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Εξαπατούσαν πολίτες, 
ως «διαμεσολαβητές» για 
ρύθμιση χρεών τους σε 
Δημόσιο και Τράπεζες

- Γυναίκα-μέλος της σπείρας δρούσε 
επαγγελματικά και στη Βέροια
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«Σιδηρούν παραπέτασμα» 
στις σχέσεις με τους Ρώσους;
   Σενάρια από Τζειμςμποντίστικη ταινία εξελίσσονται τις 
τελευταίες ώρες στην χώρα μας, μετά και την απέλαση 
των δύο Ρώσων διπλωματών. Μυστικές χρηματοδοτήσεις, 
παρεμβάσεις στα εθνικά θέματα και σκοτεινά παιχνίδια 
των μυστικών υπηρεσιών απασχόλησαν μέχρι και 
την χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Βέροιας. Είναι άραγε ο κατάλληλος χώρος και το 
κατάλληλο όργανο για να συζητηθεί ένα τέτοιο θέμα, 
που έσκασε σαν βόμβα και ακόμη ερευνάται; Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι δημιούργησε ένταση και χρειάζεται 
προσοχή να μην οδηγήσει σε διχασμό. Είναι μια 
υπόθεση που θα πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες και δεν είναι αντικείμενο πολιτικών κορόνων 
και αντιπαραθέσεων. Το σίγουρο είναι ότι «καπνός» 
υπάρχει. Τώρα πόσο μεγάλη είναι η «φωτιά»... δύσκολο 
να φανεί όταν παίζονται τέτοια σκοτεινά παιχνίδια. 
Ωστόσο η πολιτική συγκυρία και σκοπιμότητα πρέπει 
να υποψιασει τον κόσμο γιατί τέτοια γεγονότα μπορεί 
εύκολα είτε να μεγενθυθούν, είτε να κουκουλωθούν, για 
να εξυπηρετήσουν ανάλογα συμφέροντα. Και εκεί που 
προσδοκούσε, ειδικά το ημαθιωτικο κοινό, σύνδεση με 
την Ρωσία για εμπορικούς και τουριστικούς λόγους, 
ένα σιδηρούν παραπέτασμα κινδυνεύει να υψωθεί, 
αφού αναμένονται ρωσικές αντιδράσεις. Μόνο αυτό 
μας έλειπε!
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Βερονίκης αιμορ.

“Δεν θα μας τρελάνει ο Σκουρλέτης”
Φιλοξενούμενος στοΔημοτικό Συμβούλιο

Νάουσας, ήταν χθες ο «Κλεισθένης», που
μάλλονδενκατάφερεναέχειευχάριστηδιαμο-
νή,μετηναπλήαναλογικήπουπρεσβεύει…

Πέραν τούτουπολλά ακούστηκαν και για
τον «Φιλόδημο»που χρηματοδοτεί τουςΔή-
μουςμέσααπό ταπρογράμματαπουθεσπί-
στηκαν.

Αναφερόμενοςωστόσο στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος» ο κ. Κουτσογιάννης σημείωσε
ότιπρόκειται γιαπαρανόμωςπαρακρατούμε-
νουςπόρουςτηςαυτοδιοίκησης,συνοδευόμε-
νοςμετοαπαραίτητομάρκετινγκ.

«Δεν θα μας τρελάνει ο Σκουρλέτης.
Χρωστάνε 2 δις στους δήμους, δίνουν 100
εκατ. με τον ‘Φιλόδημο’ και περιμένουν να
πούμε ευχαριστώ για τα ψίχουλα;» έκλεισε
οδήμαρχος.

Έσπευσε να προλάβει τυχόν ρωγμές στα Επιμελητήρια
Μετους42προέδρους

των Επιμελητηρίων της
χώρας, μεταξύ αυτών
και του ΓιώργουΜπίκα,
συναντήθηκε  την Τρίτη
ο ΚυριάκοςΜητσοτάκης,
για ναπρολάβει προφα-
νώς ένα πιθανό ρήγμα
στα Επιμελητήρια πριν
αυτό ανοίξει… Η συνά-
ντηση είχε αποφασιστεί,
όπως γράψαμε και σε
προηγούμενο σχόλιο, να
γίνειήδηαπότημέρατης
διαγραφής τουπροέδρου
τουΕΒΕΑΚωνσταντίνου
Μίχαλουαπό τηνΝ.Δ., η
οποία είχεπροκαλέσει ε-
σωτερικέςσυζητήσειςστο
κόμμα.

ΑναμενόμενοτογεγονόςότιαπότησυνάντησηαπουσίαζεοΚωνσταντίνοςΜίχαλος,οοποίοςαπέστειλευπόμνη-
μα«μετιςεγκεκριμένεςθέσειςτουκορυφαίουοργάνουτωνΕπιμελητηρίωντηςχώρας,τηςΚεντρικήςΈνωσηςΕπιμε-
λητηρίων»,όπωςαναφέρειτοδελτίοτύπουτηςΈνωσης.

ΓιατοErasmusσταΠανεπιστήμια
Με αφορμή την απόφαση του

ΕΜΠ και τουΠανεπιστημίουΑιγαί-
ουπου επικαλούνται ασάφειεςστον
νόμο για να μην χορηγήσουνπρο-
καταβολικά το80% τουποσού,που
δικαιούνται όσοι φοιτητές συμμετέ-
χουνστοπρόγραμμαErasmus+,σε
αντίθεσημεταυπόλοιπαπανεπιστη-
μιακά ιδρύματα, τοΥπουργείοΠαι-
δείας,Έρευνας καιΘρησκευμάτων
διευκρινίζει:

Ησχετικήδιάταξηείναισαφήςκαι
δεν επιδέχεταιπαρερμηνείας.Όπως
και στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά

ιδρύματα,έτσικαιστοΕΜΠκαιστοΠανεπιστήμιοΑιγαίου,ονόμοςτουςπαρέχειτηδυνατότηταναπροκαταβάλουνως
είθισταιστουςφοιτητέςτο80%γιατοπρόγραμμαErasmus+.ΠαρόλααυτάτοΥπουργείοθαεπανεξετάσει,εφόσονείναι
απαραίτητο,τηδιατύπωσηστησχετικήδιάταξη.

Εκτός λειτουργίας και εκτός... πολιτισμού!

ΟεπισκέπτηςπουθαθελήσειπεζόςναπαρεκκλίνειαπότηνοδόΒε-
ρόηςκαιναακολουθήσειτοπλακόστρωτοδρομάκιμπροστάαπότην
παιδικήχαράπουκαταλήγειστηνΜπαρμπούτα,θαπέσειεπάνωστις
παλιέςδημόσιεςτουαλέτεςπουείναιεκτόςλειτουργίας.Ανκαιοχώρος
είναιμικρόςκαιηπρόσβασηαποκλεισμένημε τοποθετημένησιδεριά,
εξακολουθείναμαζεύεισκουπίδιακαιναχαλάει τηναισθητικήτηςπε-
ριοχής.Ακριβώςδίπλαείναιηείσοδοςτουπαραδοσιακούβεροιώτικου
σπιτιού,στοοποίοστεγάζεται οσύλλογοςΒλάχων,πουδιοργανώνει
κατάκαιρούςεκδηλώσειςκαισίγουραοιπαρακείμενες«ξεχασμένες»δημόσιεςτουαλέτεςδενείναικαιτοκαλύτεροδυνατό
τοπίο.Ανσυνδυάσουμεκαιτονελλιπήφωτισμόστοσημείο,τότεγίνεταικατανοητόότιχρήζειάμεσηςπαρέμβασης.Αςπερ-
πατήσουνοιαρμόδιοιτουδήμουτηνσυγκεκριμένηκαιάλλεςαντίστοιχεςδιαδρομέςμέσαστοιστορικόκέντροτηςπόληςκαι
αςεπισημάνουντιςμικρέςήμεγαλύτερεςελλείψειςκαιπαρεμβάσειςπουπρέπεινακάνουνγιανααπολαμβάνειοβεροιώ-
τηςκαιοεπισκέπτηςτηςπόληςένανόμορφοπερίπατο.

Από 
σήμερα 

πρωί-πρωί 
ξεκινάμε!

Ασφαλής υπαγωγή 
13.502 αιτήσεων 
στο «Εξοικονομώ 

κατ’ οίκον ΙΙ».
Επιτέλους!
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Χτύπησε κόκκινο χθες η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου
Αφορμή, η αναφορά Τσαπαρόπουλου στην απέλαση 

Ρώσων διπλωματών που φέρονται να χρηματοδότησαν  
Δεσπότες και Δημάρχους για το Μακεδονικό

Ο βεροιώτης Σπύρος 
Παναγιωτόπουλος και 
ο Κώστας Κατσιμεντές 

σε ένα πρότζεκτ 
για αυριανούς επαγγελματίες

Εξαπατούσαν πολίτες, 
ως «διαμεσολαβητές» για ρύθμιση 

χρεών τους σε Δημόσιο και Τράπεζες
- Γυναίκα-μέλος της σπείρας δρούσε επαγγελματικά και στη Βέροια

«Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 
Νέων Μηχανικών σε Δι-
αδικασίες Ευέλικτης και 
Λιτής Σχεδίασης με Εφαρ-
μογές στη Βιομηχανία’. 
Αυτό ήταν το πρότζεκτ 
πάνω στο οποίο δούλε-
ψαν φοιτητές του Πανε-
πιστημίου Βόλου και τα 
παρουσίασαν στο τέλος 
Απριλίου σε ειδική εκδή-
λωση.

Τα τρία ψηφιακά παι-
χνίδια που δημιούργησαν 
φοιτητές του Τμήματος Η-
λεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογι-
στών (ΤΗΜΜΥ) του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας 
είναι τα: Scrum, Five S και Technological Det. 

Στο πρώτο, το Scrum, συμμετείχαν οι πεμπτοετείς φοιτητές Κώστας Κατσιμεντές και ο βεροιώτης Σπύρος 
Παναγιωτόπουλος. Το παιχνίδι, όπως μας εξήγησε ο ίδιος, αναφέρεται στην ευέλικτη σχεδίαση, μέσα από την 
οποία οι φοιτητές καλούνται να προσαρμόσουν το πρότζεκτ τους, σε σενάρια εμπνευσμένα από την πραγματι-
κή αγορά εργασίας, στις απαιτήσεις του εικονικού πελάτη τους και να διαμορφώσουν το τελικό προϊόν μαζί με 
την εικονική ομάδα τους. Τα παιχνίδια αποτελούν ουσιαστικά ένα εργαλείο προσομοίωσης των συνθηκών που 
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές ως αυριανοί επαγγελματίες στον χώρο της βιομηχανίας. 

Η παρουσίαση των πρότζεκτ έγινε  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου LEAP: Lean and Agile Practices 
Linking Engineering Higher Education to Industry που συνχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ελληνικής διαχειριστικής αρχής – ΙΚΥ. 

Η νέα γενιά  προετοιμάζεται να βγει στην παραγωγική διαδικασία, με δυνατά όπλα στη φαρέτρα της στους 
τομείς καινοτομίας που εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Εξαίρετα μυαλά που εκτός από βασική γνώση εφοδιάζο-
νται και με άλλα προσόντα, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της  τεχνολογίας που αφορά το επάγγελμά 
τους. Οι επιδόσεις τους είναι εντυπωσιακές και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους θα μπορούσε να προσελκύσει 
και επενδυτές.

Από κει και πέρα, τεράστια ευθύνη έχει και η Πολιτεία, το Κράτους και οι πολιτικές που ακολουθεί, ώστε να 
αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, προς όφελος της χώρας, αυτούς τους επιστήμονες. Μπορεί; Θέλει; 

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής 
Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, 
τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τεσ-
σάρων ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης 
που εξαπατούσε πολίτες, υποσχόμενοι την δι-
αμεσολάβηση τους για τη ρύθμιση οικονομικών 
οφειλών προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες και 
η οποία εξαρθρώθηκε την 2-7-2018, από την 
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Ε-
γκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.  
Συγκεκριμένα πρόκειται για τους:

1. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Χαρίκλεια του Γεωργίου και 
της Σταυρούλας, γεννηθείσα την 12-7-1972 στην 
Κομοτηνή

2. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο του Γρηγο-
ρίου και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 1-7-1974 
στο Κιλκίς

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Αβραάμ του Γεωργίου και 
της Ευγενίας, γεννηθέντα την 5-9-1968 στη Θεσ-
σαλονίκη

4. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Λαμπρινή του Χρήστου και 
της Πανάγιους, γεννηθείσα την 6-2-1968 στη 
Στουτγάρδη Γερμανίας

(διατηρούσε πριν κάποια χρόνια κατάστημα 
επι της οδού Μητροπόλεως της Βέροιας)

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση χρονικής δι-
άρκειας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τη σχετική 
Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί α) στην πρόοδο 
της προανάκρισης, β) στην προστασία του κοινω-
νικού συνόλου, γ) στην ευχερέστερη πραγμάτωση 
της αξίωση της Πολιτείας για τον κολασμό των 
παραπάνω αδικημάτων και δ) στη βεβαίωση ε-
γκλημάτων που τιμωρούνται ως κακουργήματα ή 
πλημμελήματα με δόλο και συγκεκριμένα στον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων τα οποία είχαν 
πεισθεί να καταβάλουν χρηματικά ποσά χωρίς να αντιληφθούν ότι είναι θύματα απάτης, δια-
δικασία η οποία σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται απολύτως δυσχερής.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς 
αριθμούς 210-6476823 της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και 
210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής 
πληροφορίας. 

Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Με υψηλούς τόνους ξεκίνησε η χθεσινή συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, με 
αφορμή μια αναφορά του προέδρου Πέτρου Τσα-
παρόπουλου στο θέμα της απέλασης των δύο Ρώ-
σων διπλωματών από την ελληνική κυβέρνηση. Ο 
κ. Τσαπαρόπουλος έκανε λόγο για ένα παιχνίδι στο 
θέμα της ονοματολογίας των Σκοπίων, αναφερόμε-
νος σε δημοσιεύσεις και καταγγελίες που κάνουν 
λόγο για χρηματοδότηση-υποστήριξη μέσω ορθό-
δοξης παλαιστινιακής οργάνωσης σε δεσποτάδες, 
δημάρχους κ.λπ.

«Παίζονται παιχνίδια, υπάρχουν συμφέροντα, 
να είμαστε προσεκτικοί…» έκλεισε την αναφορά 
του ο πρόεδρος, μιλώντας επίσης, με σεβασμό 
και αγάπη, όπως είπε, για προβλήματα που δημι-
ουργούνται από τις ομιλίες του προκαθήμενου της 
Εκκλησίας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Αντώνη Καγκελίδη 
στα όσα ακούστηκαν:

«Σε ποιον τα λες αυτά; Κάνουν πολιτική οι άθεοι 
τώρα! Κάνεις κήρυγμα; Δεν είσαι ο Τσίπρας να α-
ποφασίζεις ερήμην του λαού» είπε και αποχώρησε 
από την αίθουσα μέχρι να σταματήσει την αναφο-
ρά του ο πρόεδρος.

«Δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Καγκελίδης, 

αλλά δεν επιτρέπεται να απευθύνεται δελτίο προς 
ναυτιλομένους. Δεν ηγεμονεύετε, δεν διαφεντεύε-
τε, συντονίζετε τον διάλογο και κρατάτε χαμηλούς 
τόνους. Δεν είστε ινστρούχτορας εδώ μέσα» σχολί-
ασε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου ο Νίκος Μαυροκεφαλίδης.

«Εκείνο που φοβάμαι συντελείται αυτό το διά-
στημα: ο εθνικός διχασμός. Γιατί αυτή η περιφρό-
νηση στα συλλαλητήρια και στους χιλιάδες λαού 
από την κυβέρνηση; Τι φοβάται και δεν κάνει ένα 
δημοψήφισμα;» σχολίασε αμέσως μετά ο Τηλέ-
μαχος Χατζηαθανασίου, μιλώντας για εκπληκτικά 
παράξενη αυτοϊκανοποίηση της κυβέρνησης.

Για «εθνομηδενιστές που αρνούνται τις ανησυ-
χίες του λαού» μίλησε αμέσως μετά ο αντιδήμαρ-
χος Βασίλης Λυκοστράτης, διαβάζοντας το σχετικό 
δελτίο τύπου της οργανωτικής επιτροπής του συλ-
λαλητηρίου της Βεργίνας.

Εν τω μεταξύ , μετά το θέμα που προέκυψε, 
(βλέπε σελ. 13) έντονο ενδιαφέρον εμφανίστηκε 
από Μέσα Ενημέρωσης, τόσο της Αθήνας όσο 
και του εξωτερικού, για τον Μητροπολίτη Βέροιας, 
Νάουσας και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, με τον 
οποίο προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν για να 
πάρουν δηλώσεις του επί του θέματος. Κάτι που 

αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, 
σύμφωνα με πληροφορίες, αφού αυτές τις ημέρες 

ο Μητροπολίτης βρίσκεται στο Άγιο Ορος, σε προ-
γραμματισμένη εδώ και καιρό επίσκεψη.



Οι «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» του Αριστοφάνη σε 
σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα παρουσιάζεται τη 
Δευτέρα 16  Ιουλίου στη Βέροια στο θέατρο Άλσους  
στις 9.15 μ.μ. και την Τρίτη 17 Ιουλίου στο αμφιθέα-
τρο της  Αλεξάνδρειας 

Ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Ρήγας εντάσσει στη 
διαχρονική αυτή κωμωδία μία σύγχρονη ματιά, την 
οποία προσαρμόζει στο εικαστικό και δραματουργι-
κό πλαίσιο του πρωτότυπου έργου. 

Οι «Εκκλησιάζουσες» είναι διανθισμένες με 
μουσικές από όλη την Ελλάδα, από τα δημοτικά 
τραγούδια και  τους Βυζαντινούς ύμνους έως και 
διασκευές στον πυρρίχιο, στο πεντοζάλι, σε Κερκυ-
ραϊκά  τραγούδια, σε νησιωτικούς ρυθμούς και σε 
βαλκανικά τέμπο.

Το 400 π.Χ. στην Αθήνα, ο Αριστοφάνης γράφει 
ένα από τα σημαντικότερα έργα του, μία κωμωδία 
που φέρνει στο προσκήνιο τις γυναίκες, που «εκ-
θέτει» και εκθειάζει την δημοκρατία. Οι γυναίκες 
αποφασίζουν να πάρουν τα ηνία της πόλης. Με 
ηγέτιδα την πολυμήχανη Πραξαγόρα καταφέρνουν 
το ακατόρθωτο: ντύνονται άντρες και παρεισφρέ-
ουν στην Εκκλησία του δήμου, ψηφίζοντας νόμο 
ώστε η εξουσία της πόλης να περάσει στα χέρια 
των γυναικών. 

Ο Αριστοφάνης προτείνει την ισότητα, την οικο-
νομική και ερωτική κοινοκτημοσύνη, εξαίρει τη δη-
μοκρατία, προλαβαίνει το φεμινιστικό κίνημα κατά 
κάτι αιώνες, στήνει ένα σχεδόν αστυνομικό σκηνικό 
με παρασκηνιακές δράσεις και επιβεβαιώνει ότι το 
χιούμορ και η κωμωδία είναι άρρηκτα δεμένα με 
την ευφυΐα, με τον πολιτισμό, με την εξέλιξη, με το 
ίδιο το DNA των αρχαίων ελληνικών πόλεων. Την 
ίδια στιγμή στήνει στον τοίχο τους σύγχρονούς του 
Αθηναίους, καυτηριάζοντας ανελέητα τον άσχημό 
τους εαυτό, που τον θεωρεί υπεύθυνο για τα δεινά 
της φυλής.

Μετάφραση     Πολύβιος Δημητρακόπουλος 
Διασκευή / Σκηνοθεσία  Αλέξανδρος Ρήγας
Φωτισμοί Πέτρος Γάλλιας
Σκηνικά Γιάννης Σπανόπουλος
Κοστούμια Έβελιν Σιούπη
Μουσική Διδασκαλία       Λία Βίσση 
Χορογραφίες Ιβάν Σβιτάιλο 
Ενορχήστρωση Τραγουδιών Αποστόλης Στίκας
Κομμώσεις Τρύφωνας Σαμάρας by Bergmann 

Kord
Κοσμήματα Viki ‘s Workshop by Viki Dasouki
Ραφή κοστουμιών Ρούλα Ζαχαράκη και Πανω-

ραία Πολυζωγοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη Αγνή Χιώτη
Βοηθός Σκηνοθέτη Αναστασία Μανιάτη
Φωτογραφίες παράστασης    Τζοάννα Βρακά  
Βοηθός χορογράφου   Παλούκη Αρετή  
Λύρα κρητική Γιάννης Κρητικός
Λαούτο Αντώνης Αναδρανιστάκης 
Ενορχήστρωση κρητικών τραγουδιών Γιάννης 

Κρητικός
Τα τραγούδια της παράστασης είναι βασισμένα 

στην ελληνική δημοτική μουσική παράδοση.
Διανομή
Πραξαγόρα  Αντώνης Λουδάρος
Βλέπυρος Μελέτης Ηλίας
Ευφροσύνη Δημήτρης Σταρόβας
Μελπομένη    Σοφία Μουτίδου
Κέφαλος  Ησαΐας Ματιάμπα
Χρέμης Χάρης Γρηγορόπουλος
Φιλόδωρος Ιβάν Σβιτάιλο
Πασιφάη Γιάννης Κρητικός
Μοσκόρφω Τάκης Βαμβακίδης
Αγλαΐα     Κωνσταντίνος Ζαμπάρας
Νεοκλής Θανάσης Πατριαρχέας
Στον ρόλο του «Έλληνα»  ο  Γιώργος Κωνστα-

ντίνου Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά)
Μάριος Δερβιτσιώτης, Δημήτρης Δι-

ακοσάββας, Τιμόθεος Θάνος, Γιώργος 
Καρατζιώτης, Γιάννης Κουκουράκης, Α-
στέρης  Κρικώνης, Δημήτρης Κρίτας, 
Γιώργος Μπανταδάκης, Μάρκος Μπού-
γιας, Στέφανος Οικονόμου, Δημήτρης  
Παπαδάτος, Βασίλης Παπαδημητρίου, 
Βασίλης Παπαδόπουλος, Θανάσης Τού-
μπουλης, Δημήτρης Τσέλιος, Γιώργος 
Φλωράτος.

Τιμές Εισιτηρίων ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 15 
ΜΕΙΩΜΕΝΑ (ΑΝΕΡΓΟΙ –  ΦΟΙΤΗ-

ΤΕΣ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ) 15 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 18 ΑΜΕΑ ΔΩΡΕ-

ΑΝ 
Προπώληση Εισιτηρίων
ΒΕΡΟΙΑ: ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ: Π. ΜΕΛΑ & ΜΠΙΖΑΝΟΥ. 
23310-78100

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ: ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 29, 23310-24612

ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44, 
23310-20201

ΟΥΖΕΡΙ ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ: ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, 23311-20327

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
42

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕΖΕ – ΜΕΖΕ: 
6972408909

RAINTICKET 6946126051 & VIVA.
GR
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ  - 
HOTEL TRANSYLVANIA 3    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Σενάριο: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή 

θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
Έτσι είναι η Ζωή - C’est la vie!    

Σκηνοθεσία  Ολιβιέ Νακάς, Ερίκ Τολε-
ντανό

Σενάριο  Ολιβιέ Νακάς, Ερίκ Τολεντανό
Ηθοποιοί Ζαν-Πιέρ Μπακρί, Ζιλ Λε-

λούς, Ζαν-Πολ Ρουβ, Βενσάν Μακέν, Αλ-
μπάν Ιβάνοβ, Σουζάν Κλεμάν, Ελέν Βιν-
σέντ, Γκαμπριέλ Νακάς

Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 

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»     12/7/18 - 18/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Η Συνάντηση του Σταύρου Ξαρ-
χάκου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη 
ήταν τελικά… Η Συνάντηση που ζη-
τούν όλοι και αυτήν την χρονιά!

Η μοναδική αυτή συνεργασία ξε-
κίνησε τον Μάιο του 2017 -  έκανε έ-
ναν πλήρη και απόλυτα επιτυχημένο 
κύκλο στα μεγάλα θέατρα και πόλεις 
της Ελλάδας - για να φτάσει στην 
Αθήνα τον περασμένο Σεπτέμβριο 
με 2 μεγαλειώδεις soldout συναυλίες 
στο Ηρώδειο. 

Η μεγάλη επιτυχία ώθησε τους 
καλλιτέχνες να ανανεώσουν το ρα-
ντεβού τους  για τον χειμώνα όπου 
έκαναν αλλεπάλληλες παρατάσεις 
και soldout στο αγαπημένο τους 
Gazarte. Με τα ωραιότερα τραγού-
δια του μεγάλου μας συνθέτη και 
τις ερμηνείες της κορυφαίας μας ερ-
μηνεύτριας πέρασαν 10 μήνες μιας 
συνάντησης που πραγματικά δεν έ-
χει προηγούμενο. Οι δύο σημαντικές 
προσωπικότητες του ελληνικού τρα-
γουδιού παρουσίασαν ένα εξαιρετικό 
πρόγραμμα το οποίο δεν χόρταινε 
κανείς να βλέπει, ένα πρόγραμμα 
που απέσπασε διθυραμβικές κριτι-
κές. 

Και ενώ όλοι πίστεψαν πως τον 
Μάρτιο ο κύκλος αυτός θα έφτανε 
στο τέλος του, η απαίτηση του κοινού τους οδή-
γησε στην απόφαση για μια νέα σειρά συναυλι-
ών αυτό το καλοκαίρι, σε σημαντικά θέατρα και 
επιλεγμένες πόλεις στην Ελλάδας  που δεν είχαν 
την ευκαιρία να τους απολαύσουν. Το εμπλου-
τισμένο πρόγραμμά τους είναι βέβαιο πως θα 
φέρει στις συναυλίες τους ακόμα κι όσους τους 
είχαν δει πέρυσι το καλοκαίρι αλλά και πολλούς 
ακόμα που δεν χορταίνουν να τους συναντούν 
κάθε φορά και να τραγουδούν μαζί τους.

Την υπέροχη αυτή ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ θα έχουμε 
την ευκαιρία να την απολαύσουμε και στο Θέα-

τρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη, στη Βέροια, αυ-
τό το καλοκαίρι. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα βρίσκε-
ται επί σκηνής μαζί με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη 
σε ένα πρόγραμμα που θα διευθύνει ο ίδιος και 
κατά την διάρκεια του οποίου θα ακουστούν τα 
ωραιότερα τραγούδια του, χρωματισμένα  με την 
διακριτική και ακριβή ερμηνεία της ερμηνεύτριας. 

Μαζί τους και οκταμελής ορχήστρα αποτελού-
μενη από εκλεκτούς μουσικούς.

Καλοκαίρι 2018. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη συ-
ναντά ξανά τον Σταύρο Ξαρχάκο και δίνουν πα-
ράταση στο όνειρο!

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου στο θέατρο Άλσους
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ - 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

Δευτέρα 16 και Τρίτη 17 Ιουλίου αντίστοιχα
Οι «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ»

 του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία 
Αλέξανδρου Ρήγα, σε Βέροια και Αλεξάνδρεια



Ολοκληρώθηκε το 
Επιστημονικό Σεμινάριο 
με θέμα «Είναι δυνατή 
μια κοινή Ευρώπη;»

Δ ι ή μ ε ρ ο 
Επιστημονικό 
Σεμινάριο με 
τ ί τλο «Είναι 
δ υ ν α τ ή  μ ι α 
κοινή Ευρώ-
πη;»  πραγ -
ματοποιήθηκε 
στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο της 
Σχολής Αρι -
στοτέλους 7-8 
Ιουλίου, από 
τη «Συμβίωση», τη Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.

Τους οργανωτές και τους συνέδρους υποδέχθηκαν το Σάββατο 
στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάν-
νης και ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Βαλσαμίδης.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες ο Δήμαρχος αναφέρθηκε 
στους συμβολισμούς της περιοχής της Αρχαίας Μίεζας και τη με-
γάλη αξία και σπουδαιότητα του χώρου, ως τον τόπο συνύπαρξης 

των δύο μεγάλων μορφών της Ελληνικής Ιστορίας, του 
Αριστοτέλη και του Αλέξανδρου στο Πρώτο Πανεπιστήμιο 
της Οικουμένης, και τη συμβολή τους στην αλλαγή της 
Ιστορίας του κόσμου. Ο κ. Κουτσογιάννης αναφέρθηκε 
επίσης στην αδυναμία της Πολιτείας να υποστηρίξει 
εργασίες ανάδειξης αυτών των μεγάλης σημασίας μνη-
μείων στην περιοχή, κάτι το οποίο θα γίνει από τον Δή-
μο Νάουσας με εξεύρεση χρημάτων μέσω διαδικασίας 
Crowdfounding.

Αναφορικά με το αντικείμενο του Διεπιστημονικού Σε-
μιναρίου ο Δήμαρχος τόνισε ότι η επίτευξη της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης θα είναι μια μεγάλη νίκη των λαών της 
Ευρώπης. Τέλος ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες 
του Σεμιναρίου και καλή διαμονή στους συμμετέχοντες.

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
«Η Κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι πρώτη 
στη φοροεπιδρομή, αλλά 
τερματίζει τελευταία στην 

πάταξη της φοροδιαφυγής»

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής 
Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, με αφορμή την παραδοχή και από το 
Διοικητή της ΑΑΔΕ ότι η  λίστα Λαγκάρντ είναι πλέον μη αξιοποιήσιμη, έκανε την 
ακόλουθη δήλωση για τα πενιχρά αποτελέσματα της Κυβέρνησης στο πεδίο της 
φοροδιαφυγής:

«Η Κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, η 
οποία υποσχόταν έσοδα 3 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή μέσα σε 6 μήνες, τελι-
κά κατάφερε να εισπράξει περίπου 115 εκατ. ευρώ μέσα σε 3,5 χρόνια.

Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με στοι-
χεία του Υπουργεί-
ου Οικονομικών:

• Α π ό  τ η 
λίστα Λαγκάρντ, η 
οποία και επισήμως 
πλέον, δεν αποτε-
λεί αξιοποιήσιμο 
εργαλείο για την 
καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, τα 
εισπραχθέντα ποσά 
μέχρι τον Απρίλιο 
του 2018, ανέρχο-
νται, συνολικά, στα 
48,4 εκατ. ευρώ. 

• Α π ό  τ η 
λίστα Μπόργιανς, 
«σημαία ευκαιρίας» 
της περιόδου διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ, τα συνολικά 
εισπραχθέντα έσο-
δα ανέρχονται μό-
λις στα 17,2 εκατ. 
ευρώ για την ίδια 
περίοδο.

• Σ χ ε τ ι κ ά 
με τα εμβάσματα 
εξωτερικού, μέχρι 
το τέλος του 2015, 
ξεκίνησαν 1.015 έ-
λεγχοι. Από τον Ια-
νουάριο του 2016 
μέχρι και τον Απρί-
λιο του 2018 έχουν 
γ ίνε ι  μόλ ις  360 
έλεγχοι με τις συ-
νολικές εισπράξεις 
να ανέρχονται στα 
48,7 εκατ. ευρώ.

 Η Κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ είναι πρώτη 
στη φοροεπιδρομή, 
αλλά τερματίζει τε-
λευταία στην πάτα-
ξη της φοροδιαφυ-
γής». 
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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 Sean Thomas Christopher 
Durkan του Michael και της Mary 
Helena, το γένος Lawlor, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στο Δουβλίνο, 
και η Ελισσάβετ Χατζηνώτα, του 
Ευάγγελου και της Φωτεινής Χα-

τζηνώτα, το γένος Σολαχίδου, που γεννήθηκε 
στην Πτολεμαϊδα και κατοικεί στο Δουβλίνο, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

 Δήμος 
Νάουσας 

προς
 ιδιοκτήτες 
οικοπέδων: 
Κόψτε την 

έντονη 
βλάστηση 

στις 
ιδιοκτησίες 

σας
Ο Δήμος Νάουσας καλεί τους ιδιοκτήτες 

οικοπέδων να προβούν εντός σύντομου 
χρονικού διαστήματος στην αποψίλωση της 
έντονης βλάστησης στις ιδιοκτησίες τους, 
καθώς και στον καθαρισμό τους από ξερά 
χόρτα και εύφλεκτα υλικά, ώστε να αποσο-
βηθεί κάθε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς 
τη θερινή περίοδο.

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε 
αρκετές περιπτώσεις είναι εστία μόλυνσης 
και αιτία ύπαρξης τρωκτικών & φιδιών, γε-
γονός που πρέπει να αλλάξει με την πα-
ρέμβαση των ιδιοκτητών και να διατηρηθεί 
σε επίπεδα ασφάλειας και αισθητικής σε 
όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε διαφορετική περίπτωση Δήμος Νά-
ουσας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες εφαρμόζοντας αυστηρά τον Κανο-
νισμό Καθαριότητας.
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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 Tετάρτη 

11 Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
η Ιωάννα (Νούλα) Παπαδο-
πούλου σε ηλικία 81 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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

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

• ΑΠΟ 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 Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν 
να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟ 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

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ & ΙΟΥΛΙΤΗΣ
(οδ. Κοντογεωργάκη)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ & ΙΟΥΛΙΤΗΣ
Οι Ιερές ακολουθίες, προς τιμή των Αγίων Ενδόξων 

Μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίττης, θα τελεσθούν ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
19.00 Πανηγυρικός Εσπερινός-Αρτοκλασίες
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
7.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θ. Λειτουργία
19.00 Εσπερινός-Παράκληση Αγίων
Την Κυριακή 15 Ιουλίου δεν θα λειτουργήσει το παρεκ-

κλήσιο του Αγίου Στεφάνου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-7-2018  ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΟΡΘΡΟΣ 
ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΡΕΚ-
ΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 3

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.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

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

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

Υποδοχή λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα 

Βέροιας και πανήγυρη Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 
Το Σάββατο 21 Ιουλίου στις 7.00 

μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής 
στην Πατρίδα Βέροιας, θα πραγ-
ματοποιηθεί η υποδοχή των Τιμίων 
και Χαριτόβρυτων λειψάνων των 
Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Μαρτύ-
ρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρή-
νης, των εν τη Θέρμη της Λέσβου 
μαρτυρισάντων.

Τα Ιερά λείψανα θα αναχωρή-
σουν από την Πατρίδα την Παρα-
σκευή 27/7/2018, εορτή του Αγίου 
Παντελεήμονος του Ιαματικού, μετά 
τον Εσπερινό (στις 19:45). 

Πρόγραμμα 
Ιερών Ακολουθιών:

Σάββατο 21/7/2018
19:00 Υποδοχή Ιερών Λειψάνων 

– Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
Καθημερινά
7:30 Όρθρος – Θ. Λειτουργία 
19:00 Εσπερινός – 
Παράκληση στους Αγίους
Τετάρτη 25/7/2018
 (παραμονή εορτής Αγίας Παρασκευής)
19:00 -20:00 Πανηγυρικός Εσπερινός 
Πέμπτη 26/7/2018   (εορτής Αγίας Παρασκευής)
7:30 – 10:00 Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 7:00 το πρωί έως τις 
23:30 το βράδυ.
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Τη «Μπαρμπούτα» πολλές 
πένες εξύμνησαν και για την 
περιγραφή της χύθηκε πολ-

λή μελάνη. Τις ομορφιές της τον πα-
λιό καιρό τις χαιρόντουσαν όχι μόνον 
οι Βεροιείς αλλά και οι κάτοικοι των 
γειτονικών πόλεων. Εκδρομείς από 
Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Κοζάνη, Γιαν-
νιτσά, είχαν ως πρώτη επιλογή για 
τις ψυχαγωγικές τους εξορμήσεις, τις 
ολόδροσες όχθες του Τριποτάμου και 
ιδιαίτερα τις όχθες που γειτόνευαν με 
τη Μπαρμπούτα.

Την προπολεμική εποχή και 
τα πρώτα μετακατοχικά χρόνια η 
«Μπαρμπούτα» βρισκόταν στις δόξες 
της. Την αυλή της και τα ολοκάθαρα 
τραπεζάκια της κατέκλυζαν οι επισκέ-
πτες που απολάμβαναν το δροσερό 
καλοκαίρι τους κάτω από τα αιωνόβια 
πλατάνια και δίπλα στο ποτάμι όπου 
κυλούσαν τα νερά ακατάπαυστα.

Ο ελληνικός καφές και το ουζάκι 
που το συνόδευε το πιατάκι με λίγο 
τυρί, με την αντζούγια και τις ελίτσες, 
αποτελούσαν τη συνηθισμένη παραγ-
γελία των εκδρομέων. Για τις κυρίες 
και τα παιδιά, η παραγγελία περιλάμ-
βανε βανίλια σε κρύο νερό από τη 
διπλανή πηγή.

Με κάποιον καλό μου φίλο, απο-
φασίσαμε τις προάλλες να επισκε-
φθούμε την περιοχή για να δούμε 
«ιδίοις όμμασι» αν διατηρεί κάτι από 
την προτερινή της γοητεία ή αν α-
πλώς επιβιώνει χωρίς τις παλιές της 
χάρες.

Ξεκινήσαμε από την αφετηρία του 
δρομίσκου που φέρει την ονομασία 
«Μονοπάτι της βασίλισσας Βεργί-
νας».

Το σπίτι των Βλάχων με την εντυ-
πωσιακή αρχιτεκτονική του, θα ήταν 
μια ευχάριστη νότα, εάν δε χαλούσε 
την εικόνα η θέα των ρυπαρών υπο-
λειμμάτων ενός εν αχρηστία παλαιού 
αφοδευτηρίου.

Συνεχίζουμε την κάθοδό μας προς 
το ποτάμι, πορευόμενοι στο δύσβατο 
γκαλντερίμι και αναλογιζόμαστε πόσο 
χρήσιμη θα ήταν μια ξύλινη κουπα-
στή σ’ όλο το μήκος της διαδρομής.

Λίγο προτού φτάσουμε στη μεγά-
λη γέφυρα, χαιρόμαστε το συγκρότη-
μα των αναπαλαιωμένων κτιρίων που 
στεγάζουν κοινωφελείς υπηρεσίες και 
αποτελούν στολίδι της περιοχής.

Μετά τη γέφυρα, μας περιμένει 
απογοήτευση: Κάποια ελεεινά κατά-
λοιπα κιγκλιδωμάτων στην παρόχθια 
περιοχή, περιμένουν εδώ και δεκαε-
τίες την αντικατάστασή τους που δεν 
λέει να έλθει. Ατύχημα μέχρι στιγμής 
δεν έγινε!

Διασχίζουμε τη μικρή γέφυρα και 
περνάμε το κατώφλι του εξοχικού 
κέντρου. Προχωράμε στην αυλή ό-
που μας αναμένει η έκπληξη. Πολλά 
πράγματα έχουν αλλάξει και κάποιες 
τέντες υποκαθιστούν τα πλατάνια 
που χάριζαν κάποτε τη δροσιά στους 
επισκέπτες. Και μόνο τα πεντακάθα-
ρα τραπεζάκια εκεί στα κάγκελα και 
δίπλα στο ποτάμι, θυμίζουν κάτι από 
την παλιά εποχή.

Εκεί καθόμαστε κι εμείς. Παραγ-
γέλνουμε τον καφέ μας και απολαμ-
βάνουμε το μουρμουρητό που αφή-
νουν τα νερά καθώς κινούνται στην 
κοίτη του ποταμιού.

Απλώνουμε το βλέμμα στην αντι-
κρινή πλαγιά με την ελπίδα ν’ αντικρί-
σουμε όπως παλιά, την καταπράσινη 
χλωρίδα που ανέβαινε προς το δρόμο για να συναντήσει τα λουλου-
διασμένα παρτέρια και τα δεντράκια που ομορφαίνουν το γύρω χώρο. 
Αλλοίμονο! Κατάξερος ο χώρος, ανύπαρκτη στην πλαγιά η χλωρίδα. 
Και στο δρόμο, ούτε δεντράκια, ούτε λουλουδιασμένα παρτέρια.

Διατυπώνουμε στον καταστηματάρχη τη δυσαρέσκειά μας και του 
υποδεικνύουμε να ζητήσει την παρέμβαση της δημοτικής υπηρεσίας. 
Η απάντησή του ξεκαθαρίζει το τοπίο: «Πού να πρωτοπροφτάσουν 

κι αυτοί! Πήγα όμως και τα είπαμε. Δεν έγινε φυσικά 
τίποτε».

Επιμείναμε: «να ξαναπάς! Να ευπρεπιστεί ο χώρος απέναντι. Να 
λειτουργήσεις και τη σκάλα σου που βγάζει στο οικόπεδο του φούρνα-
ρη, στην οδό Δήμητρας. Και η αυλή σου εδώ ν’ ανοίξει. Να βλέπει στο 
βάθος μέχρι το βράχο».

Κακόμοιρε νοσταλγέ! Πασχίζεις να επαναφέρεις την παλιά εικόνα 

της Μπαρμπούτας. Δε θα τα καταφέρεις. Άλλη εποχή τότε, άλλος κό-
σμος.

Αποχαιρετίσαμε την Μπαρμπούτα του αιώνα μας και υποσχεθήκα-
με πως θα την επισκεφθούμε και πάλι.

Ενδόμυχα είπαμε: Πάλι καλά που υπάρχει κι αυτή!
Ο.Σ.

Μπαρμπούτα!
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑΣ
Από τον Σύλλογο, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» 
προκηρύσσεται η πρόσληψη εργαζόμενου-ης με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου 4ωρης απασχόλησης με την ειδικότητα (υ-
πευθύνου) Διοικητικού υπαλλήλου, «Κοινωνικού/ης Λειτουργού 
και φροντίστριας που θα απασχοληθεί στη δομή του Συλλόγου, 
που εδρεύει στη Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10)  Αριθμός θέσε-
ων:Τρεις (3)

Ειδικά ζητούντα και καλούνται
Α. Διοικητικός υπάλληλος-υπεύθυνος της δομής του Συλλό-

γου, ηλικίας 28-50 ετών, μερικής απασχόλησης, για εργασία για 
αόριστο χρονικό διάστημα. Τα προσόντα που χρειάζονται και 
απαιτούνται για τη θέση είναι:

1. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, σχετικής με το αντι-
κείμενο (Λογιστικής και Διοίκησης επιχειρήσεων-Management 
και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών).

2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Αγγλικής ορολογί-
ας στο αντικείμενο εργασίας του/της..

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Καλή σωματική και ψυχική υγεία
5. Δίπλωμα οδήγησης.
Θα ληφθούν σοβαρά και ιδιαίτερα υπόψη επί πλέον προ-

σόντα όπως: 1.Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε 
Μ.ΚΟ και ψυχοκοινωνικούς φορείς, που ασχολούνται με τις 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως ενδοοικογενειακή, εργασι-
ακή βία, κακοποίηση κ.λπ., ευχέρεια στην μελέτη, εκπόνηση, 
υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, που σχετίζονται με 
την λειτουργία της δομής και δυνατότητα διαχείρισης προγραμ-
μάτων χρηματοδότησης. 

Δικαιολογητικά
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος.
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών.
6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες.
7. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Β. Κοινωνικός- ή λειτουργός ηλικίας 25-50 ετών, μερικής 

απασχόλησης για εργασία για αόριστο χρονικό διάστημα Τα 
απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1. Απαραίτητος πανεπιστημιακός τίτλος ή ανώτερης σχολής 
σπουδών κοινωνικής εργασίας η ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο 
(Κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών) και άδεια ασκήσε-
ως επαγγέλματος.

2.Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς γνώση Ελλη-
νικής και Αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της.

3.Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
5.1κανότητα για την παρακολούθηση των ωφελουμένων της 

δομής του Συλλόγου, η ψυχολογική στήριξη τους η συνοδεία 
και εκπροσώπηση τους όπου κριθεί απαραίτητο, καθώς και η 
σύνταξη ενός οδηγού παραπομπών.

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη προηγούμενη σχετική εμπειρία 
σε παρόμοιες δομές (Μ.ΚΟ) αντιμετώπισης ζητημάτων ενδοοι-
κογενειακής βίας.

Δικαιολογητικά
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
6. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Γ. Φροντίστρια ηλικίας 25-50 ετών, μερικής απασχόλησης 

για εργασία για αόριστο χρονικό διάστημα Τα προσόντα που 
χρειάζονται και απαιτούνται είναι:

1. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης σχολής 
σπουδών κοινωνικής εργασίας.

2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4. Ικανότητα για την εν γένει φροντίδα του χώρου της δο-

μής, την υποδοχή, εξυπηρέτηση και παρακολούθηση των ωφε-
λουμένων της δομής του Συλλόγου.

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και ιδιαίτερα επί πλέον προσό-
ντα όπως:

1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία σε δομές (Μ.Κ.Ο), υπηρε-
σίες Τ. Α και Δημοσίου Δικαιολογητικά

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
6. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα σχετικά έγγρα-

φα από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτούς άτομο στα γραφεία του 
Συλλόγου, που βρίσκονται στον τρίτο όροφο της οικοδομής, 
που κείται μέσα στη Βέροια και επί της οδού άλλοτε Αριστο-
φάνους και τώρα Β. Χατζίκου 10 από 16ης-07-2018 μέχρι 31-
07-2018 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής από την 
11.00 πρωινή έως 1.00μ.μ ή ακόμη και ηλεκτρονικά στο email, 
erasmos.veria@gmail.com και σε κάθε περίπτωση για κάθε 
ανάγκη η επικοινωνία μπορεί να γίνει στο τηλ. 2331-74073.

Για περισσότερη ενημέρωση στο παραπάνω email του 
Συλλόγου.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Προβολές ντοκιμαντέρ 
και εργαστήριο 

stop motion 
animation στη 

Δημόσια Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας

Το Veria Tech Lab της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας με μεγάλη διάθεση πειραματισμού φιλοξενεί 
το Docs on Wheels! Από τις 9 μέχρι τις 14 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες δράσεις, καθώς 
έφηβοι κάθε εθνικότητας θα κληθούν να ανταλλάξουν 
εμπειρίες μπροστά στην κάμερα, ντύνοντας τις ιστορίες 
τους με stop motion animation στο εργαστήριο «Κινού-
μενα Πορτρέτα».

Στο πλαίσιο της δράσης που διοργανώνεται από το 
Exile Room με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ 
στην Αθήνα, θα προβληθούν και δύο πολύ σημαντικά 
ντοκιμαντέρ των τελευταίων ετών, το «Σαλάμ Γείτονα» 
των Ζακ Ινγκράσι & Κρις Τεμπλ και το «Τραγούδι της 
Λαχόρης» των Σαρμίν Ομπάιντ-Σινόι & Άντι Σόκεν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Παρασκευή 13 & Σάββατο 
14 Ιουλίου, 11.00-14.00
Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Γιακουμάτου
Θέλετε να μοιραστείτε την ιστορία σας και να εξερευ-

νήσετε το stop motion animation; Τότε αυτό το εργαστή-
ριο είναι φτιαγμένο για εσάς! Το Exile Room και το Veria 
TechLab προσκαλούν εφήβους 13-19 ετών να παίξουν 
με κάμερες και να διηγηθούν ο ένας στον άλλον απο-
σπάσματα από την καθημερινότητά τους. Η πρώτη 
μέρα θα είναι αφιερωμένη στην καταγραφή και στο παι-
χνίδι με την εικόνα και τον ήχο, ενώ τη δεύτερη μέρα θα 
«ντύσουμε» τις συνεντεύξεις μας με κινούμενα αντικεί-
μενα που θα κατασκευάσουμε μαζί και θα παίξουμε με 
τις τεχνικές του animation. Δεν απαιτείται προηγούμενη 
γνώση οπτικοακουστικών μέσων, ενώ τον εξοπλισμό 
θα τον παρέχει η διοργάνωση.

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

Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα
Διάρκεια εργαστηρίου: 3 ώρες x 2 ημέρες
Ηλικίες: 13-19 ετών
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Για δηλώσεις συμμετοχής για το εργαστήριο 
animation, επικοινωνήστε με τη Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη της Βέροιας στο τηλ. 2331024494

http://docsonwheels.exileroom.gr/el/veria/
http://docsonwheels.exileroom.gr/el/veria-workshop/

Την Δευτέρα 23 Ιουλίου στη Νάουσα
Φιλανθρωπική μουσική 

συναυλία με την 
Ορχήστρα «Νέοι με Όραμα»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργανώνει μουσική συναυλία – αφιέρωμα 
στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες με την «Ορχήστρα Νέοι με Όραμα» την Δευτέρα 
23 Ιουλίου 2018 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας και ώρα 21:30.

Την πολυμελή ορχήστρα αποτελούν νέοι από την Ημαθία. Τραγουδούν: Μαριάμ 
Σεπιτάνου, Μαρία Τζόρου, Αντωνία Ζούρα, Εύα Χατζίδου, Τάσος Σιδηρόπουλος. 
Ενορχήστρωση: Πέτρος Ρίστας. Διεύθυνση Ορχήστρας: Ελένη Παγγούρα.

Είσοδος: Αντί εισιτηρίου τρόφιμα μακράς διάρκειας τα οποία θα διατεθούν για τις 
ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάουσας.

Καλοκαιρινή Eκστρατεία
 Aνάγνωσης και Δημιουργικότητας 

2018 της Δημοτικής 
βιβλιοθήκης «Θ. Ζωγιοπούλου»

Η Δημοτική 
βιβλιοθήκη «Θ. 
Ζωγιοπούλου» 
συμμετέχει για 
τρίτη συνεχόμε-
νη χρονιά στην 
Κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ή 
Εκστρατεία Ανά-
γνωσης και Δη-
μιουργικότητας 
2018 με τίτλο 
«Αγαπημένα Δε-
δομένα: παρα-
τηρώ και μετρώ 
τον κόσμο» στην οποία συμμετέχουν 148 μέλη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιο-
θηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 

Αυτό το καλοκαίρι θα παρατηρήσουμε και θα μετρήσουμε μαζί με τα παιδιά 
τον κόσμο μας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει 20 δράσεις  θα υλοποιηθεί στους χώρους 
της Δημοτικής βιβλιοθήκης από 20 Ιουνίου έως 7 Σεπτεμβρίου και ώρες  10-
11.30 π.μ. και απευθύνεται σε παιδιά 9-12 ετών με προεγγραφές. 

 13 Ιουλίου «ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Έργα τέχνης με όλες τις 
αισθήσεις

Μια περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτεχνών που μπορείς να τα αγγίξεις, 
να τα μυρίσεις, να τα ακούσεις. Τα έργα τέχνης δεν φτιάχνονται μόνο για να τα 
βλέπουμε!



Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
παρουσιάζει τον ξεκαρδιστικό μονό-
λογο του Γιώργου Γαλίτη «Τα Ραδίκια 
Ανάποδα», ο οποίος δεν λέει να μας 
αφήσει χρόνους, να μείνει στον τόπο 
και να τινάξει τα πέταλα. Τώρα πια 
δεν τον πάνε τέσσερις αλλά επτά. Ε-
πτά χρόνια επικηδείας, Έβδομη φορά 
θανατερά!

Γι’ αυτό ξαναήρθε η ώρα σας να τα 
ξαναδείτε στη Νάουσα σε μία μοναδι-
κή και φαρμακερή παράσταση, την Τε-
τάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:15 
στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, …εν 
τόπω χλοερώ και αναψύξεως!

Λίγα λόγια για το έργο:
Πρόκειται για την πιο μαύρη, ά-

ραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική 
και selfie παράσταση για τσέμπαλο, 
φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλάκιο. 
Ένα one dead man show, ένα black 
total κωμικό μονόλογο με δεκατρείς 
ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδει-
ους που και νεκρούς ανασταίνουν!

Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαί-

ει, τους οδύρεται, μα και τους υποδύ-
εται, ο αξιομακάριστος Γιώργος Γα-
λίτης, ενώ σκηνοθετεί, με σπαραγμό 
ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, 
ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα» και 
ελπίζουμε να κλάψετε (απ’ τα γέλια). 
Μια παράσταση που θα ζείτε να τη 
θυμόσαστε.

Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία: 
Γιώργος Γαλίτης

Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακί-
δης

Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: 
Τόλης Κετσελίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία 
Σχοινά

Γενική Είσοδος: 5€. Προπώληση 
εισιτηρίων: Γραφείο Πολιτισμού Δήμου 
Νάουσας (Δημαρχείο, 1ος όροφος, 
ώρες γραφείου, τηλ.: 2332350338-
50360-50375), CITY ESPRESSO 
BAR, Ζαφειράκη 12, Νάουσα, τηλ.: 
2332021999.
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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 δηλώ-
σουν συμμετοχή στα γραφεία της Λέσχης μας. Α΄ περίοδος 16-23 Ιουλίου, Β΄ περίοδος 20-27 Αυγούστου και Γ΄ περίοδος 
23-30 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 953683.

Το Δ.Σ.

Οι «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ 
ΦΩΝΕΣ» στο 36ο 

Χορωδιακό Φεστιβάλ 
στην Πρέβεζα

Στη μαγεία της χορωδιακής μουσικής και του 
πολιτισμού βρέθηκε για τέσσερις μέρες στην Πρέ-
βεζα  η χορωδία ενηλίκων του Δήμου Αλεξάνδρειας  
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ» για να συμμετάσχει 
στο 36ο Χορωδιακό Φεστιβάλ που διοργάνωσε με 
απόλυτη επιτυχία   η Χορωδία Πρέβεζας «Αρμο-
νία»

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε το βράδυ 
της Κυριακής στο Αρχαίο θέατρο Νικόπολης το ο-
ποίο «πλημμύρισε» με φωνές, ήχους και πολιτισμό 
από 26 χορωδίες  από 18 χώρες με πάνω από 
1000 χορωδούς 

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου
Η Νάουσα θα ξαναδεί 

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»



Έκαναν και συνεχίζουν να 
κάνουν, ακόμη και 10 μέρες 
μετά τον θάνατό του τον γύρο 

το διαδικτύου, τα σχόλια φίλων και 
γνωστών του Γιώργου Γαλανομάτη, 
ενώ είναι άπειρα τα τηλεφωνήματα, 
για την έκφραση των συλλυπητηρίων 
προ τους οικείους του. Σχόλια εκτίμη-
σης  και αγάπης, μερικά από τα οποία 
σας παραθέτουμε:

ΗλίαςΑντωνούδης
Θλίψηαπέραντη!
Οαγαπημένοςφίλος,ομέντορας,οσυνεργάτης,

σταόμορφαχρόνιατηςΒέροιαςμας!
Καλόσουταξίδι«καλέμουάνθρωπε».
Ίσως να μην το ξέρεις, αλλά σου «χρωστάω»

πολλά...
Καιθαμουλείψειςπολύ.

ΕυφραιμιδηςΜακης
ΑγαπητέμουφίλεΓιώργοΓαλανομάτηκαλοσου

ταξίδι!!
Δημοσιογραφεμου!!
Θαμαςλείψεις
Πόσαπράγματαδενμάθαμεστομικρόσχολείοτο

κουρείοσου!!
Πόσαγλέντιαμετραγούδιακαικέφιαδενκάναμε

στοστέκιτωνψαράδωνστονΑλιάκμονα
Πόσες κουβέντες γιαποδόσφαιροπου σαν και

πολιτικήδιαφωνώνταςκαισυμφωνώνταςδενκάναμε
Πόσαπειράγματακαιφαρσεςσεφίλους
Καιόμωςήρθετοτέλοςτηςγήινηςζωήςσου
Μαςαφήνειςνασεθυμόμαστεγιαπαντα
Εγώο«Μπόλαρης«οπωςμεαποκαλουσες,σε

αποχαιρετώπερήφανοςπουσεγνώρισε
Καλο ταξίδι καιπαλι και χαιρετισμούςστουςφί-

λουςπουσεπεριμένουνεκειεπάνω
ΓειασουΓιώργο

Μπαμπης
Οιάνθρωποιφεύγουναπόκοντάμαςμόνοόταν

τουςξεχάσουμε.
Οκ.Γιωργοςζειμέσααπόταπαιδιάτου.

ΧαρουλαΟυσουτζόγλου
Δενάφησεπίσωτουμόνοοικογένεια.
ΟΓιώργοςάφησεκαιτοτεράστιοέργοτηςκατα-

γραφήςμεγάλουμέρουςτηςαθλητικής Ιστορίαςτου
τόπου.

Θατονθυμόμαστεπάνταμεαγάπη.

ΆκηςΚεχάογλου
ΕΦΥΓΕΣ........ΑΛΛΑ, ΕΓΡΑΨΕΣ, ΕΙΠΕΣ,ΔΙΔΑ-

ΞΕΣΣΟΦΑΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΣΑΝΣΟΦΟΣΠΟΥΗΣΟΥΝ.
ΕΔΩΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙΤΟ.......’’ΟΥΔΕΙΣΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΤΟΣ’’!!!!

ΑΥΤΟΙΣΧΥΕΙΓΙΑΠΟΛΛΟΥΣ.ΓΙΑΤΟΝ‘’ΣΤΕΦΟ’’
ΓΙΑΤΟΝ ‘’ΓΙΑΝΝΗ’’ ΓΙΑΤΟΝ ‘’ΘΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ’’ ΓΙΑ
ΤΟΝ‘’π.ΑΝΤΩΝΙΟ’’ΚΑΙΛΙΓΟΥΣΑΚΟΜΗ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ
ΓΝΩΡΙΣΑΣΤΗΖΩΗΜΟΥΔΑΣΚΑΛΕΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ.

ΑΝΤΙΟ‘’ΚΥΡΙΕΓΙΩΡΓΟ’’.

ΓΑΚΗΣΡΕΜΟΣ
Με κουρευε απο μικρο παιδι ανεβαζοντας

με στηνπολυθρονα με ενα ξυλοπου επιανε τα
μπρατσαγιατιημουνχαμηλα.

Φιλοςτηςοικογενειαςμας,τουμπαμπαμουδιπλα
στομαγαζιμας,θαυμαστηςτουθειουμουτουΣουλη
Βαρακλη (ποδοσφαιριστη)και πολυωραιος, παντα
χαμογελαστος.

Θασεθυμομαστεμεαγαπη.

ΚΕΜΑΛΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΚΥΡ ΓΙΟΡΓΟΣΜΕΓΑΛΟΣΑΝΘΡΩΠΟΣΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣΜΟΥ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΘΗΚΕ

ΟΤΑΝΤΟΥΤΟΕΙΠΑΟΤΙ«ΕΦΥΓΕ».ΕΙΧΑΝΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΓΑΛΗΦΙΛΙΑΚΑΙΕΚΤΙΜΗΣΗ.

ΟΧΙΟΜΩΣΔΑΚΡΥΑΓΙΑΤΟΝΚΥΡΓΙΟΡΓΟ.ΜΟ-
ΝΟΤΙΜΗΚΑΙΠΕΡΙΦΑΝΙΑ.

ΜΑΣΜΕΝΟΥΝΟΙΑΞΙΕΣΤΟΥΚΑΙΟΙΑΡΧΕΣ
ΤΟΥ.ΝΑΕΙΣΤΕΚΑΛΑΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣΟΤΙ
ΘΑΣΑΣΠΡΟΣΕΧΕΙΑΠΟΨΗΛΑ.

ΑΘΑΝΑΤΟΣΚΥΡΓΙΩΡΓΟ.

ΕΥΓΕΝΙΑΑΣΙΚΙΔΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Τασυλλυπητηρια ειναι μια απλη λεξη μεπολλα

συναισθηματα.
Δεν ηρθα νασας ταπωαπο κοντα γιατι νομιζω

πωςθακηδευαγιαδευτερηφορατονδικομουμπα-
μπα και τα ματια μου δε σταματησαν να τρεχουν.
Ηταντοσοδυνατηηφιλιατουςαποπαιδιακαιτωρα
βρισκοντεπαλιμαζι.

Θα ειναι παντα στη σκεψη μου διπλα στο δικο
μουπατερα.

ΖΗΣΗΣΠΑΤΣΙΚΑΣΤΟΥΜΙΧΑΛΗ
Αγαπημένεκ.Γιώργοτωνπαιδικώνχρόνων.Δια-

τηρώζωντανέςτιςμνήμεςαπότοκουρείοκαιφυσικά
απόταχρόνιασουστοΛΑΟκαιτηνΒΕΡΓΙΝΑTV.

Ξεκουράστηκεςκαιξεκίνησεςνασυναντήσειςτην
αγαπημένησου.Καλόσουταξίδι!

ΛΑΖΑΡΟΣΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
Ένας άνθρωποςπου τίμησε τη δημοσιογραφία

τηςΗμαθίαςστονύψιστοβαθμόκαιάφησεπίσωτου
πολύτιμηπαρακαταθήκησταπαιδιάτουαλλάκαισε
ολουςεμας,ταέργατου,ταβιβλίατουκαιτηνπολι-
τείατουωςφωτεινουςφάρουςσκληρήςδουλειάςκαι
ανεξάντλητηςδημιουργίας.

Ναείναιελαφρύτοχώμαπουσεσκεπάζει.

ΣΟΦΙΑΖΕΙΜΠΕΚΗ
Με την ευγενεια και τηνπραοτηταπου τον χα-

ρακτηριζε στην καθημερινοτητα του και την αψογη
δημοσιογραφικη τουπαρουσια κ προσοφορα στα
αθλητικα δρωμενα τηςπολης μας,θα αποτελει για
ολους εμαςπου τονγνωρισαμε...σημειο...αναφορας
στιςζωες...μας.

ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣΧΡΙΣΤΟΣ
ΘέλωναγράψωγιατονΓιώργοΓαλανομάτηαλλά

δεν μου βγαίνει. Να γράψω για τοπόσο τον θαύ-
μαζα,πόσο τον αγαπούσα και τον εκτιμούσα.Που
τον γνώρισαότανήμουνστο γυμνάσιοακόμη, διότι
τουπήγαινα τις ανακοινώσειςπουβγάζαμε για τον
ΣύνδεσμοΦιλάθλων “Θύρα4” της ‘Βασίλισσας’ και
επειδήδιάβαζαφανατικάαπότότε,όλαόσαέγραφε
γιατηνομάδα,ειδικάεκείνεςτιςΤρίτεςμετοαναλυτι-
κόρεπορτάζτουκυριακάτικουαγώνακαιταεύστοχα
“παραλειπόμενα”(ηαγαπημένημουστήλη).

Να γράψω για την τύχηπου είχα αργότερα να
γίνουμεμέχρικαισυνάδελφοι,σεεκείνητηντεράστια
ομάδα του “Λαού” που κάποια εποχή οι αδελφοί
Πατσίκαμου έκαναν την τιμή ναμου εμπιστευτούν
μέχρικαιτηναρχισυνταξίατης.

Ναγράψωπωςανκαιήταντου“αθλητικού”μπο-
ρούσεναμαςσυμβουλέψειεξίσουκαιστο“πολιτικό”
καιναμαςκαθοδηγήσειδημοσιογραφικάσανδάσκα-
λοςαπότατόσαχρόνιατηςπείραςτου.

Ναγράψωγιατοπόσοκαλόςκαιέντιμοςάνθρω-
ποςήταν,γιατηνψυχή-μάλαμαπουείχε,γιατοπό-
σοάριστοςοικογενειάρχηςήτανκαιγια ταδύοάξια
παιδιάτου,πουταμεγάλωσεκυρίωςμεαρχέςαλλά
καιμεπερισσήφροντίδα.

Ναγράψωγιαταεξαιρετικάτσίπουραπουπίνα-
με, για τις ευφάνταστεςαντιδράσεις τουόταν επίτη-
δεςτουμιλούσαπαθιασμέναγιατονΠΑΟΚ(απότις
“άλλες”ομάδεςήτανμέγαςΑρειανός),ναγράψωγια
τοπάθοςπουείχεγιατηνομάδατηςΒέροιαςκαιγια
τονθησαυρότωναναμνήσεωνκαιτωνσημειώσεων
που κρατούσε, μέχριπου ταμετέφερεσεμοναδικά
βιβλίαγιατοείδοςτους.

Να γράψωπου εδώ κι ένα χρόνο όλο χαιρετι-
σμούς του έστελνα και δεν αξιώθηκα να τονσυνα-
ντήσωγιαμιαακόμηφορά,ενδεχομένωςκαιγιανα
μείνειμέσαμουωςανάμνηση,όπωςόταντονγνώρι-
σακαιτονέζησα.

Ίσωςταγράψωκάποτε.Τώρατομόνοπουθέλω
είναινατοναποχαιρετήσω.ΚαλόταξίδικύριεΓιώργο

και σ΄ευχαριστώ για τις στιγμέςπου μου χάρισες.
ΒίλλυκαιΜανώλησυλλυπητήριασεόλουςσας.

ΜΙΧΑΛΗΣΑΣΙΚΙΔΗΣ
Οαγαπητόςκ.Γιώργος,οαυτοδίδακτοςδημοσιο-

γράφοςπουαγάπησετόσοπολύτηνομάδατηςΒέ-
ροιαςκαιμετον«κολλητό»τουφίλοκαιφωτογράφο
Δήμοτηνακολουθούσανπαντού.

Τηνεικόνα τουμε τοαναφιλητόκλάμανααπαγ-
γέλειτονεπικήδειοστονφίλοτουδενθατηνξεχάσω
ποτέστηνζωήμου.

Πέρααπότηναγάπημου,ηεκτίμησηκιοσεβα-
σμόςθαείναιαιώνιος.Καλόταξιδι....

ΑποχαιρετίζονταςτονΓιώργοΓαλανομάτη
Στα πρώτα μου βήματα σαν ποδοσφαιριστής

ήσουνεκεί,τοίδιοκαισανπροπονητής,μεμεγάλω-
σες.

Τόνιζες τις επιτυχίες μου, αυστηρός κριτής στα
λάθη μου αλλάΔΙΚΑΙΟΣ και τοπιο σημαντικό, το
αισθανόμουν,ΜΕΑΓΑΠΟΥΣΕΣ.

Δενήτανπάντααρμονικήησυμβίωσημαςστον
ποδοσφαιρικόχώρο,υπήρξανδιαφωνίες,αντιθέσεις
πουποτέόμωςδεναλλοίωσαντηνμεταξύμας«χη-
μεία», δεν μαςστέρησαν τις ατελείωτεςσυζητήσεις
για την μεγάλη σου – μεγάλη μου αγάπη για την
«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΤΟΥΒΟΡΑ», τοαισθανόσουνΣΕΣΕ-
ΒΟΜΟΥΝ.ΣτοκαλόΚύριεΓιώργο.

ΣτέφανοςΓαϊτάνος

Αντίγιαεπικήδειολόγο
γιατονΓιώργοΓαλανομάτη

Ότανσυνεργάζεσαι,ζειςμεένανάνθρωπο,πάνω
από34 χρόνια, είναι δύσκολο νασταθείς απέναντί
τουαυτήτηνύστατηώρα.

ΚυρΓιώργοθέλωναπωδύολόγιαγιασέναπου,
κυριολεκτικά, δεν τα έχεις ανάγκη, αν και μου ήταν
υπερβολικάδύσκολο.Απότηνάλληείναιημοναδική
μουευκαιρίαναπωαυτάπουδενσουείχαπειποτέ.

Από τηνπρώτηστιγμήπου γνώρισα εσένα και
τηνεξαίρετηοικογένειάσου,ένοιωσαότιέγιναμέλος
της. Γιατί εσύ ήσουν αυτόςπουμε αγκάλιασες, με
δίδαξες,καιμεείχεςπάνταωςπρώτηεπιλογήσου.
Μεείχεςσανέναακόμαπαιδίσου.

Όμωςαςαφήσω τα εγώ.Εμείςπουγαλουχηθή-
καμε μέσαστην αθλητική δημοσιογραφία βγήκαμε
κερδισμένοι.Καιδεντολέμεεμείςαυτό.Θαθυμηθώ
ταλόγιαενόςπροπονητήπουείχεηομάδατηςΒέ-
ροιας, τουΜάκηΚατσαβάκη, ο οποίος έλεγεπως
«οιδημοσιογράφοιτηςΒέροιαςείναιέντιμοικαιαυτό
που κάνουν το κάνουν από αγάπη για την ομάδα
καιτοντόποτους».ΕσύκυρΓιώργομαςτοδίδαξες
αυτό.Όσοισυνεργαστήκαμεμαζίσου,αποκτήσαμε,
πιστεύουμε,αυτήντηναρετή.

Κάποιος άλλοςπροπονητής είχεπει: «Μα καλά
δενβλέπετετιγίνεταιστηνομάδα;Γιατίδενταγρά-
φετε!!!».Κιότανεμείςωςνέοιμαςέπιανεηέπαρση,
εσύκυρΓιώργομαςσυμβούλευες:«Κάντευπομονή.
Τοποδόσφαιροκρύβειπαγίδεςκιανδενείστευπο-
μονετικοί, θα κάνετε λάθη».Άλλοτε σε ακούγαμε,
άλλοτεόχι.Όμωςστηνσυνέχειαεσύδικαιωνόσουν…

Είχεςκιάλλοέναχάρισμαστηνδημοσιογραφική
σουπορεία.Δενπεριαυτολογούσες.Πάντα έπαιζες
τημπάλαχαμηλά.Ανκαιείσαιομοναδικόςπουχω-
ρίς ναφείδεσαι κόπο και χρήμα να καταγράψεις με
λεπτομέρειεςτηνιστορίατουποδοσφαίρουσεπέντε
τόμους,ωστόσοποτέ δεν είπες«ΕΓΩ». (Προσωπι-
κάσε ευχαριστώπουμου έδωσες την ευκαιρία να
προλογίσωτοπρώτοσουσυγγραφικό έργογια την
«Ιστορία τουΠοδοσφαίρουστηΒέροια».Μοναδική
στιγμή).ΚυρΓιώργοείμαστεβέβαιοιότιφεύγειςαπό
τηνζωήμεχαρά.Τοέλεγεςάλλωστεσεσυνεντεύξεις
σου:«Έζησαμιαυπέροχηζωή».Εσύτηνέκανεςυ-

πέροχη.Γιατίεσύδημιούργησεςαυτάπουεπιθυμού-
σες.Γιατίαφήνειςπίσωσουμιαόμορφηοικογένεια.
Παιδιά,εγγόνια,δισέγγονα.Ήσουνπάντακοντάτους
καιήτανπάντακοντάσου.

Όμωςείσαιχαρούμενοςγιατίεκείπουθαπας,θα
συναντήσεις τονάνθρωποπουμαζίαντιμετωπίσατε
τις δυσκολίες και τις χαρές της ζωής, χαρήκατε και
πονέσατε,αλλάπάντααγαπημένοικαιμονιασμένοι.
Τηνλατρεμένησουγυναίκα,τηνΑλεξάνδρα,ηοποία
στάθηκεκαιστάθηκεςαπέναντίτηςμεεντιμότητα.Το
έλεγεςκαιτοκαμάρωνες.

Είναιλίγααυτάπουλέωεκμέρουςόλωνπουσε
ζήσαμε.Όμως θασε θυμόμαστε και θα έχουμε να
λέμεπολύπερισσότεραστην καθημερινότητά μας.
Γιατίτοσώμασουθαείναιαλλού,αλλάηψυχήσου
ανάμεσάμας.Καιπάνταθασεακούμε.

Καλό ταξίδι πολυαγαπημένε μας δάσκαλε. Σε
ευχαριστούμε!!!

Στοστερνόαντίοθασουκάνωκαιένακομπλιμέ-
ντοπουδενστοέκαναποτέ:Σουπάειπολύηφανέ-
λα τηςΒέροιας, τηςαγαπημένηςσου«βασίλισσας»
τουβορρά,πουσύντομαθαβρειτονδρόμοτης.

ΚώσταςΤσιμόπουλος

Γιατονκ.ΓιώργοΓαλανομάτη,
τοναγαπητόκ.Γιώργο

Τοφετινόπαγκόσμιο κύπελλοποδοσφαίρου έ-
μελε να ήταν το στερνό για τον αγαπητό μας κ.
Γιώργο.Έτσιαποφάσισεημοίρα!!Έναςάνθρωπος
τουποδοσφαίρου, του αθλητισμού, της αθλητικής
δημοσιογραφίας-οπιοαναγνωρίσιμοςστοχώρο-
ο«πατριάρχης».Έφυγε«πλήρηςημερών»,αφήνο-
νταςπαρακαταθήκη–εκτόςτωνάλλων-μιαμεγάλη
φαμίλιαπου τον αγαπούσε και θα τον τιμά, όπως
αρμόζεισεέντιμουςκαιστοργικούςγονείς.

 Εύχομαι ολόψυχα στα μέλη της πολυμελούς
οικογένειαςτου,ναείναιόλοιτουςγεροί,νατονθυ-
μούνταικαινατοντιμούν.

Καλόταξίδικ.Γιώργο.
ΟυρσουζίδηςΝ.Γιώργος

ΒουλευτήςΗμαθίαςτουΣΥΡΙΖΑ

ΣτοΓιώργοΓαλανομάτηαντί….στεφάνου
ΤηνΤρίτη3Ιουλ2018,μεθλίψηαποχαιρετίσαμε

στηντελευταίατουκατοικίαένασυμπολίτημαςπου
συνέδεσετοόνομάτουμετηνκαθημερινήπαρουσία
τουστααθλητικάκαικοινωνικάδρώμενατηςΒέροι-
ας. Τον δημοσιογράφο – αθλητικογράφο  Γιώργο
Γαλανομάτη.Τον οικογενειάρχη, το σεβαστόφίλο,
τον επιχειρηματία, τον λάτρη τηςΒέροιας αλλά και
τηςποδοσφαιρικήςομάδας‘’ΒΕΡΟΙΑ’’.

Τον γνώριζα από ταπαιδικά μου χρόνιαπηγαί-
νοντας για κούρεμα στο κουρείο του. Πάντα ευ-
προσήγορος, απλός και γνώστηςπάντωνπερί τα
ποδοσφαιρικά.Αργότερα τον επισκεπτόμουν στα
γραφεία της εφημερίδας ‘’ΒΕΡΟΙΑ’’.  Ίσως ήταν, ο
πιοενημερωμένοςαθλητικογράφοςκαιόχιμόνονκαι
έτσιαντλούσααπόαυτόνγνώσειςστατεκταινόμενα
τουαθλητισμού.Τατελευταίαχρόνιαπου…μεγαλώ-
σαμεπλέον,μουανέλυεόλασχεδόντααθλητικάκαι
τοπικά δρώμενα της μικρής μας κοινωνίας με έναν
άκρωςαπολαυστικότρόπο.

ΟΓιώργοςΓαλανομάτηςπέτυχεστον τομέα του,
γιατί αγαπούσε τη δουλειά του. Σε ότι έγραψε και
δημοσίευσε είχε μεράκι και έψαχνε ναβρει  και να
προσφέρει το καλύτερο. “Η Ιστορία τουΠοδοσφαί-
ρουστηΒέροια”ήταντοέργοτηςζωήςτου.

Πολλοί φορείς τον τίμησαν για την προσφορά
του,τοδικαιούταν!!!

Θερμάσυλλυπητήρια τους γιούς τουΒίλλη,Μα-
νώλη,αλλάκαιόλητηνοικογένεια.

Γιώργο,αιωνίασουΗμνήμη
ΑλέξανδροςΤρομπούκης

ΤοευχαριστώτουΒίλυΓαλανομάτη
Ο ιδιοκτήτης του kerkidasport.gr, εκδότης των

εφημερίδωνΚΕΡΚΙΔΑ και ΒΕΡΟΙΑ και γιος του Γι-
ιώργου Γαλανομάτη οΒύλλης Γαλανομάτης, ανάρ-
τησεστηνπροσωπική τουσελίδαστο διαδίκτυο το
παρακάτωευχαριστήριο:

«Έναμεγάλοευχαριστώαπόταβάθητηςκαρδιάς
μου,σεόλους τουςσυγγενείς,φίλους, γνωστούςκαι
άγνωστους, για την έκφρασησυλλυπητηρίωνπρος
εμένα και την οικογένειά μου, για την απώλεια του
αγαπημένουμαςπατέρακαιπαππούΓιώργουΓαλα-
νομάτη,πουσυνεχίζονταιμέχρικαισήμερα.Ταλόγια
σαςείναιπαρηγοριάγιαεμάςκαιδείχνουνότιοιαξίες
αναγνωρίζονταικαιδενχάνονται.Πέρααπόαυτό,εμάς
προσωπικάμαςκάνουνπιοδυνατούς,ώστενασυνε-
χίσουμε,μετοίδιοήθοςκαικαλοσύνηπουμαςδίδαξε.

Σαςευχαριστώκαιπάλι».
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ΤασυγκινητικάμηνύματαγιατονΓιώργοΓαλανομάτη
Το ευχαριστήριο από τον γιο του Βίλυ Γαλανομάτη



Τηνομάδατωνκορασίδωνκαιτηνεανίδα,Χωμα-
τάΕλισάβετ,τουΑΟΡΓΒέροιαςμετιςπροπονήτριες
τους ΣανσαρίδουΜαρία, ΧωματάΚυριακή, Βασι-
λικήΔίντση, και την μπαλαρίναNataliaKnyazeva,
υποδέχθηκετοπρωίτηςΤετάρτης11 Ιουλίου2018,
οΔήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης,
ώστε να ενημερωθεί από τονπρόεδρο κ.Χωματά
Ευθύμιο  για τιςπρόσφατες μεγάλες επιτυχίες του
συλλόγου.

Η ομάδα αποτελούμενη από τις δεύτερης χρο-
νιάςκορασίδες, καθώςκαιαπό τιςπρωτοεμφανιζό-
μενες στην κατηγορίαπρώτης χρονιάς κορασίδες
κατέγραψεμεγάλεςεπιτυχίεςστουςεπίσημουςαγώ-
νεςτηςΕλληνικήςΓυμναστικήςΟμοσπονδίας,κατα-
κτώνταςσειράμεταλλίωνκαιδιακρίσεων.

Πιοσυγκεκριμέναηομάδακατέλαβε:
2ηθέσηστοΣύνθετοΟμαδικόστονΔιασυλλογι-

κόΑγώνατηςΑΕΣΓΒΕ
2ηθέσηστοΣύνθετοΟμαδικόστονΠροκριματικό

ΑγώνατηςΕΓΟ
3ηθέσηστοΣύνθετοΟμαδικόστονΤελικόΑγώ-

νατηςΕΓΟ
Επιπλέον,σε ατομικό επίπεδοοι αθλήτριες του

ΑΟΡΓΒέροιαςαγωνιζόμενεςπάνταστοΑ’ επίπεδο
κατέλαβαν:

ΧωματάΕλισάβετ: 2η θέσηστοπρόγραμμα με
στεφάνιστοναναγνωρισμένοαπότηνπαγκόσμιαΟ-
μοσπονδίαΡυθμικήςΓυμναστικήςαγώναAphrodite
Cup. Στον αγώνα αυτό μετείχαν οι 10 καλύτερες
νεανίδες σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πα-
νελληνίουπρωταθλήματος. Ήταν η καλύτερηστο
πρόγραμμαμεστεφάνιπίσωαπότηναθλήτριατου
Καναδάκαι5ηστηνμπάλακαι4ηθέσηστοΣύνθετο
Ατομικό και στο πρόγραμμα με μπάλα στονΔια-
συλλογικόΑγώνα τηςΑΕΣΓΒΕ , 7ηθέσηστοπρό-
γραμμαμεκορίνεςΚΑΙ6ηθέσηστονΠροκριματικό
αγώνατηςΕΓΟ.

ΔουλκερίδουΕλένη:3ηθέσηστοΣύνθετοΑτομι-
κόστονΠροκριματικόΑγώνατηςΕΓΟ,4ηθέσηστο
πρόγραμμαμεσχοινίστονΤελικότηςΕΓΟ.

ΠαυλίδουΜαρία-Στυλιανή: 2η θέση στο πρό-
γραμμαμεστεφάνιστονΤελικόΑγώνατηςΕΓΟ,4η

θέσηστοπρόγραμμαμεσχοινίστονΤελικότηςΕΓΟ.
Καλοϊδου Κωνσταντίνα: 5ηθέσηστοπρόγραμ-

μαμεστεφάνιστοΔιασυλλογικόΑγώνα τηςΑΕΣΓ-
ΒΕ,7ηθέσηστοπρόγραμμαμεσχοινίστονΔιασυλ-
λογικόΑγώνατηςΑΕΣΓΒΕ.

ΜακροδημήτρηΔήμητρα-Άρτεμις: 5η θέση στο
πρόγραμμα με στεφάνι στονΔιασυλλογικόΑγώνα
τηςΑΕΣΓΒΕ.

ΕλευθεριάδουΣμαράγδα (Β επίπεδο): 4η θέση
στοΣύνθετοΑτομικόστονΠροκριματικόΑγώνα της
ΕΓΟ,5ηθέσηστοΣύνθετοΑτομικόστονΤελικόΑγώ-
νατηςΕΓΟ,4ηθέσηστοπρόγραμμαμεσχοινίστον
ΤελικότηςΕΓΟ,5ηθέσηστοπρόγραμμαμεστεφάνι
στονΤελικόΑγώνατηςΕΓΟ,7ηθέσηστοπρόγραμμα
μεμπάλαστονΤελικόΑγώνατηςΕΓΟ,4ηθέσηστο
πρόγραμμαμεκορίνεςστονΤελικόΑγώνατηςΕΓΟ.

ΣτεργιούλαΕλένη:  6ηθέσηστοπρόγραμμαμε
σχοινίστονΤελικόΑγώνατηςΕΓΟ

Ο τελικόςαγώναςήταν το κριτήριο τηςπρόκρι-
σης για το κύπελλοΡυθμικήςΓυμναστικήςόπουοι
20καλύτερεςαθλήτριεςανάόργανοαπότηνΒόρεια
ΕλλάδαστοΑ΄Επίπεδοαγωνίσθηκαναπέναντιστις
20 καλύτερες αθλήτριες από την υπόλοιπη χώρα.
Τηνπρόκρισηεξασφάλισανοιεξήςαθλήτριες:

ΚαλοϊδουΚωνσταντίνα: 4 όργανα (σχοινί –στε-
φάνι –μπάλα-κορίνες) (μια από τις τρεις Βορείου
Ελλάδοςπουπροκρίθηκε και στα τέσσεραόργανα
καιμιααπότιςεφτάσυνολικά)

ΠαυλίδουΜαρία-Στυλιανή: 3 όργανα (σχοινί –
στεφάνι-μπάλα)

ΔουλκερίδουΕλένη: 3 όργανα (σχοινί –στεφάνι-
μπάλα)

ΜακροδημήτρηΔήμητρα-Άρτεμις: 3 όργανα (κο-
ρίνες–στεφάνι-μπάλα)

ΒέργουΣοφία:1όργανο(στεφάνι)
Οιδύοτελευταίεςαθλήτριεςλόγωτραυματισμού

δενκατάφερανναδώσουντοπαρώνστοντελευταίο
καιποιοσημαντικόαγώνατηςχρονιάςπουπραγμα-
τοποιήθηκεστηΑθήναόπουσυνολικάοι αθλήτριες
τουΑΟΡΓΒέροιας πραγματοποίησαν εξαιρετικές
εμφανίσεις.

Συγκεκριμένα, είχαν τιςπαρακάτω ε-
πιδόσεις:

Καλοϊδου Κωνσταντίνα: Κορίνες
:11650B(9ηθέση,πρώτηαπότηνΒόρεια
Ελλάδα)

Μπάλα : 11300β (11η θέση, πρώ-
τη από την Βόρεια Ελλάδα), Στεφάνι
:10900β(16η θέση, πρώτη από την Βό-
ρειαΕλλάδα), Σχοινί :9900β (23ή θέση,
τέταρτηαπότηνΒόρειαΕλλάδα)

ΔουλκερίδουΕλένη :Σχοινί :10800β (
10ηθέση,πρώτηαπότηνΒόρειαΕλλά-
δα),Μπάλα: 11200β (14ηθέση ,δεύτερη
απότηνΒόρειαΕλλάδα),Κορίνες:8100β
(27ηθέση)

Παυλίδου Μαρία-Στυλιανή: Σχοινί :
10700β(12ηθέση,δεύτερηαπότηνΒό-
ρειαΕλλάδα),Στεφάνι:10650β(18ηθέση
,πέμπτηαπότηνΒόρειαΕλλάδα),Μπάλα
:10850β(17ηθέση,πέμπτηαπότηνΒό-
ρειαΕλλάδα)

Οκ.Βοργιαζίδηςσυνεχάρηόλες τιςα-
θλήτριεςγιατιςεπιτυχίεςτουςκαθώςεπίσης
και τιςπροπονήτριεςκαι τονΠρόεδροτου
ΑΟΡΓΒέροιαςπουμετηναφοσίωσηκαιτη
σκληρήτουςδουλειάέχουνκαταφέρειναφέ-
ρουνσυνεχόμενεςδιακρίσειςστηνπόληενώ
τουςευχήθηκεστομέλλονναέχουνακόμη
περισσότερεςδιακρίσειςκαιμετάλλια.
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Αθλήτριες της Ρυθμικής Γυμναστικής
του ΑΟΡΓ Βέροιας στον Δήμαρχο Βέροιας

Επιτυχίες σημείωσαν οι αθλητές 
τους Ο.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
και στο 4ο Ενωσιακό Πρωτάθλημα 

Αντισφαίρισης Κεντροδυτικής Μακεδονίας 
που διεξήχθη το περασμένο Σαββατο-
κύριακο σε Γιαννιτσά και Έδεσσα. Στην 
κατηγορία Α12 αγωνίστηκαν ο Μαϊόβης 
Γιώργος ο οποίος έκανε πολύ καλό αγώνα 
και έδειξε πιο έτοιμος από την πρώτη του 
συμμετοχή.

ΣτηνκατηγορίαΚ12αγωνίστηκεηΜανωλοπού-
λουΑνθήηοποίακατέκτησετην3ηθέση.Στηνκα-

τηγορίαΑ16οΜιχάληςΑνανιάδης,οοποίοςήταν
καιομεγάλοςπρωταγωνιστής,κατάφερεμετάαπό
διαδοχικέςνίκεςναφτάσειστομεγάλοτελικόαφού
νωρίτερααπέκλεισετοΝο1τουταμπλό,κατακτώ-
ντας τελικά τη 2η θέση χάνονταςστοσούπερ tie
break11-9μετάαπόσκληρήμάχη.

«Αξίζουνπολλάσυγχαρητήριαστονεαρόαθλη-
τήοοποίοςδείχνειτουςτελευταίουςμήνεςναβρί-
σκεται σεπολύ καλή αγωνιστική κατάσταση υπό
τηνκαθοδήγησητουπροπονητήτουκΚουκουλο-
μάτηΣταύρου.ΟΠρόεδρος και τοΔ.Σ.συγχαίρει
όλους τουςαθλητές για τηνπροσπάθειά τους και
τις επιτυχίες τους» αναφέρει η ανακοίνωση του
συλλόγου.

ΔιακρίσειςτουΟ.Α.Αλέξανδροςστο4ο
ΕνωσιακόΠρωτάθλημαΑντισφαίρισης

ΚεντροδυτικήςΜακεδονίας

Σε ακόμα ένα σεμινάριο Brazilian 
Jiu-Jitsu αθλητές του ΑΣ Ρωμιός

Για ακόμα μια φορά αθλητές τουΑΣΡωμιόςπαρευρέθηκαν σε σεμινάριο brazilian jiu-jitsu στην
πρωτεύουσα,στηπεριοχήτηςΚηφισιάς.Επικεφαλήςτηςαποστολήςήτανουπεύθυνοςτωντμημάτων
ΜιχαήλωβΧρήστος. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου απονεμήθηκαν η μωβ ζώνηστονΜιχαήλωβ
ΧρήστοκαθώςκαιαπόδύοβαθμίδεςστιςυπάρχουσεςζώνεςστουςΠαπαδόπουλοΑθανάσιοκαιDavit
Murachashvili,στηνπενταμελήαποστολήτουσυλλόγουσυμμετείχανκαιοιΠαπαγιάννηςΣτέλιοςκαιΠε-
λέκηςΦώτιος.ΕυχαριστούμεθερμάτονδάσκαλοκαικαθοδηγητήμαςΠαντελήΠαναγίδη.



12 ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

Το περασμένο Σαββατοκύριακο 
στο Μαυροβούνιο πέρασαν οι 
Βαλκανικοί Αγώνες Παίδων 

- Κορασίδων Ά. Στην αποστολή της 
Εθνικής Ομάδας συμμετείχε και η 
Μέσκα Άννα απο την ομάδα Τζούντο 
της Βέροιας. Η Άννα δυστυχώς δεν 
κατάφερε να πάρει κάποια διάκριση 
αναμεσα απο τις άλλες πρωταθλήτριες 
Βαλκανικών χωρών.

Ηεμπειρίατηςσετέτοιουεπιπέδουδιοργάνωση
ήταν ελάχιστη διότι ασχολείται με το άθλημα του
Τζούντολιγότεροαπο2χρόνια.Ηηλικίατηςέπαιξε
καιαυτήτορόλοτηςδιότικαιπάλι…ήτανημικρό-
τερηστηνσυγκεκριμένη κατηγορία.Παρόλααυταη

Άννα στάθηκε άξια απέναντι στις δυνατότερες και
μεγαλύτερεςαθλητριεςκαιέδειξε ιδιαίτεροχαρακτή-
ρα αντιμετωπίζοντας αυτές στα ίσα.Μετά απομία
τέτοιαδιοργάνωσηθέλωνταςκαιμήαποκτάςάφθο-
νεςεμπειρίες.

Μετιςσωστέςδιορθώσειςσταλάθηκαιμεακόμα
μεγαλύτερες προσπάθειες κατα την διάρκεια των
προπονήσεωνσίγουραστο μέλλον ηΆννα θα κα-
ταφέρεινακατακτήσηακόμακαι τοχρυσόμετάλλιο
στουςσυγκεκριμένους αγώνες.Αξίζει νασημειωθεί
πωςηενλόγωαθλήτριαέχειενα ιδιαίτεροχάρισμα
τοοποίοδενεχουνπολλοίαθλητές.

ΗΆννα είναιπάντααπόλυτα«ψυχραιμη»καιμε
«0%άγχος»πριν απο καθε αγώνα.Πολλάπαιδιά
στηνηλικία τηςδενκαταφέρνουννασυγκρατήσουν
τονφόβοκαιτοάγχοςτους.Μεαυτότοδυνατόχαρτί
θαπαίξουμεστους επόμενουςαγώνες και σίγουρα
θα καταφέρουμε ναπετύχουμεόποιοστόχο και να
θέσουμε.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΖΟΥΝΤΟ

Κοντά σε μία πολύ σημαντική 
κίνηση βρίσκεται ο Διομήδης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του 

e-handball.gr η ομάδα του Άργους 
βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρώσει 
την μεταγραφή του Χρήστου Τσιγα-
ρίδα. Ο 18χρονος πλέι μέικερ είναι 
βασικό στέλεχος της Εθνικής Εφή-
βων και πραγματοποίησε πολύ καλή 

σεζόν με την φανέλα του Ζαφειράκη 
Νάουσας στην Α2 Ανδρών.

Οι«Λύκοι»θέλουνναδημιουργήσουνμίαομά-
δα«επενδύοντας»σενέαπαιδιά,όχιμόνοσεαυτά
πουπροέρχονται από τις ακαδημίες τους, αλλά
καισεάλλαπουέχουνταστοιχείαγιανασταθούν
στηνHandballPremier.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τηνσχολήπου θα
περάσειοταλαντούχοςάσσοςτουΖαφειράκη.

ΤοίδιομπορείνασυμβείκαιμετονΔεληχρήστο
πουέχειπρότασηαπότονΟλυμπιακό.

«Επένδυση»μετονάσσο
τουΖαφειράκηΧρήστοΤσιγαρίδα

οΔιομήδηςΆργους

Ο Μάκης Μαυρίδης και του χρόνου 
στον ΑΟΚ Βέροιας

ΟΑ.Ο.Κ.Βέροιας ανακοινώνει την ανα-
νέωση της συνεργασίας της με τονπρώτο
σκόρερ της ομάδας στην περυσινή σεζόν
ΙωακείμΜαυρίδη.ΟΚοζανίτηςforwardαπο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτιποιότηταςστο
όλο εγχείρημα της ομάδας,μιας και μιλάμε
για έναπαιδί με χρόνια επιτυχιώνσε όλες
τις εθνικές κατηγορίες μέχρι και το υψηλό-
τερο επίπεδο.Την χρονιάπουμαςπέρασε
μέτρησεσε22συμμετοχές14,1πόντουςκαι
ευελπιστούμετηνέασεζόνσεμιαχρονιάμε
υγείακαιεπιτυχίες.

Σε δύο δυνατά τουρνουά ελευ-
θέρας πάλης συμμετείχε το 
τελευταίο 20-ήμερο ο Άγγελος 

Αποστολίδης αποσπώντας και στις 
δύο το χρυσό μετάλλιο. Το Σάββα-
το 23 Ιουλίου στο τουρνουά του 
Neckargartach Heilbronn, όπου 
συμμετείχαν 140 αθλητές, ο Αποστο-
λίδης πάλεψε στα 68 κιλά ελευθέρας 
πάλης νικώντας και τους τρεις αντι-
πάλους του με πτώση.

Τοπροηγούμενο Σάββατο 30 Ιουλίου στο δι-
εθνές τουρνουά τουTuttlingenNennigen σε μια

διοργάνωση όπου συμμετείχαν 140
αθλητέςαπό την Ιταλία, τηνΕλβετία,
τηνΑυστρίακαι τηνΓερμανία,οΑλε-
ξανδρινόςπαλαιστήςαπέσπασεάλλο
ένα χρυσόμετάλλιο καιπάλιστα68
κιλάελευθέρας.Αυτόπουκάνεισημα-
ντικές τις τελευταίεςαυτές εμφανίσεις
τουΆγγελουΑποστολίδη είναι το γε-
γονόςότι έχει ξεπεράσει ταπενήντα
(50)χρυσάμετάλλια.Πιοσυγκεκριμέ-
νασταπεντέμισι χρόνιαπουπαλεύ-
ει στην Γερμανία έχει κατακτήσει 51
χρυσά,4αργυράκαι3χάλκιναμετάλ-
λιακαθώςκαιμια5ηθέση.

ΑργυρήηΓκουγκούδη
και2ηθέση

ΠανελληνίωςγιατονΗμαθίωνα
Αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η α-

θλήτρια του «Ημαθίωνα» Γεωργία Γκουγκούδη,
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων πάλης
στην άμμο το οποίοφιλοξενήθηκε στηνπαραλία
Κατερίνης.

Ηαθλήτριάμαςαγωνίστηκεστηνκατηγορίατων
60κιλώννεανίδωνκαικατέλαβετην2ηθέσηκατα-
κτώνταςέτσιτοαργυρόμετάλλιοπαρότιαγωνίστη-
κε σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία καθώς έως
καιτοτέλοςτου2018είναικορασίδα.ΗΓκουγκού-
δη τόσοως κορασίδαόσο καιως νεάνιδαπληρεί
τακριτήριαγιατηνσυμμετοχήτηςτονΣεπτέμβριο
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στην άμμο
πουθαφιλοξενηθείστηνΤουρκία.

ΟΠαλαιστικόςΣύλλογος τηςπόλης μας κατέ-
κτησε και την 2ηΠανελλήνια θέσηστην ομαδική
κατάταξη.

Ημαθίωνας Αλεξάνδρειας

ΣημαντικέςδιακρίσειςγιατονΆγγελο
Αποστολίδη,αργυρήηΓκουγκούδη

ΣτονΝΠΣΒόλου
στηνFooball

leaugeοΔημήτρης
Μελικιώτης

Ο22χρονος (10/07/1996)Ημαθιώτης
επιθετικός,έμεινεελεύθεροςαπότηνΑΕΚ
και βρέθηκε στηνπρωτεύουσα τηςΜα-
γνησίαςγιαναυπογράψειστηνεοφώτιστη
ομάδα της Football League στον ΝΠΣ
Βόλου. Πέρσι αγωνίστηκεως δανεικός
στην Κέρκυρα (5 συμμετοχές σε πρω-
τάθλημα και Κύπελλο), ενώ ξεκίνησε το
ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής
τηςΒέροιας.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«ΗΠΑΕΒΟΛΟΣανακοινώνειτηναπό-

κτησητουΔημήτρηΜεληκιώτη.Ο22χρο-
νος(10/7/1996)επιθετικός,οοποίοςέμει-
νεελεύθεροςαπότηνΑΕΚόπουκαιανή-
κε τα τελευταίαχρόνια,υπέγραψε τριετές
συμβόλαιομετηνΠΑΕΒόλος.

ΕπιπλέονοΔημήτρηςΜεληκιώτης εί-
ναιδιεθνήςμετηνΕθνικήομάδατωνΕλ-
πίδων».Νατουευχηθούμεκαλήεπιτυχία
αφού έχει το ταλέντο και τον χρόνο  να
κάνειμίανέααρχή.
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Στα 5 μέτρα από το κύμα υποχρεωτικά οι ξαπλώστρες
 - Δεν υπάρχουν «ιδιωτικές» παραλίες

1. Πώς παραχωρείται η χρήση αιγιαλού και παραλίας;
Αιγιαλοί και παραλίες είναι, βάσει του Συντάγματος, δημόσιοι 

(εκτός συναλλαγής) και κοινόχρηστοι. Κάθε χρόνο, το υπουργείο Οι-
κονομικών εκδίδει μια απόφαση με την οποία παραχωρεί το δικαίω-
μα απλής χρήσης τους στους δήμους, που με τη σειρά τους μπορεί 
να το παραχωρήσουν σε ιδιώτες ή δημοτικές επιχειρήσεις. Η πα-
ραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρου μπροστά από μια τουριστική 
επιχείρηση (λ.χ. ένα ξενοδοχείο) μπορεί να γίνεται απευθείας, ενώ 
στις υπόλοιπες περιπτώσεις μέσω δημοπρασίας από τον δήμο.

2. Υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες στη χώρα μας;
Οχι. Ακόμα κι αν μια επιχείρηση (λ.χ. ένα ξενοδοχείο) βρίσκεται 

ακριβώς μπροστά από μια παραλία, οφείλει υποχρεωτικά να διατη-
ρεί ελεύθερη την πρόσβαση των λουομένων (αν η μόνη δίοδος είναι 
μέσω των εγκαταστάσεών του).

3. Υπό ποιους όρους επιτρέπεται να τοποθετούνται ομπρέ-
λες και ξαπλώστρες;

Η μέγιστη παραχωρούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να ξεπερνά το 
50% μιας παραλίας. Και η μέγιστη κάλυψη της χρήσης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το μισό της έκτασης που παραχωρήθηκε: πρέπει 
να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι μήκους ενός μέτρου. 
Επιπλέον, οι ξαπλώστρες δεν επιτρέπεται... να είναι «η μία επάνω 
στην άλλη»: ένα τυπικό σετ (ξαπλώστρα - ομπρέλα - τραπεζάκι) 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να έχει χώρο 5 τετραγωνικών μέτρων.

4. Μπορούν οι ξαπλώστρες να φθάνουν στο κύμα;
Οχι. Υποχρεωτικά πρέπει να διατηρείται απόσταση 5 μέτρων 

από την τελευταία σειρά από ξαπλώστρες μέχρι τη θάλασσα.

5. Σε μια μεγάλη παραλία μπορούν να υπάρχουν πολλές 
παραχωρήσεις σε «ομπρελάδες»;

Ναι. Αλλά πρέπει να καταλαμβάνουν έως 500 τ.μ. έκαστος και 

να διατηρούν ανάμεσά τους ελεύθερη ζώνη 100 μέτρων (και συ-
νολικά να καταλάβουν έως το 50% μιας παραλίας). Η υποχρέωση 
ελεύθερης ζώνης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις χρήσης της πα-
ραλίας από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επαφή με αυτήν.

6. Τα εστιατόρια «επάνω στο κύμα» είναι παράνομα;
Ναι. Ο νόμος απαγορεύει ρητά την τοποθέτηση τραπεζοκαθι-

σμάτων από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

7. Τι ισχύει για τις καντίνες;
Μπορούν να καταλάβουν μέχρι 15 τ.μ. Πρέπει να λειτουργούν 

με άδεια και να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν επι-
τρέπεται να έχουν ηχεία και πρέπει να απέχουν 100 μέτρα από τις 
παραθαλάσσιες επιχειρήσεις (λ.χ. κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία).

8. Επιτρέπονται περιφράξεις επάνω στην άμμο;
Κατηγορηματικά όχι. Η παραχώρηση απλής χρήσης δεν ακυ-

ρώνει την κοινοχρησία του αγαθού. Επίσης απαγορεύεται οποια-
δήποτε κατασκευή που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος, όπως οι 
πακτώσεις με τσιμέντο.

9. Τι ισχύει για τη μουσική;
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στον δημό-

σιο χώρο. Στις περιπτώσεις παραθαλάσσιων επιχειρήσεων, η πα-
ραγόμενη στάθμη θορύβου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 ντεσιμπέλ.

10. Τι ισχύει για τον φωτισμό;
Πρέπει να είναι χαμηλός και περιορισμένος, στο απολύτως ανα-

γκαίο για λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης.

11. Αυτά ισχύουν για όλες τις παραλίες;
Ναι, εκτός από τις παραλίες των προστατευόμενων περιοχών 

(Natura), όπου υπάρχουν πιο συγκεκριμένοι περιορισμοί, όπως η 

απαγόρευση ισοπέδωσης των αμμοθινών και ο υποχρεωτικός κα-
θημερινός καθαρισμός τους.

12. Πού μπορεί να απευθυνθεί ένας πολίτης για να καταγγεί-
λει παρανομίες στη χρήση μιας παραλίας;

Τυπικά υπεύθυνοι είναι ο δήμος αλλά και το αρμόδιο Γραφείο 
Δημόσιας Περιουσίας (οι παλαιές Κτηματικές Υπηρεσίες). Αυτοψίες 
πρέπει να πραγματοποιούν και οι δύο για την τήρηση των όσων 
έχουν συμφωνηθεί, επομένως ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί σε 
οποιονδήποτε από τους δύο. Στην πραγματικότητα βέβαια, επειδή 
οι μισθώσεις παραλιών γίνονται κατά κανόνα σε τοπικούς επιχει-
ρηματίες, είναι ίσως σοφότερο να απευθυνθεί κάποιος απευθείας 
στο Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, κάνοντας έγγραφη καταγγελία. 
Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις (λ.χ. ηχορρύπανση) ενδέχεται να 
εμπλέκεται και η αστυνομία. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που ενοικι-
άζουν μέσα θαλάσσιας αναψυχής, αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το 
Λιμενικό Σώμα, το οποίο ορίζει και τους ειδικούς όρους λειτουργίας 
τους.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Την απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών και την απαγόρευση ει-
σόδου στην Ελλάδα άλλων δύο για παράνομες ενέργειες κατά της 
εθνικής ασφάλειας αποκαλύπτει η ‘’Kαθημερίνη’’.

Σύμφωνα με πληροφορίες από υψηλόβαθμες διπλωματικές 
πηγές, τα μέτρα που λαμβάνονται από την Αθήνα αποτελούν απά-
ντηση σε παράνομες ενέργειες εντός της ελληνικής επικράτειας, 
οι οποίες συνιστούν παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της 
Ελλάδας.

Ανάμεσα στις κατηγορίες που απευθύνει η Αθήνα προς τους 
διπλωμάτες είναι οι απόπειρες αλίευσης και διακίνησης πληροφορι-
ών, αλλά και χρηματισμού κρατικών λειτουργών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση φέρνει στην επιφάνεια μια υπόγεια 
ένταση που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα σε Αθήνα και Μόσχα, τα 
τελευταία δύο χρόνια, για λόγους οι οποίοι συνδέονται και με το γε-
νικότερο περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα έχει 
ήδη αποφασίσει και δώσει εντολή για την άμεση απέλαση δύο 
ατόμων –ο ένας είναι το στέλεχος της ρωσικής πρεσβείας Βίκτορ 
Γιάκοβλεφ – και την απαγόρευση νέας εισόδου στη χώρα για δύο 
ακόμα, οι οποίοι εμπλέκονται σε σωρεία ενεργειών, μεταξύ των 
οποίων πληροφοριακής δραστηριότητας (ο διπλωματικός όρος για 

την αλίευση και διακίνηση πληροφοριών) 
εις βάρος της Ελλάδας.

Η πρωτοβουλία της Αθήνας δεν αποτε-
λεί «κεραυνό εν αιθρία», αλλά έρχεται ως 
απάντηση μετά μια σειρά από συντονισμέ-
νες κινήσεις προσπάθειας επέκτασης της 
ρωσικής επιρροής στην Ελλάδα.

Διπλωματικές πηγές εντάσσουν σε αυ-
τές τη δραστηριότητα διαφόρων κύκλων 
ρωσικών συμφερόντων, όπως η Αυτοκρα-
τορική Ορθόδοξη Παλαιστινιακή Eνωση. 
Η αντίδραση της Αθήνας αποτελεί, μεταξύ 
άλλων, ένα μήνυμα προς τη Μόσχα και 
για όλες αυτές τις δραστηριότητες.

Ρωσία: Θα απαντήσουμε με το ίδιο 
νόμισμα

Άμεση ήταν η απάντηση της ρωσικής 
πλευράς στην απέλαση των Ρώσων δι-
πλωματών στην οποία προχώρησαν οι 
ελληνικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό πρακτορείο IFAX, το ρωσικό υ-
πουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «θα απαντήσουμε στην απέ-
λαση από την Ελλάδα των Ρώσων διπλωματών με τον ίδιο τρόπο».

Μπήκαν οι πρώτες 13.502 αιτήσεων 
στο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ 

- Οι δικαιούχοι μπορούν να ξεκινήσουν από σήμερα το πρωί 
Την υπαγωγή των πρώτων 13.502 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’  Οίκον ΙΙ» ενέκρινε η αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή που συνεδρίασε 

χθες.
Με αυτό το δεδομένο οι δικαιούχοι μπορούν από σήμερα το πρωί να ξεκινήσουν με ασφάλεια τα έργα που προγραμματίζουν.
Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων για το συγκεκριμένο αριθμό υπαγωγών αντιστοιχεί σε 190,17 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 

122,97 εκατ. ευρώ), που σημαίνει ότι ξεκινά να διοχετεύεται στην αγορά ένα σημαντικό ποσό για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.
Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των υπαγωγών αφορά τα χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς επίσης και κατοικίες χαμηλής 

ενεργειακής κατηγορίας.
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και νέες υπαγωγές.

Απελάσεις Ρώσων διπλωματών από την Αθήνα, αντίποινα από την Μόσχα 
- Κρίση στις ελληνορωσικές σχέσεις
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό9-7-2018 μέχρι15-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών: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
Πέμπτη 12-7-2018

13:30-17:30ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
3823310-29551

21:00-08:00ΛΕΜΟ-
ΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά
στοΙΚΑ)23310-74374

Στην παρέμβασή του 
ο πρόεδρος της 
ΔΗΜΑΡ και κοινο-

βουλευτικός εκπρόσωπος 
της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης, Θανάσης Θεοχα-
ρόπουλος, στη συζήτηση 
στη Βουλή για την τρο-
πολογία σχετικά με τον 
χρόνο διεξαγωγής των 
αυτοδιοικητικών εκλογών, 
τόνισε απευθυνόμενος 
στον υπουργό:

•ΚύριεΣκουρλέτη,πραγματικά

έχουμε μείνει έκπληκτοι.Αυτά τα
οποία είπατεπριν από λίγο έρχο-
νταισεαντίθεσημεόσαλέγατεόλο
τοπροηγούμενοχρονικόδιάστημα
εσείςοίδιος.

•Υποστηρίξατεμιατροπολογία,
την οποία κανονικάθα έπρεπε να
τηνυποστηρίξουνοι16βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ που την κατέθεσαν.
Μια τροπολογίαπου έχει το εντε-
λώς αντίθετο σκεπτικό από αυτό
πουείχατεεσείςτόσοκαιρόσεένα
μείζονθέμα,τονχρόνοδιεξαγωγής
τωναυτοδιοικητικώνεκλογών.

• Σήμερα το πρωί μάλιστα ό-
τανδιαπιστώσατεότιητροπολογία
δενεξυπηρετείαπολύτωςταμικρο-
κομματικάσχέδιατηςκυβερνητικής
πλειοψηφίας, αλλάζει ξανάαυτήη
τροπολογία και ο χρόνοςδιεξαγω-

γής των αυτοδιοικητικών εκλογών
τοποθετείται πλέον την δεύτερη
Κυριακή,στις 26Μαΐου του2019,
μεπροφανήστόχο και σχεδιασμό
πιθανότατα να προχωρήσετε σε
τετραπλέςεκλογές.

•Αυτό το οποίο γίνεται δεν ξέ-
ρω αν ήταν από την αρχή δικός
σαςστόχος, κ. Σκουρλέτη, ή ήταν
εντολήτουκ.Τσίπρα.Ανήτανστό-
χος δικός σας, κοροϊδεύετε εσείς
τοελληνικόκοινοβούλιοκαιτονελ-
ληνικόλαό.Ανείναι τουκ.Τσίπρα
και σας ζητήθηκε χθες το βράδυ,
έπρεπεναπαραιτηθείτεσήμεραμε
βάσηαυτήτηνεξέλιξη.

•Εσείς είχατεπει ότι δεν μπο-
ρούν να γίνουν οι αυτοδιοικητικές

εκλογέςμαζίτιςευρωεκλογές.Φα-
ντάζομαιδεντολέγατεγια5χρόνια
μετά,αλλάγιαναγίνειάμεσα.

• Η τροπολογία αυτή μάλιστα
έρχεται μετά το τέλος τωναρμόδι-
ων κοινοβουλευτικώνΕπιτροπών.
Κατόπιν εντολής δικής σας ή του
κ.Τσίπρα, 16 βουλευτέςφέρνουν
μιατροπολογίαχθεςτοβράδυπου
αλλάζειτονχρόνοτωνεκλογώνκαι
πουαποδεικνύειότιτηναυτοδιοίκη-
σητηνβάζετεκάτωαπόμικροκομ-
ματικάπαιχνίδια.

•Δενμπορείναπροχωρήσει έ-
τσι η χώρα.Ηαυτοδιοίκηση χρειά-
ζεταιμεταρρύθμισηκαιδενμπορεί
νααλλάζετεμέραμετημέρα,ώρα

μετηνώρα,τονχρόνοδιεξαγωγής
τωναυτοδιοικητικώνεκλογώνανά-
λογαμετοπώςσαςσυμφέρει.

• Όποτε και να κάνετε εκλο-
γές, κ. Σκουρλέτη, ο χώρος ο δι-
κόςμας,τηςΚεντροαριστεράς,της
ΔημοκρατικήςΣυμπαράταξης, του
ΚινήματοςΑλλαγής, θα είναι και
ενωμένοςκαιδυνατόςκαι ισχυρός
και στις αυτοδιοικητικές εκλογές
καιστιςβουλευτικέςκαιστιςευρω-
εκλογές.

•Αυτά τα μικροκομματικάπαι-
χνίδια δεν επηρεάζουν κανέναν.
Τα καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός.
Εσείς είστε σήμερα έκθετος στον
ελληνικόλαό.

ΠαρέμβασηΘεοχαρόπουλουγιατονχρόνο
διεξαγωγήςτωναυτοδιοικητικώνεκλογών



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ., μεαυλή και ταδύο

μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μή ευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ, που να χρίζει

ανακαίνισημέχρι 40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένο και
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-

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

ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
26.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης

Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέ στο
κέντροτηςΒέροιαςμεε-
ξασφαλσμένηπελατεία.

Πληρ.τηλ.:6980007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 744 τ.μ. στη
Βέροια γωνιακό.
Χτίζει890τ.μ.Τηλ.:
2331100888.



16 ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζε-

ται μονοκατοικία 150,00
ευρώ, γκαράζ, αυλή, με
πανορανική θέα, ηλια-
κόκαι τζάκι.Τηλ.:23310
91663.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα,δια-
μπερές,μελίγακοινόχρη-
στα.Τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστού-
ντιοανακαινισμένοκαι ε-
πιπλωμένο,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-
μένηκαιειδικήανεξάρτητη
θέρμανση, κλιματιστικό,
ψυγείο,ηλ.κουζίνα,πλυ-
ντήριορούχων,TV,Μάρ-
κουΜπότσαρη15,μεμη-
δενικάκοινόχρηστα.Πληρ.
τηλ.:2331024939,23750
81319,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

νοικιάζεται κατάστημα
100 τ.μ. με υπόγειο
με W.C. Τηλ.: 6974
238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες
γιασυσκευαστήριοτροφί-

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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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μωνστοΜακροχώριΗμαθί-
ας.Τηλ.:2331070401.

ΑΠΟΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μη-
χανικός,ηλεκτρολόγοςκαι
βοηθός συνεργείου.Τηλ.:
2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σεξενοδοχείοτηςΒέροιας
με γνώση βασικώνΑγγλι-
κών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
εργασία στην κουζίνα ε-
στιατορίου (λάντζα και
βοηθός στις σαλάτες).
Μισθός ικανοποιητικός.
Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για βο-
ηθόςλογιστήσεεταιρίαμε
γνώσηπρογραμμάτωνPC
καιΓερμανικών.Τηλ.:6986
782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο για
delivery με δικό του μη-
χανάκι για το ψητοπω-
λείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  έ μπ ε ι ρ ο
άτομο για Καφέ-Ζαχαρο-
πλαστείοστηΒέροια.Πλη-
ροφορίες στο τηλ.: 23310
25700.Αποστολή βιογρα-
φικών στο dimzagaris@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ.23370ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-
σονιέραμερικώς επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικέςσυσκευές,μικρήκαιφθηνή38τ.μ.,
1 υ/δ , κουζίνα και μπάνιο , 3ος  όρ.  με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μόνο140€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροιτηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.

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,κατοικίαμεπολυτέλειακαιζεστασιά,
άριστης αρχιτεκτονικής σχεδίασης, με α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίου και ελάχιστα
κοινόχρηστα,κέντροαπόκεντρο,μόνο200
€.ΠληροφορίεςαποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,
διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ. 13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςω-
ραιότατο διαμέρισμα87 τ.μ. ανακαινισμέ-
νοστον4οορ.μεκεραμοσκεπήμε2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, με 2 ντουλάπες
εντοιχιζόμενες ,μεθωρακισμένηπόρταει-

σόδου,μεθέρμανσηκεντρικήπετρελαίου
λειτουργούσαάψογα,σεπολύκαλήγειτο-
νιά,ενοίκιο260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπι-
πλωμένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σε
δύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.
Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,
Αποθήκη ,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:
280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοε-
πίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ. ,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευ-
πόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείται
από2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα, και δύομπάνια  , χωρίςθέρμαν-
ση,μεδυνατότητα τοποθέτησης τζακιούή
σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη
,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκεςηβιοτεχνικόςχώροςσυνο-
λικήςεπιφάνειας1.180τ.μ.μαζίμε15στρ.
οικοπεδικόχώρο .Είναι κατασκευασμένες
το1985 και διαθέτουνμεγάλοπροαύλιο -
Ενοίκιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο19 τ.μ. ένας
ενιαίοςχώρος,1οςόροφος,θέρμανσημε
κλιματιστικό τοδε μίσθωμα τουμόνοστα
125€,

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, -
Τιμή:150€.

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα

ΚΤΕΛκοντά επαγγελματικήστέγηπροβο-
λήςσυνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύ-
τεροόροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου , κατάλληλο
γιαφροντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα
συνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙσεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας36 τ.μ. ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναι
κατασκευασμένοτο1965καιμεπολύκαλό
μίσθωμαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙσυνολικής επιφάνειας57 τ.μ. Ι-
σόγειοκατάστηματοοποίοαποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώροκαιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Διπλάτζάμια .Ενοίκιο 170€ .
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13564-ΚοντάσταΚΤΕΛσπάνιο
γωνιακό,εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας60 τ.μ.στο ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμε-
γάληβιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειται
γιαέναπολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύ-
νεταιμόνοσεσοβαρόμισθωτήκαιμε τιμή
ενοικίουστα500€αρχικήκαιτελική.

Κωδ: 22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροι-
ας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας600 τ.μ. Ισόγειοσε
οικόπεδο4στρ. σετιμήεξαιρετικάχαμηλή
στα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγά-

λομπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,Ανελκυ-
στήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή ,
έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προ-
σφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφη οικοδομή 1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονο-
κουζίνακαιδύοΜπάνια .Είναικατασκευα-
σμένο το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μική -Πετρελαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ μεγάλο
με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο ,
κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,BBQ , είναιγωνιακό καιμε
δύοπολύμεγάλες βεράντες -Τιμή:πολύ
προσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713 -ΒέροιαΠΙΕΡΙΩΝΚέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονο-
κατοικίασυνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2
επιπέδων.Αποτελείται από2Υπνοδωμά-
τια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1960καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑ-
λουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:
80.000€.

Κωδ. 13681ΒΙΛΑ , σπάνια σε από-
σταση12χιλ.από τηΒέροιασεστυλΜε-
ζονέταςμε170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαι
με λοιπούςβοηθητικούςχώρουςσυνολικά
250τ.μ.ανοδομή,διατίθεταιπροςπώληση.
Πρόκειται γιαμίαμοναδικήπερίπτωσηκα-
τοικίαςμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέ-
ρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
, ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680 τ.μ.διαθέτονταςένανπολύ
ωραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανό-
κηπο ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
200.000€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΒΕΡΟΙΑ,Μονοκατοικία -Βίλα κτίσμα
350 τ.μ., σε3στρ. οικόπεδο , κατασκευή
1993,εκτείνεταισε3επίπεδαμεμίαεκπλη-

κτική και ανεμπόδιστη θέα , η ευπρέπεια
τωνχώρωνείναιδεδομένη,έχειύφοςαπέ-
ριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο
, μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα ,άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης ,διαθέτειατομική
θέρμανσημεδύο επιλογέςπετρελαίουκαι
λέβηταμεPellets,μεπολύμεγάληβεράντα,
μεθερμαινόμενηπισίνα,πρόκειται γιαμία
σπάνιαΒίλα εντός εξαιρετικούοικοπέδου,
πραγματικό έργο τέχνης, γιααπαιτητικούς
αγοραστέςσίγουρα ,μεγάληευκαιρίααλλά
μόνογιααποφασιστικόαγοραστή,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο230.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
με εύκοληπρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:15.000€.

Κωδ:12741 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείοσυνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1978 και διαθέ-
τει θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό, -Τιμή:
27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ. 13376ΠΕΡΙΦ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,
Πωλείται το50%  ενόςμεγάληςπροβολής
καταστήματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400
τ.μ.,ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο,με
μεγάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο, τιμήμεγάληςευκαιρίας μόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000 τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίση-
μο , με εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα ,
αμφιθεατρικό ,σεμοναδική τοποθεσία και
σίγουρασεπρονομιακήθέση, κατάλληλο

γιαανέγερσηΒίλλας,τιμή130.000€.
Κωδ. 12925Χωραφοοικόπεδοπάνω

από τοΠανόραμα μα και κάτω από την
Καλογριά8100 τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο
μεδένδραμέσακαιμεπολύωραίαθέαπω-
λείταιστις70.000€.Τιμήευκαιρίας.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500 τ.μ.,σεπλήρηπαραγωγή
γιαοικονομικούς λόγους τιμή3.000€/στρ
η34.500€,συνολικά,εξαιρετικήευκαιρία.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείται οικόπεδο400 τ.μ., μεσ/δ0,8 εντός
σχεδίουπόλεως ,άρτιοοικοδομήσιμο ,με
γύρω-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτου
τιμήείναι83.000€αποδεδειγμέναηδετιμή
πώλησης τουαπό80.000€ τώραπροσφέ-
ρεταιστα40.000€ , ευκαιρίαάριστη.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείο και μεθέα τον κάμπο τηςΒέροιας
πωλείται οικόπεδο1.090 τ.μ., μεΣ.Δ.0,8,
τιμή90.000€.Μπορεί ναπουληθεί και το
μισό.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο  ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68 τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,με και-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρί-
να,οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλή
τιμή:350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομη-

χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι

εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη
στο γραφείο τηςΕθνικήςΑσφαλιστικής, Ελιάς 4,
Βέροια.Απαραίτητηπολύ καλή γνώσηΗ/Υ.Τηλέ-
φωνογιαραντεβού6975900180,υπεύθυνηΑνθή
Ξηρού.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως σερβι-
τόρα για πρωινή-απογευματινή
εργασίασε καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους 11 στη Βέροια,
περιοχή παλαιάς Μητρόπολης.
Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμούσπιτιώνκαθώςφρο-
ντίδαμικρώνπαιδιώνκαιηλικιω-
μένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις και
κηπουρικής ζητά ανάλογη εργα-
σία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε 24ωρη βάση.Τηλ.: 6993
678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑπροετοιμάζειτοκα-

λοκαίριπαιδιάπουθαφοιτήσουν
στηνΑ΄καιΒ΄Δημοτικούγιαομα-
λήμετάβασηστηνγραφήκαιανά-
γνωση.Τηλ.:6974198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφειου,

σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες,
τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζιπτυσ-
σόμενοσυσκέψεων, ντουλάπαμε

κλειδαριά(κερασί),ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλασε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι,
τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατο-
κάμαρα με στρώμα ανατομικό,
ψυγειοκαταψύκτης και πλυντή-
ριο ρούχων, τιμή όλα μαζί 3.000
ευρώ, ελαφρώς μεταχειρισμένα.
Τηλ.:6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλασεάριστη
κατάστασησεεκπληκτικήτιμή:-Τρα-

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’’.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ με εμπειρία σε η-
λεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και βιομηχανική
ψύξηζητείανάλογηεργασίαστηνπεριοχήτηςΗμαθί-
αςκαιΠέλλας.Τηλ.:6948570020.
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πεζαρίαμεέξι(6)καρέκλες,α-
πόξύλοοξιάς,χρώμακερασι,
τιμή260ευρώ.-Τριθέσιοςκαι
διθέσιοςκαναπέςχώμαμωβ
τμή150ευρώ.-Κρεβάτιμονό
μετοστρώμα.Τιμήευκαιρίας
γιαόλα400ευρώ.Πληρ.τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τά κ ι α  προσ τα τ ε υ τ ι κά ,
σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμήευκαιρίας150,00ευ-
ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ  ζ η τ ά  γ ι α

γωνριμ ία κυρία από 50
έως 55 ετών γ ια σοβα-
ρή  σχέση .  Τηλ . :  6974
862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70 ε-
τών ζητά γνωριμία με κυ-
ρίααπό55έως65ετώνγια
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-
ει κυρία μεσκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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



Δεκτή έγινε από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη 
η τροπολογία που κατέθεσαν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για 
διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στις 
26 Μαίου του 2019 ενώ κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με 
πληροφορίες, παρά την προσπάθεια διάψευσης από την μεε-
ριά της κυβέρνησης θα διεξαχθούν και οι βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τον«Κλει-
σθένη» προβλεπόταν ότι οι δημοτικές-πε-
ριφερειακές εκλογές θα γίνονται τον Οκτώ-
βριο. Αυτό όμως θα μπορούσε να αποδειχτεί 
«προβληματικό» για την κυβέρνηση αφού 
υπήρχε κίνδυνος προσφυγής στο ΣτΕ για 

ενδεχόμενη αντισυνταγματι-
κότητα της διεξαγωγής των 
εκλογών τον Οκτώβριο. Οι 
δημοτικοί άρχοντες εκλέ-
γονται για πενταετή θητεία. 
Εκλογές τον Οκτώβριο θα 
σήμαιναν μια εκ των υστέ-
ρων αποφασισμένη πεντά-
μηνη παράταση της θητεί-
ας τους.

Η τροπολογία για τη νέα 
ημερομηνία των εκλογών 
κατατέθηκε αργά χτες το 
βράδυ. Υπογράφεται από 
16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 
Συγκεκριμένα την κατέθε-
σαν οι: Στέφος Ιωάννης, 
Αντωνίου Χρήστος, Αρα-
χωβίτης Σταύρος, Βέττας 
Δημήτριος, Εμμανουηλίδης 
Δημήτριος, Θραψανιώτης 
Εμμανουήλ, Κασιμάτη Νί-
να, Καστόρης Αστέριος 
Κοζομπόλη – Αμανατίδη 
Παναγιώτα, Μεϊκόπουλος 
Αλέξανδρος, Μηταφίδης 
Τριαντάφυλλος, Μορφίδης 
Κωνσταντίνος, Παπαφιλίπ-
που Γεώργιος, Ριζούλης 
Ανδρέας, Τσίρκας Βασίλει-
ος, Τσόγκας Γεώργιος.
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CMYK

P Έχω νεύρα. Θέλει κανείς;...

P Να βάλεις μυαλό τον Έλληνα; 
Μπα! Δεν φτιάχτηκε το κεφάλι μας για 
τέτοιες προδιαγραφές.

P Ηλιοθεραπεία στη βεράντα 
η γειτόνισσα. Έβγαλα κι εγώ το κα-
λάμι να ψαρέψω.

P Χθες βράδυ με την αγάπη παί-
ξαμε το αγαπημένο μας επιτραπέζιο. 
Τσίπουρο με μεζέδες.

P Αν ανέβει η θερμοκρασία 
να κόψουμε τις χειραψίες. Η στήλη 
προτείνει να χαιρετιόμαστε με «μα-
τάκια».

P Για να μην μιλήσουμε για την 
αγκαλιά ε; Σε υψηλές δόσεις και θερ-
μοκρασίες είναι αιτία διαζυγίου.

P Το δε σεξ καλοκαίρι; Ενδεί-
κνυεται μόνο στους φανατικούς του 
χαμάμ.

P Ταμάμ!

P Σιγά. Αν συνεχιστεί η κρίση, 
στέλνω την αγάπη να κάνει μια γυ-
μνή φωτογράφιση.

P Εδώ έκανε η Γαλάνη.

P Ναι, μετά τον γάμο την 

περνάς ζωή και κότα. Το θέμα είναι 
ποιος παίρνει τη ζωή και ποιος την 
κότα.

P Τα πιο αισθησιακά χαϊδέμα-
τα που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια 
στην κρεβατοκάμαρα είναι στον τοίχο, 
ψάχνοντας τον διακόπτη για το φως.

P Πέρυσι καλοκαίρι δεν πή-
γαμε Χαλκιδική. Φέτος αλλάζουμε 
προορισμό. Δεν θα πάμε Κέρκυρα.

P Η αγάπη ήθελε τον άντρα της 

κυνηγό. Ε, εγώ της βγήκα ψαράς.

P Εξ ου και η νηστεία.

P Ποτέ μου δεν θεωρούσα ρομα-
ντική εικόνα τη νυχτερινή θέα της θά-
λασσας. Κρίνω φαίνεται από το πόσες 
φορές έχω κατουρήσει μέσα μόνο εγώ.

P Τώρα θυμήθηκα μια κοντή 
θαυμάστριά μου που μου έλεγε ό-
τι τα αρώματα μπαίνουν σε μικρά 
μπουκάλια. Της είπα ότι σε μικρά 
μπαίνουν και τα ούρα.

P Άσε που οι κοντές νευριάζουν 
πιο εύκολα γιατί ανεβαίνει πιο γρήγορα 
το αίμα στο κεφάλι.

P Αυτά τα ρομαντικά καλοκαι-
ρινά βράδια στο μπαλκόνι σκέφτο-
μαι πόσο καλύτερος θα είναι ήταν 
ο κόσμος αν το καρπούζι δεν είχε 
κουκούτσια.

P Πάντως οι άνεργοι το καλοκαί-
ρι κάτι έχουν να κάνουν. Βάζουν τον 
ανεμιστήρα μια στο 2 και μια στο 4.

P Έχει ήχο κλήσης κινητού με 
τζιτζίκια; Είναι κι αυτό μια λύση.

P Και:
Μια εξηντάρα κυρία, που όμως δεν 

εννοεί να το παραδεχτεί ότι μεγαλώνει, 
επισκέπτεται τον γιατρό της και του 
λέει:

-Γιατρέ μου, πάντα φοβόμουν, ότι 
θα πεθάνω νέα...

Και ο γιατρός:
-Βλέπετε πόσο έξω πέσατε;

Κ.Π.

«Κλειδώνουν» τριπλές εκλογές τον Μάιο
 - Δεκτή η τροπολογία
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