογής και του μόνιμου 
εγκλεισμού τους σε κλουβιά κάτω από 
αντίξοες και δυσμενείς συνθήκες. Και 
πάλι επαναλαμβάνουμε ότι το πρόβλη-
μα δεν λύνεται με τον τρόπο αυτόν.

Επισημαίνουμε ότι η πενταμελής 
επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ενη-
μερώνεται από εσάς κάθε 2 μήνες και 
μονάχα στα χαρτιά, καθόσον η πρό-
σβαση μας στα κλουβιά του Κυνοκο-
μείου έχει απαγορευτεί αυθαίρετα από εσάς και κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Κλείνοντας, 
δηλώνουμε ρητώς και κατηγορηματικώς, ότι δεν βρι-
σκόμαστε σε διαμάχη μεταξύ σας, μοναδικό στόχο 
έχουμε τη διαφύλαξη των αδέσποτων ζώων, δεν επι-
θυμούμε 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 ειδοποιή-
σεως 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, δή-
λωσε 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 σημαντικό-
τερο, πλησίον του καταφυγίου βρίσκεται το κτηνια-
τρείο, 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 διαμορ-
φωθεί 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  φι-
λοξενούν 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. 
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 - INCREDIBLES 2    (ΜΕ-

ΤΑΓΛ.)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΜΠΡΑΝΤ ΜΠΕΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ 
ΖΕΡΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑ-
ΡΑΓΚΑΣ, 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 συλλαμ-
βάνει 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 «Απί-
θανους».

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 

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 Σό-
ντερμπεργκ αποκτά μία νέα βερσιόν με ηρωίδες οκτώ 
εκθαμβωτικές σταρ: Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ, 
Ριάνα, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Μίντι Κάλινγκ, Σάρα Πόλ-
σον, Αν Χάθαγουεϊ και Οκοαφίνα καταστρώνουν το από-
λυτο 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 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     28/6/18 - 4/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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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-Θεσ-
σαλονίκη», 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 α-
φήσει 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 (Μεγά-

λου Αλεξάνδρου 22, τηλ.2332022662)

Οι επιχειρήσεις Μαροσούλη σε συνεργασία 
με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου παρουσιάζουν σήμερα 
Τετάρτη στις 9.15 στο θέατρο Άλσους της Βέ-
ροιας,  μία από τις ευρηματικότερες κωμωδίες 
του Αριστοφάνη, τους Βατράχους για την θερι-
νή 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 του-
λάχιστον μεγάλο ποιητή. Το ταξίδι αυτό, αν και 
γίνεται μέσα στον επιβλητικό ζόφο του κόσμου 
των ψυχών, διαθέτει την ευθυμία μιας ψυχαγω-
γικής 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 δρα-
ματικό ποιητή. Είναι προφανές πως ο Αριστο-
φάνης 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 παρουσιάζο-
νται 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 α-
γώνα 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 Αι-
σχύλος. Ο Αισχύλος θα είναι ο νικητής.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Βοηθός σκηνοθέτις : Γιώτα Σερεμέτη

Σκηνικά – κοστούμια: ΤέληςΚαρανάνος, Αλε-
ξάνδρα 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 διά-

λειμμα
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο ΧΩΡΟ 

ΤΕΧΝΩΝ , 2331078100 και στο βιβλιοπωλείο 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ , 2331024612 .

Για 11η σαιζόν η θεατρι-
κή παράσταση «Μπαμπά 
,μην Ξαναπεθάνεις Παρα-
σκευή…» επιστρέφει στη 
Βέροια για μία και μόνο πα-
ράσταση, την Παρασκευή 6 
Ιουλίου και ώρα 21:30 στο 
Θέατρο Άλσους «Μελίνα 
Μερκούρη». 

Η παράσταση έχει ταξι-
δέψει εδώ και πέντε συνε-
χόμενα χρόνια σε Ελλάδα 
και Κύπρο, καθώς και στο 
εξωτερικό, σε σκηνοθεσία 
Δέσποινας Μπεμπεδέλη. 

Το καλοκαίρι του 2017 
πραγματοποίησε μια μεγάλη 
καλοκαιρινή περιοδεία γνω-
ρίζοντας μεγάλη επιτυχία, 
ενώ τον Μάιο του 2017 το 
θέατρο Ράδιο Σίτυ στη Θεσ-
σαλονίκη ήταν ο τελευταίος 
σταθμός του «ασταμάτητου» 
«Μπαμπά…».

Δύο αδελφές (κανονικές) 
και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες ταξιδεύουν στο 
χωριό της καταγωγής τους για να κηδέψουν τον πα-
τέρα τους! Οι συγγενείς που τις συντρέχουν παρου-
σιάζουν όμως περίεργες και λανθάνουσες συμπερι-
φορές…Οι πρώην «φίλοι» του μπαμπά είναι λίγο… 
κάπως! Μία μοιρολογίστρα θέλει σώνει και καλά να 
κλάψει τον νεκρό αλλά κρύβει επιμελώς και ένα περί-
στροφο στην μαντίλα…Ο παραγιός δεν είναι Αλβανός! 
Είναι πέφτουλας…Το χωριό έχει φιλόδοξες δημοσι-
ογράφους! Η Γωγούλα είναι προτεινόμενη για απο-
χώρηση 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 γε-

μίζει με πτώματα…
Από έρωτα, από συμφέ-

ρον, από κυνισμό και από 
αφέλεια… 

Τη μαύρη κωμωδία σκη-
νοθετεί κι αυτό το καλοκαίρι ο 
Αλέξανδρος Ρήγας.

Πρωταγωνιστούν αλφα-
βητικά οι:

Γιώργος Γιαννόπουλος,
 Ευαγγελία Μουμούρη, 

Σπύρος Μποφίλιος, Φωτεινή 
Ντεμίρη, 

Μάνος Πίντζης, Πρόδρο-
μος Τοσουνίδης, Ευτυχία Φα-
ναριώτη, 

Παρθένα Χοροζ ίδου , 
Κωνσταντία Χριστοφορίδου

Τιμές εισιτηρίων : 
12 Προπώληση 
 15 Γενική Είσοδος 
 ΑΜΕΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας – Δημήτρης Αποστό-
λου

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

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου
«Μπαμπά μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή…» 

για μία παράσταση στη Βέροια
Η παράσταση που παρακολούθησαν 

πάνω από 1,7 εκατομμύρια θεατές

Οι «Βάτραχοι» 
του Αριστοφάνη 

σήμερα στο θέατρο 
Άλσους της Βέροιας

-Με Λάκη Λαζόπουλο,  Σοφία Φιλιππίδου, 
Δημήτρη Πιατά και  Αντώνη Καφετζόπουλο



Με την ευκαι-
ρία της διενέργει-
ας των θερινών 
εκπτώσεων,  η 
ΕΣΕΕ έδωσε ο-
δηγίες και διευ-
κρινίσεις για την 
έναρξη των θερι-
νών εκπτώσεων 
όσο και για τη λει-
τουργία των κα-
ταστημάτων την 
πρώτη Κυριακή 
αυτών. Οι θερινές 
εκπτώσεις του έ-
τους 2018 θα δι-
αρκέσουν από τη 
Δευτέρα 9 Ιουλίου 
έως και το τέλος 
Αυγούστου, δηλα-
δή θα λήξουν την 
Παρασκευή 31 
Αυγούστου.

Εφόσον πα-
ρέχεται μειωμένη 
τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πω-
λούμενων 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 κατηγο-
ρίες 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 προβάλ-
λεται 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 επι-
βάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως 
και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 

Τέλος, υπενθυμί-
ζεται ότι τα καταστή-
ματα μπορούν να α-
νοίξουν προαιρετικά 
την πρώτη Κυριακή 
κατά την έναρξη της 
χρονικής περιόδου 
των εκπτώσεων, ήτοι 
την Κυριακή, 15 Ιου-
λίου 2018.  Το πλαί-
σιο ωραρίου για την 
συγκεκριμένη Κυρια-
κή καθορίζεται από 
ώρα 11:00 έως ώρα 
20:00. 

Ο Πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ κ.  Βασίλης 
Κορκίδης δήλωσε 
σχετικά: 

«...Οι φετινές θε-
ρινές εκπτώσεις ελ-
πίζουμε να αφήσουν 
θετικό πρόσημο σε α-
γοραστική κίνηση και 
τζίρο στην αγορά. Το 
κλίμα στον εμπορικό 
κόσμο είναι ανάμικτο 
με ελπίδες για αύξη-
ση του τζίρου αλλά 

και έντονο προβληματισμό καθώς, οι θερινές εκπτώσεις 
πραγματοποιούνται σε περιβάλλον αυξημένων φορο-
λογικών υποχρεώσεων όλων των καταναλωτών, με α-
ποτέλεσμα οι αγορές να μπαίνουν σε «δεύτερη μοίρα».  
Οι έμποροι σε μεγάλο βαθμό εναποθέτουμε τις ελπίδες 
μας στην τουριστική κίνηση και την «εισαγόμενη κατανά-
λωση» 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 Α-
θήνας. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις κυμαίνονται συνήθως 
σε επίπεδα λιανικών πωλήσεων της τάξης των 7 δισ. 
ευρώ και εφόσον επιτευχθούν αυτοί οι αριθμοί, θα δώ-
σουν σημαντική ανάσα στα ταμεία των εμπορικών κατα-
στημάτων 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 εκπτώ-
σεις, καλές δουλειές και καλές αγορές...».
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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. Χρή-
στος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας, κ. 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επιβεβαιώνουν το αδιέ-
ξοδο 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 φορολογι-
κός συντελεστής δεν είναι υπερβολικός σε ευρωπαϊκή κλίμακα». Η σημερινή Κυβέρ-
νηση 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».

Με προσδοκίες τόνωσης 
της κίνησης και τζίρου 
ξεκίνησαν οι φετινές 
θερινές εκπτώσεις

-Οδηγίες και διευκρινήσεις από την ΕΣΕΕ 
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 

του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 
16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 3 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
ο Παύλος Ζουμπόδης του 
Αναστασίου σε ηλικία 87 ε-
τών.

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 πρό-

γραμμα 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 ΔΕΙ-

ΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

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

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

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ιου-

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

ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚ.
ΧΩΜΑΤΑ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

Tην Πέμπτη 5 Ιουλίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στη Μικρή Σάντα επί τη εορτή 
του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου.

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Πανη-
γυρικό Εσπερινό στην Ιερά Μονή Αγίας 
Κυριακής Λουτρού.

Το Σάββατο 7 Ιουλίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μο-
νή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Την Κυριακή 8 Ιουλίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου 
Προκοπίου Βεροίας (Ενορίας Υπαπα-
ντής).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Μορφωτικός Πολι-

τιστικός Σύλλογος Μικρής Σάντας σας προσκαλούν στις 
5 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη στην πανηγυρική Θεία 
λειτουργία για τη γιορτή του Αγίου Αθ. Αθωνίτη της εκ-
κλησίας 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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου 2018 πανηγυρίζει τό βυζαντινό 

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

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

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

π.μ.
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχο-

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

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

Προκόπιο.
Τό ἱστορικό βυζαντινό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Προκοπί-

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

Απονεμήθηκαν Πτυχία Αρμονίας & 
Διπλώματα Βυζαντινής Μουσικής σε 

απόφοιτους του Ωδείου της Μητρόπολης
Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 στην έδρα του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας, πραγματοποιήθηκαν οι απολυτήριες εξετάσεις.
Η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗ-

ΤΙΣΜΟΥ, 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 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ
1.  ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΤΥΧΙΟ  ΑΡΙΣΤΑ
2. ΣΙΩΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΠΤΥΧΙΟ  ΑΡΙΣΤΑ
3. ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ  ΠΤΥΧΙΟ  ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
4. ΚΟΣΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΤΥΧΙΟ  ΚΑΛΩΣ
5. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΤΥΧΙΟ  ΑΡΙΣΤΑ
6. ΜΠΟΥΧΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟ  ΑΡΙΣΤΑ
7. ΤΕΝΕΚΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟ  ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
8. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΙΣΤΑ
9. ΦΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ   ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΙΣΤΑ



Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση «Λύρες στις Πηγές» με τη συναυλία της Ελένης Τσα-
λιγοπούλου 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 αναφέρ-
θηκε 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 Τσαλιγο-
πούλου και τον Μάκη Καραμίχο, ως τον πρώτο χοροδιδάσκα-
λο 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 «Αϊ-
τέντς 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 Νά-
ουσας 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. Παπαδό-
πουλος, κα. Ιωσηφίδου και κ. Καϊλάρης, το Ωδείο Νάουσας, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΥΡΣΟΣ» Νάουσας, το Λύκειο Ελλη-
νίδων Νάουσας, οι Φίλοι Ιστορικού Αρχείου Νάουσας, ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή», ο Ποντιακός 
Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», η Φιλαρμονική 
Κοπανού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γιαννακοχωρίου.
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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 ιδιό-
τητα των εκ διαθήκης αποκλειστικών κληρονόμων επί του 
επιδίκου ακινήτου της Μαρίας χήρας Χαράλαμπου Γαβρι-
ηλίδη 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 νόμι-
μες 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

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 γρα-
πτά των εξετάσεων Αρμονίας και άκουσαν σε σχετικά προγράμματα τους υποψήφι-
ους, χορήγησαν: 

Πτυχία Αρμονίας στους παρακάτω μαθητές 
της καθηγήτριας Δήμητρας Ζησέκα 
Μαθητές   Πατρώνυμο  Βαθμός 
Ζησιού Δέσποινα   Ιωάννης   ΑΡΙΣΤΑ 
Τσιτούρα Ανθία- Ευφροσύνη Εμμανουήλ ΑΡΙΣΤΑ 
Ιωακειμίδου Ελένη   Βασίλειος   ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 
Τσιρώνη Αικατερίνη   Απόστολος   ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 
Καλαντζόπουλος Σπυρίδων Δημήτριος   ΑΡΙΣΤΑ 
Λεκός Παναγιώτης   Αλέξανδρος  ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 
Βράνας Μάριος   Βασίλειος   ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

Πτυχία Αρμονίας στους παρακάτω μαθητές του καθηγητή Πέτρου Ρίστα 
Μαθητές   Πατρώνυμο  Βαθμός 
Παπαρέντη Ανδριάνα Νικόλαος   ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 
Λιολιόπουλος Παναγιώτης  Γεώργιος   ΑΡΙΣΤΑ 

Πτυχίο Πιάνου στον μαθητή της καθηγήτριας Πόπης Φιρτινίδου :  
Μαθητής    Πατρώνυμο  Βαθμός 
Τσολάκης  Αθανάσιος Αργύριος ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Πτυχία Βιολιού στις  μαθήτριες του καθηγητή Γιάννη Βλάχου :  
Μαθήτριες     Πατρώνυμο  Βαθμός 
Ουρσουζίδου Χαρίκλεια  Γεώργιος  ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
Πουσίνη Σταυρούλα  Πέτρος  ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

και πτυχίο Μονωδίας στη μαθήτρια 
της Μαριαλένας Παναγιωτοπούλου: 

Μαθήτρια   Πατρώνυμο  Βαθμός 
Γουργουλιάτου Ευδοξία Φίλιππος 
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Ακριβόπουλος, 
τα μέλη του Δ.Σ. και η Διεύθυνση της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανά-
πτυξης Δήμου Βέροιας, συγχαίρουν τους 
μαθητές και τους καθηγητές για την επι-
τυχία αυτή και τους εύχονται καλή σταδιο-
δρομία. 

Οι εγγραφές και επανεγγραφές στα 
τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας, 
της Σχολής Χορού, των Εικαστικών και 
της Λαογραφίας για το 2018-2019 θα αρχί-
σουν τέλος Αυγούστου. 

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



Ψάχνουμε να βρούμε 
την ουσία στο θέατρο. 
Βλέπουμε παραστάσεις, 
παρατηρούμε, συμμετέ-
χουμε και αναρωτόμα-
στε: Ποια είναι η ουσία; 
Τι σημαίνει θέατρο;

Την απάντηση βρήκα-
με στην παράσταση «Σε 
μια βαλίτσα» της ομά-
δας «Ονειροπόλοι» του 
τμήματος θεατρικής υ-
ποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας. Μια ομάδα που 
αποτελείται από παιδιά 
λυκείου, τα οποία μα-
θαίνουν με δάσκαλο και 
συνοδοιπόρο τους τον 
Πέτρο Μαλιάρα, τι είναι 
το θέατρο. 

Είδαμε, λοιπόν, 27 
παιδιά επί σκηνής να λέ-
νε την μία ιστορία μέσα 
στην άλλη και να περνούν 
αλήθειες όπως μόνο τα 
παιδιά ξέρουν: Απλά, μέ-
σα από αθώα μάτια και 
δυσκολίες, μέσα από χα-
ρές και απογοητεύσεις, 
να βρίσκουν το νόημα και 
την ψυχή των πραγμά-
των. 

Είδαμε να βγάζουν 
την δική τους ψυχή και να 
μας την καταθέτουν. Να 
ζουν το κείμενο του Μάικ 
Κένι –στο οποίο βασί-
ζεται 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 ι-
στορίες, τον κατατρεγμό. 
Ζήσαμε την μοναξιά, την 
κωμωδία μέσα στο δρά-
μα, το παιδί που πεθαίνει 
μέσα μας μαζί με άλλα 
παιδιά που δεν πρόλα-
βαν καν να ζήσουν. 

Όταν έρχεται η κου-
βέντα σε λέξεις όπως 
«πόλεμος», «πείνα», 
«προσφυγιά», «κενό», 
τα λόγια περιττεύουν. Και μέσα στην σιωπή γεννιούνται οι 
ιστορίες που ακούσαμε στο θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερ-
κούρη». 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 ηλι-
κιωμένο 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 τό-
μους. 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 πά-
λεψαν 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 απο-
ρούν αν αυτό που βλέπουν είναι αλήθεια. 

Όσοι δεν ήρθαν πραγματικά έχασαν. Όσοι ήρθαν πραγ-
ματικά κέρδισαν. 

Νίκη Ζερβού
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Το VeriaTechLab 
της Δημόσιας Βιβλι-
οθήκης της Βέροιας 
με μεγάλη διάθεση 
πειραματισμού φι-
λοξενεί το Docs on 
Wheels! Από τις 9 
μέχρι τις 14 Ιουλίου 
θα πραγματοποιη-
θούν ενδιαφέρου-
σες δράσεις, καθώς 
έφηβοι κάθε εθνικό-
τητας θα κληθούν 
να ανταλλάξουν 
εμπειρίες μπροστά 
στην κάμερα, ντύ-
νοντας τις ιστορίες 
τους με stop motion 
animation στο ερ-
γαστήριο «Κινούμε-
να Πορτρέτα».

Στο πλαίσιο της 
δράσης που διορ-
γανώνεται από το 
Exile Room με την 
υποστήρ ιξη  της 
Πρεσβείας των Η-
ΠΑ στην Αθήνα, θα 
προβληθούν και 
δύο πολύ σημαντι-
κά ντοκιμαντέρ των 
τελευταίων ετών, το 
«Σαλάμ Γείτονα» 
των Ζακ Ινγκράσι 
& Κρις Τεμπλ και το 
«Τραγούδι της Λα-
χόρης» των Σαρμίν 
Ομπάιντ-Σινόι & Ά-
ντι Σόκεν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Δευτέρα 9 Ιουλί-
ου 2018 , 

6 το απόγευμα
Σαλάμ Γείτονα
Σκηνοθεσία: Ζακ Ινγκράσι & Κρις 

Τεμπλ // Διάρκεια: 75’
Επτά μίλια μακριά από τον πόλεμο, 

85.000 Σύριοι προσπαθούν να ξαναξεκι-
νήσουν τις ζωές τους μέσα στο στρατό-
πεδο προσφύγων της Ιορδανίας, Ζατά-
ρι. 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 επεί-
γουσας διεθνούς ανθρωπιστικής κρίσης, 
μεταφέροντας στον υπόλοιπο κόσμο μία 
πρωτοφανή, προσωπική όσο και πολύτι-
μη ματιά από τις συνθήκες και τις ανθρώ-
πινες 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 πολιτιστι-

κό κέντρο του Πακιστάν, ένας παράδει-
σος για μουσικούς και καλλιτέχνες. Μέχρι 
που το 1977 ο εξισλαμισμός της χώρας 
και ο νόμος της σαρία κατέστησαν παρά-
νομη τη χρήση της μουσικής και μετέτρε-
ψαν σε παρίες τους γνώστες της

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ & ΑΝΙ-
ΜAΤΙΟΝ: 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 αποσπά-
σματα από την καθημερινότητά τους. Η 
πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη στην 
καταγραφή και στο παιχνίδι με την ει-
κόνα και τον ήχο, ενώ τη δεύτερη μέ-
ρα θα «ντύσουμε» τις συνεντεύξεις μας 
με κινούμενα αντικείμενα που θα κατα-
σκευάσουμε μαζί και θα παίξουμε με τις 
τεχνικές του animation. Δεν απαιτείται 
προηγούμενη γνώση οπτικοακουστικών 
μέσων, ενώ τον εξοπλισμό θα τον παρέ-
χει η διοργάνωση.

Μετά το τέλος του εργαστηρίου, η δι-
δάσκουσα θα μοντάρει το βίντεο με το 
υλικό των παιδιών και θα το ανεβάσει στο 
vimeo, ώστε να μπορέσουν να το μοιρα-
στούν με φίλους και γνωστούς.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα
Διάρκεια εργαστηρίου: 3 ώρες x 2 η-

μέρες
Ηλικίες: 13-19 ετών
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Για δηλώσεις συμμετοχής για το ερ-
γαστήριο animation, επικοινωνήστε με τη 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροι-
ας 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

Προβολές ντοκιμαντέρ 
και εργαστήριο 

stop motion animation 
στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας



Δυστυχώς η κυβέρ-
νηση για άλλη μια φορά 
απέκρυψε τεχνηέντως 
την αλήθεια λέγοντας 
για πολλοστή φορά ψέ-
ματα για το περιεχόμενο 
των αποφάσεων που έ-
λαβε το συμβούλιο των 
Υπουργών Οικονομικών 
της Ευρωζώνης στις 21 
Ιουνίου 2018. Ήδη τα α-
ποτελέσματα της «Συμ-
φωνίας» του Eurogroup 
είναι πλέον γνωστά με 
δημοσιεύσεις στο Τύπο 
και αναφορές από έγκρι-
τους οικονομολόγους 
στα διεθνή και ελληνικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνοπτικά παρα-
θέτω μόνο τους βασικούς άξονες της επίμα-
χης «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 δημοσιονο-
μικού 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 πρω-
τογενή 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 ομολογή-
σει την ωμή Αλήθεια για τα αποτελέσματα της 
«Συμφωνίας» του Eurogroup.

1ο Ψέμα
Η Συμφωνία δίνει λύση για το Ελλη-

νικό Χρέος: Δυστυχώς οι αποφάσεις του 

Eurogroup δεν έλυσαν 
οριστικά το ζήτημα του 
ελληνικού χρέους. Η 
απομείωση ή το μερι-
κό κούρεμα του χρέους 
παρέμειναν ευσεβείς 
πόθοι της κυβέρνησης 
ενώ η χώρα μας καλεί-
ται να εξυπηρετεί κανο-
νικά το δημόσιο χρέος 
της. Η 10ετή περίοδο 
χάριτος για την απο-
πληρωμή των τόκων 
και η 10ετή παράταση 
ωρίμανσης των δανεί-
ων του EFSF διευκολύ-
νουν την αποπληρωμή 
του ελληνικού χρέους 

δεν εγγυώνται όμως σε καμία περίπτωση τη 
βιωσιμότητα του μακροπρόθεσμα. Έξαλλου 
το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα ε-
παναξιολογήσουν την πορεία του ελληνικού 
χρέους το 2032 πιστοποιεί περίτρανα την μη 
λύση του προβλήματος αφήνοντας το για ορι-
στική επίλυση στο μέλλον.

2ο Ψέμα
 Η χώρα βγαίνει στις αγορές: Ήδη έχουν 

παρέλθει μόλις 10 ημέρες από την απόφαση 
του Eurogroup και την ώρα που γράφονται 
αυτές εδώ οι γραμμές το spread του δεκαε-
τούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου βρί-
σκεται στο 3,96% την ίδια στιγμή που το 
ιταλικό είναι στο 2,67%, το πορτογαλικό στο 
1,78%, το ισπανικό στο 1,33% και το ιρλαν-
δικό στο 0,84%. Αυτό αποδεικνύει επί της 
ουσίας ότι οι διεθνείς αγορές είναι επιφυλα-
κτικές ως προς τις αποφάσεις του Eurogroup 
και δεν πείστηκαν από τις εξαγγελίες των 
ευρωπαϊκών θεσμών. Η Ελλάδα είναι βέβαιο 
πια ότι δεν θα βγει στις αγορές  μετά την 20η 
Αυγούστου υπό φυσιολογικές συνθήκες λόγω 
του υψηλού επιτοκίου δανεισμού. Αυτό φυ-
σικά το γνωρίζουν πολύ καλά οι Ευρωπαίοι 
εταίροι μας γι’ αυτό και εξασφάλισαν στην 
Ελλάδα δημοσιονομικό μαξιλάρι ύψους 24,1 

δις ευρώ, ώστε να το κάνει χρή-
ση, αν οι αγορές παραμείνουν 
επιφυλακτικές, με σκοπό να κα-
λύψει τις δανειακές της ανάγκες 
για τους επόμενους 22 μήνες.

3ο Ψέμα
Η Ελλάδα βγαίνει από τα 

Μνημόνια: Με τη συμφωνία της 
21ης Ιουνίου η κυβέρνηση Τσί-
πρα-Καμμένου δέσμευσε τη χώ-
ρα να επιτυγχάνει υψηλά πρω-
τογενή πλεονάσματα της τάξε-
ως του 3,5% του Α.Ε.Π έως το 

2022 και της τάξεως του 2,2% του 
Α.Ε.Π έως το 2060 (Η απόφα-
ση του Eurogroup τον Ιουνίο του 
2017, είχε ορίσει ως στόχο πρω-
τογενή πλεονάσματα 2% από το 
2022 έως το 2060). Η «μεταμνη-
μονιακή» εποπτεία της ελληνικής 
οικονομίας από του ευρωπαϊκούς 
θεσμούς καθίσταται ενισχυμένη 
έως ασφυκτική για τα επόμενα 
χρόνια. Απλή απόδειξη αποτελεί 
η επιστροφή των κερδών των ελ-
ληνικών ομολόγων, ύψους 5 δις 
ευρώ, τα οποία θα επιστραφούν 
στην Ελλάδα σε δόσεις, έως το 
2022 και αφού προηγηθεί κάθε 
φορά αξιολόγηση της δημοσιονο-
μικής κατάστασης της ελληνικής 
οικονομίας. Αν ληφθεί υπόψη ότι 
η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που 
ολοκληρώνει πρόγραμμα βοή-
θειας (ή διάσωσης) και λαμβάνει 
πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα 
και μετά το τέλος του προγράμμα-
τος τότε μόνο λόγος για τέλος των 
Μνημονίων δεν μπορεί να γίνει 

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 Μνη-
μονίου υποχρεώθηκε από τους Ευρωπαίους 
δανειστές να ξαναψηφίσει το επικαιροποιη-
μένο 4ο Μνημόνιο (το οποίο είχε ψηφίσει ήδη 
από τον Μάϊο του 2017). Η κυβέρνηση νο-
μοθέτησε ήδη δημοσιονομικά μετρά, ύψους 
5,1 δις ευρώ που θα εφαρμοστούν μετά την 
1/1/2019 όπως η επέκταση των υποχρεωτι-
κών πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% ως το 
2022, η μείωση των καταβαλλόμενων συντά-
ξεων, 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, με-
ταφορές, εθνικές οδοί, λιμάνια, αεροδρόμια 
κλπ). 

Το 4ο Μνημόνιο είναι ιδιαίτερο διότι συ-
νοδεύεται χωρίς νέα δανειακή σύμβαση. Φυ-
σικά αντί νέου δανείου οι Ευρωπαίοι μας 
εξασφάλισαν δημοσιονομικό μαξιλάρι ύψους 
24,1 δις ευρώ με αυξημένη εποπτεία και την 
εγγύηση της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετο-
χών & 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 ψευ-
δολογία της κυβέρνησης Τσίπρα και του υπο-
τακτικού 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 ασφαλι-
στικά 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 οι-
κονομία 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 Κυριά-
κου Μητσοτάκη θα κληθεί σύντομα να διαχει-
ριστεί και τις συνέπειες του 4ου  Μνημονίου 
που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τολμηρή 
φορολογική μεταρρύθμιση, αλλαγές στο α-
σφαλιστικό 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 δημοσιο-
νομικά περιθώρια που της επέβαλλε το α-
χρείαστο 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 βασι-
ζόμενο αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας. Αποτελεί το μοναδικό τρόπο που 
θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις, νέες θέσεις 
εργασίας και σε αληθινή ανάπτυξη της ελλη-
νικής οικονομίας.

Φώτης Κόβας
Κτηνοτρόφος
Ασκούμενος Δικηγόρος
Οικονομολόγος M.Sc
Μέλος Μητρώου Πολιτικών 
Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» προκηρύσσει την  πλή-
ρωση θέσεων οικόσιτων  Φροντιστριών-Παιδοκόμων, για 
να εργαστούν στη νέα πτέρυγα  (Παράρτημα) του Σπιτιού 
της Βεργίνας, το οποίο λειτουργεί  ως Ξενώνας μακροχρό-
νιας φιλοξενίας παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε 
κίνδυνο.

Θα παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, στέγη και δια-
τροφή, καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και 
ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 
50 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, 
όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν 

υπάρχουν)
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω
6.Βιογραφικό σημείωμα
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και 

τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοίκησης & Εθε-
λοντών της ΠγτΠ, Ανοίξεως 19 59131 Βέροια, από την δη-
μοσίευση της παρούσης  έως την 16-7-2018 , τις εργάσιμες 
μέρες και από ώρα 10:00 πμ έως 14:00 μμ. ή ταχυδρομικά 
στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση hr@propaidi.org

Σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310-29571 από 
κύριο Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο Πρόεδρο Δ.Σ. και από κύριο 
Βαλάντη Καραγιάννη Διευθυντή Οργανισμού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για Ιαματικά Λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λουτρών να δηλώσουν 
συμμετοχή στα γραφεία της Λέσχης μας. Α΄ περίοδος 16-23 Ιουλίου, Β΄ περίοδος 20-27 Αυγούστου και Γ΄ περίοδος 23-30 Σε-
πτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 953683.

Το Δ.Σ.

3 Ψέματα και η 1 Αλήθεια για τη Συμφωνία 
του Eurogroup της 21ης Ιουνίου



CMYK
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Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε 
τον Γιώργο Γαλανομάτη κατά 
την εξόδιο ακολουθία που τελέ-

στηκε στον Αγ. Αντώνιο Βέροιας. Πολ-
λοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι που 
έμαθαν πολλά κοντά του, παλαίμαχοι 
ποδοσφαιριστές που με τα δημοσιεύ-
ματα του εκλιπόντος ξέφυγαν από τα 
σύνορα τα τοπικά και αγωνίστηκαν σε 
μεγάλες ομάδες. Όπως επίσης παλαιοί 
παράγοντες του Ημαθιώτικου ποδο-
σφαίρου με τους οποίους συνεργά-
στηκε αρμονικά για το καλό του ποδο-
σφάιρου και όχι μόνο. 

Οεκλιπώνγιαόσουςδεντογνωρίζουνήτανιδρυ-
τικόμέλοςτουΦίλιππουΒέροιαςκαιπαρακολουθού-
σεπάντατηνπρόοδοόλωντωνσυλλόγων.

ΉτανέναςδημοσιογράφοςπουείχεΑΠΟΨΗκάτι
πολύσημαντικόγιατηνεποχήεκείνηκαιγι’αυτόκα-
ταξιώθηκεΠανελλήνια τόσοστον έντυπο τύποόσο
καιστονηλεκτρονικό.(ραδιόφωνα,τηλεοράσειςκ.α.).

Μεταξύ των παρευρισκομένων διακρίναμε τον
Αντιπεριφεριάρχηκ.ΚώσταΚαλαιτζίδητονΔήμαρχο
Βέροιαςκ.ΚώσταΒοργιαζίδη,τονπρώηνβουλευτή
τηςΝ.Δ κ.ΗλίαΦωτιάδη, τονπρέοδρο τουΚΑΠΑ
ΣτέργιοΔιαμάντη, τον πρόεδρο τουΔικηγορικού
συλλόγουΒέροιαςκ.ΦώτηΚαραβασίλη,τονπρώην
ΔήμαρχοΒέροιας κ. ΓιάννηΧασιώτη, τον ιστορικό
της Βέροιας Γιώργο Χιονίδη, ο πρώην πρόεδρος
τουΚΑΠΑ καιπρόεδρος τωνΑΣΤΙΚΩΝΒέροιας κ.
ΠαύλοςΠαυλίδης,καιφυσικάτονπρόεδροτηςΕΠΣ
Ημαθίας κ. ΒασίληΦωτιάδηπου έκανε άψογα και
χρέηιεροψάλτη.

Τονεπικείδιολόγοεκφώνησεοσύμβουλοςέκδο-
σηςτηςεφημερίδαςΛΑΟΣσυνεργάτηςκαιφίλοςγια
πολλάχρόνιατουεκλιπόντοςκ.ΜιχάληςΖ.Πατσίκας
οοποίοςείπεQ

«ΑγαπητέφίλεΓιώργο

Ήρθε η στιγμή του αποχωρισμού μετά από 50
χρόνιασυνεργασίαςκαιηστιγμήαυτή είναιδυσβά-
στακτη.Θυμάμετότεστιςαρχέςτης10ετίαςτου60’
που γνωριστήκαμε και αναπτύξαμε τηνσυνεργασία
μαςστονΔημοσιογραφικό τομέααναλαμβλάνοντας
ταΑθλητικά τουΛΑΟΥπάνωστηνπιο΄κρίσιμηπε-
ρίοδογιατηνιστορίατουαθλητισμούτηςπόλιςμας,
μεόλεςτιςδυνάμειςναπροσπαθούνγιατηνάνοδο
τηςομάδαςστηνμεγάληκατηγορία.

Αγαπητοίφίλοιδενθέλωναεπακταθώάλλοπά-
νωστοδημοσιογραφικό έργο του Γιώργου γιατί θα
αδικήσωτονΑνθρωπομεΑκεφαλαίοΓιώργοΓαλα-
νομάτη.

Μία λέξη θα μπορούσα ναπωότι ήταν δίκαιος
στιςδημοσιογραφικέςτουκριτικέςαλλάκαιστηνζωή
του γενικότερα, και οδηγείτο πάντοτε από ευγενή
αισθήματα και αγάπηγια τηνπόλημαςπουπαντα
ήθελετοκαλότης.

Ήτανκαλοκάγαθοςάνθρωποςμετηνπαλιάκαλή
έννοια και σαν γνήσιοςΈλληναςΜικρασιάτηςμπε-
σαλήςτιμούσετηνφιλία.

Μετιμούσεκαιμέναμετηνφιλίατουανκαικάπο-
τεοιδρόμοιμαςείχανχωρίσειγιαεπαγγελματικούς
λόγους.Δενέπαβεόμωςπάντοτεότανσυναντιόμα-
σταννακυλάειέναδάκρυαπόταμάτιατουπουγια
μέναέλεγεπολλά.

Τώρα όμως τελευταίαπαλιέ μουφίλε το δάκρυ
λύπηςείχεγίνειδάκρυχαράςμιάςκαιταπαιδιάμας
οΒίλυς και ο Ζήσης ξεκίνησαν και συνεχίζουν την
συνεργασία κάτι που ξέρω το επιθυμούσες μέσα
απότηνψυχήσου.

Τώραήρθεηώραναπαςκοντάστηναγαπημένη
σου, την γυναίκα της ζωή σου τηνΑλεξάνδρα και
νασυνεχίσεις από κειψηλά ναπαρακολουθείς και
να κάνεις ρεπορτάζ για τηνμεγάλησουαγάπη την
ΒΕΡΟΙΑ.

Σταπαιδιά σουΒίλυ καιΜανώλη τις συζύγους
τους τα εγγόνια θερμάσυλλυπητήρια εκ μέρους ό-
λωντωνφίλωνκαισυνεργατώντουΛΑΟΥκαι είμαι
σίγουροςότι ηπόληπου τόσοαγάπησες και κατέ-
γραψεςτηναθλητικήιστορίατηςνασετιμήσειγιατο
έργοσου.

Με θλίψη και πόνο πληροφο-
ρηθήκαμε την απώλεια του 
Γιώργου Γαλανομάτη, του 

«πατριάρχη» της Ημαθιώτικης αθλη-
τικής δημοσιογραφίας, του ανθρώ-
που που κράτησε ψηλά το φρόνημα 
της «βασίλισσας» του βορρά, στις 
επιτυχίες, αλλά και στις δύσκολες 
στιγμές της.

Τον άνθρωποπου με εντιμότητα υπηρέτησε,
κυριολεκτικά, το κοινωνικό λειτούργημα της δη-
μοσιογραφίας και το υπερασπίστηκε όσο τίποτα
άλλο, με μοναδικό κριτήριο την αντικειμενικότητα

και την προσφορά στην πρόοδο του αθλητικού
πνεύματος.

Ηκοινωνίαμαςέχασεένανυπέροχοάνθρωπο,
μαπάνωαπ΄ όλαοικογενειάρχη,πουμε το ήθος
του δημιούργησε υγιείς βάσεις για το μέλλον των
γενιώνπουαφήνειπίσωτου.

ΗδιοίκησητουΓΑΣΒΕΡΟΙΑ,τηςοποίαςογιος
του Γαβριήλ είναι μέλος της, με το άκουσμα του
θλιβερούγεγονότος,αποφάσισε:

-Να εκφράσει δημόσια τα συλλυπητήρια στην
οικογένειάτουκαιστουςσυγγενείςτου

-Νακαταθέσειχρηματικόποσό,αντίστεφάνου,
στηνκοινωνικήδομή«ΠρωτοβουλίαγιατοΠαιδί».

-Ναπαραστείσύσσωμηστηνκηδείατου

ΤοΔΣτουΓΑΣΒΕΡΟΙΑ

ΈγινεχθεςηκηδείατουΓιώργου
ΓαλανομάτηστονΙ.Ν.τουΑγ.Αντωνίου

Συλλυπητήριο του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ για 
την απώλεια του Γιώργου Γαλανομάτη

ΤοΔΣ και τα μέλη τουΣυνδέ-
σμου Προπονητών Ποδοσφαί-
ρου Νομού Ημαθίας εκφράζουν
ταπιο θερμά τουςσυλλυπητήρια
τουςστους οικείους του Γιώργου
Γαλανομάτη για την απώλεια του
΄΄πατριάρχη΄΄ της αθλητικής δη-
μοσιογραφίας τηςΗμαθίας.Αςεί-
ναι ελαφρύ το χώμαπου θα τον
σκεπάζει.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣύνδεσμοςΠροπονητών
ΠοδοσφαίρουΗμαθίαςεκφράζει

τασυλλυπητήριάτου

Στην 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 οποί-
ος 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 Σιδη-
ρόπουλο και Βαλάντη 
Καραγιάννη.

Σκοπός της συνάντησης
ήταν να γίνει φιλικός αγώνας
μεταξύ ομάδας του θόδωρου
Ζαγοράκη(μετέχουνκαιπαίκτες
που αγωνίστηκαν στο EYRO
2004) και τωνπαλαιμάχωνΒέ-
ροιας.Οι δύοπλευρέςσυμφώ-
νησαν και ο αγώνας θα διεξα-
χθείσταμέσατουΣεπτεμβρίου
2018 και οι εισπράξεις θα δο-
θούν   στηνΠρωτοβουλία για
τοπαιδί.

ΦιλικόομάδαςτουΘοδωρή
ΖαγοράκηκαιΠαλαιμάχωνΒέροιας
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Τις νεαρές αθλήτριες Ρυθμικής Γυμνα-
στικής 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 πραγματοποιήθη-
κε με αφορμή τις πρόσφατες διακρίσεις που 
κατέγραψαν οι αθλήτριες αγωνιζόμενες στο 
ανώτερο επίπεδο που προβλέπεται για τις 
ηλικίες τους.

Συγκεκριμένα, οιΝεανίδες τουσυλλόγου κατέκτησαν την
1ηθέσηστηνκατηγορίαανσάμπλ (ensemble) τόσοστοΠα-
νελλήνιοΠρωτάθλημαόσοκαιστοΠανελλήνιοΚύπελλοΡυθ-
μικήςΓυμναστικήςπουδιεξήχθησανσεΜίκρακαιΠ.Φάληρο
αντίστοιχα.

Επίσης,στουςΔιασυλλογικούςΑγώνεςΡυθμικήςΔ’Κατη-
γορίαςΒ.ΕλλάδοςοιΠαγκορασίδεςτουσυλλόγουκατέλαβαν
την3ηθέσηστηνκατηγορίασύνθετοομαδικό.Τέλος,αγωνι-
ζόμενεςστην τελικήφάση τουΠανελληνίουΠρωταθλήματος
Παγκορασίδων,ηΤσιαπανίτηΘάλειακατέκτησετην1ηθέση
στοσχοινάκι,ηΠρελορέντζουΒασιλικήτην6ηθέσηστοσχοι-
νάκικαιηΠαπαδοπούλουΝαταλίατην6ηθέσηστοελεύθερο
καιτην7ηθέσηστοστεφάνι.

Ο κ. Βοργιαζίδης συνεχάρη όλες τις αθλήτριες τουΑ.Ο.
Αλέξανδρος για τις διακρίσεις τους σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο,υπογραμμίζονταςπωςτέτοιεςεπιτυχίεςγεμίζουντην
τοπική κοινωνία με υπερηφάνεια και χαρά αφού ακούγεται
η πόλη μας στοπανελλήνιο ενώ ευχήθηκε στο μέλλον να
κατακτήσουν ακόμαπερισσότερες διακρίσεις και μεταλλεία.
Παράλληλα,παρότρυνετιςνεαρέςαθλήτριες ναμηνσταμα-
τήσουνναπροσπαθούνγιατοκαλύτεροδυνατόκαιστιςσχο-
λικές τουςυποχρεώσειςώστεναυπάρχειπάνταμιασχετική
ισορροπίαανάμεσαστημαθητικήκαιαθλητικήτουςζωή.

Σε δύο ανανεώσεις προ-
χώρησε η Διοίκηση 
του ΑΟΚ Βέροιας και 

εξέδωσε τις παρακάτω ανα-
κοινώσεις:

ΟΑ.Ο.Κ.Βέροιαςμετιμήανακοινώνει
την ανανέωση της συνεργασίας με τον
ΒασίληΓκανά,οοποίοςπληνδύοσεζόν
μετονΖαφειράκηΝάουσας,έχειπεράσει
όλη την καριέρα τουστην ομάδα.ΟΒε-
ροιωτης shooting guard βοήθησεσημα-
ντικάτηνπερυσινήσεζόνστηνπαραμονή
τηςομάδαςστηΓεθνικήκαισε24συμμε-
τοχέςείχε4,8πόντους.Μετηνπαραμονή
τουΒασίληηομάδαεπενδύειστααρμονι-
κάαποδυτήριακαθώςκαιστοταλέντοκαι
την μαχητικότηταπουπροσφέρει εντός
τουπαρκέ.Ευχόμαστεμιασεζόνμευγεία

καιεπιτυχίες!

ΚαιτουχρόνουοΜάριος
ΤρομπούκηςστονΑΟΚ

Ηομάδασυνεχίζειτιςανανεώσειςτου
κυρίως κορμού της με ένανπαίχτηπου
προέρχεται από τις ακαδημίες της, τον
Μάριο Τρομπουκη. Μετά τα φοιτητικά
χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ο 26χρονος
guardθασυνεχίσειγιατρίτηχρονιάστην
ομάδα μας, έχονταςπανηγυρίσει την ά-
νοδο του 2017 και τηνπερυσινή σεζόν
μέτρησε 4,1πόντουςσε 23συμμετοχές
στηΓεθνική.Ηομάδαπεριμένειαπότον
κορμότηςπουανακοινώνεταικαθημερινά
νααναλάβειπρωταγωνιστικόρόλοκαινα
έχει μια ακόμα καλύτερηδεύτερη χρονιά
στις εθνικές κατηγορίες, και οΜάριος
είναιβασικόμέλοςαυτούτουκορμού.Ευ-
χέςστοναθλητήμαςγιαδύναμηκαιυγεία
στηνέαπρόκληση.

ΑθλήτριεςτηςΡυθμικήςΓυμναστικής
τουΑ.Ο.ΑλέξανδροςστοΔήμαρχοΒέροιας

Ανανέωσε τη συνεργασία με 
τους Βασίλη Γκανά και Μάριο 
Τρομπούκη ο ΑΟΚ Βέροιας

Στη φωτό αριστερά ο Μάριος Τρομπούκης και δεξιά ο Βασίλης Γκανάς

Καλούνται 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)ΕκλογήΠροέδρουΓενικήςΣυνέλευσηςκαιΕφορευτι-
κήςΕπιτροπής

2)ΔιοικητικόςΑπολογισμός
3)ΟικονομικόςΑπολογισμός
4)ΈκθεσηΕξελεγκτικήςΕπιτροπής

5)ΣυζήτησηκαιέγκρισηαπολογισμώναπερχόμενουΔ.Σ
6)Έγκρισηπροϋπολογισμούπεριόδου2019-2020
7)Διάφορα
8)ΑρχαιρεσίεςγιαεκλογήνέουΔιοικητικούΣυμβουλίου,

ΠειθαρχικούΣυμβουλίουκαιΕξελεγκτικήςΕπιτροπής.
Επίσης καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ. Νάουσας, που

είναιεγγεγραμμέναπριναπότις30.06.2017καιεπιθυμούν
νασυμμετέχουνστιςαρχαιρεσίεςγιαεκλογήνέουΔιοικητι-
κούΣυμβουλίου,ΠειθαρχικούΣυμβουλίουκαιΕξελεγκτικής
επιτροπής, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους το αρ-
γότερομέχρι τηνΠαρασκευή06.07.2018στα γραφεία του
Συλλόγουήστοe-maileosnaousas@cyta.gr.

ΕκλογέςστονΕΟΣΝάουσας
στις12Ιουλίου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ HANDBALL 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 2018-2019
ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουΓυναικείουτμήματοςHandballτουΑ.Π.Σ.ΦίλιππουΒέροιας

ανακοινώνειτηνκυκλοφορίατωνεισιτηρίωνδιαρκείαςγιατηναγωνιστικήπερίοδο2018-
2019

Καλούμετοφίλαθλοκοινότηςπόλης,τουςφίλουςτουΗandball,τουςφίλουςτουΓυναι-
κείουHandballκαιτουςφίλουςτουΦίλιππουΒέροιαςνασυνδράμουνστηνπροσπάθεια
μας, στηρίζοντας τα κορίτσια μας, αποκτώντας το εισιτήριο διαρκείας της αγωνιστικής
περιόδου2018-2019!

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

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ...ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ...
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Η οροσειρά του Βερμίου, του δικού μας 
βουνού, είναι μια συναρπαστική οροσει-
ρά, 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  αμφι-
βολίας – 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, 3φίλοι ορειβάτες..
ΠεράσαμετουςΓεωργιανούς.

Πριντο1922στησημερινήθέσηδενυπήρχεχωριό.
ΠρόσφυγεςαπότονΚαύκασοεγκαταστάθηκανεδώτηνάνοι-

ξητου1922καιίδρυσαντοχωριόπουτοονόμασανΓεωργιανοί.
Τόπλιανη ονομαζόταν ένα άλλο χωριό, μεταξύ Γεωργιανών

καιΛευκόπετρας,τοοποίοκαταστράφηκεολοσχερώςαπότους
Τούρκουςτο1822μετάτηνεπανάστασητηςΝάουσας.

ΦθάσαμεστηνΛευκόπετρα…….
Στουςπρόποδες τουΒερμίου, σε μια ημιορεινήπεριοχή με

πανοραμικήθέαπροςταΠιέριαόρη ,οιάνθρωποιβρήκανήδη
απότηΝεολιθικήεποχήέναιδανικότόπογιακατοίκηση.

Στηναρχήτασπίτιατουςήτανκατασκευασμένααπόπηλόκαι
καλάμια,ύστεραάρχισανναχρησιμοποιούντηνπέτρατηςπεριο-
χήςγιαταπρώταλίθινακτίσματακαιαυτάαργότεραέδωσανστη
θέσητουςσεμεγάλαοικοδομήματακαιοικιστικάσύνολα.

Βρέθηκανειδώλιακαιλατρευτικάαντικείμενα,αγγεία,κοσμή-
ματα, νομίσματα, επιγραφές, εργαλείακαιαντικείμενακαθημερι-
νήςχρήσηςανάμεσασεκτίριακαιδρόμους,εργαστήριακαιλου-
τράαναδεικνύουνμιαανθούσακοινωνίασεέναντόποοοποίος
ως τηνώρα τηςανασκαφήςδενυπήρχεκανστοναρχαιολογικό
χάρτη.

ΣτηνΛευκόπετρα(παλιάΊσβορος)το1958βρέθηκεμαρμά-
ρινοςενεπίγραφοςβωμόςαφιερωμένοςστονΔίαΎψιστο.

To1965  η ανασκαφήαποκάλυψε τον ναό τηςμητέρας των
θεών,αφιερωμένοςστανεαράκορίτσια.

Στις ανασκαφές του 1999που κράτησαν μέχρι και το 2004
αποκαλύφθηκε έναςπλούτοςαρχαιολογικώνευρημάτωναπό τα
προϊστορικάχρόνιαμέχρικαιταβυζαντινά.

Λέγεταιπωςκάθεεποχήέχειτουςδικούςτηςθεούς,πωςκάθε
αιώνααντιστοιχεί ένα ανώτεροπνεύμα δύναμηςπου εκφράζει
αλλάκαιδιαμορφώνειμεπαράδοξουςμεταφυσικούςτρόπουςτη
συνείδησητηςανθρωπότητας.

Τα τελευταίαδυο χιλιάδες χρόνιασε ολόκληρο τοδυτικό κό-
σμοκυριαρχείέναςθεόςκαιμιαπίστη.

Εμείςόμωςδενμπορούμεναπαραβλέψουμεταευρήματατης

αρχαιότηταςκαιτηςιστορίας………
Τοιερότηςμητέραςτωνθεών.
Θααναστηλωθεί – αν βρεθούν χρήματααπό

τοΕΣΠΑ.–ώστεεμείςοιεπισκέπτεςκαιοιδιερ-
χόμενοι  να βλέπουν από τον αυτοκινητόδρομο
ταχείαςκυκλοφορίας,τοιερό.

Το πλέον πρωτότυπο στοιχείο του είναι οι
μπροστινοί τουκίονεςπουκαταγράφουνπράξεις
απελευθέρωσης  δούλων. (  προς το παρών
φιλοξενούνται στοαρχαιολογικόμουσείο τηςΒέ-
ροιας).

Ταευρήματααποδεικνύουνότιηπεριοχήείχε
διαχρονικήκαισυνεχήκατοίκησηαπότηννεολιθι-
κήεποχήμέχρικαιταρωμαϊκάχρόνια,απότην4
χιλιετίαμέχριτον3ομΧ.αιώνα.

Λίγοπριντοχωριόαφήσαμετααυτοκίνητα.
Είμαστετώραμιαπαρέαορειβατών………Ο-

δοιπορούμεσεδασικόδρόμομεχαμηλήβλάστη-
ση τριγύρω.Ανηφορικός στην αρχή ήπιος στην
συνέχειααλλάμενεράκαιλάσπη

Τοβουνόσεπροκαλείνατοανέβειςόχιγιανα
νοιώσειςότιείσαιπιοδυνατόςαπόαυτό,αλλάνα
ταυτιστείςμαζίτουκαιπροχωρώνταςνααισθάνε-
σαιταβήματακαιτιςπνοέςαυτώνπουσυνοδοι-
πορούσανμαζίσουπριναπόμερικάχρόνιαήκαι
χιλιάδεςχρόνια.

Για να αγαπήσεις το βουνόπρέπει και να το
γνωρίσεις.!Στηνμυθολογίακαιτηνπαράδοσητου
τόπουμας το βουνό είναι κάτι διαφορετικό.Μια
οντότητα.

Εδώπουκατάτηνμυθολογίαφιλοξενήθηκεη
γέννησηθεώνκαιανθρώπων………

Συνεχίζουμεσεδασικόδρόμο.
Ηπορεία μας άρχισε με καταγάλανο ουρανό

καισυνεχίστηκεσεόλητηδιάρκειατηςορειβασί-
ας.

Ηκαστανιά,οδρυς,ηοξιάφοράνεακόμητο
ανοιξιάτικοτουςένδυμα.Πρασινοκίτριναφύλλαμε
τοπαραμικρό νεύμα τουαέρα λαμπεράαπό την

υγρασίατηςχθεσινήςβροχήςπέφτουναπαλάστηβρεγμένηγη.
Χρώματα – χρώματα όλων των αποχρώσεωνστιςπλαγιές.

Δρυς,πλατάνια, καστανιές και οξιές δημιουργούν έναμοναδικό
τάπητααπροσδιόριστηςομορφιάς.

Μανιτάριαλογιών–λογιώνστολίζουντηβρεγμένηχλόη.
Ηημέραλαμπερή,οήλιοςχωρίςκαθόλουσύννεφα.Ρυάκιαμε

θολάζωντανάνεράπαντού.Τονερόπέφτειμεδύναμη.Νεράπα-
ντούνατρέχουν,ναδώσουνζωήόπουηκατηφόρατακυλήσει.

Καιηβροχή,αυτήηουράνιαευλογία,έπεσεαπαλάχθεςβρά-
δυ.Ηπρωινήυγρασίαναυγραίνεικαιτηντελευταίακλωστήτου
ορειβατικούενδυματικούεξοπλισμούμας.

Ανεβαίνουμεψηλότεραπυκνό δάσος απόπανύψηλες οξιές
τουΚαλοκαιριούμαςυποδέχεται.

Ημυρωδιάτουβρεγμένουδάσουςμεθυστική.
Τώραμόνοιεμείςκαιτοαπέραντοδάσοςοξιάς.
Ησυχία, τώρασιωπή, εδώησιωπή κρύβειπολλούς ήχους,

ζουνπολλάσπάνιαπουλιά,θηλαστικά,αμφίβιακαιερπετά.
Μετάαπόπορεία1+30ώραςβρεθήκαμεσεπλαγιά,απέναντι

ταΠιέριαμεταχωριάτου,καικάτωχαμηλάηΛευκόπετρακαιη
ΜικρήΣάντα.Οι πρόγονοι καιοιπρώτοιοικιστέςΣανταίοι ζού-
σανστονΠόντοστιςδασωμένεςπλαγιέςτηςκοιλάδαςτουποτα-
μούΓιάμπολη,νοτιοανατολικάτηςΤραπεζούντας.

ΗΣάντατουΠόντουιδρύθηκεαπόφυγάδεςΈλληνεςτωνπα-
ραλίων,μετάτηνπτώσητηςΤραπεζούνταςτο1461.

Στις 11Σεπτεμβρίου1921, ο τακτικός τούρκικοςστρατός και
χιλιάδεςπερίοικοιΤούρκοιπαρέδωσαν τη Σάνταστη λεηλασία
καιστηφωτιά. Δεκάδεςγυναικόπαιδακαιγέροισύρθηκανστην
εξορίασταβάθητουΚουρδιστάν,στοΕρζερούμκαιαλλού,γιανα
εξοντωθούνεκείαπότιςκακουχίες,τηνπείνακαιτηναρρώστια.

Όσοιεπέζησαν,ήρθανπρόσφυγεςστηνΕλλάδαμετάτο1922.
Ανεβαίνονταςψηλότεραοκαιρόςδενφαίνεται νααλλάζει.Ο

καλοκαιριάτικος ουρανός απροειδοποίητα κατεβάζει ένα ζεστό
κύμαζέστηςκαιεμείςμοιάζουμετόσομικροίκαιτόσοαβοήθητοι.

Τώρασκαρφαλώνουμε την απότομηπλαγιά, αισθανόμαστε
τηνάγριαανέγγιχτηομορφιά τηςφύσης.Ηευφορίαστοαποκο-
ρύφωματης.Απολαμβάνουμετοχάδικαιτηςτελευταίαςζέστης
τηςημέραςμέχρικαιτηνκορυφή.

ΗοροσειράτουΒερμίουτοδικόμαςβουνόείναιμιασυναρπα-
στικήοροσειρά, ένας ιδανικός τόποςπεριήγησηςγιαπεζοπορία
καιορειβασία.-τόσοκοντάαπότηνΒέροιακαιτόσομακριά.-!

Χορευτικές φιγούρες  εμείς, μαζί με τον ήλιο  πλησιάζουμε
στηνκορυφή.

Φθάσαμεστηνκορυφήμιακορυφήηλιόλουστηκαιλαμπερή.
Αφεθήκαμεστηλατρείατηςκορυφής.

Πήραμετοδρόμοτηςεπιστροφής.
ΚάτωχαμηλάηΛευκόπετραμέσασεπολύχρωμοδάσος.Δρό-

μοιαγροτικοί,δρόμοιδασικοί,δρόμοιστενωποί,ταιριαστοίμετα
λαγκάδιατουβουνού.

Σήμεραγιαμιαάλληφοράαποδράσαμεκοντάστηφύση,μα-
κριάαπότηνκαθημερινότηταβιώσαμετηναίσθησητηςελευθε-
ρίαςπατώνταςστηνκορυφήτουβουνού.

ΤσιαμούραςΝικόλαος

ΣτηΛευκόπετρα-Αράπη,τουΒερμίου,
μετουςΟρειβάτεςΒέροιας

 Οι αλήθειες
του Ραζβάν Λουτσέσκου

Για 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 αριστε-
ρό ακραίο αμυντικό και πως ακόμη και αύριο να τους έχει 
στη διάθεση του δύσκολα θα μπορεί να τους χρησιμοποιή-
σει στους αγώνες με τη Βασίλεια. Και για να δώσει έμφα-
ση 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 αγω-
νίζονται σε  συγκεκριμένες θέσεις».

ΟΥΤΕΚΟΥΒΕΝΤΑΓΙΑΧΑΦ
ΑνθέλεικανείςνααναλύσειταλεγόμενατουΡουμάνουτεχνικούθαπρέ-

πει νασταθείσεαυτάπου ειπώθηκανκαισε εκείναπουδενακούστηκαν
ποτέ.

Γιαπαράδειγμαδενμπορείναπαραβλέψειτογεγονόςότιόταναναφέρ-
θηκεστιςθέσειςπουθεωρείπωςηομάδατουχρειάζεταιενίσχυσηδενείπε
τίποταγια κεντρικόχαφ.ΟΛουτσέσκουδενμίλησε καθόλουγια ενίσχυση
στονάξονα, τηνώραπουοΠΑΟΚ έχει στρώσει χρυσάφι σταπόδια του
ΠόντουςΒέρνμπλουμγιανατονπείσειναμετακομίσειστηνΤούμπακαιστο
ελληνικόπρωτάθλημα.

ΜΕΤΟΥΣΠΑΛΙΟΥΣΚΑΤΑΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Επιθετικό και αριστερόμπακ ζητά ανοικτά οπροπονητής τουΔικεφά-

λουκαιπλέονμεηχηρότρόπο.Δηλώνονταςπωςέτσιπουέχουνέρθειτα
πράγματα, ακόμη και αν εισακουστούνάμεσαοι εισηγήσεις του, δύσκολα
κάποιοςνεοφερμένοςθαβρειτρόποναμπειστιςβασικέςτουεπιλογέςγια
ταπαιχνίδιαμετηΒασιλεία.

Και εξηγήθηκε  λέγοντας ότι η ομάδα του αποτελεί ένασυμπαγές και
ομοιογενέςσύνολοστοοποίοκάθενέοςποδοσφαιριστήςόσοποιοτικόςκαι
αν είναι, δύσκολαμπορεί ναβρει…χώρο,ανδενπεράσει ένα λογικόδιά-
στημαπροσαρμογής.Ήτανσανναέλεγεπωςαλλιώςθαήτανταπράγματα
αν είχε έναν επιθετικό από την αρχή τηςπροετοιμασίας, αλλιώς είναι τα
πράγματατώρα.ΚαιέτσιξεκαθάρισεαπέναντιστουςΕλβετούςθαπάειμε
τους…παλιούς.

ΗαλήθειαείναιότιγιατονΛουτσέσκου,οΤέεμουΠούκιήτανακριβώςότι
χρειάζεταιηεπίθεσητουΠΑΟΚότανσημείοαναφοράςσεαυτήνείναιοΑ-
λεξάνταρΠρίγιοβιτς.ΟΛουτσέσκουτονήθελετοΦινλανδόστηνομάδατου,
αλλάαυτόςπλέονείναιπαρελθόν.ΤομήνυματουΡουμάνουστηδιοίκηση
ήτανξεκάθαρο.ΟΠΑΟΚχρειάζεταιένανεπιθετικόκαιτονχρειάζεταιτώρα.
Όπωςμάλισταείπεχαρακτηριστικά τοναμηνέρθει έναςακόμηφορείναι
απλάχάσιμοχρόνου

ΟΑΡΙΣΤΕΡΟΣΜΠΑΚΚΑΙΟΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Σεότιαφοράτηνανάγκηενίσχυσηςστοαριστερόάκροτηςάμυναςτου

ΠΑΟΚ,αυτόςπουευθύνεταιείναι…οΛεβέκ.ΟΓάλλοςέκανεάνωκατωτον
προγραμματισμό τηςπροετοιμασίαςστηνΟλλανδία. Για τοΡουμάνο είναι
πλέονπαρελθόν για τοΛουτσέσκου και είναι δουλειά της διοίκησης τι θα
κάνειμετοσυμβόλαιοτου.

Βέβαιαοιισορροπίεςεδώείναιλεπτές.ΟΛουτσέσκουθέλειέναναριστε-
ρόμπακ,γιανατονέχειεναλλακτικήλύσητουΒιεϊρίνια.Τιχρησιμότηταθα
έχειγιατονΠΑΟΚέναςΑζεβέδογιαπαράδειγμα;ΜπορείόμωςοΠΑΟΚνα
ποντάρειπάνωστονεαρόΜπαλογιάννη,πουήτανηαποκάλυψητηςπρο-
ετοιμασίας τουΟλλανδίακαινα τονκαθιερώσεισταμπακ;Ονεαρόςήταν
πολύκαλόςστααριστερά τηςάμυνας,όμωςόσοι τονέχουνδει λένεπως
είναικαλύτεροςωςαμυντικόςχαφ.
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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 , ΕΛΙ-

ΣΑΒΕΤ 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 

Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια με 9μελή 
θίασο σήμερα στο ΣΤΑΡ

ΕΝΩΣH ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΎ 

Κάλεσμα συμμετοχής στο 
συλλαλητήριο της Βεργίνας 
Από το τοπικό συμβούλιο  Ημαθίας της Ένωσης ανακοι-

νώνονται 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 Ελ-
λήνων 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 καταδείξου-
με 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 σύλ-
λογοι, 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 Δωδεκα-
νήσων και της Κύπρου και των Οθωνών και της Στρογγύ-
λης…

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. Χρωστά-
με σ’ αυτούς που πέρασαν και θα ‘ρθουν,  στους αγέννη-
τους και τους νεκρούς.  Τους χρωστάμε άυλα και ανεκτίμητα 
αγαθά. Τους χρωστάμε θυσίες, αποκοτιές, ιστορία, επιστή-
μες, 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 δύ-
ναμη ψυχής πάμε να διατρανώσουμε την παρουσία μας και 
να κατοχυρώσουμε την ιστορία μας. 

Κων. Β. Κωνσταντάρας
Αντγος εα – Πρόεδρος Τ.Σ. Ημαθίας

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 - φρο-
ντιστών 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 κληρο-
νομιάς 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 «Παύ-
λου 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 συνα-
ντιέμαι- ανταμώνω.  

Πρόκειται για την μοναδική και  κορυφαία συνάντηση  των απανταχού Καππαδο-
κών 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» δή-
λωσε 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 καρα-
μαλίδικα, να χαρούν, να νιώσουν περήφανοι συνεχιστές της λαμπρής και μακραίωνης   
ιστορίας μας - που κρατάει από την αλησμόνητη πατρίδα μας την πανέμορφη  Καπ-
παδοκίας 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  εντάσσου-
με πληθώρα ποιοτικών παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων : τέχνης, λόγου, 
θεάτρου, αναβίωσης καππαδοκικών εθίμων  μουσικής  και χορού, πάντα σε συνεργα-
σία με την Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Συλλόγων Ελλάδος 

Πρόγραμμα Εκμάθησης 
γραφής Braille 

Το ΕΚΕΔΙΜ  Θεοχαρόπου-
λος , στα πλαίσια της συνεργα-
σίας με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Τυφλών, Περιφερειακή Ένωση Κε-
ντρικής Μακεδονίας, υλοποιεί τμή-
ματα 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 εξάστιγ-
μο, από τις οποίες προκύπτουν 63 συνδυασμοί. Από τους συν-
δυασμούς 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 ειδι-
κής 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 ση-
μαντικό οι γονείς των παιδιών με αναπηρία ή κάποιος αδερφός 
ή συγγενής να γνωρίζουν τη γραφή ώστε να μπορούν να βοη-
θούν τα παιδιά με τα μαθήματα στο σπίτι.

Πόσο διαρκεί ο κύκλος μαθημάτων;
Η εκμάθηση διαρκεί 52 ώρες , περίπου 2 μήνες. Περιλαμβά-

νει  θεωρία από εξειδικευμένη καθηγήτρια ειδικής αγωγής  και 
πρακτική εξάσκηση πάνω σε γραφομηχανές ειδικά κατασκευα-
σμένες για τυφλούς.

Στο τέλος των μαθημάτων δίνεται βεβαίωση παρακολούθη-
σης απαραίτητη για τις εξετάσεις πιστοποίησης από το ΚΕΑΤ 
(Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών)  χωρίς κα-
μία άλλη επιβάρυνση.

Με την πιστοποίηση αυτή, μπαίνετε στον πίνακα αναπληρω-
τών  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/



Έπεσε την Κυρια-
κή η αυλαία 
του 3ήμερου 

4ου Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Αλεξάν-
δρειας. 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 επά-
ξια πλέον τον τίτλο του 
Διεθνούς στο φεστιβάλ. 
Ευχαριστούμε όλους 
όσους βοήθησαν στην 

πραγματοποίηση του 
φεστιβάλ:

ΤηνΚοινωφελήΕπιχείρηση του
ΔήμουΑλεξάνδρειαςΤουςχορηγούς
μας

ΤηνΘεατρικήΟμάδατουΔήμου
Αλεξάνδρειαςγιατηνσυμμετοχή.

Τουςεθελοντές,τηνκριτικήεπι-
τροπήκαικυρίωςτουςδημιουργούς
πουγιαακόμαμιαχρονιάεμπιστεύ-
τηκαντοφεστιβάλμας.

Μέσααπόπολλέςαξιόλογεςται-
νίεςμικρούμήκουςπουκαθήλωσαν
τοκοινόταβραβείαγιατο4οΦεστι-
βάλδίνονταιστιςταινίες:

-    Βραβείο κοινού στην ταινία
«Γενέθλια» τουΔημήτρηςΚατσιμί-
ρης.

-ΒραβείοκαλύτερηςΕλληνικής
ταινίας μικρού μήκους στην ταινία
«Το

Εισιτήριο -The ticket» τουΣτα-

θόπουλου
-Βραβείοκαλύτερηςταινίαςμι-

κρούμήκουςστηνταινία«MayDay»
των

MagisOlivier-FedrikDeBeul.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
για του χρόνου και σας ευχόμαστε
καλόκαλοκαίρι.

Οιδιοργανωτές
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό2-7-2018 μέχρι8-7-2018 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Τετάρτη 4-7\-2018

14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2623310-24123

14:30-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Ολοκληρώθηκετο4οΦεστιβάλΤαινιών
ΜικρούΜήκουςΑλεξάνδρειας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ προς αγορά

κατοικία με 2 δωμάτια

στο κέντρομέχρι «Πα-

πάκια», 1ου ή 2ου ο-

ρόφου, με ασανσέρ,

πουναχρίζειανακαίνι-

σημέχρι40.000ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙανακαινι-

σμένημονοκατοικία80

τ.μ. μέσασε οικόπεδο

114τ.μ.στηΝ.Νικομή-

δειαΒέροιας, επιπλω-

μένο, 2ΔΣΛΚWC, πε-

ριφραγμένο και πολλά

έξτρα.Τιμή 38.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμαεπίτηςοδούΕθν.

Αντιστάσεως, ρετιρέ,

60τ.μ.,με2δωμάτια,

σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.

Τηλ.:  6974 326873

ώρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ  πω-

λείται κατοικία 75 τ.μ.

σε οικόπεδο 300 τ.μ.

Τιμή ευκαιρίας 26.000

ευρώ.  Τηλ . :  6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-

ώτη καινούργιο κατά-

στημα45τ.μ.στηνοδό

Κεντρικής τηςΒέροιας,

δίπλα στο Επιμελητή-

ριο, μεπατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση

καιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:

6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκαφέστο

κέντρο τηςΒέροιας με

εξασφαλσμένη πελα-

τεία. Πληρ.τηλ.: 6980

007852.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση Fast-Food επί
της οδού Εληάς σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι

20στρεμμάτων,ποτιστικό,

ΣΑΑΚΒέροιας,περιοχήΝη-

σίου.Τηλ.: 6976688462&

2331065745.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  χωράφ ι

3.500 τ.μ. με ελιές

στον κόμβο Βέροιας.

Τιμή 11.500 ευρώ.

Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

10,5στρ.,στοΛουτρό

Ημαθίας,ποτιστικό,σε

καλή τιμή.Τηλ.: 6974

525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-

νοικιάζεται γκαρσονιέ-

ρα, διαμπερές, με λί-

γα κοινόχρηστα.Τηλ.:

2331024817.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

στούντ ιο ανακαιν ι -

σμένο και επιπλωμέ-

νο, οδός Μεραρχίας

10, 1ος όρ., ατομι-

κή θέρμανση. Τηλ.:

6949 408554 & 6948

726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ, Β. Ιω-

αννίδη 10, ενοικιάζε-

ται διαμέρισμα περί-

που 80 τ.μ., 2ο όρ.,

μεωρομετρητή. Τηλ.:

6945049079&23310

22684.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

γκαρσονιέρα 40 τ.μ.,

σαλοκουζίνα, 1 δωμά-

τιο, λουτρό, βεράντα,

πλήρως επιπλωμένη

και ειδική ανεξάρτητη

θέρμανση, κλιματιστι-

κό, ψυγείο, ηλ. κουζί-

να,πλυντήριορούχων,

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγά-
λη επιχείρηση υγει-
ονομικού ενδιαφέ-
ροντοςενλειτουργία
μεπολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοι-
νωνικών εκδηλώσε-
ων.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.  Τηλ. :
6975772861.
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TV,ΜάρκουΜπότσαρη15,

με μηδενικά κοινόχρηστα.

Πληρ. τηλ.: 23310 24939,

2375081319,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέρι-

σμα65τ.μ.,στοκέντροτης

Βέροιας,ΠάροδοςΜ.Καρα-

κωστή1,στονα΄όροφο,σα-

λόνι,κουζίνα,W.C.μεμπά-

νιο, δωμάτιο, χωλ-διάδρο-

μος, μπαλκόνι.Τηλ.: 6976

688462&2331065745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικιάζε-

ται γκαρσονιέρα 55 τ.μ.,

επιπλωμένη, πολυτελούς

κατασκευήςσε οικογενεια-

κή οικοδομή, 2ος όρ., 1Δ-

ΣΛΚ,W.C.,αποθήκη,απο-

θήκηστο υπόγειο, μεγάλα

μπαλκόνια,θέα.Τηλ.:6992

760556&6974142507,ε-

λεύθεροαπό1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ενοικι-

άζεται κατάστημα 100 τ.μ.

με υπόγειο μεW.C.Τηλ.:

6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥ-

ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μη-

χανικός και ηλεκτρολόγος.

Τηλ.:2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα

σεξενοδοχείοτηςΒέροιας

με γνώση βασικώνΑγγλι-

κών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγια ερ-

γασίαστην κουζίνα εστια-

τορίου (λάντζα και βοηθός

στιςσαλάτες).Μισθός ικα-

νοποιητικός. Τηλ.: 23310

88018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για βο-

ηθόςλογιστήσεεταιρίαμε

γνώσηπρογραμμάτωνPC

καιΓερμανικών.Τηλ.:6986

782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για

delivery με δικό του μη-

χανάκι για το ψητοπω-

λείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειροάτο-

μο για Καφέ-Ζαχαροπλα-

στείοστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςστοτηλ.:2331025700.

Αποστολήβιογραφικώνστο

dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασία στο ψητοπωλείο

«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/Λο-

γίστριαμε τουλάχιστον5ετή

προϋπηρεσίασεδιπλογρα-

φικάβιβλίακαιμεκατηγορία

άδειαςΑήΒαπόΒιομηχα-

νικήΕπιχείρησηστηΝάου-

σα.Αποστολή στο e-mail:

anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως

σερβιτόρα για πρωινή-α-

πογευματινή εργασία σε

καφενειο-σπορτκαφέ,στην

Περικλέους11στηΒέροια,

περιοχήπαλαιάςΜητρόπο-

λης.Τηλ.:2331505125.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

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

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

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

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

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

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

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

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

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

Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.ανωτ.ύψοςαυτ/του

1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151 -ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

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

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

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

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

ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με ό-

ρεξη, υπομονή και αγάπη, α-

ναλαμβάνει τη φύλαξη και τη

δημ ιουργ ική  απασχόληση

των παιδιών σας καθώς και

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων

τους. Τηλ. επικοινωνίας: 6973

674030.

ΚΥΡΙΑ  προσφέρει εργα-

σία καθαρισμού σπιτιών κα-

θώς φροντίδα μικρώνπαιδιών

και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984

095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις

και κηπουρικής ζητά ανάλογη

εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.:

6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-

φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4

καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,

τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψε-

ων,ντουλάπαμεκλειδαριά(κε-

ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),

καναπέδες,όλασεάριστηκατά-

σταση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:

6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σα-

λόνι, τραπεζαρία, μπουφές,

κρεβατοκάμαρα με στρώμα α-

νατομικό, ψυγειοκαταψύκτης

και πλυντήριο ρούχων, τιμή ό-

λα μαζί 3.000 ευρώ, ελαφρώς

μεταχειρισμένα. Τηλ.: 6970

019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλασεάρι-

στη κατάσταση σε εκπληκτική

τιμή:-Τραπεζαρίαμεέξι(6)κα-

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντάΛΟΥΞΓκαρς.Επιπλωμενη1ΔΣΚWC
A/C260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταα-
σφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

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

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

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

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

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

χρώμα κερασι, τιμή 260

ευρώ.-Τριθέσιοςκαιδιθέ-

σιος καναπές χώμα μωβ

τμή 150 ευρώ. -Κρεβάτι

μονό με το στρώμα. Τι-

μή ευκαιρίας για όλα 400

ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6973

777747.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ ρ εβα -

τάκ ι  ΒΕΒΕ σε άσπρο

χρώμα, με στρώμα και

υφασματάκιαπροστατευ-

τικά, σχεδόν αχρησιμο-

ποίητο. Τιμή ευκαιρίας

150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977

430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70

ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-

ρία από 55 έως 65 ετών

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-

τάεικυρίαμεσκοπότογά-

μο, χωρίς υποχρεώσεις.

Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑ-

ΕΙ σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6984040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  Ε λ λ η -

ν ι κής  αν τ ιπροσωπε ί -

α ς  W O L K SWAG E N

CANDY BAN του ‘99,

πετρέλιο 1890 κυβικά,

λευκό (FDW) 300.000

χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ έως

12/2019, αξία 1.500 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6974 876369

κ.Απόστολος.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Σαφές μήνυμα πως δεν πρόκειται να 
έρθει σε κύρωση στη Βουλή η συμ-
φωνία για το Σκοπιανό, χωρίς την ά-

ποψη 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 Τύ-
που που παραχώρησε κατέστησε σαφές ότι θα 
μπλοκάρει την κακή, όπως χαρακτήρισε, συμ-
φωνία 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 δημοψή-
φισμα ή εκλογές» ανέφερε συγκεκριμένα, ανα-
λαμβάνοντας 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 ξε-

κάθαρο να 
πω» τόνισε.

Όπως υ-
π ο σ τ ή ρ ι ξ ε 
«το σχέδιο 
της συμφω-
νίας δεν έχει 
καμ ία  βα -
ρύτητα και 
δ έ σ μ ε υ σ η 
μ έ χ ρ ι  τ η ν 
κύρωσή του 
από τη Βου-
λή. Όλες οι 
άλλες προϋ-
ποθέσεις της 
συμφωνίας 
ε ίνα ι  προ-
ϋ πο θ έ σ ε ι ς 
που πρέπει 
να εκπληρώ-
σουν τα Σκό-
πια».

Ο κ. Καμ-
μένος εξέ-
φρασε την 

άποψη πως «η κύρωση που έγινε στα 
Σκόπια δεν είναι έγκυρη αφού δεν φέρει 
την υπογραφή του προέδρου», αναφε-
ρόμενος στην αναπομπή της συμφωνίας 
που έκανε ο Γκεόργκι Ιβανόφ μετά την 
ψήφισή της από τη Βουλή των Σκοπίων, 
ενώ πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να υπάρ-
ξει 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 Ανε-
ξάρτητων Ελλήνων.

«Δεν έχουν καμία ισχύ όσα γρά-
φονται 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 έπρε-
πε να βρίσκομαι σε συνεχή τηλεφωνική 
επαφή» είπε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, 
ξεκαθαρίζοντας πως όσα γράφονται σή-
μερα δεν έχουν καμία ισχύ.
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P Ο δεύτερος πα-
γκόσμιος τελείωσε, αλλά 
το χαρακίρι μένει...

P Για ένα τέτοιο 
κοινωνικό θέμα δεν κά-
θισαν να γράψουν τρα-
γούδι για τον Νταλάρα. 
Μόνο τις κυβερνήσεις 
και την αγάπη είχαν στο 
μυαλό τους.

P Η εθνική Ιαπω-
νίας στο Μουντιάλ, που 
από 2-0 στην αρχή του β΄ 
ημιχρόνου, ηττήθηκε στο 
τέλος με 3-2 από το Βέλ-
γιο. Η Χιροσίμα του ποδο-
σφαίρου.

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 πρωθυ-
πουργό της μεταπολίτευσης;

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

P Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ανα-
κάλυψε τη γλύκα της εξουσίας επά-
νω που είχε κόψει τα γλυκά.

P Τους έμαθε να γράφουν με το 
δεξί, κι αυτοί του έμαθαν να σβήνει με 

όποιο χέρι βολεύει.

P Όπως ο Σταύρος Θεοδω-
ράκης, 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-

βλημα. Αλλά καμία μαγική λύση.

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

P Αυτός όπου πήγαινε περιο-
δεία δεν έκανε πολιτικές εμφανίσεις, 
αλλά ρεπορτάζ.

P Επάγγελμα ρεπόρτερ, που 
λέμε.

P Ο Σταύρος είχε πάει μια φο-
ρά 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 μεση-
μεριανό γίγαντες. Το βράδυ χαθήκα-
με προς διάφορες κατευθύνσεις.

P Και:

Ο διευθυντής ρωτάει έναν υπάλλη-
λο:

-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
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