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Πολιτικές σκοπιμότητες…
ήμαρτον!

  Αν και το θέμα με τους Ρώσους διπλωμάτες «καίει», 
όπως λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, ωστόσο είναι 
πρόκληση. Η απάντηση του Μητροπολίτη Παντελεήμονα 
στις σπόντες και διαρροές των προηγούμενων ημερών 
για εμπλοκή σε μυστικές χρηματοδοτήσεις για τα 
συλλαλητήρια και παρεμβάσεις στα εθνικά θέματα, 
ήταν επιβεβλημένη. Όσοι πιστοί και μη πιστοί ας 
κάνουν τον κόπο να την διαβάσουν και ας βγάλουν 
τα δικά τους συμπεράσματα, αφού ο Σεβασμιότατος 
δεν  έχει ανάγκη συνηγόρου. Αυτό που είναι ανάγκη 
να «φωτίσουμε» είναι το γεγονός ότι οι όποιες σχέσεις 
μπορεί να έχει ο Μητροπολίτης με την Ρωσία δεν είναι 
μεμπτές. Η επίσκεψη του Πατριάρχη Ρωσίας πριν λίγα 
χρόνια στα πλαίσια των Παυλείων, η επίσκεψη του 
πρώην πρωθυπουργού της Ρωσίας ή υψηλόβαθμων 
στελεχών, αλλά ακόμη και η κοσμοσυρροή απλών 
Ρώσων πιστών στην εκκλησία του Αγ. Λουκά δεν 
μπορούν να ενοχοποιηθούν. Ίσα-ίσα αυτό είναι το 
ζητούμενο και προσδοκώμενο εδώ και χρόνια για 
την Βέροια, η προσέγγιση της Ρωσίας μέσω του 
θρησκευτικού τουρισμού. Όλα αυτά τα βάζουν σε μια 
γαβάθα, μαζί με τα συλλαλητήρια, με μυστικά χρήματα 
και το μόνο που καταφέρνουν είναι να τα κάνουν 
«σαλάτα»! Πολιτικές σκοπιμότητες…ήμαρτον!
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Ακυρώνονται οι Εκκλησιάζουσες στην Αλεξάνδρεια…
Η παράσταση τη Δευτέρα μόνο στη Βέροια

ΑκυρώνεταιηθεατρικήπαράστασηΕκκλησιάζουσεςσεδιασκευήκαισκηνοθεσίαΑλέξανδρουΡήγαπουήτανπρο-
γραμματισμένηναπαίξειστηνΑλεξάνδρειατηνΤρίτη17Ιουλίου.Όπωςανακοινώνειηεταιρίαηακύρωσηοφείλεται
σεέλλειψησωστήςσυνεννόησης«λόγωαντιδεοντολογικήςσυμπεριφοράςεκμέρουςτουαντιπροέδρουτηςΚοινωφε-
λούςΕπιχείρησηςΔήμουΑλεξάνδρειας».

Γιατολόγοαυτόζητούνσυγνώμηαπότοκοινόγιατηνταλαιπωρίακαικαλούνόσουςεπιθυμούνναδουντηνπα-
ράστασηναέρθουντηΔευτέρα16ΙουλίουστοθέατροΆλσουςτηςΒέροιας.

Εκατοντάδες ανακυκλώσιμες σακούλες μοιράστηκαν 
χθες το απόγευμα σε καταναλωτές

Εκατοντάδεςανακυκλώσιμεςσακούλεςμοίρασεστο καταναλωτικό κοινόοΕμπορικόςΣύλλογος τηςΒέροιαςσε
όσουςαπότις7.00μέχρι τις9.00χθες τοαπόγευμαέκαναναγορέςαπόκαταστήματα-μέλητουΣυλλόγου.Τιςσα-
κούλεςτιςδιέθεσεηΕΣΕΕκαιηδράσηέγινεσεσυνεργασίαμετηναντιδημαρχίακαθαριότητας.Μπροστάστασταντ
ταοποίαστήθηκανσετρίασημείατουΕμπορικούΚέντρουβρισκότανκαιοαντιδήμαρχοςκαθαριότηταςμαζίμετην
πρόεδροκαιμέλητουΕμπορικούΣυλλόγουκαιενημέρωνετονκόσμοσχετικάμετηνανακύκλωση.Τασταντείχαντο-
ποθετηθείστηνοδόΒενιζέλου(πρώηνΙ.ΝαόςΑγ.Ιωάννη)στηδιασταύρωσητωνοδώνΠροφ.ΗλίακαιΙπποκράτους
στονπεζόδρομοκαιστηνΚεντρικής.

Σύμφωναμεπληροφορίεςοκόσμοςενδιαφέρθηκεκαιανταποκρίθηκεστογεγονός!

Κακήηεικόνατηςλιμνούλαςστα«Παπάκια»

Ηθερμοκρασίααρχίζειναανεβαίνεικαι ένααπότασημεία τηςπόληςπουθυμίζουνόαση, τοπάρκοσταΠαπάκια,
είναισεκακήκατάσταση.Συγκεκριμέναηλιμνούλαπουφιλοξενούσεπαλιάτιςπάπιες,είναιβρώμικηκαιπνιγμένηστις
τσουκνίδεςκαιτααγριόχορτα.Ένασημείοπουθαμπορούσεναείναιόμορφοκαιναχαρίζειδροσιά,είναισεαπελπιστική
κατάσταση.Στοάσχημοτοπίο,έρχονταιναπροστεθούνπαραπλεύρωςστοδρόμοόγκοιμεσάπιαφύλλακαιχώματα,που
έχουναφεθείκαιενοχλούντουςπερίοικους,αφούείναιεστίαμόλυνσηςκαιπαρασίτων.Σύμφωναμεπληροφορίεςαπότη
γειτονιά,οιόγκοιμεταφύλλακαιταχώματαανασύρθηκαναπότονκαθαρισμότουπάρκουκαιεδώκαιτέσσεριςμέρες
παραμένουνεκεί.Ηαντιδημαρχίακαθαριότηταςαςεπισπεύσεικαιναπροχωρήσειστηναποκομιδήτων«σκουπιδιών»
καιτονκαθαρισμόκαιτηνπεριποίησητηςλιμνούλας.Αναμένουμε…

Αςκλείνουντιςπόρτεςδιάπανενδεχόμενο
Αρκετές αναφορές έχουμε κατά και-

ρούς, από γονείς, για τηνπαιδική χα-
ρά τωνΑγίωνΑναργύρων Βέροιας,
στηνοποίασυγκεντρώνονται καθημερινά
πολλά παιδιά, κυρίως τα απογεύματα.
Αυτό όμως που οδηγεί τους γονείς να
διαμαρτύρονται, είναι ότι στην παιδική
χαράμπαίνουνσκυλιάταοποίααφήνουν
καιταπεριττώματάτουςστοχώμακαιστο
έδαφοςπουπαίζουνταπαιδιά.

Δεδομένου ότι οι παιδικές χαρές δεν
μπορούν να έχουν φύλακες αλλά ούτε
και κόσμοόλη νύχτα, καλό θα ήταν οι…
τελευταίοι νακλείνουν τιςπόρτες.Καισε
τελικήανάλυση,αςυπάρχειμίαπινακίδα
που θα επισημαίνει στους γονείς ή στα
νεαρά άτομαπου τις νύχτες συχνάζουν
στιςκούνιες,ναθυμούνταινακλείνουντις
πόρτες,ώστενααποτρέπεταιηπρόσβα-
ση στα τετράποδα, για την υγιεινή των
παιδιών…

Αλ.Τσίπρας:
«Έθεσα επιτακτικά 
στον Ερντογάν το 

ζήτημα των δύο Ελλήνων 
στρατιωτών που κρατούνται 

χωρίς κατηγορητήριο
στις Τουρκικές φυλακές.
Έθεσα επίσης, με ένταση 
τονίζω, και τις τουρκικές 

προκλήσεις στο Αιγαίο...».
Κατόπιν τούτου φήμες λένε 

ότι ο Τούρκος πρόεδρος 
ήπιε όλο το Βόσπορο 

απ’ τον
καημό του!
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Την Τετάρτη 18 Ιουλίου
Διανομή βρεφικών ειδών σε δικαιούχους 

ΚΕΑ- ΤΕΒΕ σε Βέροια, Αλεξάνδρεια και Νάουσα 
Η Π.Ε Ημαθίας σε συνεργασία με τους Δήμους Βέροιας - Αλεξάνδρειας – Νάουσας  πρόκειται να πραγματοποιηθεί διανομή βρεφι-

κών ειδών για παιδιά από 0-2 ετών των ωφελούμενων του προγράμματος (ΚΕΑ -ΤΕΒΑ) στην Βέροια, Αλεξάνδρεια και Νάουσα, την 
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018.

Σημεία διανομής
1) Για το Δήμο Βέροιας: Την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 από τις 09:00π.μ έως τις 14:00μ.μ. στην Πρόνοια Δήμου Βέροιας Σταδίου 51 

(Παλιά Σφαγεία).
2) Για το Δήμο Αλεξάνδρειας: Την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 από τις 09:00π.μ έως τις 13:00μ.μ. στο κτήριο του πρώην κοινωνικού 

παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας (δίπλα στη Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
3) Για το Δήμο Νάουσας: Την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 από τις 12:00π.μ έως τις 14:00μ.μ. στο πάρκιν πολυχώρου Πολιτισμού Χρ. 

Λαναράς αίθουσα  Έρια στη  Νάουσα.
 Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ -ΤΕΒΑ θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή με sms για το σημείο διανομής που θα προσέλθει ο 

καθένας.
Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του το βιβλιάριο κοινωνικής του ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο, από όπου προ-

κύπτει ο Α.Μ.Κ.Α του. Όπως ορίζει το πρόγραμμα, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο 
σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπο-
γραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απάντηση Παντελεήμονα σε δημοσιεύματα και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης: «Η αλήθεια ενοχλεί και όταν 
δεν υπάρχουν επιχειρήματα, τότε επιστρατεύεται η συκοφαντία»

«Τό μόνο κίνητρο τῆς συμμετοχῆς 
τοῦ Μητροπολίτου στά συλλαλητή-
ρια εἶναι ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἱστο-
ρικῆς ἀλήθειας καί ἡ ἑλληνικότητα 
τῆς Μακεδονίας. Ὁ,τιδήποτε ἄλλο 
διαδίδεται εἶναι πλάνη ἤ σκόπιμη 
προσβολή», αναφέρεται σε απάντη-
ση του Γραφείου Τύπου της Ι. Μη-
τρόπολης Βέροιας, Νάουσας και Κα-
μπανίας, απέναντι  σε δημοσιεύματα 
και δηλώσεις από την πλευρά της 
Κυβέρνησης, για απέλαση δυο Ρώ-
σων διπλωματών από την Ελλάδα 
οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορί-
ες από υψηλόβαθμες διπλωματικές 
πηγές προέβησαν σε παρεμβάσεις 
στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελ-
λάδας. Ανάμεσα στις κατηγορίες 
που απευθύνει η Αθήνα προς τους 
διπλωμάτες είναι οι απόπειρες αλί-
ευσης και διακίνησης πληροφοριών, αλλά και χρηματισμού κρα-
τικών λειτουργών, Αυτοδιοικητικούς και Μητροπολίτες.

 Το θέμα έλαβε και τοπικό χαρακτήρα μετά την αναφορά του 
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας Πέτρου Τσαπα-
ρόπουλου, αλλά και Μέσων Ενημέρωσης, τα οποία έστρεψαν το 
ενδιαφέρον τους στον Μητροπολίτη Βέροιας και στις σχέσεις του 
με την Αγία Περτούπολη και Ρώσους αξιωματούχους αλλά και 
με τον ορθόδοξο ρωσικό λαό που επισκέπτονται κατά χιλιάδες  
την Ι. Μονή της Παναγίας Δοβρά για τον Ιατρό Άγιο Λουκά.

Ο κ. Παντελεήμων, διαψεύδει κάθε διαρροή στα ΜΜΕ, ἡ ο-
ποία τον συνδέει ἄμεσα ἤ ἔμμεσα με το θέμα  και αναφέρεται και 
στην τοποθέτηση Τσαπαρόπουλου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:

«Στην απάντησή του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας διαψεύδει κάθε διαρροή στά ΜΜΕ, ἡ ὁποία τόν συνδέει 
ἄμεσα ἤ ἔμμεσα μέ συμφέροντα διεθνοῦς ἤ ἐγχώριου ἐνδιαφέ-
ροντος, σχετικά μέ τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Τό μόνο κίνητρο τῆς συμμετοχῆς τοῦ Μητροπολίτου στά 
συλλαλητήρια εἶναι ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καί ἡ 
ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας.

Ὁ,τιδήποτε ἄλλο διαδίδεται εἶναι πλάνη ἤ σκόπιμη προσβολή. 
Εἶναι γνωστό ὅτι ὅταν ἡ ἀλήθεια ἐνοχλεῖ καί ὅταν δέν ὑπάρ-

χουν ἐπιχειρήματα, τότε ἐπιστρατεύεται ἡ συκοφαντία. Τότε ἀνα-
καλύπτονται γεγονότα τοῦ παρελθόντος, διαστρεβλώνονται καί 
στήνονται σενάρια συνωμοσίας. 

Αὐτό συνέβη καί προχθές, μετά τό συλλαλητήριο πού πραγ-
ματοποιήθηκε στή Βεργίνα γιά τή Μακεδονία. Οἱ ἀλήθειες πού 
εἰπώθηκαν ἐκεῖ, ἡ ἀλήθεια τῶν χιλιάδων ἀνθρώπων πού συγκε-
ντρώθηκαν, παρά τήν προηγηθεῖσα ἀνακοίνωση γιά ἀκύρωση 
τοῦ συλλαλητηρίου ἐξαιτίας τῆς βροχῆς, γιά νά διαμαρτυρηθοῦν 
γιά τά δίκαιά τους, γιά τά δίκαια τῆς Μακεδονίας πού καταπατῶ-
νται ἀπό τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἐνόχλησαν ὁρισμένους. 

Καί ἀφοῦ οἱ προηγούμενες συκοφαντίες τους γιά παρακρατι-
κούς, τραμπούκους, φασίστες καί ἐθνικιστές ἔπεσαν στό κενό, 
ἐπινόησαν νέες, ὅτι δῆθεν μοναχοί καί μητροπολίτες ἐπηρεά-
ζονται, καθοδηγοῦνται ἤ καί χρηματίζονται ἀπό τούς Ρώσους 
διπλωμάτες πού ἀπελαύνει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀπό 
τή χώρα μας ἤ ἀπό ἄλλους. Πίστευσαν μάλιστα ὅτι βρῆκαν καί 
τήν ἀπόδειξη σέ μία ἁγιαστική πράξη πού τελέσθηκε στήν Ἱερά 
Μονή Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας τό 2016, μέ τήν ὁποία ἡ «Ὀρ-
θόδοξη Αυτοκρατορική Παλαιστινιακή Ἑταιρεία», μία Ἑταιρεία 
πού ἱδρύθηκε τό 1882 καί τῆς ὁποίας σήμερα προεδρεύει ἕνας 

πρώην πρωθυπουργός τῆς Ρωσίας καί Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτι-
κοῦ Συμβουλίου, ἐγκαινίασε τή δραστηριότητά της στήν Ἑλλάδα. 

Τούς διέφυγε ὅμως ὅτι ἡ ἕδρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Παραρτήματος 
δέν εἶναι στή Βέροια, οὔτε πολύ περισσότερο στή Μονή Πανα-
γίας Δοβρᾶ, ἀλλά στή Θεσσαλονίκη. Καί ὁ μόνος λόγος τῆς ἐπι-
σκέψεως αὐτῆς στή Βέροια ἦταν ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Παραρτήματος κατάγεται ἀπό τή Βέροια καί θέλησε νά φέρει 
τόν πρώην Πρωθυπουργό τῆς Ρωσίας καί Πρόεδρο τῆς Ἑνώσε-
ως στήν πατρίδα του. Ἦταν τιμή γιά τήν πόλη ἡ ἐπίσκεψη αὐτή 
καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας τούς 
ὑποδέχθηκε μέ χαρά, ὅπως ὑποδέχεται κάθε ἐπίσημο ἐπισκέ-
πτη στή Βέροια. Μάλιστα ὁ τ. Πρωθυπουργός τῆς Ρωσίας ἐπι-
σκέφθηκε μία ἀκόμη φορά τήν πόλη μας καί ἐκκλησιάστηκε στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου κατά τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. 

Ἄν κάποιοι νομίζουν ὅτι ἔχουν ἀνάγκη μητροπολίτες καί 
μοναχοί νά χρηματισθοῦν ἤ νά ἐπηρεασθοῦν ἀπό Ρώσους ἤ 
ὁποιουσδήποτε ἄλλους γιά νά ὑψώσουν τή φωνή τους γιά τή 
Μακεδονία καί τήν πατρίδα μας εἶναι γελασμένοι καί κρίνουν 
ἐξ ἰδίων τά ἀλλότρια. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καλῶς κάνει 
καί ἀπελαύνει ὅσους ἀποδεδειγμένα βλάπτουν τά συμφέροντα 
τῆς πατρίδας μας, ἀλλά αὐτό δέν ἔχει σχέση οὔτε μέ τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Βεροίας οὔτε μέ κανέναν ἄλλο. Ἄν ἔχουν ἀποδείξεις 
γιά τούς ὑπαινιγμούς καί τίς κατηγορίες τους, ἄς τίς προσκομί-
σουν ἄμεσα. Διότι διαφορετικά ἀποδεικνύονται περίτρανα κοινοί 
συκοφάντες καί λασπολόγοι.

Εἶναι γνωστό, ἄλλωστε, σέ ὅλους τό ἀφιλοχρήματο τοῦ Μη-
τροπολίτη μας, γι᾽ αὐτό καί ἀποτελεῖ ἀπολύτως ἕωλη συκοφα-
ντία καί μόνο ἡ σκέψη ἤ πολλῷ μᾶλλον ὁ ὑπαινιγμός κάποιων 
ὅτι χρηματίζεται γιά νά ὑπερασπισθεῖ τό ὄνομα καί τήν ταυτότη-
τα τῆς Μακεδονίας.

Τά παραπάνω ἀποτελοῦν συγχρόνως ἀπάντηση καί σέ ὅσα 
συκοφαντικά καί ἐνδεχομένως κατευθυνόμενα ἀκούστηκαν στήν 
πρόσφατη Συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Βέροιας 
ἀπό τόν πρόεδρό του κ. Τσαπαρόπουλο, τά ὁποῖα τόν ἐκθέτουν 
στούς συμπολίτες μας καί στόν λαό τῆς Ἠμαθίας πού στήν 
συντριπτική του πλειοψηφία καταδικάζει τό ξεπούλημα τοῦ ὀνό-
ματος τῆς Μακεδονίας καί ἀγωνίζεται μέ κάθε τρόπο γιά νά μήν 
ἰσχύσει μία συμφωνία μέ τραγικές συνέπειες γιά τή Μακεδονία 
καί τήν πατρίδα μας, σάν αὐτή πού ὑπογράφτηκε πρόσφατα.

Οἱ ὅποιες συκοφαντικές προσπάθειες θά πέσουν στό κενό 
γιατί ἡ στάση τοῦ Μητροπολίτου στό κρίσιμο θέμα τῆς συμφωνί-
ας τῶν Πρεσπῶν καθορίζεται ἀπό τό αἴσθημα τῆς εὐθύνης του 
γιά τόν τόπο καί τῆς ἀγάπης του γιά τή Μακεδονία μας καί μόνο, 
ἔχοντας ὡς πρότυπο τόν Ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό, Ἀρχιεπίσκοπο 
Συμφερουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἐδιώχθη καί συκοφαντήθηκε βά-
ναυσα ἀπό τό ἀθεϊστικό καθεστώς τῆς ἐποχῆς του διότι μιλοῦσε 
περί τῆς ἐν Χριστῶ ἀληθείας».

Συνελήφθη 
29χρονος για κλοπές 

Συνελήφθη στις 12 Ιουλίου 2018, το πρωί 
σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς 

του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 29χρονος ημεδαπός, δι-
ότι όπως διαπιστώθηκε, νωρίτερα παραβίασε δύο σταθμευμένα 
οχήματα και αφαίρεσε από το εσωτερικό τους διάφορα αντικεί-
μενα και έγγραφα, που βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθη-
καν στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.
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     Σύμφωνα με τα ο-
ριζόμενα στη διάταξη του 
άρθρου 176 Ποινικού Κώ-
δικα όποιος δημόσια και 
χωρίς δικαίωμα φορεί στο-
λή ή άλλο διακριτικό ση-
μείο δημόσιου, δημοτικού, 
κοινοτικού ή θρησκευτικού 
λειτουργού της Ανατολικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης 
γνωστής θρησκείας την Ελλάδα ή παράσημο ή 
τίτλο που δεν δικαιούται να φέρει νόμιμα τιμω-
ρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρημα-
τική ποινή. 

     Θρησκευτικός λειτουργός κατά την έννοια 
του άρθρου 176 Ποινικού Κώδικα είναι εκείνος 
που φέρει έναν εκ των τριών βαθμών ιεροσύνης, 
δηλαδή επισκόπου, πρεσβυτέρου και διακόνου. 
Οι ιερατικοί αυτοί βαθμοί αποκτώνται με τη μυ-
στηριακή τελετή της χειροτονίας, κατά την οποία 
με ευχή και επίθεση των χειρών του επισκόπου 
κατέρχεται η θεία χάρις, η οποία προχειρίζει τον 
υποψήφιο σε έναν από τους παρακάνω ιερατι-
κούς βαθμούς και έτσι τον καθιστά μέτοχο της 
εκκλησιαστικής εξουσίας και του δικαιώματος 
της μεταδόσεως της θείας χάριτος με την τέλεση 
των μυστηρίων και ιεροπραξιών.      

     Στολή θρησκευτικού λειτουργού της Ανα-
τολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η καθιερω-
μένη περιβολή ή αμφίεση, όπως αυτή ορίστηκε 
με το ΠΔ της 21/22 Ιανουαρίου 1931. Διακριτικά 
σημεία, που καθορίστηκαν με το ΒΔ της 15 
Ιουνίου/10 Ιουλίου 1856, είναι εκείνα που προσ-
διορίζουν το βαθμό ή την ιδιότητα του φέροντος 
τη στολή. Διακριτικά του επισκόπου είναι το 
εγκόλπιο και η ποιμαντορική ράβδος. Η στολή 
και τα διακριτικά σημεία είναι επιτρεπτά μόνο 
στο νόμιμο φορέα της ιεροσύνης, δηλαδή τον 
χειροτονημένο σύμφωνα με τους κανόνες της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για να κριθεί 
η νομιμότητα του δικαιώματος του θρησκευτικού 

λειτουργού να φέρει την στολή και τα διακριτικά 
σημεία, πρέπει να ερευνηθεί, το νόμιμο του κα-
τεχόμενου από αυτόν βαθμού και το κύρος της 
χειροτονίας, με την οποία τον απέκτησε. 

     Ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος 
του άρθρου 176 ΠΚ μπορεί να είναι και ο θρη-
σκευτικός λειτουργός που καθαιρέθηκε τελε-
σίδικα ή που χειροτονήθηκε από καθηρημένο 
επίσκοπο, ο οποίος στερείται της εξουσίας προς 
τέλεση του μυστηρίου της ιεροσύνης ή χειρο-
τονήθηκε από άτομο που ουδέποτε απέκτησε 
το αξίωμα του επισκόπου. Για την υποκειμενική 
θεμελίωση του εγκλήματος απαιτείται δόλος, 
που ενέχει τη γνώση του δράστη ότι δεν έχει δι-
καίωμα να φέρει τη στολή ή το διακριτικό σημείο. 

     Έχει κριθεί νομολογιακά ότι αυτός που 
φέρει στολή κληρικού και προβαίνει σε ιεροπρα-
ξίας, μετά την περί καθαιρέσεώς του απόφα-
ση, εφόσον άσκησε έφεση κατ’ αυτής που δεν 
εκδικάστηκε ακόμη, δεν τελεί το έγκλημα του 
άρθρου 176 Ποινικού Κώδικα, διότι η αναστολή 
εκτελέσεως της αποφάσεως, που επέρχεται 
με την άσκηση της έφεσης, έχει ως συνέπεια 
ότι ο καταδικασθείς διατηρεί το βαθμό του στην 
ιερατική τάξη και μπορεί ακωλύτως να ασκεί τα 
καθήκοντά του. 

     Συνεπώς νόμιμος φορέας της ιεροσύνης 
είναι αυτός που χειροτονήθηκε σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις παραδόσεις της Ανατολικής 
Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας, η τήρηση 
των οποίων γίνεται τόσο από την επίσημη Εκ-
κλησία, όσο και τους ΓΟΧ (Παλαιοημερολογίτες). 
Άρα οι κληρικοί των τελευταίων, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι δεν έχουν καθαιρεθεί τελεσίδικα ή 
δεν έχουν χειροτονηθεί από τελεσίδικα καθη-
ρημένους αρχιερείς, νόμιμα φέρουν το ιερατικό 
σχήμα και επομένως δεν διαπράττουν το αδίκη-
μα του άρθρου 176 ΠΚ. 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ

Ποινικά αδικήματα θρησκευτικής 
χροιάς : αντιποίηση στολής 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Η επικοινωνία είναι μια σύνθετη διαδικασία που υπάρχει στον πυρήνα κάθε αλληλεπίδρα-
σης. Κάθε λέξη και κάθε πράξη είναι μια συνομωσία έκδηλης ή λανθάνουσας ανταλλαγής μη-
νυμάτων, η οποία ρέει χωρίς σταματημό, με την έννοια ότι, ακόμη κι όταν επιλέγουμε να μην 
επικοινωνήσουμε, εξακολουθούμε να μεταδίδουμε το μήνυμα «δεν θέλω να σου μιλήσω»…

Η επικοινωνία είναι ένας κώδικας συν-εννόησης απαραίτητος για να περιγράψουμε σκέ-
ψεις, να εκφράσουμε συναισθήματα και να αιτιολογήσουμε τις συμπεριφορές μας. Μέσω αυ-
τής της ανταλλαγής, χτίζονται οι σχέσεις. Ωστόσο, κάθε μορφή επικοινωνίας δεν είναι πάντα 
αποτελεσματική. Υπάρχουν κανόνες και προϋποθέσεις που συντονίζουν την ομαλότητα του 
ρυθμού της, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται και από τα δυο μέρη αυτής της κοινωνικής 
συναλλαγής. Η επικοινωνία είναι συνεργασία και ο καθένας από τους συμμετέχοντες φέρει τη 
δική του ευθύνη για να διατηρήσει αυθεντική τη δυναμική της. 

Η ευθύνη του πομπού είναι να μεταδώσει με ευκρίνεια το μήνυμά του. Είτε πρόκειται για 
σκέψη, είτε για να μοιραστεί αυτό που χρειάζεται. Δυστυχώς, πολλές φορές οι άνθρωποι 
δυσκολεύονται να εκφραστούν ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές. Από ανασφάλεια ή φόβο 
απόρριψης, λένε ένα πράγμα εννοώντας κάτι άλλο. Κλείνονται στα τείχη του εγωκεντρισμού 
τους και επιλέγουν εκφράζονται περιληπτικά, έχοντας την απαίτηση ή την προσδοκία ο άλλος 
να μαντέψει εκείνο που νιώθουν ή έχουν ανάγκη. «Χρειαζόταν να το πω; Έπρεπε να το κατα-
λάβεις…» είναι η συνήθης έκφραση που χρησιμοποιεί κανείς για να κρύψει την αδυναμία του 
να διεκδικήσει την ικανοποίηση της ανάγκης του. Έτσι, ο συνομιλητής οφείλει να μαντεύει, να 
αποκρυπτογραφεί και να σχεδιάζει τη δράση του, ανάλογα με αυτό που υπέθεσε, χωρίς να 
σημαίνει ότι κατανόησε σωστά το μήνυμα. Όπως κλήθηκε να κάνει ο σερβιτόρος της ιστορίας. 
Ωστόσο, η επικοινωνία δεν μπορεί να ευοδωθεί μέσα από υποθέσεις. 

Η ευθύνη του δέκτη είναι να ακούσει το μήνυμα ενεργητικά, δηλ, να έχει τη διάθεση να υ-
περβεί τα στεγανά των προκαταλήψεών του και να ακούσει αυτό που λέγεται, χωρίς να κάνει 
εικασίες ή να παραποιεί την ουσία των λεγομένων. Σε πολλές περιπτώσεις, ο δέκτης προτρέ-
χει, υποθέτοντας τι θέλει να πει ο άλλος, ή σπεύδει να απαντήσει, χωρίς να ζητά επιπλέον 
διευκρινήσεις. Η έκφραση «Ξέρω τι θέλεις να πεις…» στην πραγματικότητα δηλώνει την α-
προθυμία του δέκτη να είναι, ουσιαστικά, παρόν στην επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι σχέση 
που, ιδανικά, χτίζεται από δυο συμμετέχοντες που έχουν μάθει να είναι ειλικρινείς, αρχικά με 
τον εαυτό τους και σε πλήρη επίγνωση των αναγκών τους, ώστε να μπορούν να είναι αυθεντι-
κοί και στις ευρύτερες διαπροσωπικές τους συνδιαλλαγές.  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Ο καλύτερος τρόπος για να πάρεις αυτό 
που θέλεις, είναι να το ζητήσεις ξεκάθαρα…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

  « Λένε πως μπαίνει κάποτε μια κυ-
ρία σ’ ένα εστιατόριο και παραγγέλνει για 
πρώτο πιάτο μια σούπα με σπαράγγια. 
Μετά από λίγο, ο σερβιτόρος της φέρνει 
το πιάτο της που αχνίζει και αποσύρεται.

«Γκαρσόν!» φωνάζει η κυρία, «Έλα 
εδώ.»

«Παρακαλώ, κυρία;» λέει ο σερβιτόρος 
πλησιάζοντας στο τραπέζι της.

«Για δοκίμασε τη σούπα!» τον προστά-
ζει η πελάτισσα.

«Τι συμβαίνει κυρία; Δεν είναι αυτό 
που παραγγείλατε;»

«Δοκίμασε τη σούπα!» επαναλαμβάνει 
η κυρία.

«Μα, τι συμβαίνει… Θέλει παραπάνω 
αλάτι;»

«Δοκίμασε τη σούπα!!!»
«Είναι παγωμένη;»

«ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗ ΣΟΥΠΑ!!!» ξαναλέει η 
κυρία σε έντονο ύφος.

«Μα, κυρία, σας παρακαλώ, πείτε μου 
τι συμβαίνει…» λέει ο σερβιτόρος.

«Αν θες να μάθεις τι συμβαίνει… δοκί-
μασε τη σούπα» του λέει η κυρία δείχνο-
ντας το πιάτο.

Ο σερβιτόρος καταλαβαίνει ότι η κυρία 
δεν πρόκειται να κάνει πίσω σ’ αυτό που 
λέει γιατί έχει πεισμώσει, κι έτσι κάθεται 
τελικά στο τραπέζι μπροστά στο αχνιστό 
κιτρινωπό υγρό, και με κάποια έκπληξη 
της λέει:

«Δεν έχω όμως κουτάλι…»
«Βλέπεις;» του λέει η κυρία, «Βλέπεις; 

Λείπει το κουτάλι…»

Jorge Bucay 
«Ο Δρόμος Της Συνάντησης»

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



Για πολιτικούς τακτικισμούς που 
στοχεύουν στο να αποδυναμωθούν οι 
Δήμοι και οι Περιφέρειες δημιουργώ-
ντας διαλυτικές καταστάσεις, κατηγόρη-
σε την κυβέρνηση ο βουλευτής Ημαθί-
ας, της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος και υποστήριξε ότι με 
το νομοσχέδιο «Κλεισθένης», αυτό που 
επιτυγχάνεται είναι να προκληθεί διοι-
κητικό χάος στους Δήμους και τις Πε-
ριφέρειες. 

Ο κ. Βεσυρόπουλος στην ομιλία του 
υποστήριξε ότι, το σύνολο του νομο-
σχεδίου είναι επανάληψη των άρθρων 
του Καλλικράτη ή επουσιώδεις αλλαγές 
καθώς, όπως προκύπτει, η κυβέρνηση 
δεν ασχολείται  με το πιο βασικό ζήτημα που σχετίζεται με την αρχι-
τεκτονική και τη λειτουργία Κράτους και Aυτοδιοίκησης. «Θα περίμενε 
κανείς από την κυβέρνηση, μέσα από διάλογο, να συμφωνήσει με 
τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης σε θεσμικές παρεμβάσεις που 
θα έδιναν λύση σε διαπιστωμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
Δήμοι και Περιφέρειες για να βελτιωθεί και η καθημερινότητα του 
πολίτη. Το μόνο που ενδιέφερε την κυβέρνηση ήταν 
η επιβολή ως εκλογικού συστήματος της απλής 
αναλογικής στις δημοτικές εκλογές» ανέφερε ο κ. 
Βεσυρόπουλος.

Ο βουλευτής Ημαθίας, τάχθηκε κατά της καθιέ-
ρωσης της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η απλή ανα-
λογική δεν οδηγεί σε συναινέσεις αλλά σε αχρείες 
πολιτικές συναλλαγές με βάση τις διατάξεις του 
νομοσχεδίου που ενθαρρύνουν αυτές τις συναλλα-
γές, όπως είναι η συγχώνευση συνδυασμών μετά 
τις εκλογές, η μεταπήδηση συμβούλων σε άλλους 
συνδυασμούς και παρόμοιες διατάξεις που κινούνται 
στην κατεύθυνση της συναλλαγής, των παζαριών και 
των εκβιασμών». 

Σχολιάζοντας την τροπολογία των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ που έκανε δεκτή ο υπουργός Εσωτερικών, 
για ταυτόχρονες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των Ευρωεκλογών υποστήριξε ότι, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τελεί υπό το κράτος πανικού και 
μπροστά στην απώλεια της εξουσίας, προβαίνει σε 
ακραίες κινήσεις που ναρκοθετούν την πορεία της 
χώρας στο μέλλον, υπονομεύουν και φθείρουν τους 
θεσμούς. «Ακούσαμε την κυβέρνηση να συνδέει την 
αλλαγή του εκλογικού νόμου με την αποσύνδεση 
των Δημοτικών εκλογών από τις Ευρωεκλογές. Ένα 
ακόμα παραμύθι, ένα ακόμα από τα πολλά ψέματα 
που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ που κατέρρευσε μετά την 
κατάθεση της μεταμεσονύχτιας πρωτοβουλίας. Οι 
συνάδελφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απλώς υπέγρα-
ψαν, για την ακρίβεια τους έβαλαν να υπογράψουν 
μια τροπολογία με την οποία αναίρεσαν αυτά που 
οι ίδιοι έλεγαν και είχαν εντάξει στο νομοσχέδιο για 
τη διεξαγωγή των Δημοτικών εκλογών τον Οκτώβριο 

και την αποσύνδεση τους από τις Ευρωεκλογές. 
Με τη διαφορά ότι πλέον, με αυτή την τροπολο-
γία, οι Δημοτικές εκλογές συνδέονται όχι μόνο 
με τις Ευρωεκλογές αλλά και με τις βουλευτικές 
εκλογές».

Ακόμα, ο κ. Βεσυρόπουλος, κατηγόρησε  την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ότι όσα πράττει δεν 
εκπορεύονται από την ανάγκη υπεράσπισης 
των συμφερόντων της χώρας και των πολιτών 
αλλά από τους πολιτικούς τακτικισμούς και την 
ανάγκη πολιτικής επιβίωσης του κ. Τσίπρα, και 
αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή η κυβέρ-
νηση αποφεύγει επιμελώς ή θέτει εμπόδια και 
προαπαιτούμενα για να εμποδίσει τους Έλληνες 
του εξωτερικού να ασκήσουν το αναφαίρετο 
δικαίωμά τους, δηλαδή τη δυνατότητα να ψη-

φίζουν. «Δίνει ιθαγένεια με συνοπτικές διαδικασίες σε μετανάστες και 
πρόσφυγες αλλά αρνείται το δικαίωμα στους Έλληνες του εξωτερικού 
να ψηφίσουν. Αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη, κάθε μέρα που περ-
νάει η παραμονή της στην εξουσία εγκυμονεί κινδύνους για τη χώρα 
και τους πολίτες» ανέφερε ο κ. Βεσυρόπουλος.
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Αναζητούνται αυτόπτες 
μάρτυρες για τροχαίο

Από τους συγγενείς του θανόντος 
οδηγού του βυτιοφόρου στο τροχαίο 
δυστύχημα, που σημειώθηκε την Πα-
ρασκευή 6 Ιουλίου και ώρα 16.30 ε-
πί της Εγνατίας οδού, στον κόμβο 
του Νησελίου αναζητούνται αυτόπτες 
μάρτυρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6996 777278 και 6982 555351

Ρεσιτάλ πολιτικού 
κυνισμού 

της Κυβέρνησης
 σε βάρος των αγροτών

Από τον δικηγό-
ρο και πολιτευτή της 
Ν.Δ. Τάσο Μπαρτζώ-
κα γνωστοποιούνται 
τα εξής:

«Σε ένα ακόμη ρεσι-
τάλ πολιτικού κυνισμού 
αυτής της Κυβέρνη-
σης, διαβάσαμε μόλις 
χθες την ανακοίνωση 
της διοίκησης του ΕΛ-
ΓΑ, ότι «δεν καλύπτεται 
ασφαλιστικά η ζημιά 
στις καλλιέργειες ροδα-
κινιάς και νεκταρινιάς 
από τις βροχοπτώ-

σεις» με την παράλογη και ανεδαφική δικαιολογία ότι 
δήθεν «η ζημιά δεν είναι άμεση».

Μας έχει συνηθίσει, βέβαια, αυτή η Κυβέρνηση  στην 
τακτική της να κάνει το μαύρο άσπρο, αλλά στην περί-
πτωση των ροδακινοπαραγωγών μας είναι τόσο σκληρή 
η πραγματικότητα που δε χωρούν πολιτικά παιχνίδια.

Και για το λόγο αυτό απευθύνομαι στους τρεις κυβερ-
νητικούς βουλευτές  του Νομού και στα στελέχη του ΕΛ-
ΓΑ ζητώντας τους να πράξουν, επιτέλους, το αυτονόητο! 
Να απαιτήσουν δηλαδή από την ηγεσία του Υπουργείου 
να εφαρμόσει τον Κανονισμό.

Γιατί, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι μας, η ζημιά στη 
ροδακινοπαραγωγή, ήταν άμεση και προκλήθηκε από 
ασφαλιστικά καλυπτόμενο ζημιογόνο αίτιο, όπως είναι η 
βροχόπτωση! Όλα τ’ άλλα είναι φθηνές δικαιολογίες με 
επώδυνα για τον παραγωγό αποτελέσματα.

Και κάτι τελευταίο, που αν δεν το γνωρίζουν, οφείλω 
να τους ενημερώσω. Αυτό το χειμώνα οικογένειες θα 
μείνουν χωρίς το παραμικρό εισόδημα. Ας το αναλογι-
στούν, λοιπόν, αρμόδιοι, συναρμόδιοι και κάθε λογής 
υπεύθυνοι»! 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Η απλή 
αναλογική δεν οδηγεί σε συναινέσεις

 αλλά σε αχρείες πολιτικές συναλλαγές»
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηρο-
κομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνω-
στοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περί-
θαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να 
απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περι-
θάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό δι-
άστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

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

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

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.

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.



Η κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας 
εκ μέρους ομάδας βουλευτών, με την ο-
ποία καθορίστηκε συγκεκριμένη ημερομη-
νία για την διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών 
εκλογών και ενώ ήδη έχει δημοσιοποιηθεί 
το νομοσχέδιο για το νέο αυτοδιοικητικό 
πλαίσιο με την κωδική ονομασία «ΚΛΕΙ-
ΣΘΕΝΗΣ 1», ήταν αναμενόμενο να προ-
καλέσει έκρηξη αντιδράσεων, που αναδει-

κνύονται στην επικαιρότητα των ημερών.
Ήδη ο δημόσιος διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις από-

ψεις των φορέων και τις διάφορες προσωπικές τοποθετήσεις 
να βλέπουν το φως της δημοσιότητας με μάλλον αμήχανο 
αλλά και επιθετικό τρόπο, ο οποίος δικαιολογείται από το γε-
γονός ότι η κυβέρνηση κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της σε 
σημαντικά ζητήματα, που αφορούν τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, τις αρμο-
διότητες των νέων αυτοδιοικητικών δομών και την διασφάλιση 
των αναγκαίων πόρων.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, που μετά την τροπολογία θα 
διενεργηθούν τον προσεχή Μάιο μαζί με τις ευρωεκλογές και 
ίσως τις εθνικές εκλογές, ανάγουν εκ των πραγμάτων σε γε-
νική προεκλογική περίοδο το διάστημα που διανύουμε, ενώ 
προσθέτουν έναν επιπλέον εκνευρισμό στο γενικότερο κλίμα, 
ο οποίος εκδηλώνεται  κυρίως από τους φιλοδοξούντες να 
διαδραματίσουν κεντρικούς ρόλους στα  αυτοδιοικητικά ψηφο-
δέλτια.

Η αναμενόμενη οριστικοποίηση του νέου αυτοδιοικητικού 
πλαισίου  που εισηγείται η κυβέρνηση θα λειτουργήσει σαν 
ουσιαστική  έναρξη του προεκλογικού αγώνα, με την καταρχή 
διεκδίκηση των χρισμάτων από τα πολιτικά κόμματα.

Τυπικά βέβαια θα εξελιχθεί και η επισημοποιημένη διαβού-

λευση επι του Νομοσχεδίου που αναμένεται να δημοσιοποιη-
θεί, η οποία όμως θα έχει μάλλον προσχηματικό χαρακτήρα, 
αφού το γενικότερο ενδιαφέρον πλέον θα μονοπωλούν οι υπο-
ψηφιότητες.

Οι μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις θέτουν την αναγκαιό-
τητα διευκρίνησης των αρμοδιοτήτων και των πόρων των νέων 
αυτοδιοικητικών δομών, πριν από την οριστική διαμόρφωση 
του νομοθετικού πλαισίου. 

Αποτελεί όμως κοινή εκτίμηση για όλους όσους παρακο-
λουθούν τα αυτοδιοικητικά δρώμενα, ότι αυτό δεν πρόκειται να 
συμβεί. 

Εκχώρηση στην Αυτοδιοίκηση αρμοδιοτήτων καθοριστικών 
για την αποκέντρωση  της χώρας και την ανάπτυξη της πε-
ριφέρειας, καθώς και θεσμοθέτηση πόρων  επαρκών για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων, σημαίνει περιορισμό εξουσιών της 
Κεντρικής Διοίκησης και των πολιτικών της κεντρικής πολιτικής 
σκηνής, πράγμα το οποίο  μέχρι τώρα η κεντρική εξουσία δεν 
φαίνεται  διαθέσιμη να αποδεχτεί. 

Αν αυτό συμβεί τώρα, θα αποτελέσει μια απρόσμενη ιστορι-
κή εξαίρεση η οποία θα σηματοδοτήσει το πέρασμα σε μιά νέα 
εποχή. 

Η διαμόρφωση ενός πραγματικά αποκεντρωμένου αυτοδι-
οικητικού συστήματος στην χώρα μας, προϋποθέτει την ανά-
ληψη ενός διεκδικητικού, ανυποχώρητου και συντονισμένου 
αγώνα τον οποίο πρέπει να αναλάβουν οι αυτοδιοικητικοί που 
θα κληθούν να στελεχώσουν τις αυτοδιοικητικές δομές, μαζί με 
τις τοπικές κοινωνίες. 

Σε κάθε περίπτωση το βήμα του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ εν όψει των 
τελικών εξελίξεων παραμένει μετέωρο, όπως μετέωρο είναι μέ-
χρι στιγμής και το βήμα των υποψηφίων για τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του Μαΐου.
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Κόκκινο 
της μνήμης 

Στην Kατερίνα και την Theresa

Δεν πειράζει που μεγαλώνεις!
Κέρδος, 
που πέρασες τόσους ήχους τόσες εικόνες,
καρποφορίες και ταξιαρχίες εύφλεκτων στιγμών,
τόσες μνήμες γιαγιάδων που διηγιότανε 
…αχ όταν ήμασταν νέες απορροφούσαμε 
τη φύση σαν ινδιάνες…

Κι` έπειτα το κοινό! 
Σημαιοστολισμένο δίχως να διαταράσσει 
 την «κοινή ησυχία»,
στον κολοφώνα της δόξης του
χειροκροτεί τον ομιλητή που λέει .

…ω ανθρώπινο στόμα που προσπαθείς να βρεις 
ένα νέο τρόπο ομιλίας
που δεν θα διοικείται από γραμματικούς 
και συντακτικούς κανόνες
παρά 
απ` το ημερολόγιο της «αφηρημένης» καρδιάς…

Έτσι αναστατωμένος συνάντησα την γριά 
που τα λόγια της εκθέτονταν στις προθήκες των
Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μουσείων
τυλιγμένα σε βελούδα και δαντέλλες
που λέγαν γι` όλα αυτά τα ανάποδα,
που άρχισαν από την ώρα,
που οι άνθρωποι 
ξέχασαν να ΠΕΤΟΥΝ.   

Γιάννης Ναζλίδης

Αναγνώριση Σωματείου
Δυνάμει της με αριθμό 20/2018 διάταξης του Ειρηνοδικείου 

Βέροιας εγκρίθηκε το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία 
«ΙΔΡΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ», με έδρα τη Βέροια και 
σκοπό τον αναφερόμενο στο από 25-6-2018 καταστατικό του.

Βέροια, 13-07-2018
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Μιχάλης Χασιώτης

Αναγνώριση Σωματείου
Δυνάμει της με αριθμό 8/2018 διάταξης του Ειρηνοδικείου Βέ-

ροιας εγκρίθηκε το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΧΩΡΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ», με έδρα τη Βέροια και σκοπό τον αναφερόμενο στο 
από 15-1-2018 καταστατικό του.

Βέροια, 12-07-2018
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Θωμάς Χ. Παπαδόπουλος

ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ 
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ



 
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου 

αναλαμβάνει στο πλαίσιο των δραστηρι-
οτήτων του να υλοποιήσει μια σειρά από 
εκδηλώσεις – δράσεις που αφορούν τον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό, το χορό, την 
παράδοση, τη χειροτεχνία και τη μουσική 
με επίκεντρο το Ξηρολίβαδο. Με ανακοί-
νωσή του το Δ.Σ. καλεί όλα τα μέλη του Ο-
μίλου, τους κατοίκους και τους φίλους του 
χωριού, να αγκαλιάσουν με τη συμμετοχή 
και τη στήριξή τους τις εκδηλώσεις και για 
μια ακόμη φορά να απολαύσουν όλοι τις 
ομορφιές της φύσης που το Ξηρολίβαδο 
μας προσφέρει.

Πέρα από το βασικό κορμό των εκδη-
λώσεων που ανακοινώνεται, θα υπάρ-
ξουν και κάποιες επιπλέον, οι οποίες λό-
γω των ιδιαιτεροτήτων στην προετοιμασία 
τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα 
η ημερομηνία διεξαγωγής τους. Για τυχόν 
αλλαγές στο πρόγραμμα, θα γίνουν έγκαι-

ρα ανακοινώσεις. Τέλος, το πρόγραμμα 
μπορεί να τροποποιηθεί αν οι καιρικές 
συνθήκες δεν επιτρέψουν την πραγματο-
ποίηση κάποιας εκδήλωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. 14 Ιουλίου 2018: Μουσική Συναυλία 

από τους «COZA MOSTRA» στο δάσος 
με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ και του Δή-
μου Βέροιας. 

2. 15 Ιουλίου 2018: Συμμετοχή – υπο-
στήριξη στον «8ο Αγώνα Ορεινού Τρεξί-
ματος» που γίνεται στο Ξηρολίβαδο και 
διοργανώνεται από το Σύλλογο Δρομέων 
Βέροιας.

3. 19-20 Ιουλίου 2018: Εορτασμός του 
προστάτη του χωριού Προφήτη Ηλία.

4. 21 Ιουλίου 2018: 14ο Αντάμωμα χο-
ρευτικών συγκροτημάτων.

5. 22 Ιουλίου 2018: Θεατρική παράστα-
ση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριλό-
φου Ημαθίας.

6. 24 Ιουλίου 2018: Επίσκεψη της κινη-

τής Βιβλιοθήκης της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης της Βέροιας για το δανεισμό 
βιβλίων για κάθε ηλικία (10:00 με 13:00).  

7. 26 Ιουλίου 2018: Πεζοπορία  – προ-
σκύνημα στην Αγία Παρασκευή Ιμπιλί. 

8. 28 Ιουλίου 2018: Κατασκήνωση νυ-
χτερινή διαβίωση στο δάσος του χωριού.

9. 29 Ιουλίου 2018: Θεατρική παράστα-
ση «Εχθροί εξ αίματος» του Αρκά σε α-
πόδοση και εκτέλεση από τους καθηγητές 
του ΕΠΑΛ Βέροιας. 

10. 30 Ιουλίου 2018: Γιορτή Πίτας
11. 5 Αυγούστου 2017: α) Μνημόσυνο 

για τους πεσόντες στον πόλεμο Ξηρολι-
βαδιώτες και β) Γενική Συνέλευση των 
μελών του Π.Ο.Ξ. και των κατοίκων του 
χωριού - διαδικασίες για την ανάδειξη φύ-
λακα.

12. 11 Αυγούστου 2018: 2ο Πάρτι νεο-
λαίας στα «Πεύκα». 

13. 19 Αυγούστου 2018: Αναβίωση του 
εθίμου της ‘Λαγγίτας’ στο δάσος.

14. 22 ή 25 Αυγούστου 2018: Αποχαι-
ρετιστήρια εκδήλωση με παραδοσιακό 
γλέντι.

 Παράλληλα με τις παραπάνω εκδη-
λώσεις – δράσεις, από τις 24 Ιουλίου και 
ως τις 20 Αυγούστου 2017 θα πραγματο-
ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση οι πάγιες 
δράσεις του Ομίλου που είναι:

• Κάθε Τρίτη απόγευμα στις 19:00 ει-
σαγωγικά μαθήματα σε μαθητές/τριες Δη-
μοτικού για την ομαλή προσαρμογή τους 
στην επόμενη τάξη και σε μαθητές/τριες 
Γυμνασίου ως πρόσθετη βοήθεια από το 
μέλος του Π.Ο.Ξ. και φιλόλογο Ολυμπία 
Μπλατσιώτη. 

• Κάθε Πέμπτη, μαθήματα κατασκευής 
χειροποίητου κοσμήματος από την Αντι-
πρόεδρο του Π.Ο.Ξ. Δήμητρα Κουτόβα: 
18:30 – 19:30 παιδικό τμήμα, 19:30 – 
20:30 τμήμα ενηλίκων.

• Κάθε Παρασκευή, μαθήματα χορού 
από το χοροδιδάσκαλο του Π.Ο.Ξ. Ιωάννη 
Τσιαμήτρο, από τις 19:00 το απόγευμα 
για όσα τμήματα δημιουργηθούν (παιδικό, 
νέων, ενηλίκων).  

8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου14-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» προκηρύσσει την  
πλήρωση θέσεων οικόσιτων  Φροντιστριών-Παιδοκό-
μων, για να εργαστούν στη νέα πτέρυγα  (Παράρτημα) 
του Σπιτιού της Βεργίνας, το οποίο λειτουργεί  ως Ξε-
νώνας μακροχρόνιας φιλοξενίας παιδιών που βρίσκο-
νται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο.

Θα παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, στέγη και δι-
ατροφή, 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 ανω-

τέρω
6.Βιογραφικό σημείωμα
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αί-

τηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο 
Διοίκησης & Εθελοντών της ΠγτΠ, Ανοίξεως 19 59131 
Βέροια, από την δημοσίευση της παρούσης  έως την 
16-7-2018 , τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 10:00 
πμ έως 14:00 μμ. ή ταχυδρομικά στην ανωτέρω δι-
εύθυνση 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 Οργανι-
σμού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ξεκινούν οι εγγραφές  
εθελοντών για 
το 3ο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών 

Χορών Δήμου Βέροιας
Η επιτροπή φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Βέροιας ανακοινώνει 

την έναρξη εγγραφών εθελοντών για το 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου 
Βέροιας που θα πραγματοποιηθεί από τις 22-8-2018 έως 26-8-2018 οι οποίοι θα 
βοηθήσουν στην υλοποίηση του φεστιβάλ στα εξής:

-Συνοδοί – εξυπηρέτηση χορευτικών τμημάτων 
-Ενημέρωση του κόσμου- προβολή του φεστιβάλ - διανομή φυλλαδίων – και αφι-

σών
-Τακτοποίηση του κόσμου τις βραδιές των εκδηλώσεων 
-Διάφορες εργασίες- ψήσιμο - σερβίρισμα – τακτοποίηση καρεκλών τραπεζιών 

κλπ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κάνοντας αίτηση στο γρα-

φείο αντιδημαρχίας Του-
ρισμού στο δημαρχείο ή 
στο τουριστικό περίπτερο 
της ελιάς.

Πληροφορίες στα τη-
λέφωνα: 2331350630,  
2 3 3 1 3 5 0 6 0 8 ,  
2331350615 ή μπορούν 
να αποστείλουν email 
στα:

-tourismveria@gmail.
com

-tourism@veria.gr
-mantzelas@gmai l .

com
Με τη λήξη του Φεστι-

βάλ θα δοθεί Βεβαίωση 
Εθελοντή στους συμμετέ-
χοντες 

Η πρώτη συνάντηση 
εθελοντών θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 18 
Ιουλίου στις  8.00 μ.μ. 
στην αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Βέροιας.

Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού 
Ομίλου Ξηρολιβάδου
Πολιτισμός, αθλητισμός, χορός και άλλα, 

από 14 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

τη στιγμή που 
με μεγάλη προσο-
χή παρακολουθού-
σα την κυνηγετική 
ανάλυση του φίλου 

Θοδωρή για αγριογούρουνα και πέρδι-
κες, το τηλέφωνο κουδούνισε και στην 
άλλη γραμμή του καλωδίου, ο γνωστός 
σε όλους μας πράκτορας, Μπόντ.

Έλα φασιστάκο, Μπόντ εδώ, Τζέιμς 
Μπόντ.

Δεν τον πίστεψα, οπότε και απάντησα 
αναλόγως. 

Γεια και χαρά σου, εδώ Σοφία Λόρεν, 
όπως λέμε Λόρενς της Αραβίας!

Ρε παλιόχοντρε, σύνελθε. Ο Μπόντ 
είμαι, θέλεις να τα ξεράσω όλα για την 
Μόνικα;

Και επειδή η κατάσταση είχε αρχίσει 
να σοβαρεύει, ζήτησα το παρασύνθημα, 
το οποίο ήταν «γεμιστά με κιμά», περά-
σαμε στο σύνθημα «δηλαδή με συγχω-
ρείτε απατεώνες είμαστε» και έτσι πεί-
στηκα με ποιον μιλούσα.

Έλα ρε κολλητέ, τι κάνεις, να σου στεί-
λω το IBAN για να καταθέσεις τα χρήμα-
τα για τη συμμετοχή μου στα συλλαλητή-
ρια. Πήγα στη Βεργίνα αν και έβρεχε και 
βάλε και μία προκαταβολή, διότι θα πάω 
και στο συλλαλητήριο στην Αλεξάνδρεια! 
Ζήτα μου ότι θες και θα το έχεις, μόνο τα 
ευρώπουλα μην ξεχνάς, έρχεται ο κατηρ-
γημένος ΕΝΦΙΑ, σε λίγο! 

Μίλησα και με τον πρόεδρο Πούτιν για 
να τον συγχαρώ για την ποδοσφαιρική 
ομάδα της πατρίδας του! Ευελπιστώ σε 
κάποιο πουρμπουάρ!

Σταμάτα επιτέλους, τα πράγματα είναι 
σοβαρά. Με καταλάβανε και με απελά-
σανε. 

Με διώξανε, είπε ο πράκτορας. Δεν 
θα μπορέσω να ξαναέλθω να σε δω, χο-
ντρούλη μου. Θα μου λείψεις αφρατούλη 
μου. Τι θα κάνω χωρίς εσένα! Είμαι σε 
κατάθλιψη!

Άκου μπουλούκο, απελάσανε και την 
ρώσικη αρκούδα, αλλά δεν πρόλαβα να 
πάρω το ντέφι μαζί μου. Για αυτό σε κά-
λεσα, σε παρακαλώ να μου το στείλεις, 
για να χορεύω με την αρκούδα και να 
ξεχνώ τον πόνο μου!

Φίλε μου, είμαι συγκλονισμένος, θα 
σου στείλω και ένα τουμπερλέκι δώρο! 

Είναι αυτό, το οποίο χτυπάμε και ο 
σουλτάνος Ερντογάν, χοροπηδά.

Πάντως φίλοι μου, οφείλουμε να το 
ομολογήσουμε. 

Μπορεί οι προδότες να ξεπουλάνε τα 
πάντα, αλλά ο στόχος επετεύχθη. 

Ο σουλτάνος άρχισε να τρέμει, κα-
τάλαβε πλέον ότι έχει να κάνει με τον 
βατραχάνθρωπο με τη γραβάτα, τον κα-
ταδρομέα με το καπέλο και το μανεκέν με 
το μαντηλάκι!

Τόσο πολύ έχει φοβηθεί που απαίτησε 
να του στείλουμε τους οκτώ και αυτός 
θα φροντίσει όχι να επιστρέψουν οι δύο 
στρατιωτικοί μας, αλλά να έχουν μία δί-
καιη δίκη. Όχι ισόβια, αλλά καμιά δεκαριά 
χρονάκια!

Μάλιστα ο φόβος του είναι τόσο με-
γάλος που θα θέσει και θέμα τουρκικής 
μειονότητας στη Θράκη!

Συμπαθής η προσπάθεια από ορισμέ-
νους κύκλους να πεταχτεί η μπάλα στην 
εξέδρα, αλλά αυτή την περίοδο βλέπου-
με κανονική μπάλα, οπότε αποτύχατε.

Θα περίμενε κανείς στα πλαίσια της 
πολιτικής εντιμότητας να ενημερώσετε 
ταυτόχρονα, ότι ο Ευρωπαίος επίτρο-
πος Χάν μεταξύ άλλων τόνισε: «εάν υ-
πάρξει συμφωνία μεταξύ Αλβανίας και 
Ελλάδας, γιατί εκεί πρόκειται για αναδι-
άρθρωση των συνόρων και αυτό είναι 
κάτι πολύ σημαντικό και κρίσιμο για τους 
πολίτες…».

Και παρ’ όλες τις προσπάθειες να 
συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα, ο τελευ-
ταίος «μεγάλος ηγέτης» Αλέξης, ερω-
τηθείς για τις συνομιλίες της Αθήνας με 
τα Τίρανα, ο κ. Τσίπρας είπε χαρακτη-
ριστικά το βράδυ της Παρασκευής α-
πό τις Βρυξέλλες: «τα δύο θέματα που 
απομένουν, πέραν της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης, είναι το ζήτημα του 
εμπολέμου και των συνόρων το οποίο 
βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να βρεθεί 
μια κάποια διευθέτηση. Θέμα-
τα τα οποία όμως ενώ έχουμε 
προχωρήσει σε ένα εξαιρετικά 
σημαντικό σημείο δεν μπορούμε 
να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώ-
σει».

Φίλοι μου, αρκετά με τα χαρι-
εντίσματα και τις φιλοφρονήσεις. 

Η παραχώρηση εθνικών δι-
καιωμάτων είναι προδοσία και 
τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. 

Και όταν ένα λαό τον γράφεις 
στα παλαιότερα των υποδημά-
των σου, τότε μιλάμε για δημο-
κρατία τύπου Βενεζουέλας.

Ένας λαός κατάκοπος, ένας 
λαός που καθημερινά ισοπεδώ-
νεται η αξιοπρέπειά του, όταν 

τέθηκε το θέμα των Σκοπίων, σου είπε με 
μία φωνή, ως εδώ. 

Σταμάτα, δεν πάει άλλο. Το συγκεκρι-
μένο θέμα μην το αγγίζεις. Άστο. Δεν μας 
ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, εμείς όχι 
δεν αναγνωρίζουμε. 

Τι δεν καταλάβατε, προδοτάκια, όπως 
λέμε σοκολατάκια, καμία σχέση!

Φίλοι μου, για εμάς η ιστορία δεν είναι 
μία αφηρημένη έννοια, δεν είναι ένα πα-
ραμυθάκι με τον κακό λύκο! 

Είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας, είναι 
κομμάτι της ύπαρξής μας.

Ο Έλληνας εάν χάσει την ιστορία του 
και την πίστη του, σταματά να υπάρχει. Τι 
δεν καταλαβαίνεις ηλίθιε!

Για αυτό αντιδρούμε και φωνάζουμε. 
Όχι γιατί είμαστε φασίστες (ω εσείς 

δημοκράτες του πισινού!), αλλά γιατί πά-
τε να μας εξαφανίσετε, παγκοσμιοποιη-
μένα απορρίμματα.

Η ιστορία μας είναι η ανάσα μας και η 
ανάσα μας είναι η ιστορία μας!

Σου είπαμε ότι δεν μπορείς να πας να 
συνομιλήσεις με κάποιον ο οποίος ότι και 
να κερδίσει τίποτα δεν είναι δικό του.

 Σταματώ σε αυτό το σημείο, διότι πρέ-
πει να προλάβω, να πάω στα πάρτι, που 
οργανώνει ο Ζάεφ, σε 15 πόλεις για τη 
συμφωνία των προδοτών (έτσι θα περά-
σει στην ιστορία!).

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΤΖΕΙΜΣ ΜΠΟΝΤ!
 Χάος,με δίχως σχήμα,όρια,μέ-

νουν αγνώριστα ολόγυρα άνθρω-
ποι,αντικείμενα,κάθε μορφή της 
φύσης,άλλο πια να μην είναι..

Χάος,ανάποδα γυρίσανε τα 
μάτια,βλέπουν εικόνες που δεν 
είδανε ξανά,τόπος δεν είναι ν’αρ-
μενίσουν τα όνειρα,οι πόθοι,σκο-
ντάφτουν πάνω στα συντρίμια τα 
δικά του,εκείνης,των άλλων,πώς 
έξω να συρθεί;

Μια αύρα οι ψυχές,πιάνουνε 
τόσο λίγο,τόπος για τις σκιές όλες μαζί ν’απλώνουν και πάλι 
να χωρούν.

Σκοτεινιασμένα μάτια,δε βλέπουν πουθενά,μονάχα ν’α-
ντικρύζουν,καθρέφτισμα ερεθισμών,τίναγμα της εικόνας στο 
κενό,κατρακυλάει ακόμα.

Τίποτα πια δεν τα κρατά δεμένα,σπαρμένα τα κομάτια δω 
κι εκεί,τραπέζια δίχως πόδια,καρέκλες χωρίς πλάτη,σπίτια με 
δίχως τοίχους ανοιχτά να μπαίνει όποιος θέλει.

Χάος,το φως δεν έχει δύναμη ίσα μια λάμψη χλιαρή γύρω 
ψευτοφωτάει,τα όρια ,τα σχήματα κάθε που κράταγε δεμέ-
νο,έρμαια της φωτιάς και του ανέμου..

Ολες μαζί στοιβάχτηκαν ελπίδες που ξεφτίσαν,σε μια βα-
θιά,θεόρατη λακκούβα στόμα ορθάνοιχτο να καταπίνει δίχως 
τελειωμό.

Χάος,το μέτρο έχει χαθεί,αρχή και τέλος πουθενά,όλα 
κινιούνται σαν ξεκούρντιστα παιχνίδια,σε λίγο θα σταθούν 
ακίνητα θα μείνουν.

Ψάχνει να βρει αέρα ν’ανασάνει καθαρό,κάτι να στηριχτεί 
δικό του,τίποτα,σκέψεις που ξοδευτήκαν άσκοπα,σηκώνο-
νται σιγά σιγά,σημάδια που θυμίζουν,τον βρίσκουν θύμησες  
λουλούδια μαδημένα,βγαίνουν απ’την κρυψώνα κάθε μια τη 
νύχτα να τον ξαγρυπνήσουν.

Χάος,δεν είναι φάρμακο η απουσία,όπου κι αν πάει τον 
ακολουθεί μέσα του μυρμηγκιάζει.. 

Χάος,αμέτρητες ματιές χαμένες ευκαιρίες,ακόμα ταξιδεύ-
ουν φέρνοντας τον αναβρασμό. 

Οι δρόμοι ερημώσαν πέρασε ο κατακλυσμός και μείναν 
αδειανοί,ανάκατα συντρίμια  να θρηνούνε.

Πήρε μορφή το χάος,περπατά,τον πλησιάζει,μ’ένα απλό 
χαιρέτισμα κάθησε δίπλα,κοιτάζοντας αλλού..

Χάος,φάνηκαν άξαφνα μπροστά του,ξεπεταγμένα κόκ-
καλα θαρρείς πασχίζανε να βγούν απ’το κορμί,ίσα που τα 
συγκράταγε το δέρμα,ο ήλιος έπαιζε με τη σκιά,χάραζε αυ-
λακιές,κρυψώνες του χαδιού,κρυφά σημάδια μπρός του να 
φαντάζουν,τούτος ο ήλιος έκαιγε πολύ.

Είπε να φύγει,δεν το μπόρεσε,έμεινε ως το τέλος,σηκώ-
θηκε μόνη μια συμφορά να φύγει.

Ακόμα καθισμένος στα ρημάδια,άρχισε να γελά πώς χα-
λαστήκαν όλα,με τούτο το χαμό,πέρασαν χρόνια τόσα.

Ακόμα κι από τότε τον έσπρωχνε μακρυά ετούτη η αδυ-
ναμία,κι έλεγε τώρα τι τον ένοιαζε,μέχρι που κάθησε στον 
ήλιο,κοντά κοντά του να φανερωθεί.

Δεν ήτανε αυτός μονάχα,να κουβαλά του χρόνου την 
κακία.

Κι όμως μπορούσε ακόμα να τη δει,σαν ήταν τότε,μια ζω-
γραφιά που είχε κακοπέσει,κράταγε όμως όλη τη γραμμή,την 
αίσθησή της όλη,ξεθύμασμα μιας ομορφοιάς που  αλλοίμονο 
σταμάταγε εκεί,στο δέρμα..

Γιατί τον είχε τόσο εντυπωσιάσει; ακόμα την απάντηση 
δεν μπόραγε να βρει όσα κι αν έλεγε στον εαυτό του,.

Ηταν η πρώτη ύλη,είχε τα χαραχτηριστικά του όνειρού του 
όλα,ήτανε μπέρδεμα των εποχών,συντρίμματα του χρόνου 
του ρημάδια,σ’ένα πρόσωπο,ένα βλέμμα,ένα κορμί που σαν 
σκιά ακολουθούσε.  

Θαρρείς και τάβαλε ο Πλάστης μαζεμένα τώρα πιά όλα 
μαζί,να του απλώνουνε το χέρι,κι αυτός,πιστός σ’αυτό που 
ήτανε ως τότε,έκανε πίσω,απότομα,ξερά.

Δε γίνοταν αλλοιώς ,όποια προσπάθεια να μαλακώσει το 
χαμό,σταμάταγε στη μέση.έπρεπε νάναι δυνατό το χτύπη-
μα,απότομο,αναπάντεχο και για τους δύο για να πιάσει,κι 
έπιασε.

Τέτοιος χαμός γινόταν μέσα του κάθε φορά ,κι όλο χειρό-
τερος,πιο έντονος απάνω του ξεσπούσε... 

Εμεινε χάος,δίχως όρια,αγνώριστα ολόγυρα τα σχήμα-
τα,οι άνθρωποι,κάθε μορφή της φύσης.στις σκιές μιάς πλά-
της που λιαζόταν,πνιγόντουσαν και ξεψυχούσαν όλα…

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Χάος



ΟιΝίκοςΒελής, ΣτέργιοςΤούφας, ΓιώργοςΚαι-
σαρίδης,ΠέτροςΚαρυδάς, ΣάκηςΧατζηφωτιάδης,
Γιώργος Χατζηφωτιάδης,ΔημήτρηςΜπιλιούρης,
ΣταύροςΠαπαδόπουλος, ΓρηγόρηςΤρούπκος,Δη-
μήτρηςΒάικος καιΚατερίναΑναστασίου είναι κατά
σειράεκλογήςτονέοδ.σ.τουΕΟΣΝάουσαςμετάτη

γενική συνέλευση τηςΠέμπτης.Η
κατανομήαξιωμάτωνθα γίνει στην
πρώτησυνεδρίαση.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
εκλέχθηκανοιΔημήτρηςΣακελαρί-
δης,ΚοσμάςΜάντσιοςκαιΓιώργος
Μέσκος.

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο:
ΑντώνηςΜπόλας,ΔημήτρηςΚαρα-
βίδαςκαιΣάκηςΠαπαδόπουλος.

Στη διάρκεια της γενικής συνέ-
λευσης συζητήθηκαν ο απολογι-
σμός της θητείας της διοίκησης, οι
προϋπολογισμοί της επόμενης δι-
ετίας κ.ά., ενώ τέθηκε επίσης το
θέματηςπροστασίαςκαιαναβάθμι-

σηςτουκτιρίουτουσυλλόγουστοΣέλι.
Στηφωτογραφία μας ο απερχόμενοςπρόεδρος

ΝίκοςΒελήςκαιοπρόεδροςτηςγ.σ.ΔήμοςΓυρού-
σης,πρόεδροςτηςΕΟΧΑ.

Στην τελική ευθεία ώστε να βρεθεί λύση 
και να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα 
αγωνιστική περίοδο βρίσκονται οι διοι-
κούντες τον Απόλλωνα.
Σύμφωναμεπληροφορίες μέχρι χθες το από-

γευμααναμενότανναέχουνολοκληρωθείοισυνα-
ντήσεις τουΔημήτρηΚαλαϊτζίδη και του Γιώργου
Γιακουμίδη και να υπάρξουνανακοινώσεις για το
μέλλοντηςομάδας.

Αυτόθαανοίξει τονδρόμοτόσογιατηντακτο-
ποίηση των εκκρεμοτήτων από την περασμένη
περίοδο,όσοκαιγιατηνυλοποίησημεταγραφών.

Πηγή: MetroSport
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Έγκυρες πληροφορίες από την 
κωμόπολη της Πιερίας το Αιγί-
νιο και την ομάδα τουν Αιγινι-

ακού αναφέρουν οτι τέσσερις βασικοί 
του παίκτες θα μετακομίσουν δίπλα 
στην Αγκαθιά για να συνεχίσουν την 

ποδοσφαιρική τους καριέρα. 

ΟιπαίκτεςαυτοίείναιοιΣάκηςΤόλιος41ετώνο
ΒασίληςΛιόλιος30ετώνοΠαναγιώτηςΓιαζιτζόπου-
λος34ετώνκαιοΝίκοςΖούρκος28ετών.

Έχειγίνειμίαπροφορικήσυμφωνίακαιεντόςτων
ημερώνθαυπάρχειεπίσημηανακοίνωση.

Βέροια 12 Ιουνίου 2018

ΗπροσωρινήΔιοίκηση του «ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ»
υλοποιώνταςτηνυπ.Αριθμ.134/ΕΜ/2018Απόφα-
ση τουΜονομελούςΠρωτοδικείουΒέροιας, καλεί
τα εγγεγραμμένα μέλη του σε Γενική Συνέλευση
πουθαγίνειτηΔευτέρα30Ιουλίουκαιώρα19.00,
στηναίθουσα«Sala»τουΠολυχώρου«Ελιά».

Θέματαημερήσιαςδιάταξηςείναι:
1. ΕκλογήΠροέδρου Γενικής Συνέλευσης και

ενόςΠρακτικογράφου
2.ΕκλογήΤριμελούςΕφορευτικήςΕπιτροπής

γιατηνδιενέργειααρχαιρεσιών
3.Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη

ΔιοικητικούΣυμβουλίου,εννέα(9)τακτικώνμελών
καιτριών(3)αναπληρωματικώνκαθώςκαιγιατην

ανάδειξηΕξελεγκτικήςΕπιτροπής,τριών(3)τακτι-
κώνκαιδύο(2)αναπληρωματικών

Δικαίωμα να παρίστανται στην Γενική Συνέ-
λευση και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουνόλα
ταπαλαιά μέληπου επαναεγγράφηκαν και είναι
ταμειακώςτακτοποιημένα.

Οιυποψηφιότητεςθαμπορούνναυποβληθούν
τηνημέρατηςΓενικήςΣυνέλευσηςπροςτονΠρόε-
δροκαιτηνΕφορευτικήΕπιτροπή.

Σεπερίπτωσημηαπαρτίας,ηΓενικήΣυνέλευ-
σηθαγίνειστις6Αυγούστου,ημέραΔευτέρα,στον
ίδιοτόποκαιτηνίδιαώρα.

ΟΠρόεδρος-ΜιχάληςΣακαλής
ΟΓενικόςΓραμματέας-ΚώσταςΤσιμόπουλος

Θα κάνει το μεγάλο «μπάμ»
η Νίκη Αγκαθιάς

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΕΝΙΚΗΣΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
«ΓΑΣΒΕΡΟΙΑ»

Τονέοδ.σ.τουΕΟΣΝάουσας
Πρώτος σε σταυρούς ο Νίκος Βελής

Απόλλων Π.: Τελική ευθεία
για τις ανακοινώσεις



Παρουσιάστηκε ο νέος προ-
πονητής του ΑΟ Τρίκαλα, 
Ράτκο Ντόστανιτς και ο 

τεχνικός διευθυντής, Κώστας 
Νεμπεγλέρας από τον πρόεδρο 
της ΠΑΕ, Ανδρέα Μπέκιο. Ο κ. 
Μπέκιος ευχήθηκε: «να έχουμε 
μια καλύτερη χρονιά από πέρυ-
σι» και πρόσθεσε «αν δεν πάθεις 
δεν θα μάθεις» αναφερόμενος 
στην περσινή περίοδο.

Συνέχισε λέγοντας πως «μόνο καλές
προθέσεις υπήρχανπέρυσι.Η επιτυχίαα-
πότηνεπιτυχίααπέχειέναεκατοστό.Είναι
τόσο απλά ταπράγματα.Δεν ήρθαμε να
κάνουμε ένα απολογισμό.Ότι έγινε έγινε
και τις διαφορές αποπέρυσι θα τις δείτε
στο χορτάρι φέτος. Για εμάς υπάρχει μό-
νο ένας δρόμος.Οτιδήποτε άλλο θα είναι
αποτυχία.Μόνο τοπρωτάθλημα.Μόνο η
άνοδοςστηνSuperleague.Οτιδήποτεάλλο
γιαεμάςθαείναιαποτυχία.

Ντόστανιτς:«Αγκαλιάστε
τηνπροσπάθεια»

ΟΣέρβος,ΡάτκοΝτόστανιτςανέφερε:
«Ευχαριστώόσους με επέλεξαν για το

νέο ξεκίνημα.Είναι μιαμεγάλη ευθύνη για
μένα. ΤαΤρίκαλα είναι μία πόληπου ζει
γιατοποδόσφαιροκαιαυτόμουαρέσει.Η
υπόσχεσηπου μπορώ να δώσω είναι ότι
μέσα από τηνπολλή δουλειά θα καταφέ-
ρουμε τονστόχο.Οστόχος είναι υψηλός.
Είναιολόγοςπουήρθα,αλλάαννομίζουν
κάποιοιπωςμόνομεμέναθαβγειηομάδα
κατηγορία,είναιπάραπολύδύσκολο.

Όλοι να βοηθήσουμε να βγει η ομάδα
στηSuper League. Εκεί είναι η θέση της
ομάδας. Χωρίς τους φιλάθλους δεν μπο-
ρούμενακαταφέρουμετίποτα.Νααγκαλιά-
σουντηνομάδακαιναείναισίγουροιότιθα
δουνμιαομάδαναταδίνειόλα».
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Ο Α.Ο.Κ. Βέροιας με τιμή ανα-
κοινώνει την επέκταση της 
συνεργασίας με τον Γιώργο 

Γιαννουζακο. Πρόκειται για έναν 
αθλητή με τεράστιο παρελθόν στις 
πλάτες του και χρόνια συμμετοχής 
στο υψηλότερο επίπεδο,Euroleague, 
Α1 αλλά και στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονααποτελείμέροςτουκορμούκαθώς
θαβρίσκεται για 3ησεζόνστην ομάδαμας, έχο-
νταςπανηγυρίσειτοτοπικόπρωτάθληματου2017
καιπέρυσιστηΓ εθνικήμέτρησεσε24συμμετο-
χές10,2πόντους.Έτσιείναιο3οςκαιτελευταίος
παίχτηςάνωτων30πουθαβρίσκεταιστορόστερ
μας και κυριότερα θαπροσδώσει την ποιότητα
που τόσο απαραίτητη είναι δίπλαστο υπόλοιπο
νεανικόρόστερτηςομάδας.

Ολοκληρώθηκαν 
οι αρχαιρεσίες των μελών του 
Μακροχωρίου, από όπου εξε-

λέγη η νέα διοίκηση της ομάδας. Πρό-
εδρος αναλαμβάνει ο Γιάννης Μηνάς, 
μέχρι πρότινος Γενικός Αρχηγός στο 
ανδρικό τμήμα ωστόσο το συγκεκρι-
μένο πόστο του είναι γνώριμο, καθώς 
διετέλεσε στο παρελθόν πρόεδρος της 
Ακαδημίας Βέροιας.

Οαδελφός τουΧρήστος θα είναι αυτόςπου θα
αναλάβει πρόεδρος τηςΑκαδημίαςΜακροχωρίου,

πουμετράπάνωαπό150 εκκολαπτόμενουςποδο-
σφαιριστές,μετηνέαδιοίκησηνασκοπεύειναδώσει
ιδιαίτερηβαρύτηταστηνοργάνωσηκαιτηλειτουργία
τωντμημάτωνυποδομής.

Στη διοίκησηπαραμένει ο μέχριπρότινοςπρόε-
δρος,ΓρηγόρηςΠαπακωνσταντίνουοοποίοςθασυ-
νεχίσειναπροσφέρειτιςυπηρεσίεςτουστονσύλλο-
γοενώόσοναφοράτηντεχνικήηγεσίατουανδρικού
τμήματος, ο ΓρηγόρηςΗλιάδης θαπαραμείνει στο
πόστοτουπροπονητή.

Εκτός τωνάλλων, έχουνήδηανανεώσει το 90%
των ποδοσφαιριστών από την απερχόμενη σεζόν
ενώέχουνήδησυμφωνήσειέξιπαίκτεςοιοποίοιθα
ανακοινωθούν σύντομα.Τέλος, η διοίκηση αποφά-
σισεναπροχωρήσεισεαλλαγή τουεμβλήματος της
ομάδας.

Συνεχίζει στον ΑΟΚ Βέροιας
ο Γιώργος Γιαννουζάκος

ΟΓιάννηςΜηνάςονέοςπρόεδρος
τουΜακροχωρίου

Ο43χρονοςΑργεντινόςΝέστορΠιτάνα είναι
ο διαιτητής τουμεγάλου τελικού τουΠαγκοσμίου
Κυπέλλου2018,ανάμεσασεΓαλλίακαιΚροατία.
Οκακόςοιωνόςγιατους«μπλε»απότο2006.

ΗεθνικήΓαλλίαςκοντάρεταιμετηναντίστοιχη
της Κροατίας στο μεγάλο τελικό τουΠαγκοσμί-
ουΚυπέλλου 2018 (15/7, 18:00)στο «Luzhniki»
τηςΜόσχας.Ο διαιτήτης της αναμέτρησης είναι
ο 43χρονοςΑργεντινός, ο Νέστο Πιτάνα. Βοη-
θοί τουοι συμπατριώτες τουΕρνάνΜαϊδάνα και
ΧουάνΜπελάτι.ΤέταρτοςδιαιτητήςείναιοΟλλαν-

δός,ΜπιέρνΚάιπερς.Ήτανοδιαιτητής
στηνπρεμιέρα της διοργάνωσης (νίκη
τηςΡωσίας με 5-0 επί τηςΣαουδικής
Αραβίας),στηνίκητηςΣουηδίαςμε3-0
επί τουΜεξικού (για την τρίτη αγωνι-
στικήτηςφάσηςτωνομίλων).Αλλάκαι
σεδύοματςτωνδύοεθνικώνομάδων
πουθαμονομαχήσουνγιατοτρόπαιο.
Ήταν ο διαιτητής της πρόκρισης στα
πέναλτι (1-1ηκανονικήδιάρκειακαιη
παράταση) της Κροατίας επί τηςΔα-
νίαςγιατηφάσητων16,αλλάκαιτης

νίκης-πρόκρισης(0-2)τηςΓαλλίαςεπίτηςΟυρου-
γουάηςσταπροημιτελικάτουΜουντιάλ.

Οοιωνός δεν είναι καλός για τους... «μπλε».
ΗτελευταίαφοράπουΑργεντινόςσφύριξετοντε-
λικόήτανστοΠαγκόσμιοΚύπελλο2006ήτανστο
«Olympiastadion» τουΒερολίνου.ΤότεήτανοΟ-
ράσιοΕλισόντοκαιηΙταλίακατέκτησετοτρόπαιο
απέναντι στηΓαλλία,σε έναν τελικόπου«σημα-
δεύτηκε» από την κουτουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν
στονΜάρκοΜατεράτσι.

ΟΠιτάναδιαιτητήςστοντελικό
τουΠαγκοσμίουΚυπέλλου Παρουσίασε Ντόστανιτς

και Νεμπεγλέρα ο ΑΟ Τρίκαλα
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Η οργανωτική επιτροπή του συλλαλητηρίου 
για την Βεργίνα 9-7-2018 , θέλει να ευχαριστήσει 
τους επαγγελματίες- επιχειρήσεις που στήριξαν 
την προσπάθεια αυτή  με τις χορηγίες του και 
συνέβαλαν στην πραγματοποίηση και άρτια δι-
οργάνωση και προβολή του συλλαλητηρίου για 
την Μακεδονία μας. 

1. Την κα. Έφη Καραγιάννη- Ηλεκτρονική- Έ-
ντυπη- Ψηφιακή Επικοινωνία & Διαφήμιση,

2. Τον κ. Καραμανλίδη Νικόλαο- Τυπογραφείο 
– Βιβλιοδετείο, 

3. Τον κ. Κελεσίδη Παύλο- printing & graphic 
design,

4. Τον κ. Φιλλιπίδη Δημήτριο- Διαφημιστικό 
γραφείο,

5. Την κα. Μουρατίδου Σοφία- Διαφημιστικό 
γραφείο,

6. Τον κ. Τσιφλίδη Χαράλαμπο- Τεχνική & Ε-
μπορική Εταιρεία Συστημάτων Εγκαταστάσεων 
& Υπηρεσιών Ασφάλειας με Πανελλαδική κάλυ-
ψη.- Mεταφορική SPEEDEX,

7. Τον κ. Μπαλτατζίδη Αριστείδη- Ιδιωτική Υ-

πηρεσία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας,
8. Τον κ. Φαντίδη Λάζαρο- LAZAROS 

SOUND,
9. Τον κ. Αποστολίδη Στέφανο - Tasty fruit,  
10. Το Δ. Βέροιας - Δ. Νάουσας – Δ. Αλεξάν-

δρειας για την στήριξη, για την οργάνωση και 
προβολή του συλλαλητηρίου,

11. Το Επιμελητήριο Ημαθίας- Εμπορικό Σύλ-
λογο Βέροιας για την στήριξη, για την οργάνωση 
και προβολή του συλλαλητηρίου,

12. Τον Πρόεδρο του Δ.Δ. Βεργίνας κ. Εμμα-
νουηλίδη Μανώλη για την στήριξη, για την οργά-
νωση και προβολή του συλλαλητηρίου,

13. Τα Μ.Μ.Ε. του νομού για τη στήριξη και 
βοήθεια τους για την προβολή και ανάδειξη του 
συλλαλητηρίου,

14. Τα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ για την ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά του κοινού.

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Καγκελίδης Αντώνιος

Στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος 
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκα-
γιών και με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για την προστασία του δασικού μας πλούτου , 
ανακοινώνεται από την Υπηρεσία, ότι έχει αναρτηθεί σχετικό 
τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα στην επίσημη ιστοσελίδα (http://
www.fireservice.gr)   του Πυροσβεστικού 

Σώματος , καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Twitter ( διακριτικό «Πυροσβεστικό Σώμα »  ), στο  Facebook 
και στο Youtube με όνομα προφίλ «Πυροσβεστικό Σώμα Ελλά-
δος».

Από τον Σύνδεσμο 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Ν. Ημαθίας ανακοινώ-
νονται τα παρακάτω, 
σε ένδειξη διαμαρτυρί-
ας για την Κυριακάτικη 
λειτουργία της Αγοράς:

« Οι εργαζόμενοι 
εμποροϋπάλληλοι για 
μια ακόμη Κυριακή 
δεν θα ξεκουραστούν, 
δεν θα έχουν χρόνο 
για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους. Θα 
εξαναγκαστούν, παρά 
τη θέλησή τους, να εργαστούν, επειδή τα 
καταστήματα θα είναι για μια ακόμη Κυριακή 
ανοιχτά , λόγω των εκπτώσεων, όπως προ-
βλέπει η μνημονιακή νομοθεσία του 2013 
(Ν. 4177/13) την οποία έχει αφήσει ανέγγι-
χτη η σημερινή κυβέρνηση.

Ο αγώνας των εμποροϋπαλλήλων ενά-
ντια στο άνοιγμα των καταστημάτων και στη 
δουλειά τις Κυριακές, είναι στην πραγματι-
κότητα αγώνας όλων των εργαζομένων για 
την υπεράσπιση του 8ωρου, 5νθημερου, 

40ωρου, κατάκτηση που εργοδότες και Κυ-
βερνήσεις θέλουν να καταργήσουν.

Ο σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. 
Ημαθίας, καλεί όλους τους εργαζόμενους 
στο εμπόριο να δώσουν αποφασιστικά την 
απεργιακή μάχη της υπεράσπισης της Κυ-
ριακής.

Κανένας εμποροϋπάλληλος στη δουλειά 
την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018. 

Κανένας πολίτης να μη στηρίξει το άνοιγ-
μα των καταστημάτων .

ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ!»

Η ΔΑΟΚ Π.Ε Ημαθίας ,(σύμφωνα με 
την ενημέρωση που είχε από την Μονά-
δα  Κλιματικής  Αλλαγής & Περιβάλλοντος 
ΕΥΕ ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ) σας ανακοινώνει  
τα εξής:

Έχει αποσταλεί προς ανάρτηση στις 
ιστοσελίδες του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.
gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr  το 
αρχείο με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευ-
τικά σκευάσματα (φερομόνες) τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ μέρους 
των δικαιούχων/υποψηφίων αμφότερων 
των Προσκλήσεων (1η και 2η Πρόσκληση, 
αντίστοιχα) της δράσης 10.1.08 «Εφαρμο-
γή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» για 
την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2018.

(Η Ανακοίνωση(με το αρχείο) θα αναρ-
τηθεί και θα εμφανίζεται και στον διαδι-
ακτυακό  τόπο  της Π.Ε  Ημαθίας: http://
imathia.pkm.gov.gr )

1η τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης  για 
το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

--Μετάθεση προθεσμίας υποβολής αι-
τήσεων

Η ΔΑΟΚ Π.Ε Ημαθίας ,(σύμφωνα με 
την ενημέρωση που είχε από την Μονά-

δα  Κλιματικής  Αλλαγής & Περιβάλλοντος 
ΕΥΕ ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ) σας ενημερώνει 
για την η υπ’ αριθμ. 6075/12-7-2018 (Α-
ΔΑ: ΩΕΜ54653ΠΓ-Γ4Κ) 1η τροποποίηση 
της 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), με την οποία μετατίθεται 
η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτή-
σεων στήριξης εκ μέρους των υποψηφίων. 
Με την παρούσα τροποποίηση, η υποβο-
λή αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιη-
θεί κατά το διάστημα από 20/7/2018 έως 
10/8/2018, ενώ στην αρχική Πρόσκληση η 
αντίστοιχη προθεσμία είχε οριστεί από την 
13/7/2018 έως την 31/7/2018.  

     Η τροποποίηση θα βρίσκεται αναρ-
τημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.
diavgeia.gov.gr καθώς και στους διαδικτυ-
ακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.
gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr, του 
ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr και του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr. 

 (Η Ανακοίνωση με την επισυναπτόμενη  
1η τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης_ Μετά-
θεση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα 
αναρτηθεί και θα εμφανίζεται και στον δια-
διακτυακό  τόπο  της Π.Ε  Ημαθίας: http://
imathia.pkm.gov.gr )

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥΒΕΡΓΙΝΑ – Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευ-
στάθιος Χωραφάς» ανακοινώθηκαν τα σημεία 
προπώλησης εισιτηρίων για τις συναυλίες των 
Ελένη Βιτάλη, 24 Ιουλίου και Πίτσα Παπαδοπού-
λου, 25 Ιουλίου στην Πατρίδα.

Τιμή εισιτηρίου 8 € (συμπεριλαμβάνονται και 
2 κρεατικά).

ΒΕΡΟΙΑ
Σιδηροπουλος Γιαννης (Συναγερμοι-Ηχος) 

περιοχη S.M.ΓΑΛΑΞΙΑΣ τηλ.6973348056
Καγκελιδης Πετρος (αναμνηστικα-παρα-

δοσιακα) εναντι Βηματος Αποστολου Παυλου.
τηλ.6988364981

Στασου Μυγδαλα - Μεζεδοπωλειο (Μητροπο-
λεως) τηλ.2331120327

Ευρο Αγορα Κονιτσης 15(περιοχη ΚΤΕΛ) Πα-
παδοπ. Στελ.τηλ.6988978407

ΠΑΤΡΙΔΑ
Ψησταρια ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ τηλ.2331020239

Ψητοπωλειο ΓΙΑΦΚΑ τηλ.2331020300
Καφετερια ΜΠΟΥΓΙΟ τηλ.6981179250 & 

6983358326
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βενζιναδικο ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗ τηλ.6976970923
Ευρο Αγορα Παπαδοπ.Στελ.2331051023
ΝΑΟΥΣΑ
Φ α ν ι α δ η ς  Φ ω τ η ς  Α Ε Ν Α Η  Γ Η 

τηλ.2332028258
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Φ α ρ μ α κ ε ι ο  Θ ε ο δ ω ρ ι δ η  Θ ο δ ω ρ ο υ 

τηλ.2331041840
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Καφε-ψησταρια (Φιλιππου 61) Γεμενετζιδης 

Μιχ.τηλ.6932290641
(Σε περιπτωση νεων θεσεων προπωλησης 

θα γινει σχετικη ανακοινωση)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
6973330999 & 6973348056

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΒΙΤΑΛΗ, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Π.Ε Ημαθίας: Πίνακας με εγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσματα

 για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ: «Οι 

εργαζόμενοι στο εμπόριο να δώσουν 
αποφασιστικά την απεργιακή μάχη 

της υπεράσπισης της Κυριακής»

Και μέσα από τα social media το Πυροσβεστικό 
Σώμα ενημερώνει τους πολίτες
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Ο Δήμος Βέροιας  και 
η Κ.Ε.Π.Α. , διοργανώ-
νουν  συναυλία με ελεύ-
θερη είσοδο και φιλοξε-
νούν  ένα από σημαντι-
κότερα ska συγκροτήμα-
τα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό , τους ΚΟΖΑ 
ΜOSTRA. Η συναυλία 
θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 14 Ιουλίου 2018, 
ώρα 9.00μ.μ, στο πανέ-
μορφο πευκόδασος του 
Ξηρολιβαδου, στο πλαί-
σιο του 8ου ορεινού α-
γώνα τρεξίματος  , που 
διοργανώνει ο Σύλλογος 
Δρομέων Βέροιας.

Οι KOZA MOSTRA θεωρούνται από τα ση-
μαντικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και εξωτε-
ρικό γενικότερα.

“Οι Koza Mostra εξελίσσονται αισίως σε ένα 
από τα μεγαλύτερα ska συγκροτήματα ” BBC 
News.

Το 2013 κέρδισαν την 6η θέση στην 
Eurovision με το <Alcohol is free>, τραγούδι 
εμβληματικό, παίχτηκε σε όλο τον κόσμο ,σε 
live, πλατείες..

Ο βαλκανικός- ska- ρεμπέτικος ήχος, είναι 
το χαρακτηριστικό τους. Κάθε συναυλία τους 
εξελίσσεται σε ένα πάρτι!

Μετά από εκατοντάδες συναυλίες στην Ελ-

λάδα και εξωτερικό οι KOZA MOSTRA ετοι-
μάζουν τον 2ο δίσκο τους, ήδη το <Γιορτή> 
είναι τραγούδι της ελληνικής σειράς <Εθνική 
Ελλάδος> του Γιώργου Καπουτζίδη, ενώ τέλος 
του 2017 θα δισκογραφήσουν διασκευασμένες 
συνθέσεις του Μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη ,ο 
οποίος τους επέλεξε να ερμηνεύσουν το έργο 
του με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο!! 

Νέα συνεργασία με την Ελένη Βιτάλη στο 
<Πότε Βούδας πότε Κούδας> και συνεργασία 
με το μεγάλο αμερικάνικο συγκρότημα τους 
<Gogol Bordello> στο νέο τραγούδι των KOZA 
MOSTRA <Requiem>.

Το 2017-2018  θα  περιοδεύουν εξωτερικό 
και Ελλάδα! 

Το Σάββατο 14 Ιουλίου 
Οι KOZA MOSTRA live 

στο δάσος 
του Ξηρολιβάδου  

με ελεύθερη είσοδο

Οι «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» 
του Αριστοφάνη σε σκηνοθε-
σία Αλέξανδρου Ρήγα παρου-
σιάζεται τη Δευτέρα 16  Ιου-
λίου στη Βέροια στο θέατρο 
Άλσους  στις 9.15 μ.μ. 

Ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος 
Ρήγας εντάσσει στη διαχρο-
νική αυτή κωμωδία μία σύγ-
χρονη ματιά, την οποία προ-
σαρμόζει στο εικαστικό και 
δραματουργικό πλαίσιο του 
πρωτότυπου έργου. 

Οι «Εκκλησιάζουσες» είναι 
διανθισμένες με μουσικές α-
πό όλη την Ελλάδα, από τα 
δημοτικά τραγούδια και  τους 
Βυζαντινούς ύμνους έως και 
διασκευές στον πυρρίχιο, 
στο πεντοζάλι, σε Κερκυραϊ-
κά  τραγούδια, σε νησιωτικούς 
ρυθμούς και σε βαλκανικά τέ-
μπο.

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

Ο Αριστοφάνης προτείνει την ισότητα, 
την οικονομική και ερωτική κοινοκτημοσύ-
νη, εξαίρει τη δημοκρατία, προλαβαίνει το 
φεμινιστικό κίνημα κατά κάτι αιώνες, στήνει 
ένα σχεδόν αστυνομικό σκηνικό με παρα-
σκηνιακές δράσεις και επιβεβαιώνει ότι το 
χιούμορ και η κωμωδία είναι άρρηκτα δε-
μένα 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 δει-
νά της φυλής.

Μετάφραση     Πολύβιος Δημητρακόπου-
λος 

Διασκευή / Σκηνοθεσία  Αλέξανδρος Ρή-
γας

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 
Πανωραία 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 βα-

σισμένα 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 

Κωνσταντίνου Συμμετέχουν (με αλφαβητική 
σειρά)

Μάριος Δερβιτσιώτης, Δημήτρης Διακο-
σάββας, Τιμόθεος Θάνος, Γιώργος Καρα-
τζιώτης, Γιάννης Κουκουράκης, Αστέρης  
Κρικώνης, Δημήτρης Κρίτας, Γιώργος Μπα-
νταδάκης, Μάρκος Μπούγιας, Στέφανος Οι-
κονόμου, Δημήτρης  Παπαδάτος, Βασίλης 
Παπαδημητρίου, Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Θανάσης Τούμπουλης, Δημήτρης Τσέλιος, 
Γιώργος Φλωράτος.

Τιμές Εισιτηρίων ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 15 
ΜΕΙΩΜΕΝΑ (ΑΝΕΡΓΟΙ –  ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ) 15 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 18 ΑΜΕΑ ΔΩΡΕΑΝ 
Προπώληση Εισιτηρίων
ΒΕΡΟΙΑ: ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ: Π. ΜΕΛΑ & ΜΠΙΖΑΝΟΥ. 23310-
78100

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ: ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 29, 23310-24612

ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44, 
23310-20201

ΟΥΖΕΡΙ ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ: ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ, 23311-20327

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑ-
ΝΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 42

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕΖΕ – ΜΕΖΕ: 
6972408909

RAINTICKET 6946126051 & VIVA.GR

Δευτέρα 16 Ιουλίου στη Βέροια
Οι «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ»

 του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία 
Αλέξανδρου Ρήγα, στο Θέατρο Άλσους

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρί-
ων για τη συναυλία του «Γιάννη Κό-
τσιρα» με τη χορωδία του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Δημοτικό Αμφιθέα-
τρο Αλεξάνδρειας την  Παρασκευή  
27 Ιουλίου και ώρα 21.30΄.

Σημεία Προπώλησης:
• Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάν-

δρειας
• Βιβλιοπωλείο ‘’κύτταρο’’
• Καφέ ‘’Desperado’’
• Καφέ ‘’momenti’’
• Καφέ ‘’My place’’ - Πλατύ
• Kατάστημα ‘’Hempoil’’ -  Βέροια
• Κατάστημα ‘’Σεμερτζής’’ Γιαννι-

τσά 
 και ηλεκτρονικά από τη σελίδα: 

www.viva.gr
Προπώληση 10€
Είσοδος 13€
Επίσης συνεχίζεται και η προπώ-

ληση για τη συναυλία με την ‘’ΑΝΝΑ 
ΒΙΣΣΗ’’ για την Τετάρτη 18 Ιουλίου 
και ώρα 21.30΄στο Δημοτικό Αμφι-
θέατρο Αλεξάνδρειας.  Τα εισιτήρια της συ-
ναυλίας μπορείτε να τα προμηθεύεστε μέχρι 

και την Τετάρτη 18/7 και ώρα 14.00΄από το 
Δημοτικό Κολυμβητήριο και από τη σελί-
δα:www.ticketservices

Τιμή εισιτηρίου 15€

Προπώληση εισιτηρίων για 
τη συναυλία του Γιάννη 

Κότσιρα στη Αλεξάνδρεια
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό16-7-2018 μέχρι22-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ησυνεργασία των δύο καλλιτεχνών ξεκίνησε
τονΜάιοτου2017-έκανεένανπλήρηκαιαπόλυ-
ταεπιτυχημένοκύκλοσταμεγάλαθέατρακαιπό-
λεις τηςΕλλάδας - για ναφτάσειστηνΑθήνα τον
περασμένοΣεπτέμβριομε2μεγαλειώδειςsoldout
συναυλίεςστοΗρώδειο.

Ημεγάληεπιτυχίαώθησετουςκαλλιτέχνεςνα
ανανεώσουν το ραντεβού τους  για τον χειμώνα

όπου έκαναναλλεπάλληλεςπαρατά-
σεις και soldout, κι έτσι η απαίτηση
του κοινού τους οδήγησε στην από-
φαση για μια νέα σειρά συναυλιών
αυτό το καλοκαίρι, σε σημαντικά θέ-
ατρακαιεπιλεγμένεςπόλειςστηνΕλ-
λάδαςπουδενείχαντηνευκαιρίανα
τους απολαύσουν.Ο Σταύρος Ξαρ-
χάκοςθαβρίσκεταιεπίσκηνήςμα-
ζίμε τηνΆλκηστηΠρωτοψάλτησε
έναπρόγραμμαπου θα διευθύνει
οίδιοςκαικατάτηνδιάρκειατουο-
ποίουθαακουστούνταωραιότερα
τραγούδια του, χρωματισμένα  με
την διακριτική και ακριβή ερμηνεία
τηςερμηνεύτριας.

Μαζί τους και οκταμελής ορχή-
στρααποτελούμενηαπόεκλεκτούς
μουσικούς.

Καλοκαίρι 2018. Η Άλκηστις
Πρωτοψάλτη συναντά ξανά τον
ΣταύροΞαρχάκο και δίνουνπαρά-
ταση στο όνειρο…ανηφορίζοντας
στη Βέροια την Παρασκεύη 20 Ι-
ουλίου και ώρα 9.15 στοΘέατρο
Άλσους«ΜελίναΜερκούρη».

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
•VIVA.GR
•ΧώροςΤεχνώνΔήμουΒέροιας (τηλ.23310-

78100)
• Βιβλιοπωλέιο Επίκαιρο (τηλ. 23310-

24612)
•ΚαφέΜεράκι(τηλ.23310-20201)
• Ουζερί Στάσου Μύγδαλα (τηλ. 23311-

20327)

Μαζίτουςοιμουσικοί:
ΝεοκλήςNεοφυτίδης-Πιάνο

ΠαντελήςΝτζιάλας-Κιθάρα
ΒασίληςΔρογκάρης-Ακορντεόν
ΗρακλήςΖάκκας-Μπουζούκι
ΔημήτρηςΡέππας-Μπουζούκι
ΠέτροςΒαρθακούρης-Κοντραμπάσο
Αλέξανδρος Καψοκαβάδης – Κιθάρα, Νυκτά,

Έγχορδα
ΦίλιπποςΤσεμπερούλης-Πνευστά
Επιμέλεια ήχου: Ζαχαρίας Σταμούλος, Χάρης

Κρεμμύδας
Φωτισμοί:ΔημήτρηςΛάιος

Παρασκευή 20 Ιουλίου και ώρα 9.15 μ.μ. στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»

ΣταύροςΞαρχάκος-ΆλκηστιςΠρωτοψάλτη
στηΒέροια:«Ητελευταίασυνάντηση»

Φαρμακεία
Σάββατο 14-7-2018

08:00-14:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡ-
ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι)
23310-65770

08:00-14:30ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ623310-22017

08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

19:00-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

21:00-08:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

Κυριακή 15-7-2018
08:00-14:30ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601
14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507
19:00-21:00ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙ-

ΩΝ3123310-26914
21:00-08:00ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙ-

ΩΝ3123310-26914

Δευτέρα 16-7-2018
16:00-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας)
23310-75180

16:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

19:00-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ-
ΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ-
ΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989



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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
για μερική απασχό-
ληση σε οδοντιατρείο.
Τηλ.επικοινωνίας:6946
145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια
γ ια  ημιαπασχόληση
στο αρτοποιείοΤΑΝΟΣ
στηΒέροια.Τηλ.: 6982
643134.Ώρεςεπικοινω-
νίας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εσωτε-
ρική κυρία χωρίς υπο-
χρεώσεις για φροντίδα
ηλικιωμένης κυρίαςστη
Νάουσα με δυνατότητα
διαμονής και το βράδυ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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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: 6992769850 (κα. Βάσω)
& 2331093563 (κος.Δη-
μήτρης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙψητάςγια τα-
βέρνα.Εργασίακαθημερινή.
Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτεςγια
συσκευαστήριο τροφίμων
στο Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

ΑΠΟ  ΣΥΝΕΡΓΕ ΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται
μηχανικός, ηλεκτρολόγος
και βοηθός συνεργείου.
Τηλ.:2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  καμαριέ-
ρα σε ξενοδοχείο της
Βέροιας με γνώση βασι-

κώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγια ερ-
γασία στην κουζίνα εστια-
τορίου (λάντζα και βοηθός
στιςσαλάτες).Μισθός ικα-
νοποιητικός. Τηλ.: 23310
88018.

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

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

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.grτου Σαββατοκύριακου

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 έμπειρο άτομο για
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο στη Βέ-
ροια.Πληροφορίεςστοτηλ.:23310
25700.Αποστολήβιογραφικώνστο
dimzagaris@gmail.com.

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 πλυντήριο

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€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

του Σαββατοκύριακου

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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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ρούχων,τιμήόλαμαζί3.000
ευρώ, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένα.Τηλ.:6970019994.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε
άριστηκατάστασησεεκπλη-
κτικήτιμή: -Τραπεζαρίαμεέξι
(6)καρέκλες,απόξύλοοξιάς,
χρώμακερασι,τιμή260ευρώ.
-Τριθέσιοςκαιδιθέσιοςκανα-

πέςχώμαμωβτμή150ευρώ.
-Κρεβάτιμονόμετοστρώμα.
Τιμήευκαιρίαςγιαόλα400ευ-
ρώ.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
ΚΥΡΙΟΣζητάγιαγνω-

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

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.

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.grτου Σαββατοκύριακου

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.



Σε απολογία καλείται ο 
πρώην υπουργός Άμυνας 
Γιάννος Παπαντωνίου, ο ο-
ποίος τα τελευταία χρόνια 
βρίσκεται υπό συνεχή δικα-
στικό έλεγχο στο πλαίσιο των 
ανακριτικών ερευνών για σει-
ρά συμβάσεων που αφορούν 
σε προμήθειες εξοπλιστικών 
προγραμμάτων.

Πρόκειται για προγράμμα-
τα που υπογράφηκαν επί των 
ημερών του στο υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας και για λογα-
ριασμό της συζύγου του που 
εντοπίστηκε στη λεγόμενη λί-
στα Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, η ανακρίτρια κατά της Δια-
φθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα, η οποία μαζί με τον επίκου-
ρο ανακριτή Γιώργο Ευαγγέλου διενεργούν την έρευνα 
για το σύνολο των εκκρεμών δικογραφιών με κεντρικό 
πρόσωπο τον πρώην υπουργό, έστειλαν ήδη κλήση 
προς απολογία για τις 25 Ιουλίου 2018, οπότε ο Γιάν-
νος Παπαντωνίου αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιών 
τους ως κατηγορούμενος.

Τα αδικήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο 
των ανακριτών αφορούν σε νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου 
χρήματος ) ενώ του είχε ασκηθεί από την Εισαγγελία 

Διαφθοράς και δίωξη για δωροδοκία.
Η δίωξη για τη δωροδοκία είχε ασκηθεί τον Απρίλιο 

του 2017 από την επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά 
της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη μετά από σχετικό 
αίτημα της αρμόδιας ανακρίτριας.

Το αίτημα εκείνο στηριζόταν στην αξιολόγηση στοι-
χείων αλλά και σε νεώτερα που είχαν φτάσει στις αρ-
χές Μαρτίου του ίδιου έτους στην Εισαγγελία Διαφθο-
ράς από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Ελβετίας 
για την ύπαρξη δύο λογαριασμών που συνδέονται με 
τον πρώην υπουργό και ενός ασφαλιστηρίου συμβο-

λαίου.
Επίσης, η ανακρίτρια 

είχε αξιολογήσει ως σημα-
ντικά όσα έχουν προκύψει 
από τις πολυετείς έρευνες 
των εισαγγελικών Αρχών 
για τους λογαριασμούς 
που διέθετε η σύζυγος 
του πρώην υπουργού, 
Σταυρούλα Κουράκου, 
στην Ελβετία και οι οποίοι 
ερευνήθηκαν, όταν τυχαία 
αποκαλύφθηκαν στο πλαί-
σιο των ερευνών για τη λί-
στα Λαγκάρντ.

Από την πλευρά του 
πάντως, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο Γιάννος 
Παπαντωνίου έχει δώσει 
τη συναίνεσή του προκει-
μένου να ελεγχθούν όλοι 
οι τραπεζικοί του λογα-
ριασμοί και στην Ελβετία, 
καθώς ο ίδιος αρνείται ότι 
έχει σχέση με οποιαδήπο-
τε αξιόποινη πράξη.

Ο πρώην υπουργός 
αναμένεται να ζητήσει 
προθεσμία προκειμένου ο 
ίδιος και οι συνήγοροί του 
να ενημερωθούν για τα 
στοιχεία της δικογραφίας 
και να προετοιμάσει την 
υπεράσπισή του.
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Σκάνδαλο 
χρηματιστηρίου: Αθώοι 
οι 36 κατηγορούμενοι

Δεν θα καθίσουν στο εδώλιο και τρίτη φορά οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση 
του σκανδάλου με τις μετοχές «φούσκες» του Χρηματηστηρίου Αξιών Αθηνών την 
περίοδο 1999.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε την έφεση υπέρ του νόμου, 
την οποία είχε ασκήσει τον περασμένο Φεβρουάριο η εισαγγελέας Εφετών, Αθηνά 
Θεοδωροπούλου, κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
που είχε αθωώσει τους συνολικά 36 κατηγορούμενους στην υπόθεση.

Μετά την εισαγγελική έφεση, οι 36 χρηματιστές και επιχειρηματίες κινδύνευαν να 
βρεθούν για τρίτη φορά στο ακροατήριο, για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομη δραστηριότητα για την υπόθεση, η οποία συμπληρώνει το όριο παρα-
γραφής των αδικημάτων τον Μάρτιο του 2019.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκανε δεκτή σήμερα την ένσταση των 
συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, με την οποία ζητούσαν να κριθεί 
ως απαράδεκτη η έφεση της κ. Θεοδωροπούλου.

Υπενθυμίζεται, ότι η αθωωτική απόφαση που εκδόθηκε στις 28 
Φεβρουαρίου 2018 ήταν η δεύτερη για τους εμπλεκομένους στην υπόθεση. 
Έχει προηγηθεί ομόφωνη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων το 2013, η οποία αναιρέθηκε από τον Αρειο Πάγο, με 
αποτέλεσμα οι «36» να βρεθούν ξανά ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, υπό 
άλλη σύνθεση, που και πάλι κατέληξε σε αθώωση των κατηγορουμένων.

Σε απολογία καλούν 
τον Γιάννο Παπαντωνίου 

οι ανακριτές για τα εξοπλιστικά
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