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Οι “καταζητούμενοι” 
επιτυχόντες

των πανελλαδικών
  Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί που πέτυχαν οι υποψήφιοι 
που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και όλοι 
περιμένουμε να δούμε πρωτιές, 20αρια, ονόματα, 
αλλά ανταυτού σιωπή...
   Μάταια ρωτούν οι παππούδες ποτέ θα δημοσιεύσετε 
τα ονόματα, η εγγονή μας έγραψε άριστα στα αρχαία, 
να το δούμε στην εφημερίδα να το καμαρώσουμε! 
Ανατροπή στις συνήθειες και πρακτικές δεκαετιών 
φέρει ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων, αφού τα 
ονόματα των παιδιών που συμμετείχαν στις εξετάσεις 
και οι βαθμοί τους ειναι ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα. Ούτε η αρμόδια δευτεροβάθμια 
διεύθυνση,ούτε τα σχολεία μπορούν να δώσουν πλέον 
τα στοιχεία. 
  Μπορεί να γίνει χρήση των αρχικών των ονομάτων, 
που παραπέμπει λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ ωσάν 
να μιλάμε για συλληφθέντες, αλλά είναι κι αυτή 
μια λύση! Πάντως ενόψει και της αυγουστιατικης 
ανακοίνωσης των βάσεων που ανακοινώνονται και 
σε ποιες σχολές περνούν τα παιδιά κάτι πρέπει να 
γίνει...γιατί οι παππούδες και όχι μόνο, θα ψάχνουν 
πού πέρασε το παιδί. Εξάλλου είναι από τις λίγες 
χαρμόσυνες ειδήσεις όλου του χρόνου!

2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018

Μήνας:7

Εβδομάδα:27

ΑνατολήΉλιου:05.09

ΔύσηΉλιου:19.50

187-178

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6

ΙΟΥΛΙΟΥ
Σισώη του μεγάλου, Αρχίππου, Φιλήμονος

Τυχεροί ήταν οι θεατέςπου τόλμησαν να ανηφορή-
σουνστοθέατροΆλσους τηςΒέροιαςγια τους«Βάτρα-
χες» τουΑριστοφάνη το βράδυ τηςΤετάρτης.Μιαώρα
πρινέριχνεβροχήμετατουλούμιακαιπολλοίήταναυτοί
πουμέχριτηντελευταίαστιγμήβρισκότανσεδίλλημα.

Τελικά ηπαράσταση έγινε με αρκετό κόσμο,που το

διασκέδασεμεΛαζόπουλο,Καφετζόπουλο,Πιατά,Φιλιπ-
πίδουκαιμεγάλοχορό,γεμάτοενέργειαπουμαζίμε τη
ζωντανήμουσικήχάρισανπολλάστοιχείαστηνπαράστα-
ση,πουζέστανε τηνψυχρήβραδιάκαι τηνκάθοδοστο
ΆδηκαιτουςαγώνεςποίησηςμεταξύΑισχύλου(Καφετζό-
πουλος)καιΕυριπίδη(Λαζόπουλος).

Διευκρίνιση σε διαδικτυακό σχόλιο
για την επανένταξη των αδέσποτων

Μετάαπόδιαδικτυακόσχόλιο τουαγαπητούκ.
ΓιώργουΚαλογήρου,σχετικόμετηνανάρτησητου
κυρίουθέματος τουΛΑΟΥ τηςΤετάρτης4 Ιουλίου
γιατααδέσποτακαιτηνανησυχίατουμήπωςγεμί-
σουνσκυλιάοιπλατείεςτωνχωριώνγύρωαπότην
Βέροια, διευκρινίζουμε το εξής:Στοπρωτοσέλιδο,
από τις δηλώσεις του αντιδημάρχουΘ. Κορωνα
αναφέρουμεότιηεπανένταξητωνσκυλιώνθαγίνει
σεπεριφερειακέςδημοτικές κοινότητες.Μέσαστο
ρεπορτάζ όμως, στη σελίδα 3, γράφουμε συγκε-
κριμέναγιαεκτάσειςπουθαυποδείξειηδιεύθυνση
περιουσίας, οι οποίες θαπεριφραχθούν,ώστε να
διαβιούνεκεί,ελεγχόμενατασκυλιά.Δεναφήνουμε
πουθενάυπόνοιαήκενόγιαεπανένταξησεπλατεί-
εςήστοκέντρο,χωριώντηςΒέροιας.Παρόλααυτά
το διευκρινίζουμε και πάλι προς αποφυγή κάθε
παρανόησης.

Απίστευτο!!! Εικόνες βιβλικής καταστροφής
στα Τρίκαλα Ημαθίας

Απίστευτη νεροποντή και ανεμοστρόβιλοςπροκάλεσανσοβαρές καταστροφέςσταΤρίκαλαΗμαθίας το βράδυ της
περασμένηςΤετάρτης. Οανεμοστρόβιλοςσάρωσε ταπάνταστοπέρασμά του, μέσαστο χωριό τωνΤρικάλων, έριξε
κολόνεςτηςΔΕΗ,έκοψεκαλώδιαμεαποτέλεσματηδιακοπήρεύματος,ξερίζωσεδέντρα,έριξεκλαδιάσεδρόμουςκαι
στηνκεντρικήπλατεία,κατέστρεψεσκεπέςκαικεραμίδια…ΟΔήμαρχοςΑλεξάνδρειαςκαικλιμάκιοτουΔήμουκαθώςκαι
συνεργείατηςΔΕΔΔΗΕμαζίμετηνΠυροσβεστικήκαιτιςαρμόδιεςυπηρεσίεςήτανεπιποδός,μέχρινατεθείυποέλεγχο
καιασφάλειαηπεριοχή.

ΜετάαπότηνπρωτοφανήκατάστασηητοπικήκοινότηταΤρικάλωνκαλείτουςδημότεςπουέχουνυποστείζημιέςσε
εγκαταστάσεις,σπίτιαήαποθήκεςνατοδηλώσουνστηνκοινότητα,αφούπρώταβγάλουνλεπτομερώςφωτογραφίεςτων
ζημιών.Επίσηςόσοι έχουνπάθει ζημιέςσεγεωργικέςκαλλιέργειεςθαπρέπεινα τιςδηλώσουνστηνκοινότηταγιανα
ενημερωθείοΕΛΓΑ.

ΤουςχαιρετισμούςτουστηΒέροια
Τις ευχαριστίες και τους

χαιρετισμούς του έστειλε α-
πότηνΛεπτοκαρυάοπρώην
υπουργός Γιώργος Παπα-
στάμκος, όπουσυναντήθηκε
με τους φίλους και παλιούς
συνεργάτεςτουΒασίληΓιαν-
νουλάκη και Αιμίλιο Χρι-
στοφορίδη (φωτο),οι οποίοι
μάλιστα του παρέδωσαν το
βιβλίομεταχρονογραφήματα
τουΟρέστηΣιδηρόπουλου
πουεξέδωσεοΛΑΟΣγιατην
επέτειοτων50ετώνέκδοσης
του.Έστωκαι καθυστερημέ-
ναέφτασεσταχέριατουημα-
θιώτηκαθηγητήκαιπολιτικού,
πουμας μετέφερανότιαδη-
μονείνατοδιαβάσει!

Τυχεροί παρά την καταιγίδα που προηγήθηκε

Άρχισαν 
τα χάλκινα

να παίζουν το δικό 
τους τραγούδι.

Έναρξη με τη μπάντα 
του «Μακεδονικού 

Στρατού».
Κοτζιάς: Ε, όχι κι έτσι 

βρε Ζάεφ !!!
Ζήκος: «Αμ πώς, 

αλλιώς;»
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Ομόφωνο «ναι» του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
για παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της  Βεργίνας
Σειρά επαφών της Οργανωτικής Επιτροπής για το συλλαλητήριο της Δευτέρας 9 Ιουλίου 

Με την χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Βεργίνας, ολοκληρώθηκε το τυπικό μέρος της διοργάνωσης του Συλλαλητηρίου της Δευτέρας 9 Ιουλίου.
Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το σύνολο των αιτημάτων που υπέβαλλε η Οργανωτική Επιτροπή η οποία είναι επιφορτισμένη για τη διοργάνωση του Πανημαθιώτικου συλλαλητηρί-

ου.
Από την αρχή της εβδομάδας, η Επιτροπή είχε σειρά επαφών με θεσμικούς παράγοντες, σε συνέχεια των προσπαθειών για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση του συλλαλητηρίου.
Η Οργανωτική Επιτροπή επισκέφτηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη, τους Δημάρχους Νάουσας και Αλεξάνδρειας, Νίκο Κουτσογιάννη και Παναγιώτη Γκυρίνη, όπως επίσης είχε συνάντηση με 

την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, Αθηνά Τσιπουρίδου. 
Σε όλες τις συναντήσεις αναδείχθηκε πνεύμα συμπαράστασης και διάθεσης βοήθειας ώστε στις 9 Ιουλίου η Ημαθία να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα.

Ρημάζουν τα ετοιμόρροπα, 
όμως με τη συνεργασία ιδιοκτητών 

και πολιτών μπορούν να βρεθούν λύσεις

Αρκετά είναι τα κτίρια (κυρίως παλιά σπίτια) που χαρακτηρίζονται 
ετοιμόρροπα, δεν κατεδαφίζονται γιατί οι ιδιοκτήτες είναι απόντες ή αδι-
άφοροι και ρημάζουν μέσα στην πόλη.

Ο Δήμος και η Δημοτική Αστυνομία επισημαίνουν και καταγράφουν 
περιστατικά και κάποια απ’ αυτά με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτη-
τών, όταν εντοπίζονται και συνεργάζονται, γκρεμίζονται και σταματούν 
να αποτελούν «επικίνδυνο σημείο» της πόλης. Μία τέτοια περίπτωση 
πρόσφατα ήταν το ετοιμόρροπο της οδού Ηρωίδων Βλάχων της Βέροι-
ας, που μετά από συνεχείς επαφές και πιέσεις της Υπηρεσίας και της 
Δημοτικής Αστυνομίας προς τους ιδιοκτήτες, κατέληξαν σε κατεδάφιση.

Παραμένουν όμως επί της ίδιας οδού κι άλλα επικίνδυνα σημεία, 
όπως το τοιχίο, στην αρχή της Ηρωίδων Βλάχων, στο ύψος της Κεντρι-
κής, προς το φούρνο Φυτίκα.

Το τοιχίο εξογκώθηκε, ξεκόλλησε και είναι έτοιμο να πέσει… Μετά 
από παρεμβάσεις τη Δημοτικής Αστυνομίας, όπως πληροφορηθήκαμε, 
ειδοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες για να προβούν στις δέουσες ενέργειες.

Σε διάφορες γωνιές της πόλης υπάρχουν κτίσματα και κτίρια που 
απειλούνται με κατάρρευση. Η Βέροια είναι μία παλιά πόλη κι αυτό 
αποτελούσε πάντα ένα κομμάτι του πολιτισμού της. Από τη στιγμή ό-
μως που δεν διαφαίνεται κανένα ενδιαφέρον από κληρονόμους τέτοιων 
σπιτιών ή παλιών μαγαζιών και ο Δήμος δεν έχει το νόμιμο τρόπο ν 
παρέμβει, αυτό το κομμάτι της πόλης θα αρχίσει να χάνεται, χωρίς απο-
κατάσταση.

Υπάρχει όμως και η άλλη παράμετρος, αυτή της επικινδυνότητας 
από τυχόν κατάρρευση τοιχίων ή και ολόκληρου του κτίσματος, κυρίως 
από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που κυριολεκτικά τα σαπίζουν…

Αναφέρουμε τέλος, ότι, εκτός από τους ιδιοκτήτες και οι πολίτες μπο-
ρούν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όπου εντοπίζουν 
επικίνδυνα και ετοιμόρροπα σημεία να ενημερώνουν. Όπως λέει και ο 
προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Χαρ. Καπουρτίδης, που παρα-
κολουθεί αυτά τα θέματα, πρωτίστως πρέπει να βελτιώνεται η συμμετο-
χή των πολιτών στα προβλήματα της πόλης, όπου αυτά εντοπίζονται…



Επιμέλεια
Μάκης
Δημητράκης

Γεννήθηκε  στη 
Βέροια, όπου πέρα-
σε όλη της τη  ζωή. 
Τελειώνοντας το γυ-
μνάσιο «μπήκε» στη 
Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης αλλά διέ-
κοψε τις σπουδές της 

για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Από πολύ νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη 

διάσωση των λαογραφικών εθίμων της Βέροι-
ας και το 1965 ίδρυσε η ίδια τον «Λαογραφικό 
Όμιλο Βέροιας» με τμήματα θεάτρου, χορού και 
χορωδίας. Νωρίτερα όμως, το 1950, έκανε την 
πρώτη επίσημη εμφάνισή της, στα λαογραφικά 
της Βέροιας με χορευτική ομάδα, τη μοναδική 
τότε στην πόλη.

Το 1956 διοργάνωσε μεγάλη γιορτή για τα 50 
χρόνια της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών 
Βέροιας, όπου για πρώτη φορά παρουσίασε 
ολοκληρωμένο λαογραφικό πρόγραμμα με το-
πικούς χορούς, τραγούδια και τη «Βεροιώτικη 
προξενιά», μια ηθογραφία που είχε γραφτεί ειδι-
κά για εκείνη την επέτειο.

Αργότερα παρουσίασε δύο ακόμα έργα «Τις 

σκηνές απ’ την παλιά 
Βεργιώτικη ζωή» και 
το «Δα ‘ρθη του ζμπι-
θέρ(ι)».

Για αρκετά χρόνια 
με τα τμήματα του ομί-
λου της έκανε εμφανί-
σεις – παρουσιάσεις, 
τόσο στη Βέροια, όσο 
και άλλες πόλεις με 
πλούσια λαογραφικά 
προγράμματα, αλλά μη 
έχοντας καμία οικονο-
μική υποστήριξη άρχισε να περιορίζει τη δράση 
της.

Δημοσίευσε επίσης πολλά άρθρα στις τοπι-
κές εφημερίδες. Οι αρχικές δημοσιεύσεις γρά-
φονταν στη βεροιώτικη διάλεκτο και αργότερα 
για να γίνονται πιο κατανοητές στη δημοτική.

Για αρκετά χρόνια το χορευτικό συγκρότημα 
της Βούλας Χατζίκου συμμετείχε στις λαογρα-
φικές εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης ενώ το 1963 σε φολκλορικό φεστιβάλ 
στην Ιταλία το χορευτικό της συγκρότημα έλαβε 
το πρώτο βραβείο.

Ο Δήμαρχος Βέροιας, καθηγητής Γιώργος 
Τσαλέρας, έγραψε για τη Βούλα Χατζίκου «…ο 
δικός της καημός, το μεράκι κι ο μεγάλος της έ-
ρωτας ήταν πάντα η Βέροια. Η Βέροια του χθες 
αλλά και η Βέροια του σήμερα… Δίκαια η Βούλα 

πρέπει να χαρακτηρισθεί βεροιωλά-
τρισσα αγιάτρευτη…».

Το 1979 ανέλαβε για μικρό χρονικό 
διάστημα τη Διεύθυνση της νεοσύ-
στατης τότε «Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών».

Για την τεράστια προσφορά της 
στα πολιτιστικά της Βέροιας τιμήθηκε 
μεταξύ άλλων το 1972 από τον Ροτα-
ριανό όμιλο Θεσσαλονίκης, το 1989 
από το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας 
που την ανακήρυξε επίτιμο μέλος του, 
το 1995 από τη Λέσχη Λάιονς Βέροι-
ας, το 1996 από τον Ροταριανό όμιλο 
Βέροιας, το 1997 από τη Νομαρχία 
Ημαθίας, το 2000 από τη Δημοτική Ε-
πιχείρηση Πολιτισμού Βέροιας και τον 
Μητροπολίτη Βέροιας Παντελεήμονα 
που της απένειμε το χρυσό μετάλλιο 
του Απόστολου Παύλου.

Η Βούλα πέθανε το 2003 στη Βέ-
ροια.

Το 2005 ο Δήμος Βέροιας εξέδωσε 
σε ένα τόμο το έργο της Βούλας με 
τίτλο «Βεργιώτικες Ιστορίες και παρα-
μύθια» που συνοδεύεται και με CD ό-
που ακούγεται η φωνή της αείμνηστου 
λαογράφου. Την έκδοση επιμελήθη-

κε ο Βεργιώτης μουσικοσυνθέτης 
και προσωπικός φίλος της, Γιώργος 
Καλογήρου και τυπώθηκε από τον 
εκδοτικό οίκο ΦΕΡΕΝΙΚΗ του Βερ-
γιώτη Χρήστου Ζαμπούνη.

Το έργο γραμμένο στο βεργιώ-
τικο γλωσσικό ιδίωμα περιέχει α-
ληθινές ιστορίες μιας άλλης (περα-
σμένης) εποχής. Είναι πραγματικά 
περιστατικά της παλιάς Βέροιας, 
εικόνες της καθημερινότητας της 
βεργιώτικης κοινωνίας που αντιστά-
θηκαν στο πέρασμα του χρόνου και 
της τεχνολογικής εξέλιξης, ώσπου 
έφτασαν στα χείλη της μητέρας της, 
της Μελπομένης.

Οι διηγήσεις όλων αυτών των 
δρώμενων σαγήνευσαν τη Βούλα, 
η οποία στο έργο της αυτό τα «ανά-
στησε» και μας τα άφησε σαν πολιτι-
στική κληρονομιά.

Κορυφαία πολιτιστική στιγμή της 
Βούλας Χατζίκου υπήρξε η δωρεά 
στο Δήμο Βέροιας του σπιτιού της, 
στην οδό Κεντρικής. Πρόκειται για 
το διατηρητέο αρχοντικό, της οικογέ-
νειάς της και στη δωρεά αναφέρεται 
ότι το οίκημα να χρησιμοποιηθεί α-
ποκλειστικά για πολιτισμικούς σκο-
πούς.
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 - INCREDIBLES 2    

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

ΜΠΕΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

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

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 

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

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

ΛΙΛΙ, ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ, ΧΑΝΑ ΤΖΟΝ-ΚΑ-
ΜΕΝ

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

Παρασκευή  στις 21.00 σε 3D (Τρισδιά-
στατη)

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Ευεργέτες και δωρητές της Βέροιας
ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΙΚΟΥ

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

Σήμερα Παρασκευή
«Μπαμπά μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή…» 

για μία παράσταση στη Βέροια
Η παράσταση που παρακολούθησαν 

πάνω από 1,7 εκατομμύρια θεατές



Έξι νέες υπερσύγχρονες και ασφα-
λείς παιδικές χαρές θα δημιουργηθούν 
το επόμενο χρονικό διάστημα στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας, με απώτερο σκοπό να 
αποτελέσουν φυσικούς πολυχώρους 
αναψυχής και περιπάτου, άθλησης και 
ευεξίας των λιλιπούτειων δημοτών μας. 
Συγκεκριμένα, έχει ήδη ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με την 
υπ’ αρ. πρωτ. 33178/28.06.2018 Από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
69ΒΥ465ΧΘ7-ΙΜΖ), η προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανα-
βάθμιση έξι παιδικών χαρών του Δήμου 
μας στις εξής περιοχές:

1. Όπισθεν Συνεδριακού Κέντρου 
Αλεξάνδρειας ,  συνολικού εμβαδού 
578,91m2  

2. Πλατεία Κούγκα Αλεξάνδρειας, 
συνολικού εμβαδού 573,80 m2  
3. Κόκκινη Πλατεία ΤΚ Καμποχωρίου, 
συνολικού εμβαδού  274,96 m2  
4. ΤΚ Σκυλιτσίου, 
 συνολικού εμβαδού 534,16 m2  
5. ΤΚ Καβασίλων,  
συνολικού εμβαδού  245,24 m2  
6. ΤΚ Κεφαλοχωρίου, 
συνολικού εμβαδού 769,52 m2  
Σκοπό της συνολικής παρέμβασης αποτελεί η 

γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας, μέσω 
της δημιουργίας λειτουργικών, ασφαλών 
και αισθητικά αναβαθμισμένων παιδικών 
χαρών με όργανα- παιχνίδια που συμφω-
νούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας 
και τα οριζόμενα από την ελληνική νομο-
θεσία, με κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας 
και με φωτιστικά που θα εξασφαλίζουν τον 
επαρκή ηλεκτροφωτισμό των επιλεγμένων 
χώρων. Η χρηματοδότηση που θα λάβει ο 
Δήμος Αλεξάνδρειας για τη δημιουργία των 
ως άνω παιδικών χαρών ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των 217.923,80 €.

Επίσης, βρίσκεται ήδη δημοσιευμένος 
ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη δη-
μιουργία ακόμα  τεσσάρων (4) νέων και 
λειτουργικών παιδικών χαρών στις παρα-

κάτω Τοπικές Κοινότη-
τες Σταυρού, Κλειδιού, 
Αράχου και Λουτρού, 
συνολικού προϋπολο-
γισμού 246.536,80 € . 

Ο αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών 
Έργων Αλεξάνδρειας, 
κ. Σωτήριος Τόκας, δή-
λωσε σχετικά πως «Το 
δικαίωμα της ουσια-
στικής και ασφαλούς 
ψυχαγωγίας, αφορά 
τον κάθε μικρό Δημό-
τη μας και η Διοίκηση 
του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας στέκεται αρωγός 
στην ικανοποίηση των 
ξεχωριστών αυτών 
δικαιωμάτων τους, 
προγραμματίζοντας 
αντίστοιχα νέα έργα, 
τα οποία αποσκοπούν  
στη  βέλτιστη  σωμα-
τική  και  πνευματική 
ανάπτυξη  και  κοινω-
νικοποίηση  του  παι-
διού  αλλά  και  στην  
δημιουργία ασφαλών, 
δημόσιων χώρων ξε-
κούρασης και αναψυ-

χής. Σύντομα, με την ανεκτίμητη βοήθεια και τη δημι-
ουργική εργασία των ειδικών συνεργατών του Δήμου 
μας και της τεχνικής υπηρεσίας θα παραδοθούν 
προς χρήση 10 ολοκαίνουριες και υπερσύγχρονες 
παιδικές χαρές στις ΤΚ Σταυρού, Κλειδιού, Λουτρού, 
Αράχου, Κεφαλοχωρίου, Καβασίλων, Καμποχωρίου, 
Σκυλιτσίου, Συνεδριακού κέντρου Αλεξάνδρειας και 
Πλατείας Κούγκα Αλεξάνδρειας. Επιθυμία και όραμα 
του Δημάρχου μας αποτελούσε από την αρχή της  
διοίκησης μας η ολική αναβάθμιση των παιδικών 
χαρών, διότι η ασφάλεια των παιδιών είναι ο πρώτος 
και κύριος στόχος μας. Είναι κάτι που δεν διαπραγ-
ματευόμαστε.»  

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί τους 
ιδιόκτητες καταστημάτων υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος (καφετέριες , καφέ 
μπαρ, ταβέρνες, ψησταριές, μπουγα-
τσάδικα κτλ) καθώς επίσης τους ιδιο-
κτήτες κέντρων διασκέδασης (νυχτερι-
νά κέντρα, αίθουσες χορού, νάιτ κλάμπ 
κτλ) και τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων, να καταβάλουν το Δημο-
τικό τέλος 0,5% και 5% επί των ακαθα-
ρίστων εσόδων των επιχειρήσεών τους 
κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2539/97

 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
 ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με την νομοθεσία και την 
αριθμ. 372/2017 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας επιβάλλεται 
τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων :

1. Σε ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων εσό-
δων ,των εξής επιχειρήσεων:

• κάθε είδους, μορφής και ονομασίας κα-
ταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση 
εντός ή εκτός του καταστήματος (σε πακέτο) φα-
γητά, ποτά, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα 
και γλυκίσματα, εφ’όσον κατά την άδεια λειτουργίας 
που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκα-
θίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος

• ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης 
ονομασίας και κατηγορίας

• καντινών
• κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων που 

υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και λειτουρ-
γούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λει-
τουργικής μορφής και κατηγορίας οργανωμένων 
τμημάτων των SUPER MARKETS στα οποία πω-
λούνται έτοιμα φαγητά.

2. Σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα των:
• νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλ-

λων καταστημάτων με ποτά και θέαμα
• καφωδείων
• κέντρων διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, 

κοσμικές ταβέρνες ,μπουάτ)
• χορευτικών κέντρων με μουσική
 3. Σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα στις 

παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων :
• τουριστικών ειδών
• ειδών λαϊκής τέχνης

• ενθυμίων και δώρων
• ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής το-

πικού χαρακτήρα, θαλασσιίωνν ποδηλά-
των, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιού-
μενων στην παραλία

• ειδών που χρησιμοποιούνται στη 
θάλασσα από τους λουόμενους

• σχολών εκμάθησης θαλασσίων 
σπορ

• ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδη-
λάτων και ποδηλάτων

Το εν λόγω τέλος βαρύνει τον πελάτη 
και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδό-
μενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, 
εισπράττεται δε απ’ αυτόν που εκδίδει το 
λογαριασμό ο οποίος και υποχρεούται να 
το καταβάλλει στο Δημοτικό Ταμείο μέσα 
στην προθεσμία απόδοσης του ΦΠΑ.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΝΘΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του 
Δημητρίου και της Άννας, το γέ-
νος Τσέγκου, που γεννήθηκε στη 
Βεργίνα Ημαθίας και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΒΕΡΑ 
του Φρίξου και της Ασπασίας, το 
γένος Γκαραβέλη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 

να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Πανα-
γίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας.

 Την καταβολή του δημοτικού 
τέλους 0,5% και 5% ζητάει ο 

Δήμος Αλεξάνδρειας από τους 
ιδιόκτητες καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος

6 νέες υπερσύγχρονες 
παιδικές χαρές για τον 

Δήμο Αλεξάνδρειας
από το πρόγραμμα 

«Φιλόδημος ιι»

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
του Σταύρου και της Σταυρούλας, 
το γένος Τραντίδου, που γεννή-
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στη 
Γερμανία και η ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ του Ευάγγελου και της 
Κυριακής, το γένος Παπαδοπού-

λου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί 
στη Γερμανία, πρόκειται να παντρευτούν με πολι-
τικό γάμο στη Γερμανία.
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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 Πέμπτη 5 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Δημητρίου Τριλόφου 
Ημαθίας ο Παύλος Θεοδω-
ράκης σε ηλικία 67 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 

5 Ιουλίου 2018 από τον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Σάββα (Κυριω-
τίσσης) Βέροιας ο Γεώργιος 
Χρ. Χατζηλάμπρου σε ηλι-
κία 65 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

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

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

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

τοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.
Διακοπές στην κατασκήνωση « Αλεξάνδρα» 

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

Ευρωπαϊκή κατασκήνωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή  Κάριανη Καβάλας. 
  ΑΠΟ: • 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και 
• ΑΠΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 .
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμε-

τοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

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

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

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
- ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11-7-2018

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ιου-

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

ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚ.
ΧΩΜΑΤΑ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ι-

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

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

«Υποστράτηγος (Ο)»

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στο Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό στην Ιερά Μονή Α-
γίας Κυριακής Λουτρού.

Το Σάββατο 7 Ιουλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή 
Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Την Κυριακή 8 Ιουλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στο Ιε-
ρό Παρεκκλήσιο Αγίου Προ-
κοπίου Βεροίας (Ενορίας Υ-
παπαντής).

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.



Δεν είχα ξαναδεί ποτέ την πόλη έτσι. Σάββατο 
βράδυ και δεκάδες κόσμος κατέβαινε τα πεζοδρό-
μια της Ελιάς για να πάρει θέση γύρω από την 
ασφυκτικά γεμάτη πλατεία. Δεν ήταν επέτειος, δεν 
πανηγυρίζαμε την νίκη κάποιας αθλητικής ομάδας. 
Ήταν ένα συνηθισμένο καλοκαιρινό βραδάκι και 
δύο γνωστοί καλλιτέχνες θα τραγουδούσαν στην 
Πλατεία Ελιάς σε μία διοργάνωση ανοιχτή στο 
κοινό. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της Εύη-
χης Πόλης, όλες οι εκδηλώσεις της είναι δωρεάν 
για τον κόσμο. Ο κάθε πολίτης, ντόπιος ή φιλο-
ξενούμενος, μπορεί να σταθεί σε ένα σημείο της 
πόλης και να παρακολουθήσει με την ησυχία του, 
το μουσικό δρώμενο που συμβαίνει μπροστά του, 
χωρίς ταξιθέτες και ταμίες. Μόνο ο θεατής και η 
μουσική. Οι εκδηλώσεις διεξάγονται εξ’ολοκλήρου 
σε εξωτερικούς χώρους της Βέροιας, το δεύτερο 
χαρακτηριστικό της Εύηχης Πόλης, με πλατείες και 
γειτονιές, τις οποίες είχαμε συνηθίσει να προσπερ-
νάμε καθημερινά χωρίς να τους δίνουμε δεύτερη 
σκέψη, να μεταμορφώνονται σε σάλες θεάτρου και 
μουσικές σκηνές, τις τέσσερις, περίπου, μέρες που 
διαρκεί το Φεστιβάλ.  

Μία ιδέα που ξεκίνησε το 2008, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στις 21 Ιουνίου, 
δέκα χρόνια μετά έχει φτάσει να καθιερωθεί σε ένα 
πολυαναμενόμενο πολιτισμικό δρώμενο της πό-
λης, με την στήριξη του κόσμου να συναγωνίζεται 
μόνο την αυξανόμενη αγάπη που του δείχνει. Μία 
αποκλειστική παραγωγή της ΚΕΠΑ  (Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης) Δήμου Βέροι-
ας, σε συνεργασία με φορείς της πόλης, έχει πάρει 
την μορφή ενός μοναδικού μουσικού Φεστιβάλ για 
την Ελλάδα, συνεχώς εξελισσόμενου. Η ποικιλία 
στα μουσικά είδη που παρουσιάζονται, πάει χέρι 
χέρι με την ποικιλία του ακροατηρίου. Από ηλικι-
ωμένους ως προέφηβους, από “κουλτουριάρηδες” 
ως φανατικούς θαυμαστές του Παντελίδη, όλοι 
προσέρχονται με περιέργεια και σεβασμό για να 
εκτεθούν στα πρωτόγνωρα, για την πόλη, μουσικά 
ακούσματα. 

Ο σεβασμός, γεννάει σεβασμό και ίσως είναι 
ένας από τους λόγους που η «Εύηχη Πόλη» καλά 
κρατεί. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για 
να καταλάβει ότι πίσω από κάθε εκδήλωση έχει 
πέσει σχεδιασμός και δουλειά μηνών. Πέρα από 
ότι βλέπουμε μπροστά μας κάθε χρόνο, υπάρχει 
πάντοτε και το φρενήρες παρασκήνιο, εκεί όπου 
παίρνονται όλες οι αποφάσεις και συμβαίνουν οι 
καλύτερες υπερκοπώσεις. Για το τι συμβαίνει πίσω 
από την κουρτίνα της διοργάνωσης, υπεύθυνος να 
μιλήσει είναι ο διευθυντής της ΚΕΠΑ, κ. Γιάννης 
Καμπούρης.           

-Πότε ξεκινάει ο σχεδιασμός της“Εύηχης 

Πόλης”;
Ο σχεδιασμός ξεκινάει πολύ 

νωρίς, συνήθως τρεις τέσσερις 
μήνες νωρίτερα, για να έχουμε 
το γενικό πλαίσιο, ειδικά για τις 
μεγάλες συναυλίες. Οι μεγάλοι 
καλλιτέχνες ποντάρουν πάντοτε 
στο καλοκαίρι, είναι η περίοδος 
που θα κάνουν τις περιοδείες 
τους σε μεγάλους χώρους, για 
να μπορέσουνε να βγάλουνε τα 
χρήματά τους και εμείς έχου-
με και το εξής πρόβλημα, τις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες. 
Πρέπει να κλείσουμε τις ημέρες 
γύρω από την 21η Ιουνίου. Bα-
σική, λοιπόν, αδυναμία της Εύ-
ηχης Πόλης είναι ότι παρόλη την 
επιθυμία μας και το τρέξιμό μας, 
δεν είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε νωρίτερα 
το πρόγραμμά μας. Πολύ καλά κάνει ο κόσμος και 
παραπονιέται. Υπάρχουν κάποιες εγγενείς αδυνα-
μίες, που πιστεύω όμως ότι θα τις λύσουμε. 

-Ποιά ήταν η αρχική σύλληψη της “Εύηχης 
Πόλης”;

Ο αρχικός σχεδιασμός ήτανε πολύ φιλόδοξος. 
Το 2008, αν θυμάμαι καλά, κάναμε 25 συναυλίες 
μέσα σε τέσσερις μέρες. Η λογική ήταν να αναγκά-
σουμε τον Βεροιώτη να τρέχει μέσα στην πόλη να 
τα προλάβει όλα. Επειδή οι εκδηλώσεις αυτές είναι 
ανοιχτές και δωρεάν θα μπορούσαν να πάρουν 
την μορφή, άντε να περάσω να δω τι γίνεται. Τώ-
ρα, καθώς έχει σε πολλά σημεία την ίδια ώρα, ο 
άλλος λέει που να πάω. Και μόνο η σκέψη «που 
να πάω», βάζει τον Βεροιώτη στο παιχνίδι της ε-
πιλογής. Αυτό καταφέραμε. Είχαμε αρκετή γκρίνια 
και ο κόσμος μας μάλωσε αλλά όλοι το χάρηκαν. 
Δημιούργησε το εξής όμορφο σκηνικό μετά στις 
δραστηριότητες, οι συζητήσεις, εσύ που ήσουνα, 
εγώ ήμουνα εκεί. Α, έχασες, έπρεπε να έρθεις εδώ. 
Αυτό που επιδιώκαμε από την αρχή, νομίζω το 
πετύχαμε. 

-Πώς έφτασε να καθιερωθεί ως θεσμός; 
Όταν έχεις ιδέες μέσα στο μυαλό σου, συνήθως 

όλα είναι όμορφα. Όταν όμως βγουν στην πράξη, 
ο άλλος μπορεί να σου πει, στάσου τι είναι αυτά 
και να αδιαφορήσει. Ο κόσμος στην Βέροια το 
χάρηκε, το γλέντησε και υπήρχε μία πίεση από 
την πλευρά του να επαναληφθεί. Μας έλεγαν, είναι 
ωραίο να το ξανακάνετε. Την επόμενη χρονιά το 
ξανακάναμε, μεγαλύτερη απήχηση. Και από ένα 
σημείο και μετά, δεν υπάρχει ούτε πολιτική διήγη-
ση, ούτε κανένας που να μπορεί να το αμφισβητή-

σει και να το αντιστρέψει. 

-Πώς καταλήξατε στην προσθήκη 
μεγαλύτερων ονομάτων στο Φεστι-
βάλ;

Κυρίως με την κρίση, κάναμε κάποιες 
δοκιμές. Φέραμε μεγάλα ονόματα και εί-
δαμε ότι ο κόσμος το χαιρότανε. Είδαμε 
μία συγκινητική ανταπόκριση από αν-
θρώπους, να μας λένε, ευτυχώς που έγι-
νε και η Εύηχη Πόλη και είδαμε π.χ. τον 
Φραγκούλη, αλλιώς που να τον δεις. Ωπ, 
εκεί αρχίζεις και προβληματίζεσαι. Λες, 
μήπως να προσπαθήσω να κάνω και κά-
τι τέτοιο; Πέρυσι ήταν ο Αλκίνοος Ιωαννί-
δης, ο οποίος όταν άκουσε για την μορφή 
της Εύηχης Πόλης, μας έκανε μία πάρα 
πολύ καλή τιμή για την συναυλία του και 
φέτος φυσικά ο Παπακωνσταντίνου που 
θέλαμε άλλη μία πλατεία για να εξυπη-
ρετήσουμε τον κόσμο. Φάνηκε η Πλατεία 
Ωρολογίου μικρή. Ουσιαστικά μας δείχνει 
η πόλη πως τα που θέλει να πάμε. 

-Ένα από τα πράγματα που σχο-
λιάζονται είναι πως οι συναυλίες των 
μεγάλων καλλιτεχνών διαρκούν αρ-
κετές ώρες. Είναι κάτι προσυμφωνη-
μένο;

Όχι, δεν είναι κάτι συμφωνημένο. Οι 
μεγάλοι καλλιτέχνες έρχονται και ενθου-

σιάζονται με αυτό που γίνε-
ται. Συνήθως οι συναυλίες 
είναι περίπου στην μιάμιση 
ώρα. Φέτος ο Παπακων-
σταντίνου, αν δεν είχε υπο-
χρέωση την επόμενη μέρα 
να είναι στα Μάταλα, για 
μία συναυλία στην Κρήτη, 
θα καθόταν τουλάχιστον 
άλλη μιάμιση ώρα. Δεν κα-
τέβαινε από την σκηνή.

-Σημαντικό στοιχείο 
στον προγραμματισμό 
της “Εύηχης Πόλης” πα-
ραμένει η ποικιλομορφία;

Πάντα. Φέτος, είχαμε 
μία εξαιρετική εκδήλωση 
στο Βυζαντινό Μουσείο με 

δύο άρπες. Είναι ένα γεγονός ιδιαίτερο. Μπορεί να 
μην είχε τον κόσμο της Πλατείας Ωρολογίου αλλά 
ήρθαν και θεατές από την Θεσσαλονίκη. Δείχνεις 
ότι δεν σε ενδιαφέρει να κάνεις μόνο ότι είναι λα-
μπερό, συνυπολογίζεις και αυτόν τον κόσμο. Πριν 
από τέσσερα χρόνια είχαμε κάνει ένα γκαλά όπε-
ρας ενώ την ίδια ώρα, γινόταν βραδιά με ρεμπέτικο 
τραγούδι στην Μπαρμπούτα. Μία γνωστή κυρία, 
από την οποία έπαιρνα εφημερίδες, μου σχολίασε 
την επόμενη μέρα, τι ωραίες φωνές ήταν αυτές 
που άκουσε. Αμέσως συνδύασα την κυρία με το 
ρεμπέτικο και την ρώτησα αν της άρεσε η φωνή 
της τάδε που τραγουδούσε. Μου απάντησε, «Δεν 
μιλάω για το ρεμπέτικο, τις όπερες εννοώ. Πήγα 
για πρώτη φορά και από εδώ και πέρα όταν θα τις 
πετυχαίνω στο ραδιόφωνο, θα προσπαθώ να τις 
ακούω». Πόσο αδικούμε τον κόσμο, όταν κάνουμε 
προεπιλογές και λέμε “αυτό του αρέσει!”. Δεν είναι 
μονοδιάστατη η μουσική. Όποιος ακούει καλή μου-
σική, θα ακούσει από όλα τα είδη. 

-Οι δυσκολίες της διοργάνωσης της “Εύη-
χης Πόλης” άλλαξαν με τα χρόνια; 

Πάρα πολύ. Καταρχήν, μειώθηκε το προσωπικό 
μας λόγω συνταξιοδότησης. Είμαστε λίγα άτομα, ο 
τεχνικός τομέας έχει πέντε άτομα και όταν ξαφνικά 
φύγει ο ένας, έχουμε μείωση 20% στο προσωπικό. 
Επίσης βάρυνε υπερβολικά και απαγορευτικά πολ-
λές φορές, το κόστος της διοικητικής υποστήριξης. 
Παλιότερα, για μία δραστηριότητα, έπρεπε να κά-
νεις μία ενέργεια. Τώρα χρειάζονται πέντε με έξι. 
Μπλέκεις σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα ενερ-
γειών και πράξεων, που σου επιβάλλει η σχετική 
νομοθεσία, το οποίο στο τέλος σε φτάνει σε σημείο 
αγανάκτησης. Αν διασφάλιζε διαφάνεια, θα έλεγα, 
εντάξει, να το υποστούμε. Όμως, επί της ουσίας, 
δεν βλέπω αποτέλεσμα. Δυσκολία επίσης 
είναι το οικονομικό. Όταν θέλεις να κάνεις 
μία δραστηριότητα εμβέλειας, δεν μπο-
ρείς να την τρέξεις ως τοπικό γεγονός. Αν 
δεν επενδύσεις, δεν θα υπάρξει επιστρο-
φή. Την ημέρα που έπαιζε ο Παπακωστα-
ντίνου, οι γειτονικές πόλεις ήταν άδειες 
ενώ δεν υπήρχε μαγαζί στην Βέροια που 
να μην δούλεψε τριπλά και τετραπλά από 
ότι δούλευε τις άλλες μέρες. Υπήρξε από-
δοση και αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει 
τις μέρες του Φεστιβάλ για να έχουμε 
διαρκώς κόσμο εδώ. 

-Yπάρχει πρόβλεψη να συμπερι-
λαμβάνονται κάθε χρόνο και τοπικοί 
καλλιτέχνες;

Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία κά-
νουν καριέρα εκτός Βέροιας και ο στόχος 
μας είναι να τους φέρουμε ξανά στην Βέ-
ροια και να τους αναδείξουμε. Ως τοπι-
κούς καλλιτέχνες, καμιά φορά εξαντλούμε 
όσους υπάρχουν στον κοινωνικό μας πε-
ρίγυρο. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αυτοί έχουν 
την ευκαιρία να δείξουν, ανά πάσα στιγ-
μή, την δουλειά τους φιλοξενώντας τους 
σε μία άλλη δραστηριότητα. 

-Την τελευταία μέρα, η ανταπόκριση 
του κόσμου στην μπάντα του Δήμου 
ήταν ενθουσιώδης. Πώς εξηγείτε την 

αντίδραση του κόσμου που φαίνεται να αγκα-
λιάζει ακόμη και τα πιο απλά δρώμενα;  

Αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε και πιστεύ-
ουμε ότι, ως ένα βαθμό, το έχουμε καταφέρει, είναι 
η αποδοχή του κόσμου. Δεν μπορείς να υποτιμάς 
τον κόσμο, πετώντας του απλά ένα ξεροκόματο. Ο 
κόσμος το καταλαβαίνει. Τα παιδιά της μπάντας για 
να βγάλουν αυτό το πρόγραμμα, ταλαιπωρήθηκαν 
όλο τον χειμώνα. Δεν είναι εύκολο για μία μπάντα 
που δεν έχει επαγγελματίες μουσικούς να εισφέ-
ρουν από τον προσωπικό τους χρόνο, ενταγμένοι 
σε ένα μουσικό σύνολο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα 
κρίσιμο σημείο και ο κόσμος το αγκαλιάζει. Και ε-
μείς προσπαθούμε αυτήν την εκτίμηση του κόσμου 
να την ανταποδίδουμε με ότι γίνεται καλύτερο. 

-Τα μελλοντικά σχέδια για την “Εύηχη Πό-
λη”;

Το μεγάλο μου όνειρο θα ήταν να ξεκινήσει 
κάποτε από εδώ μία παραγωγή όπερας, λόγου 
χάρη, η Τόσκα ή η Τραβιάτα, πολύ οικείες, που οι 
περισσότεροι αναγνωρίζουμε κομμάτια τους. Μία 
πρεμιέρα προσδιορίζει μία γέννηση, ένα αρχικό γε-
γονός. Πολλές φορές προσπαθήσαμε αλλά για την 
συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, τα προβλήματα 
είναι ανυπέρβλητα. Θέλω να πιστεύω ότι, κάποια 
στιγμή, θα ωριμάσει στο μυαλό μας και θα δούμε 
επίσης τι θα μπορούσαμε να έχουμε ως διεθνή χα-
ρακτηριστικά του Φεστιβάλ. Όλα αυτά βέβαια στην 
πορεία. Είμαστε ακόμη μόνο δέκα χρονών. 

-Και μία ευχή για την “Εύηχη Πόλη”;
Η ευχή για την Εύηχη Πόλη είναι να γίνει πιο 

δυνατή, πιο μεγάλη και κυρίως να υποστηριχτεί 
και από τις πολιτικές διοικήσεις. Υπήρχε ένα αντί-
λογος, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει κοπάσει. 
Τώρα έχουμε τόσες ανάγκες γιατί να ξοδεύουμε 
τόσα χρήματα; Παρόλο που αναλογικά τα έξοδα εί-
ναι απειροελάχιστα μπροστά στον προϋπολογισμό 
του Δήμου. Αυτό έχει μία λογική, αν οι άνθρωποι 
ζούσαμε σε κλουβιά, μας ταίζανε, μας ποτίζανε, 
το πρωί μας ανοίγαμε να πάμε στη δουλειά και 
το βράδυ μας ξανακλείνανε μέσα. Ο άνθρωπος 
έχει ανάγκες. Και, μία από τις ανάγκες του, είναι η 
ψυχή του, το πνεύμα του, το οποίο είναι ανήσυχο 
και πρέπει να παραμένει ανήσυχο. Δεν μπορείς να 
περιορίσεις έναν άνθρωπο και να του πεις ότι μόνο 
αυτές είναι οι ανάγκες του. Τον υποτιμάς. Αυτός 
που δεν έχει να φάει, μπορεί να θέλει να ακούσει 
μουσική. Μπορεί να το χρειάζεται. Ο κόσμος λέ-
ει, βγήκαμε λίγο και χαρήκαμε. Ξέρεις τι μεγάλη 
ιστορία είναι αυτό; Αυτό αρκεί. Δίνεις πνοή στον 
άνθρωπο.  

Στεφανία Βερροιώτου          
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«Εύηχη Πόλη» από τα Παρασκήνια
Συνέντευξη με τον Διευθυντή της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας Γιάννη Καμπούρη
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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.

ΕΝΩΣH ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΎ 

Κάλεσμα συμμετοχής 
στο συλλαλητήριο 

της Βεργίνας 
Από το τοπικό συμβούλιο  Ημαθίας της Ένωσης ανακοινώ-

νονται τα εξής:
Στο χώρο που μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β’ πριν 

από 2354 χρόνια ανακηρύχθηκε στην ουσία Βασιλεύς των 
Μακεδόνων, ου μην αλλά και Αρχιστράτηγος των Ελλήνων ο 
20χρονος τότε Αλέξανδρος ο Γ’ , ο Μακεδνός που έμελλε να 
καταγραφεί ως Μέγας, ο Μέγιστος των Ελλήνων, καλούμεθα 
να δώσουμε τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018, στις 7.30 το απόγευ-
μα, το παρόν οι σύγχρονοι  Μακεδόνες.

Πρέπει με την παρουσία μας και μόνο, να καταδείξουμε σε 
όλους, εντός και εκτός συνόρων, ότι είμαστε εδώ, είμαστε οι 
νόμιμοι κληρονόμοι, ότι δεν αποποιούμαστε την κληρονομιά 
μας, ότι είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε όλο το φόρο για 
αυτή τη βαριά κληρονομιά.

Όλες οι οργανώσεις  επίσημες και ανεπίσημες, οι σύλλογοι, 
λαϊκοί και κληρικοί, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου 
δικαίου πρέπει να είμαστε εκεί που σταμάτησε να χτυπάει η 
καρδιά του Φίλιππου, του ανθρώπου που ένωσε τους Έλλη-
νες για πρώτη φορά. Πάμε στον τάφο του Φιλίππου, ώστε η 
παρουσία μας να τον καθησυχάσει, να τον αφήσει στον αιώνιο 
ύπνο του, να πάψουν να τρίζουν τα κόκκαλά του.

Δεν έχει σημασία ποιος θα ανεβεί στην εξέδρα και το βήμα, 
ούτε τι θα πει. Σημασία έχει να ακουστεί δυνατά η παρουσία 
μας. Μακριά από διαχωρισμούς, αντεγκλήσεις και επεισόδια, η 
αποφασιστικότητα πρέπει να φανεί στην εικόνα μας. Σε νόμιμα 
πλαίσια και με συνταγματικά  μέσα, πρέπει όλοι, με όλη μας 
την οικογένεια να διατρανώσουμε την ελληνικότητα όλων των 
τόπων μας. Και της Μακεδονίας και της Βορείου Ηπείρου και 
της Θράκης και των Δωδεκανήσων και της Κύπρου και των 
Οθωνών και της Στρογγύλης…

Όλοι οι Έλληνες είμαστε προσωρινοί, αλλά η Ελλάδα είναι 
αιώνια γιατί και οι πριν και οι τώρα και οι μετά, έχουμε την ίδια 
γλώσσα, το ίδιο αίμα, τα ίδια ήθη, τα ίδια έθιμα, την ίδια θρη-
σκεία. 

Η πατρίδα μας είναι δανεική απ΄ τα παιδιά μας. Χρωστάμε 
σ’ αυτούς που πέρασαν και θα ‘ρθουν,  στους αγέννητους και 
τους νεκρούς.  Τους χρωστάμε άυλα και ανεκτίμητα αγαθά. 
Τους χρωστάμε θυσίες, αποκοτιές, ιστορία, επιστήμες, θέατρο, 
πολιτισμό εν τέλει.

Τα μέλη της ΕΑΑΣ, με τις σημαίες μας και τη σημαία της 
Ενώσεώς μας να είμαστε εκεί, με όλη μας την οικογένεια και 
τους φίλους. Να δείξουμε ότι με κέφι, αισιοδοξία και δύναμη 
ψυχής πάμε να διατρανώσουμε την παρουσία μας και να κατο-
χυρώσουμε την ιστορία μας. 

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

Του Άγγελου Τόλκα
Γραμματέα Αυτοδιοίκησης 
του ΚΙΝ.ΑΛ.

Οι πόλεις και οι περιφέρειες έχουν αλ-
λάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Το 
ίδιο και οι ανάγκες, τα προβλήματα αλλά 
και οι προκλήσεις των τοπικών αρχών. 

Οι συνέπειες της κρίσης είναι εμφανείς 
κυρίως στην περιφέρεια της χώρας και 
ακόμη περισσότερο εκεί όπου δεν υπάρ-
χουν πηγές τουριστικού εισοδήματος ή 
εισοδήματα από άλλες ειδικές συνθήκες 
όπως πχ φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι, 
μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις και υπο-
δομές.  Αυτές οι διαφοροποιήσεις διαμορ-
φώνουν και την ταυτότητα κάθε περιοχής. 

Από το 2009 έως σήμερα είχαμε την 
ευκαιρία να δούμε συμπυκνωμένα την πο-
λιτική των κομμάτων για την αυτοδιοίκηση. 
Σήμερα η πολιτική και θεσμική απίσχναση 
είναι περισσότερο εμφανής από ποτέ.  

Η δεξιά συντήρηση υποβαθμίζει την 
αυτοδιοίκηση γιατί την βλέπει ψηφοθηρι-
κά. Διαφωνούν αξιακά με την μεταβίβαση 
εξουσίας αλλά και ελέγχου στον δημότη. 
Δεν ενδιαφέρονται για την περιφέρεια γιατί 
η περιφέρεια χάνει πληθυσμό και άρα ψη-
φοφόρους. 

Ο κυβερνητικός αριστερολαικισμός δεν 
μπορεί να την στηρίξει γιατί δεν εμπιστεύ-
εται τον Έλληνα. Έχει ως μόνο αφήγημα 
την κρατική χρηματοδότηση που και αυτήν 
αποτυγχάνει να την διαχειριστεί ή την δια-
χειρίζεται ρουσφετολογικά. 

Και στις δύο περιπτώσεις διαλύεται η 
αυτοδιοίκηση. 

Σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να α-
παντήσουμε εμείς με την δημιουργία και 
ενεργοποίηση ενός σύγχρονου προοδευτι-
κού αυτοδιοικητικού κινήματος.

Από τον δικό μας χώρο ξεκινά η νέα 
πρόταση πολιτικής που υποστηρίζει τις 
περιφέρειες και τους δήμους να γίνουν τα 
όργανα δημιουργίας πλούτου και ενδυ-
νάμωσης της ελληνικής οικονομίας. 

Να ξανασχεδιάσουμε τις κεντρικές μας 
πολιτικές ώστε να στηρίξουμε περισσό-
τερο την περιφερειακή συνεργασία και τη 
δημιουργία κοινωνικού και αναπτυξιακού 
πλεονάσματος ανάλογα με τις δυνατότη-
τες κάθε περιοχής. Και να προβλέψουμε 
τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων από 
το κράτος, από ιδίους πόρους και ιδιωτικά 
projects .

Η νέα οικονομία, οι σύγχρονες υπο-
δομές, οι τεχνολογίες πληροφορικής και 
τεχνολογιών αλλά και η απελευθέρωση 
των δικών μας, ελληνικών, δυνάμεων εί-
ναι οι καταλυτικές συγκυρίες. Η οικονομία 
της γνώσης είναι ο κατεξοχήν τομέας που 
μπορεί από τη μια να βρει ευνοϊκό έδα-
φος και από την άλλη να ευνοήσει τους 
δήμους και να συγκρατήσει τον δυναμικό 
πληθυσμό τους.

Από την άλλη η αυτοδιοίκηση έχει τον 
κυρίαρχο ρόλο και έχει πρωταγωνιστήσει 
στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνο-
χή. Με πυρήνα τους Δήμους μπορούμε 
να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τις 
συνέπειες οικονομικού και κοινωνικού α-
ποκλεισμού στις οποίες οδηγεί. 

Η νέα ημέρα θέλει από εμάς απαντή-
σεις για την οικογενειακή στέγη και την 
κοινωνική αλληλεγγύη. Για την τρίτη ηλικία 
και την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ και ευ-
άλωτους χρήστες. Για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση. Για τις παροχές υγείας. Για 
την αυτοδιοίκηση με συμμετοχικότητα. 

Το επόμενο διάστημα ανοίγουμε το δι-
άλογο σε όλη την χώρα και για τις νέες 
προκλήσεις. Για το πώς οι αυτοδιοικητικές 

υπηρεσίες θα απα-
ντούν στις ανάγκες 
των ανθρώπων. Για 
τις δημογραφικές ε-
ξελίξεις και τις ροές 
μεταναστών. Για την 
πολιτική προστασίας 
από τις καταστρο-
φές και την προ-
στασία του φυσικού 
περιβάλλοντος.  Για 
το ρόλο της αυτοδι-
οίκησης στον έλεγχο 
της αγοράς και την 
προστασία δικαιω-
μάτων πολίτη

Όλα αυτά είναι 
τα πολιτικά στοι-
χεία σύνθεσης των 
προοδευτικών συμ-
μαχιών. Είναι η υ-
ποχρέωσή μας για 
απαντήσεις. 

Με τους πολλούς 
και κυρίως όσους το 
έχουν περισσότερο 
ανάγκη να σταθού-
με στην ίδια πλευρά 
και να απαντήσου-
με πώς θέλουμε να 
είναι οι κοινότητές 
μας, η ζωή μας. 

Για ένα σύγχρονο
 και προοδευτικό 

αυτοδιοικητικό κίνημα



9www.laosnews.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ 
τυχερό που παραβρέθηκα στη 
βράβευση των έργων του 4ου 
Διεθνούς Διαγωνισμού καλλιτε-
χνικής αφίσας του «Μουσείου 
Τυπογραφίας Γιάννη και Ελέ-
νης Γαρεδάκη» στα Χανιά της 
Κρήτης στις 23 Ιουνίου, γιατί με 
την ευκαιρία αυτή επισκέφθη-
κα, εκτός από τις εγκαταστάσεις 
του Μουσείου Τυπογραφίας, τα 
γραφεία και τα αρχεία της καθη-
μερινής εφημερίδας «Χανιώτικα 
Νέα», με φακέλους και αρχεία 
ιστορικών προσώπων της Κρή-
της.

 Επισκέφθηκα το Ινστιτούτο 
Επαρχιακού Τύπου, μία δομή 
για την εκπαίδευση των μελών 
και του προσωπικού των επαρ-
χιακών εφημερίδων που δεν έ-
χει να ζηλέψει τίποτα από ένα 
σύγχρονο campus με 16 άριστα 
εξοπλισμένα δίκληνα δωμάτια, 
με αίθουσα συνελεύσεων, ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, μεταφραστικού τμήματος, ένα μικρό Πα-
νεπιστήμιο που περιμένει την πλήρη αξιοποίησή 
του.

Είναι ένα έργο του φίλου εκδότη που έπεισε 
τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης μακαριστό Ειρηναίο 
Γαλανάκη να παραχωρήσει το παλιό κτίσμα στον 
Επαρχιακό Τύπο και με τη βοήθεια χορηγιών που 
πέτυχε ο Γιάννης Γαρεδάκης από διάφορες πη-
γές με προσωπική επιμονή, έγινε ένα θαυμάσιο 
καλαίσθητο κτίσμα μέσα σε ένα υπέροχο κτή-
μα πάνω στην κεντρική οδό Χανίων – Λασιθίου 
στους πρόποδες των Λευκών Ορέων.

Αυτό όμως που είναι χάρμα οφθαλμών είναι 
το «Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης 
Γαρεδάκη». Για αρκετή ώρα έμεινα έκθαμβος 
βλέποντας γνωστά σε μένα μηχανήματα της πα-
λιάς τυπογραφίας. Στοιχεία, μέταλλα, διάστιχα, 
συνδετήρια, δοκιμαστήρια περνούσαν μπροστά 
από τα μάτια μου και μου έφερναν σαν κινηματο-
γραφική ταινία τις ημέρες που πρωτοξεκινήσαμε 
στην αρχή της δεκαετίας του ’60 την έκδοση του 
«ΛΑΟΥ».

Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δεί πιεστή-
ρια χειροκίνητα, αρχεία της πρώτης γραφής, που 
καθιστούν το Μουσείο ως μοναδικό στο είδος του 
που το επισκέπτονται σχολεία και φορείς απ’ όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 Δεν ξέρω πολλούς που στη ζωή τους μπό-
ρεσαν να κάνουν τόσα πολλά πράγματα με τις 
δικές τους δυνάμεις για το κοινωνικό σύνολο. 
Επειδή ζούμε σε χρόνους χαλεπούς ένα τέτοιο 
έργο είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν χρει-
άζονται μόνο τα χρήματα που διέθεσε, και είναι 
πάρα πολλά, αυτό που χρειάζεται είναι το μεράκι 
και η αγάπη για τη διάσωση και διατήρηση των 
ιστορικών αντικειμένων και σ’ αυτό βρήκε άξιους 
συνεργάτες ο Γιάννης Γαρεδάκης που διαθέτουν 
το χρόνο τους και την αγάπη τους όπως η Δ/ντρια 
του Μουσείου Έλια Κουμή και ο καλλιτέχνης τυ-
πογράφος Αντώνης Παπαντωνόπουλος από την 
Πάτρα.

Θαύμασα το αποτέλεσμα του 4ου Διεθνούς 
Διαγωνισμού καλλιτεχνικής αφίσας και με μεγάλη 
χαρά είδα να συμμετέχουν καλλιτέχνες αναγνωρισμένης αξίας απ’ 
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που ο καθένας απ’ αυτούς είχε να 
δείξει μεγάλο έργο στον τόπο του, οι περισσότεροι καθηγητές Σχολών 
Καλών Τεχνών, 600 και πλέον τον αριθμό. 

Δύσκολο το έργο της κριτικής επιτροπής που αποτελείτο από 
πολύ αξιόλογους καθηγητές, μεταξύ των οποίων, κορυφαίοι ‘Ελληνες 
γραφίστες, όπως ο Δημήτρης Αρβανίτης, Τζανέττος Πετροπουλέας – 
πρόεδρος των Γραφιστών Αθηνών, η Ηλέκτρα Καμπουράκη – Πατε-
ράκη και ο καλλιτέχνης τυπογράφος Αντώνης Παπαντωνόπουλος που 
είναι και βασικός συντελεστής στη δημιουργία του Μουσείου.

Παρόντες και όλοι οι εκπρόσωποι των αρχών, Περιφερειάρχης, 
Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχοι, στρατιωτικές, θρησκευτικές κ.λ.π. 
αρχές.

Τέλος θέλω να τονίσω την παροιμιώδη κρητική φιλοξενία από το 
ζεύγος Γαρεδάκη με γλέντια και ριζίτικα τραγούδια.

Ένα νεοριζίτικο τραγούδι έγραψε για το Μουσείο Τυπογραφίας ο 

γνωστός Χανιώτης ποιητής και λογοτέχνης Βαγγέλης Κα-
κατσάκης, το ποίημά του μελωποιήθηκε και πρωτοτραγουδήθηκε στο 
γλέντι που ακολούθησε μετά την εκδήλωση και το παραθέτουμε κλεί-
νοντας την επίσκεψή μας στα Χανιά, μια από τις ωραιότερες πόλεις 
της χώρας μας.

«Χαίρονται και οι ιδρυτές…
Μυρίζουν οι βασιλικοί, μυρίζουν κι οι βαρσάμοι,
μα σαν μυρίζει ο τόπος ‘πα, τίποτα δε μυρίζει.
Μυρίζει το μελάνι του, μυρίζει η γραφή του
και χαίρονται οι Κρητικοί στης Βενετιάς τις στράτες.
Χαίρετ’ κι ο Γουτεμβέργιος, ο πρώτος τυπογράφος.
Χαίρονται και οι ιδρυτές ο Γιάννης και η Ελένη
για το Σχολειό που έφτιαξαν…».
Σχολειό, με την ευρύτερη έννοια της λέξης, το Μουσείο Τυπογρα-

φίας που ίδρυσαν πριν από 13 χρόνια ο Γιάννης και η Ελένη Γαρεδά-
κη, γι’ αυτό ο λόγος στο παραπάνω νεοριζίτικο. 

Μιχάλης Ζ. Πατσίκας

Μια επίσκεψη στα Χανιά της Κρήτης
Με την ευκαιρία του 4ου Διεθνούς Διαγωνισμού Καλλιτεχνικής αφίσας 

του «Μουσείου Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη»

Μία από τις όμορφες βραδιές στην παλιά πόλη με την κριτική επιτροπή 
του διαγωνισμού και την Δ/ντρια του Μουσείου.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της βράβευσης των δημιουργών 
στο 4ο Διαγωνισμό Αφίσας του Μουσείου Τυπογραφίας.

Μία σύγχρονη κυλιόμενη βιβλιοθήκη μεγάλου μήκους, με σπάνια 
βιβλία, διατηρεί ο εκδότης – συλλέκτης Γιάννης Γαρεδάκης.

Η είσοδος του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου.

Ξενάγηση στην σύγχρονη βιβλιοθήκη των «Χανιώτικων Νέων».

Ένα στιγμιότυπο από την ξενάγηση στο Μουσείο 
Τυπογραφίας από τη Δ/ντρια κ. Έλια Κουμή.

Στιγμιότυπο καλωσορίσματος με τσικουδιά, πριν το δείπνο, από τον 
Γιάννη Γαρεδάκη παρουσία του ποιητή Βαγγέλη Κακατσάκη (δεξιά) 
και του καλλιτέχνη τυπογράφου Αντώνη Παπαντωνόπουλου.



Ανακοινώθηκε από το Πρω-
τοδικείο η διοίκηση του ΓΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑ. Με την υπ. Αριθμ. 

134/ΕΜ/2018 απόφαση του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Βέροιας έγινε 
δεκτή η αίτηση που υπέβαλλαν οι 
παλαιοί παράγοντες-μέλη του ΓΑΣ 

ΒΕΡΟΙΑ, Δανιήλ Φιλιππίδης και Φιλά-
ρετος Καζαντζίδης, για ορισμό προσω-
ρινής διοίκησης του συλλόγου.

Αφού η υπόθεση της αίτησης εκδικάστηκε στις
16Μαΐου 2018, χωρίς να υπάρχει αντίδικος, και
τοδικαστήριοέκρινεότιυπάρχειέννομοσυμφέρον
απότουςδύοαιτούντες,ορίστηκεπροσωρινήδιοί-

κησηηοποίααποτελείταιαπότους:
ΣακαλήςΜιχαήλ,Πρόεδρος,Κουτσιώ-

νης Γεώργιος,Αντιπρόεδρος,Τσιμόπου-
λος Κωνσταντίνος, Γεν. Γραμματέας,Α-
ράβας Γεώργιος, Ταμίας, Γαλανομάτης
Γαβριήλ ΓενικόςΑρχηγός, Ιωαννίδης Ιω-
άννηςΈφορος,Αράβας ΒασίλειοςΈφο-
ροςΑθλοπαιδειών και μέλη οιΔιαμάντης
ΣτέργιοςκαιΑσλάνογλουΚωνσταντίνος.

Η ορισθείσα διοίκηση καλείται εντός
τριμήνου να συγκαλέσει Γενική Συνέλευ-
σηγιατηνεκλογήαιρετήςδιοίκησης.

Επίσης η νέα διοίκηση θα συνεδριά-
σει τις αμέσωςπροσεχείς ημέρες για να
αποφασίσει την ημερομηνία σύγκλησης
Γενικής Συνέλευσης μεπιθανή ημερομη-
νία τηνΔευτέρα 23 Ιουλίου ,για εκλογή
αιρετούΔιοικητικού Συμβουλίου. Για τον
λόγο αυτό όσοι φίλοι του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
επιθυμούνναλάβουνμέροςμεδικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, θα πρέπει να
εγγραφούν μέλη. Για πληροφορίες και
εγγραφέςσταμέλητηςδιοίκησης.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι συντη-
ρήσεις των γηπέδων τόσο στοΔημοτικό
Στάδιο όσο και στοΤαγαροχώριώστε αν
χρειαστεί να είναι έτοιμα για την νέαπε-
ρίοδοσεόπια κατηγορία και ανβρεθεί η
βασίλισσατουβορρά
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Εξαιρετική εμφάνιση των αθλη-
τών και αθλητριών της Γ.Ε. 
Νάουσας στους αγώνες στίβου 

που έγιναν στο Αργος Ορεστικό στο 
μίτινγκ την Τετάρτη 4/7, οι αγώνες 
που συγκαταλέγονται στα ελληνι-
κά grand prix στίβου πήραν μέρος 
αθλητές από όλη την Ελλάδα. Απο-
λογισμός του συλλόγου έξι μετάλλια 
(2 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα) 
και αναλυτικά τα αποτελέσματα και 
οι θέσεις που κατέλαβαν οι 7 αθλη-

τές-τριες του συλλόγου ήταν:

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΙΣΚΟΣ: 1ηΚαϊσίδουΣ. (47.05) - 3ηΔραγου-

μάνουΒ.(34.35)
400εμπ.:3ηΛίγγουΕυδ.(64΄΄68)
ΣΦΑΙΡΑ: 1ηΚαϊσίδουΣ. (13.81) - 2ηΔραγου-

μάνουΒ.(10.75)
ΜΗΚΟΣ:7ηΙωάννουΙ.(5.82)

ΑΝΔΡΩΝ
110μ.εμπ.:2οςΣαραντινόςΣ.(15’’49)
ΤΡΙΠΛΟΥΝ:6οςΦειδάντσηςΒ.(13.08)
ΜΗΚΟΣ:9οςΠίπιλαςΚ.(5.89)

ΣύντομαηΓενικήΣυνέλευση
τουΓΑΣΒέροια

Πιθανήημερομηνία23/7
Άμεσα η ίδρυση Ακαδημίας

Δυο πρωτιές η Σοφία Καϊσίδου 
στο Άργος Ορεστικό
ΈξιμετάλλιαηΓΕΝάουσας

Στοντελικότων200μπρόσθιο
τουΠανευρωπαϊκούοΣάββας
Θώμογλουμεατομικόρεκόρ

ΟΣάββαςΘώμογλουτοπρώτομέλοςτηςΕλληνικήςαποστολήςπουστοΕλσινκιπουπήρεπρόκριση
στοντελικόστοΕυρωπαικόπρωτάθλημαΕφήβωνκαιΝεανίδων.

ΚάνονταςπολύμεγάλοατομικόρεκόροκολυμβητήςτουΆρηέγινεο6οςΈλληναςκολυμβητήςτο2.15
στο200άριπρόσθιοκαθώςμε2.14.95κατέρριψετοατομικότουρεκόρπουήταν2.15.43καιπέρασεστον
τελικόμετην6ηεπίδοση



Η Νικολέτα Καλμουκίδου, για πολλά 
χρόνια διεθνής (στις μικρές κατη-
γορίες) και βασικό στέλεχος στην 

γυναικεία ομάδα του Φιλίππου τα τελευταία 
χρόνια,είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτη-
μα την ομάδας της Βέροιας.

Ηδιοίκησηκαιτοπροπονητικόtim,τηνκαλωσορίζεικαι

τηςεύχονταιυγείακαιεπιτυχίες.
ΣτοτεχνικότημοιGoranGuzijanκαιΤριγώνης
ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοΒέροιας2017ανακοίνωσε την

έναρξησυνεργασίαςμε τον κορυφαίοΣέρβοσε καταγωγή
γυμναστήGoranGuzijanμεεμπειρίακαιγνώσηπάνωστο
κομμάτιτηςσύγχρονηςεκγύμνασηςτωναθλητών,όπωςκαι
τονΤριγώνηΓρηγόρηγιαπροπονητήτερματοφυλάκωνπου
θαστελεχώσει τονΚώσταΧαραλαμπίδη και τους εύχεται
καλήεπιτυχίαστοδύσκολοέργοτους.
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Η ομάδα μας ανακοινώ-
νει την επέκταση της 
συνεργασίας με τον 

Δημήτρη Μπαρμπαρουση.

ΟΔημήτρης ξεκίνησεαπό τις ακαδη-
μίες τουΦιλίππου,είχε ένα πρώτο πέ-

ρασμααπό τονΑ.Ο.Κ.πρινφύγει στον
Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και στον Γαλαξία
Θεσσαλονίκης για μερικές σεζόν μεχρι
πέρυσιόπουεπέστρεψεκαιστηΓεθνική
μέτρησε 2 πόντους σε 18 συμμετοχές.
Ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες στον α-
θλητήμας.

Καλούνται τα 
μέλη του Ε.Ο.Σ 
Νάουσας σε 

Γενική Συνέλευση την 
Πέμπτη 12/07/2018, 
στις 19:30μ.μ, στον 
πολυχώρο Βιομηχα-
νικής Κληρονομιάς 
(πρώην Βέτλανς), με 
θέματα:

1) ΕκλογήΠροέδρου Γενικής
Συνέλευσης και Εφορευτικής Ε-
πιτροπής

2)ΔιοικητικόςΑπολογισμός
3)ΟικονομικόςΑπολογισμός
4)ΈκθεσηΕξελεγκτικήςΕπι-

τροπής
5)Συζήτησηκαι έγκρισηαπο-

λογισμώναπερχόμενουΔ.Σ
6)Έγκρισηπροϋπολογισμού

περιόδου2019-2020
7)Διάφορα
8)Αρχαιρεσίες για εκλογή νέουΔιοικητικούΣυμβουλίου,

ΠειθαρχικούΣυμβουλίουκαιΕξελεγκτικήςΕπιτροπής.

Επίσης καλούνται τα μέλη τουΕ.Ο.Σ.Νάουσας,που εί-

ναι εγγεγραμέναπριν από τις 30.06.2017 και επιθυμούν να
συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για εκλογή νέουΔιοικητικού
Συμβουλίου,ΠειθαρχικούΣυμβουλίου καιΕξελεγκτικής επι-
τροπής, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους το αργότερο
μέχριτηνΠαρασκευή06.07.2018σταγραφείατουΣυλλόγου
ήστοe-maileosnaousas@cyta.gr.

Μπάσκετ

ΟΔημήτρηςΜπαρμπαρούσης
ανανέωσεστονΑΟΚΒέροιας

ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠρόσκλησηΓενικήςΣυνέλευσης

Η Νικολέτα Καλμουκίδου στον ΑΣ Βέροια. 
Στο τεχνικό τημ οι Γκουτζιγιάν και Τρυγώνης

Πρώτος ο Ημαθίωνας
στο Διεθνές Τουρνουά πάλης 

της Καλαμπάκας

Τηνπρώτηθέσηστηνομαδικήκατάταξη της ελευθέραςπάληςστο1οΔιεθνέςΤουρ-
νουάπάληςτηςΚαλαμπάκαςκατέκτησεοΠαλαιστικόςΣύλλογοςΑλεξάνδρειας«ΟΗμαθί-
ων»,κάτωαπότηνσκιάτωνΜετεώρων,τηνΚυριακή01Ιουλίου2018.

Μεπέντε (5) χρυσά, ένα (1)αργυρόκαι ένα (1) χάλκινο επέστρεψεηαποστολή του
Ημαθίωναδίνονταςδυναμικά τοπαρώνστηναθλητικήδιοργάνωσηπουδιεξήχθημεα-
πόλυτηεπιτυχίακαιτησυμμετοχή200καιπλέοναθλητώναπό5χώρες(Ελλάδα,Σερβία,
Ρουμανία,ΒουλγαρίακαιΜολδαβία)στηνπόλητηςΚαλαμπάκας.

Πιό συγκεκριμένα χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι αθλητές: Τσακυρίδης Γρηγόριος,
ΠαπασταματίουΚωνσταντίνος, ΖαφειρόπουλοςΘεόδωρος,ΖαφειροπούλουΕυδοξία και
ΓκουγκούδηΓεωργία.ΑργυρόμετάλλιογιατονΠαπασταματίουΘωμάκαιΧάλκινομετάλ-
λιοστονΠαραλίκαΗλία.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ HANDBALL 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
2018-2019

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

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

Καλούμε τοφίλαθλο κοινό τηςπόλης, τουςφίλους του
Ηandball, τους φίλους του ΓυναικείουHandball και τους
φίλους τουΦίλιππουΒέροιας να συνδράμουνστηνπρο-
σπάθειαμας,στηρίζοντας τα κορίτσιαμας, αποκτώντας το
εισιτήριοδιαρκείαςτηςαγωνιστικήςπεριόδου2018-2019!

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

HANDBALL
ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ...ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ...
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Αθλούμαστεκαιδιασκεδάζουμεαπολαμβάνονταςτοντόπομας
στοΞηρολίβαδοτοΣαββατοκύριακο14&15Ιουλίου!

Τον «8ο αγώνα 
ορεινού τρεξίμα-
τος 14 χιλιομέ-

τρων στο Ξηρολίβαδο 
Βέροιας» συνδιοργα-
νώνουν ο Σύλλογος 
δρομέων Βέροιας και 
το Αθλητικό τμήμα του 
Κ.Α.Π.Α. του Δήμου 
Βέροιας, την Κυριακή 
15 Ιουλίου 2018. Ο 
φετινός αγώνας είναι 
αφιερωμένος στην 
μνήμη του Βεροιώτη 
διακεκριμένου αθλητή, 
ανθρώπου και φίλου 
ΓΙΑΤΣΕΚ ΜΠΟΚΟΤΣ.

Πρόκειται για ένααθλητικόγε-
γονός–θεσμόπια,γιατηΒέροια
καιτηΒόρειαΕλλάδα,στηνκαλο-
καιρινή εκδοχή του,πουσυνδυά-
ζει τόσο για τους συμμετέχοντες
όσο και για τους επισκέπτες, την
αναψυχή με τον αθλητισμό.Τον
αγωνιστικό χαρακτήρα με τηνα-
γάπη για το βουνό και τη φύση,
καθώςκαιτηνανάδειξητουτόπου
μας. ΤοΞηρολίβαδο,αντίθεταμε
την ονομασία του, είναι ένα κα-
ταπράσινο λιβάδι σε υψόμετρο
1230 μέτρων, περιτριγυρισμένο
από υπεραιωνόβια μαυρόπευκα
και οξιές. Βρίσκεται στο Βέρμιο,
σεαπόσταση18χιλιομέτρωναπό
τη Βέροια.Από τη Βέροιαπαίρ-
νουμε το δρόμο για Σέλι και στο
9οχιλιόμετροστρίβουμεαριστερά
γιαΞηρολίβαδο.

Εκτόςαπότοαγωνιστικόκομ-
μάτι,οαγώναςαυτόςπεριλαμβά-
νει και το στοιχείο της σύσφιξης
σχέσεων και γνωριμιών μεταξύ
των δρομέων και ίσως και των
οικογενειών τους,προβλέποντας

για όσους το επιθυμούναπό την
προηγούμενη ημέραΣάββατο 14
Ιουλίου, κατασκηνωτικό χώρομέ-
σασ’ έναπανέμορφο λιβάδι,πε-
ριστοιχισμένο από υπεραιωνόβια
μαυρόπευκα (με πρόσβαση σε
νερόσεαπόσταση100μ).Τηνίδια
μέρα, Σάββατο 14 Ιουλίου στις
21.00,  σταΠεύκαΞηρολιβάδου,
οι συμμετέχοντες και επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρίαναδιασκε-
δάσουν στους ξέφρενους ρυθ-
μούς των «KozaMostra»σε μια
μοναδική συναυλία, παράλληλη
εκδήλωσητηςδιοργάνωσης.

ΠεριγραφήΑγώνα:
14χιλιομέτρων(γιαενήλικες
άνδρεςκαιγυναίκες)

1500μ.(γιαπαιδιά
έως15ετών)

Οι συμμετέχοντες δρομείς (ε-
νήλικεςάνδρεςκαιγυναίκες),κα-
λούνται να διανύσουν απόσταση
14 χιλιομέτρων μέσα σε δασική
περιοχή, σε πανέμορφο τοπίο,
με μικρές αυξομειώσεις ανηφό-
ρας & κατηφόρας (συνολική θε-
τική υψομετρική 190μέτραπερί-
που), αλλά και σεπολλάσημεία
με μονοπάτια που ξεκουράζουν
τον δρομέα χωρίς μεγάλες ή και
καθόλου κλίσεις (ο γρηγορότερος
και ευκολότερος ορεινός αγώνας
με υψόμετροπάνωαπό 1230μ.
στηνΕλλάδα).Θα υπάρχει ατομι-
κήηλεκτρονικήχρονομέτρησηγια
όλουςτουςσυμμετέχοντες.

Εκτός από τον αγώνα 14 χι-
λιομέτρων που απευθύνεται σε
ενήλικες (άνδρεςκαιγυναίκες),οι
διοργανωτέςδιεξάγουντηνΚυρια-
κήστις 09.00π.μ.,  αγώνα1500
μ. για παιδιά έως 15 ετών που
περιλαμβάνει το γύρο της λίμνης
–μπάρας(χωρίςκλίσειςεδάφους
εντελώς επίπεδο σε χόρτο). Τα
τρίαπρώταπαιδιά από κάθε μία
απότιςτρειςηλικιακέςκατηγορίες
(έωςκαιΓ’Δημοτικού,έωςκαιΣΤ’

Δημοτικού,έωςκαιΓ’Γυμνασίου),
θαβραβευτούνμεμετάλλια.

Δηλώσειςσυμμετοχής:
Μέγιστος αριθμός συμμετεχό-

ντων οι 600 δρομείς. Η δήλωση
συμμετοχήςθαπρέπειναέχειγί-
νει έως τηνΔευτέρα 09 Ιουλίου
κάνοντας κλικ στον ηλεκτρονικό
σύνδεσμοεγγραφώνΦόρμασυμ-
μετοχής και συμπληρώνοντας ό-
λα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
φόρμας.

Κόστοςσυμμετοχής
τουαγώνα:

Το κόστοςσυμμετοχής είναι 5
ευρώ. Τα χρήματα θα κατατίθε-
νταιστην:

Τράπεζα Πειραιώς στον λο-
γαριασμό με IBAN:GR75 0172
2430 0052 4308 5986 552 στο
όνομα:ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ&ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ,θαπρέπειμετηνκατά-
θεσητωνχρημάτωνναδηλώσετε
το ονοματεπώνυμο σας. Τυχόν
ακύρωση συμμετοχής, έως την
Δευτέρα09Ιουλίουστοe-mailτου
συλλόγου:syldrover@gmail.com

Δηλώσεις της τελευταίαςστιγ-
μής (την ίδια ημέρα), θα γίνουν
δεκτέςεφόσονοισυμμετοχέςδεν
έχουν υπερβεί τον αριθμό των
600δρομέωνκαι γιαπεριορισμέ-
νοαριθμό,αλλάπαρακαλούμενα
μην τοαφήσετε για την τελευταία
στιγμήδιότιθαδημιουργηθείπρό-
βλημαστηδιοργάνωση.

Ειδικότερα, οι δηλώσεις συμ-
μετοχής τωνπαιδιών υποβάλλο-
νται  όχι ηλεκτρονικά, αλλά δια
ζώσης στη γραμματεία της διορ-
γάνωσης, τη μέρα διεξαγωγής
τωναγώνων.

Παραλαβήαριθμών:
Ηπαραλαβή τωναριθμών θα

γίνει τοΣάββατο 14 Ιουλίου από
τοκιόσκιτουπάρκουτουΞηρολι-

βάδου, μεταξύ 6:00μ.μ. και 8:00
μ.μ. και την Κυριακή 15 Ιουλίου
έως 45 λεπτάπριν την εκκίνηση
απότοίδιομέρος.

Ιατρικήκάλυψηαγώνα:
Θα υπάρχει ιατρική κάλυψη,

πρώτες βοήθειες στον τερματι-
σμό και κατά το μήκος της δια-
δρομής.Ασθενοφόρο της ιδιωτι-
κής κλινικής «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
θαπαρευρίσκεταιστον χώρο του
τερματισμού αλλά και κατά την
διαδρομή.

Τροφοδοσία:
Νερά θα υπάρξουν περίπου

στο 5o χιλιόμετρο, επίσης νερά
σεμπουκάλι& ισοτονικάστο10ο
χιλιόμετρο, ενώστον τερματισμό
οιδρομείςθαπιούννερόαπόπα-
ρακείμενηβρύση.

ΕθελοντέςΔότεςμυελού
τωνοστών

«όραμαΕλπίδας»:
Θαυπάρχειπερίπτεροπουθα

ενημερώνειγιατηδράσητωνεθε-
λοντώνδοτώνμυελούτωνοστών
δίνοντας την ευκαιρία σε όποιον
επιθυμείναγίνειδότης.

Τη διοργάνωση επίσης υπο-
στηρίζουν: ο συνεταιρισμός δια-
χείρισης συνιδιοκτησίας Ξηρο-
λιβάδου, ο Π.Ο.Ξ. (Πολιτιστικός
σύλλογος Ξηρολιβάδου), ηΛΕ-
ΜΟΒ, οΛαογραφικός Σύλλογος
ΝτόπιωνΜακροχωρίου, η ομά-
δα motors Sports Team (River
enduro)καιηΕΡΒΑΝ.

Γιαπερισσότερεςπληροφορί-
ες, επικοινωνήστεμε ταμέλη της
οργανωτικής επιτροπής στα τη-
λέφωνα:

ΚουκουτέγοςΑντώνης,
6976000302,
ΚαραγιάννηςΙωάννης,
6972240184,
ΤσιάραςΒασίλης,

6977252606

Επικοινωνίαστοδιαδίκτυο:
Ιστοσελίδα:www.sdverias.gr
Σελίδαστο fb: ΣυλλογοςΔρο-

μεωνΒεροιας
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΚ.Α.Π.Α.

ΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣ

&
ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝ

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΑΡΑΣΒΑΣΙΛΗΣ

Ωρολόγιο πρόγραμμα
Σάββατο14Ιουλίου2018
12:00 προετοιμασία κατασκήνωσης

(12:00έως22:00)
18:00με20:00παραλαβήαριθμών(απότο

κιόσκιτηςπαιδικήςχαράςτουΞηρολιβάδου)
21.00  Συναυλ ία  με  τους  «KOZA

MOSTRA»ΣΤΑΠεύκαΞηρολιβάδου

Κυριακή15Ιουλίου2018
07:00έως08:30παραλαβήαριθμών
09:00Εκκίνησηπαιδικού αγώνα «Γύρος

λίμνης1500μ.»
09:15Εκκίνησηαγώναορεινούτρεξίματος14χλμ.
11:15Παροχή ελαφριού γεύματοςψητών

κρεάτωνσταπεύκαγιατουςαθλητές
11:30Απονομές

Ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα:Κυριακή
15Ιουλίου2018

Ώραεκκίνησης:9:15π.μ.απότοκεντρικό
πάρκοτουχωριού

Ηλικιακέςκατηγορίες,Έπαθλα&χρηματι-
κόέπαθλο:

Ταφετινάέπαθλατουαγώναθαείναιμαρ-
μάριναχειροποίητααπόλευκόμάρμαρο της
Κοινότητάςμας,φιλοτεχνημένααπότονδρο-
μέαμέλοςτουΣυλλόγουμας,ΤζίμαΙωάννη.

Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι άν-
δρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες της
γενικήςκατάταξηςμεειδικόχειροποίητοέπα-
θλο,καθώςκαιοιαντίστοιχοιπρώτοινικητές
τωνηλικιακών κατηγοριώνοι οποίες είναι οι
ακόλουθες:

Γιατουςάνδρεςανάπενταετία:18έως34,
35-39,40-44,45-49,50-54,55καιάνω.

Γιατιςγυναίκεςανάδεκαετία:18έως34,
35-44,45καιάνω.

Σε όλους τους δρομείς που θα τερματί-
σουνθαδοθείαναμνηστικόμετάλλιο.

Οι νικητές της γενικής δεν συμμετέχουν
στιςηλικιακέςκατηγορίες.

Στονπρώτο νικητή του αγώνα θα δοθεί
χρηματικόέπαθλο150€.

Αγώνας 1500μ. για παιδιά έως 15 χρο-
νών.(γύροςτηςλίμνης-μπάρας)

Κυριακή 09:00π.μ. (χωρίς κλίσεις εδά-
φουςεντελώςεπίπεδοσεχόρτο)

Θαβραβευτούνμεμετάλλια:
-οι3πρώτοικαιπρώτες(έωςκαιΓ’Δημοτικού)
- οι 3 πρώτοι και πρώτες (έως και ΣΤ’

Δημοτικού)
- οι 3πρώτοι καιπρώτες (έως και Γ’ Γυ-

μνασίου)

Αναλυτικό πρόγραμμα και έπαθλα Ταξίδιστοεξωτερικό
οΛούμποςΜίχελ

Το ταξίδι του Λούμπος Μίχελ, πιθανότατα 
με προορισμό την Κεντρική Ευρώπη, είναι 
λογικό να συνδέεται με τα μεταγραφικά 

θέματα του ΠΑΟΚ.
Μετιςαναζητήσειςγιατονεπιθετικόκαιτοναριστερόμπακπου

έχει ζητήσει οΡαζβάνΛουτσέσκου  να χαρακτηρίζονται από τον
ίδιο τονπροπονητή τουΠΑΟΚως επείγουσεςπεριπτώσεις, κάθε
κίνηση του τεχνικού διευθυντή τουΠΑΟΚ,ΛούμποςΜίχελ, είναι
λογικόνασυσχετίζεταιμεαυτές.ΟπότετογεγονόςότιοΣλοβάκος
αναχώρησεαπό τηΘεσσαλονίκη μεπροορισμό τηνΚεντρικήΕυ-
ρώπη ίσως έχει σχέση με ενδεχόμενη απόκτησηποδοσφαιριστή
απότονΠΑΟΚ.Τιπρόκειταιναπροκύψειαπότοσυγκεκριμένοτα-
ξίδι,θαφανείστοεπόμενοχρονικόδιάστημακαθώςδενείναι100%
σίγουροότιοΜίχελέφυγεαπότηΘεσσαλονίκηγιαναεπιστρέψει
μεκάποιανέαμεταγραφή.



13www.laosnews.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Αλλαγή καταληκτικής 
προθεσμίας τροποποιήσεων - 

μεταβιβάσεων για  το «κομφούζιο»
 
Η ΔΑΟΚ Π.Ε Ημαθίας 

σας ενημερώνει για την υπ’ 
αριθμ. 5636/3-7-2018 (Α-
ΔΑ: 7ΣΥΧ4653ΠΓ-ΜΙ9) 3η 
τροποποίηση της εγκυκλίου 
τροποποιήσεων – μεταβι-
βάσεων – απένταξης στο 
πλαίσιο της δράσης 10.1.08 
«Εφαρμογή της μεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των 
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜ-
ΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 
του ΠΑΑ 2014-2020.

 Με την τροποποίηση, 
μετατίθεται, εκ νέου, η κατα-
ληκτική προθεσμία υποβο-
λής των:  

 α) αιτημάτων τροποποί-
ησης για άλλους λόγους 

β) αιτημάτων μεταβίβα-
σης με ιδία βούληση του δι-
καιούχου

 για το έτος 2018 (2ο έτος 
εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης), από 29/6/2018 σε 9/7/2018. 

(Η Ανακοίνωση (με την  υπ’ αριθμ. 5636/3-7-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΥΧ4653ΠΓ-ΜΙ9) 3η τροποποίηση της εγκυκλίου τροποποιήσεων 
– μεταβιβάσεων – απένταξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 ) θα αναρτηθεί και θα εμφανίζεται στον διαδιακτυακό  τόπο  της 
Π.Ε  Ημαθίας: http://imathia.pkm.gov.gr) 

Επιστημονική Ημερίδα τον 
Σεπτέμβριο από την Ε.Μ.Ι.Π.Η.

 «Η παρουσία της Γυναίκας στην Ημαθία του 20ου αιώνα»
Αιτήσεις συμμετοχής εισηγητών έως τις 26 Αυγούστου

Κατά την υπ. αριθμ. 4/2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφασίστηκε η πραγματοποίηση 
θεματικής Επιστημονικής Ημερίδας Τοπικής Ιστορίας με τίτλο «Η παρουσία της Γυναίκας στην Ημαθία του 
20ου αιώνα».

Σκοπός της επιστημονικής ημερίδας είναι να καταγράψει την παρουσία γυναικείων προσωπικοτήτων 
του τόπου μας που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ιστορικού γίγνεσθαι, ατομικά ή συλλογικά, μελετώντας  
παράλληλα τις ποικίλες κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις. Θα διερευνη-
θούν ιδέες, αξίες, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις, αντιλήψεις και θεάσεις της τοπικής κοινωνίας του 20ου αι. 
που συνοδεύουν τις ιστορίες των γυναικών.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Η’ Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (24 
Σεπτεμβρίου – 29 Σεπτεμβρίου 2018) και συγκεκριμένα την Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 
2018. Υπεύθυνη για τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου της Ημερίδας είναι η Επιστημονική Επι-
τροπή που αποτελείται από τους:

α) Μαυροσκούφη Δημήτρη, Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., β) Ζιώγου – Καραστερ-
γίου Σιδηρούλα, Ομότιμη Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γ) Φούκα Βασίλειο, Επίκουρο 
Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και δ) Νίτσιου Χρύσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημί-
ου Φρέντερικ Κύπρου.

Υπεύθυνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της Ημερίδας είναι η Οργανωτική Επιτροπή που αποτε-
λείται από μέλη της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από μια σύντομη περίληψη της ανα-
κοίνωσής τους έως τις 26 Αυγούστου 2018 στην ακόλουθη φόρμα (Δήλωση Συμμετοχής σε Επιστημονική 
Ημερίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. (emipi@ymail.com). Το θέμα πρέπει να είναι πρω-
τότυπο και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Οι περιλήψεις θα δη-
μοσιευθούν στο φύλλο 35 του περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η., «Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας».

Οι εισηγητές, που χρειάζεται να μετακινηθούν και να διαμείνουν στη Βέροια κατά τη διάρκεια της Ημε-
ρίδας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή για την επίλυση του ζητήματός τους.

Επόμενη ανακοίνωση θα αποσταλεί μαζί με το πρόγραμμα της Ημερίδας περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 
2018 από τα Κ.Ε.Π. Δήμου Νάουσας

Τα Κ.Ε.Π.  Δ. Νάουσας ενημερώνουν  τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. για την έναρξη 
διανομής των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2018 από 2-7-2018 έως 31-8-2018.

Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 7-9-2018 τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με 
σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα Κ.Ε.Π., σε όλους όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμ-
μετοχής στα προγράμματα έτους 2018 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν 
τα δελτία τους μέχρι τότε. Τα δελτία παραλαμβάνονται προσωπικά από τους δικαιούχους, για την παραλα-
βή των δελτίων από τρίτο άτομο απαιτείτε εξουσιοδότηση.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων δεν λαμβάνουν δελτία αγοράς 
βιβλίων από τα Κ.Ε.Π. αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ  βιβλιοπωλεία από 2-7-2018 
έως 29-9-2018 προκειμένου να προμηθευτούν βιβλία. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 
5-10-2018 τυχόν αδιάθετα βιβλία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας στα συμβεβλημένα με τον Ο.Γ.Α 
βιβλιοπωλεία  στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθη-
καν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα βιβλία τους μέχρι τότε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018, πραγματοποι-

ήθηκε με επιτυχία στο Κέντρο «Φλαμουριές» 
η τακτική ψυχαγωγική εκδήλωση του Συλλό-
γου. Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά:

1.Την οικογένεια του κ. Βασίλη Τζαφερό-
πουλου, που φιλοξενεί χρόνια τώρα την εκδή-
λωση, ανιδιοτελώς, με μεγάλη προθυμία και 
ευγένεια.

2.Το προσωπικό που εργάζεται στις «Φλα-
μουριές» για την εξαιρετική εξυπηρέτηση.

3. Την μπάντα της κυρίας Κικής Παρίση: 
την κ. Κική Παρίση στο τραγούδι, τον κ. Γιώρ-
γου Στάμογλου στην κιθάρα και στο τραγούδι, 
τον κ. Βασίλη Πουλιόπουλο στην κιθάρα και 
τον κ. Νίκο Λολίδη στο μπουζούκι, για την 
υψηλού επιπέδου κάλυψη του μουσικού μέ-
ρους της εκδήλωσης, αφιλοκερδώς.

4. Την μπάντα του κυρίου Λάμπη Ελλη-
ναίου: τον κ. Λάμπη Ελληναίο στην ποντιακή 
λύρα και στο τραγούδι, τον κ. Βασίλη Νικολό-
πουλο στο μπουζούκι, τον κ. Μάκη Καλτσίδη 
στα πλήκτρα και στο τραγούδι και τον κ. Τάκη 
Τζιτζή στα κρουστά, που κάλυψαν το κεφάτο 
λαϊκό μέρος του προγράμματος.

5. Το τρίο Jazz “Filippos Glee”  για την κα-
ταπληκτική εμφάνιση στο πρώτο μέρος.

6. Το εστιατόριο-πιτσαρία “Papagallo” του 
κ. Λάκη Θυμιόπουλου, για τη διάθεση προϊό-
ντων του.

7. Το ζαχαροπλαστείο «ΛΙΝΤΟ», για τη διά-
θεση προϊόντων του.

8. Τον Φούρνο των Αφων Θανασούλη της 
Νάουσας, για τη διάθεση προϊόντων του. 

9. Τον Φούρνο Σαλαπασίδη για τη διάθεση 
προϊόντων του.

10. Τα Super Market «ΑΒ Βασιλόπουλος» 
για τη διάθεση αναψυκτικών.

11. Την Εταιρεία “VENUS” για τη διάθεση 
κομπόστας σε ατομικές συσκευασίες.

12. Την Εταιρεία «ΒΑΕΝΙ» για τη διάθεση 
κρασιών.

Το ΔΣ ευχαριστεί επίσης τα ακόλουθα κα-
ταστήματα και επιχειρήσεις της πόλης και της 
περιοχής μας, για τη διάθεση δώρων:

1.Το κοσμηματοπωλείο «Γαβριηλίδης»
2.Την εθελόντριά μας κυρία Μάρα Κοκκί-

νου
3.Το πωλητήριο του FRONT, του Πολυ-

δραστικού Κέντρου της Πρωτοβουλίας στη 
Βεργίνα, για τη διάθεση χειροποίητων προϊό-
ντων του

4.Τα καταστήματα οικιακού εξοπλισμού 
«ΟΙΚΙΑ» και VICKO

5. Το κατάστημα λευκών ειδών «ΜΑΡΙΟΣ»
6. Τα καταστήματα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ» και 

“LOISIR”
7. Το κατάστημα γυναικείων ειδών 

“Accessories Rose”
8. Το κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων 

“Unique Fashion”
9. Το κατάστημα «ΑΜΠΑΛΑΖ»
10. Τα  καταστήματα οικιακού εξοπλισμού  

“Oriento”,   «ΜΑΡΚΑΚΗΣ»,  «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»,  
«Μαρτάκη», «Κουγιουμτζίδης»

11. Το κατάστημα “Benetton”
12. Τα καταστήματα γυναικείων ενδυμάτων 

“Gατηs” και  “Pink Woman”
13. Τα φαρμακεία Κατερίνας Μαζαράκη,  

Γ. Παπαδοπούλου,  Έφης Χατζηκυριακίδη,  
Νόρας Λαΐου,  Κατερίνας Νεδέλκου,  Χατζηγε-
ωργίου,  Μαυρίδη

14. Τα καταστήματα ένδυσης “Life Style 
Veria”,  “Box of Fashion”,  “SPOT TEAM” 

15. Το κατάστημα «Πρόδρομος και Υιός»
16. Τα καταστήματα παιδικών ειδών «ΤΡΑ-

ΜΠΟΛΙΝΟ»
17. Τα καταστήματα “Parafarmasy” Καρα-

γκιζοπούλου, «ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ»
18. Το κατάστημα περιποίησης “DERMA 

CARE”
19. Τα κομμωτήρια Δήμητρας Κουτσιώφτη, 

«ΜΑΡΙΝΑ»,  Μαρίας Χατζηπαυλίδου
20. Τα καταστήματα παιδικών ειδών 

“BAMBINO”, “PAPILLON”, “Balli”
21.Το κατάστημα «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥ-

ΣΗΣ»
22. Τον Βιοπαθολόγο κ. Π. Θεμελή
23. Τα βιβλιοπωλεία «ΧΑΣΙΩΤΗ», «ΦΩΤΟ-

ΔΕΝΔΡΟ»,  «ΕΠΙΚΑΙΡΟ»
24. Το κατάστημα υποδημάτων «Ποταμό-

πουλος»
25. Τα καταστήματα «ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ» και «Ε-

ΣΤΙΑ»
26. «Το Σπίτι της γιαγιάς Μαρίκας» και την 

κ. Κική Ταραλά
27. Το κατάστημα “Sport Design”
28. Την ΕΛΒΙΖ
29. Την επιχείρηση «ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ»
30. Τα συνεργεία αυτοκινήτων  Express 

Team και Β. Αλμπανίδη
31. Το κατάστημα παντοφλών «ΜΑΡΙΑ»
32. Τα καταστήματα «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ»,  «Ε-

ΦΗ»,  «BON»

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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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
Παρασκευή 6-7\-2018

13:30-17:30 ΚΟΥΠΑ-
ΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ
10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-28491

21:00-08:00ΛΕΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ)
23310-74374

Νέα δημοσκόπηση 
είδε το φως της 
δημοσιότητας, 

η οποία καταγράφει τις 
τάσεις του εκλογικού 
σώματος. Η δημοσκόπη-
ση που διενεργήθηκε από 
την εταιρεία MRB κατα-
γράφει τόσο τα ποσοστά 
των κομμάτων, όσο και 
τη θέση των πολιτών για 
την πρόσφατη συμφωνία 
για το Σκοπιανό.

Στην συγκεκριμένη δημοσκό-
πησηδίνεταιπροβάδισμα9,8μο-
νάδων δίνουνστηΝΔ έναντι του
ΣΥΡΙΖΑοιτάσειςτηςMRB.

Συγκεκριμένα τοκόμμα τηςα-
ξιωματικής αντιπολίτευσης συ-
γκεντρώνει ποσοστό 31% έναντι
21,2% του κυβερνώντος κόμμα-
τος και ακολουθούν: ΚίνημαΑλ-
λαγής 8,9%, ΧρυσήΑυγή 7,1%,
ΚΚΕ 5,8%, Ενωση Κεντρώων
2,9%,ΑνεξάρτητοιΕλληνες1,8%,
ΕλληνικήΛύση1,1%,ΑΝΤΑΡΣΥΑ
1%.

«Άλλο Κόμμα» επέλεξε το
3,4% των ερωτηθέντων, ενώ το
ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης
Ψήφου»αγγίζειτο15,8%.Τοπο-
σοστό της «ΑδιευκρίνιστηςΨή-

φου» αναλύεταιως εξής:Δεν α-
ποφάσισα-Δεναπαντώ:7,2%και
Λευκό-Άκυρο-Αποχή:8,6%.

Η ΝΔ έχει προβάδισμα και
στηνπαράσταση νίκης μεποσο-
στό 35,8% καθώς συγκεντρώνει
ποσοστό55,4%έναντι19,6%του
ΣΥΡΙΖA.

ΟΚυριάκοςΜητσοτάκης έχει
προβάδισμα και στο ερώτημα
ποιος θεωρείται καλύτεροςπρω-
θυπουργός συγκεντρώνοντας
32,6% έναντι 22,8% τουΑλέξη
Τσίπρα.

ΌσοναφοράστοΣκοπιανό το
68,3% κρίνει αρνητικά και σίγου-
ρα αρνητικά τη συμφωνία των
Πρεσπών με μόλις το 12,8% να
εκφράζειθετικήάποψη.

Στην ερώτηση για το αν θα
χρειαστεί νέο μνημόνιο μετά τις
21Αυγούστου,σίγουραήμάλλον
απαντά το 49,9% έναντι 34,6%
πουέχειαντίθετηάποψη.

Οιερωτηθέντεςεκφράζονταιε-
πίσηςαρνητικάγιατοενδεχόμενο
βελτίωσηςτηςοικονομίαςκαιτων
προσωπικών οικονομικών τους

μεποσοστό 65,2% και 65,3%α-
ντίστοιχα με ένα 34,6% να απα-
ντάθετικάστο ερώτημα«ανσας
δινότανηευκαιρίαναφύγετεαπό
τηχώραθατοκάνατε;».

Η συγκεκριμένη μέτρηση α-
ποτελείται από την πανελλαδι-
κή έρευνα σε 2.000 πολίτες με
δικαίωμα ψήφου, με τη μέθοδο
τωνπροσωπικών συνεντεύξεων
(face to face) και καταγράφει τη
σημερινήπολιτικήκατάστασητης
χώρας (χρόνος διεξαγωγής 22
έως29Ιουνίου2018).

Παίρνουν και δίνουν οι δημοσκοπήσεις
Προβάδισμα9,8μονάδωντηςΝ.Δ.έναντιτουΣΥΡΙΖΑ

Αρνητικό το 68,3% στη συμφωνία των Πρεσπών



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ουή2ουορόφου,μεα-

σανσέρ, που να χρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ. στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-

μένο, 2ΔΣΛΚWC,περι-
φραγμένο καιπολλά έξ-
τρα.Τιμή 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-
σεως,ρετιρέ,60τ.μ.,με2
δωμάτια,σαλόνι, κουζίνα
κ.λπ.Τηλ.: 6974326873
ώρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέστο

κέντρο της Βέροιας με
εξασφαλσμένηπελατεία.
Πληρ.τηλ.:6980007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20 στρεμμάτων, ποτι-

στικό, ΣΑΑΚ Βέροιας,
περιοχή Νησίου. Τηλ.:
6976 688462 & 23310
65745.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500 τ.μ. με ελιέςστον
κόμβο Βέροιας. Τιμή
11.500ευρώ.Τηλ.:6934
888738.
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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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ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5
στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,
ποτιστικό, σε καλή τιμή.
Τηλ.:6974525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζε-

ται γκαρσονιέρα, διαμπερές,
με λίγα κοινόχρηστα. Τηλ.:
2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στούντιο

ανακαινισμένο και επι-
πλωμένο, οδόςΜεραρ-
χίας10,1οςόρ.,ατομική
θέρμανση. Τηλ.: 6949
408554&6948726845.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέρα40τ.μ.,σαλοκου-
ζίνα,1δωμάτιο, λουτρό,
βεράντα,πλήρωςεπιπλω-
μένηκαιειδικήανεξάρτη-
τηθέρμανση, κλιματιστι-
κό,ψυγείο, ηλ. κουζίνα,
πλυντήριο ρούχων, TV,
ΜάρκουΜπότσαρη 15,
μεμηδενικάκοινόχρηστα.
Πληρ.τηλ.:2331024939,
23750 81319, 6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέ-
ρισμα65τ.μ.,στοκέντρο
τηςΒέροιας,ΠάροδοςΜ.
Καρακωστή 1, στον α΄
όροφο,σαλόνι, κουζίνα,
W.C.μεμπάνιο,δωμάτιο,
χωλ-διάδρομος,μπαλκό-
νι.Τηλ.:6976688462&
2331065745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 55
τ.μ.,επιπλωμένη,πολυ-
τελούς κατασκευής σε
οικογενειακή οικοδομή,
2ος όρ., 1ΔΣΛΚ,W.C.,
αποθήκη, αποθήκηστο
υπόγειο, μεγάλα μπαλ-
κόνια, θέα. Τηλ.: 6992
760556&6974142507,
ελεύθεροαπό1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

νοικιάζεται κατάστημα
100 τ.μ. με υπόγειο με

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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W.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για
συσκευαστήριο τροφίμων
στο Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

ΑΠΟΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΩΝζητείταιμηχανικόςκαιη-
λεκτρολόγος.Τηλ.:2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε
ξενοδοχείο της Βέροιας με
γνώση βασικώνΑγγλικών.
Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγια εργα-
σίαστηνκουζίνα εστιατορίου
(λάντζακαιβοηθόςστιςσαλά-
τες).Μισθός ικανοποιητικός.
Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνέοςγιαβοηθός
λογιστήσε εταιρίαμε γνώση

προγραμμάτωνPCκαιΓερμανι-
κών.Τηλ.:6986782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο για
deliveryμεδικό τουμηχανάκι
για τοψητοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειροάτομο
για Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
στη Βέροια. Πληροφορίες
στο τηλ.: 23310 25700.Α-
ποστολή βιογραφικώνστο
dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασία στο ψητοπωλείο

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/Λο-
γίστριαμε τουλάχιστον5ετή
προϋπηρεσίασε διπλογρα-
φικάβιβλίακαιμεκατηγορία
άδειαςΑήΒαπόΒιομηχα-
νικήΕπιχείρησηστηΝάου-
σα.Αποστολή στο e-mail:
anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως
σερβιτόραγιαπρωινή-απο-
γευματινή εργασία σε κα-
φενειο-σπορτ καφέ, στην
Περικλέους 11στηΒέροια,

περιοχήπαλαιάςΜητρόπο-
λης.Τηλ.:2331505195.

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
δημιουργική απασχόληση των
παιδιώνσαςκαθώςκαιτηνανά-
πτυξητωνδεξιοτήτωντους.Τηλ.
επικοινωνίας:6973674030.

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.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-
σουνστηνΑ΄καιΒ΄Δημοτικούγια
ομαλήμετάβασηστηνγραφήκαι
ανάγνωση.Τηλ.:6974198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφει-

ου,σαλόνιSATOμπλε, 4 καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέψεων, ντου-
λάπαμεκλειδαριά(κερασί),ντου-
λάπα-ράφια (μελί), καναπέδες,
όλασεάριστη κατάσταση.Τηλ.:
2331021210,Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνι,
τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατο-
κάμαρα με στρώμα ανατομικό,
ψυγειοκαταψύκτης και πλυντή-

ριορούχων,τιμήόλαμαζί3.000
ευρώ, ελαφρώςμεταχειρισμένα.
Τηλ.:6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλασεάρι-
στη κατάσταση σε εκπληκτική
τιμή:-Τραπεζαρίαμεέξι(6)κα-
ρέκλες,απόξύλοοξιάς,χρώμα
κερασι, τιμή 260 ευρώ. -Τριθέ-
σιος και διθέσιος καναπές χώ-
μαμωβτμή150ευρώ.-Κρεβάτι
μονόμετοστρώμα.Τιμήευκαι-
ρίας για όλα 400 ευρώ.Πληρ.

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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τηλ.:6973777747.
ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ ρ ε βα -

τάκ ι  ΒΕΒΕ σε  άσπρο
χρώμα, με στρώμα και
υφασματάκια προστα-
τευτικά, σχεδόν αχρησι-
μοποίητο. Τιμή ευκαιρί-
ας 150,00 ευρώ. Τηλ.:

6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣζητάγιαγων-

ριμία κυρία από 50 έως
55ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70

ετών ζητά γνωριμίαμε κυ-
ρίααπό55έως65ετώνγια
σοβαρήσχέση.Τηλ.: 6989
007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-
τάεικυρίαμεσκοπότογά-
μο, χωρίς υποχρεώσεις.
Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ελλην ι -

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

P Το μάτι είναι αχόρταγο. Κι 
εγώ έχω τέσσερα...

P Πάλι καλά. Κι άλλοι είναι 
αχόρταγοι, αλλά έχουσι γνώση 
οι φύλακες.

P Κάθε τέσσερα χρόνια ή και 
νωρίτερα.

P Το Κίνημα Αλλαγής νο-
μοθέτησε εναντίον της μείωσης 
των συντάξεων. Ο αναμάρτητος 
πρώτος τον λίθον βαλέτω.

P Το λες και αναδρομική συ-

γνώμη ε;

P Που κι αυτή όμως στερεί 
το φιλότιμο.

P-Συνταξιοδότησες τον λαό;
-Συνταξάμην!

P Η προσευχή στις βα-
πτίσεις απανταχού πρασινο-
φρουρών.

P Για μακεδονικό στρατό έκα-
νε λόγο ο Ζάεφ. Και θύμωσε ο Κο-
τζιάς. Δώσε θάρρος στο χωριάτη, 
υπουργέ, να σ’ ανέβει το κρεβάτι.

P Να δείτε τελικά που στις 
Πρέσπες η Μεγάλη θα φάει τη 
Μικρή.

P-Σου αρέσει η συμφωνία των 
Πρεσπών;

-Μπα! Προτιμώ του Μπετόβεν!

P Σε δημοσκόπηση οι Έλ-
ληνες νιώθουν ντροπή, φόβο 
και οργή. Σιγά το νέο. Αυτά νιώ-
θω κι εγώ σε όλη τη διάρκεια 
του έγγαμου βίου.

P Δεν μου δίνατε εμένα τα λε-

φτά της δημοσκόπησης να σας τα 
πω με το νι και με το σίγμα;

P Οι κυβερνήσεις παλεύ-
ουν να φέρουν τη χώρα στην κα-
νονικότητα. Και μας δουλεύουν 
κανονικότατα.

P Όταν ρε αητοί τα πλεονά-
σματα της οικονομίας προέρχονται 
από εξοντωτική αύξηση φορολογί-
ας, πώς και από ποιον περιμένετε 
ανάπτυξη;

P Τι να μας ζηλέψουν δη-
λαδή οι ξένοι επενδυτές; Φορο-
λογικά κίνητρα, γραφειοκρατία 
ή ταχεία απόδοση της δικαιοσύ-
νης;

P Ξέρουν οι ξένοι επενδυτές: 
10 μπάνια στη θά-
λασσα και όπου 
φύγει φύγει.

P Κι εμείς; 
Ούτε μπάνια, κι 
όπου μείνει μεί-
νει.

P Και:

O πρόεδρος 
των ΗΠΑ και ο 
πρόεδρος  της 
Τουρκίας είχαν 
μια συνάντηση 
για να μιλήσουν 
για το αν θα μπο-
ρούσαν να κρα-
τήσουν για 30 α-
κόμη χρόνια οι Α-
μερικανοί βάσεις 
στην Τουρκ ία. 
Ο Τούρκος δεν 
συμφώνησε και ο 
Αμερικανός πρό-
εδρος τα πήρε 
στο κρανίο. Μετά 
από λίγες μέρες 
ο Τούρκος πρό-
εδρος φοβούμε-
νος για αποφά-
σεις σε βάρος 
της Τουρκίας από 
τον Αμερικανό 
πρόεδρο, άρχισε 
τα τουρκιλίκια και 
για να τον καλμά-
ρει λίγο, τον πή-
ρε τηλέφωνο και 
του είπε:

–Πρόεδρε είδα 

εχθές ένα όνειρο και σε σκέφτηκα.
–Τι όνειρο; τον ρώτησε ο Αμερι-

κανός.
–Είδα ότι η Τουρκία είχε καινού-

ριες πλατείες, δρόμους, αεροδρό-
μια, λιμάνια, κτίρια και στην κορυ-
φή κάθε κτιρίου υπήρχε ένα πανό 
που έγραφε για το πόσο δυνατή 
είναι η Αμερικανοτουρκική φιλία!

–Αλήθεια; του λέει ο Αμερικά-
νος. Είδα και εγώ ένα όνειρο.

–Τι είδες; τον ρωτάει ο Τούρκος.
–Είδα την Τουρκία πιο μοντέρνα 

και σύγχρονη χώρα με καινούριες 
πλατείες, κτίρια και στην κορυφή 
κάθε κτιρίου υπήρχε ένα πανό.

–Αλήθεια; Και τι έγραφε;
–Δεν μπορούσα να καταλάβω, 

γιατί δεν ξέρω να διαβάζω Ελλη-
νικά!

Κ.Π.
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