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Η αγροτιά στην… παράταση 
και στη... διγλωσιά!

  Ήμουνα νιος και γέρασα, λένε οι αφανείς αγρότες που 
έχουν ροζιάσει τα χέρια τους από τα χωράφια και κάθε 
χρόνο βρίσκονται στο ίδιο έργο θεατές.
 Οι κόποι τους να ανταμείβονται ελάχιστα και η τύχη, 
συνήθως, να τους δείχνει τα δόντια της και να χαμογελάει 
ελάχιστα πλέον.
  «Δουλειά χωρίς σκεπή, δεν έχει χαΐρι» λένε κάποιοι, και 
αφήνουν τις ελπίδες τους στο Θεό!
  Όμως πού βρίσκεται ο Ασφαλιστικός Οργανισμός των 
αγροτών; Και, κυρίως, πώς αντιμετωπίζει καταστάσεις 
καταστροφής; Μέχρι σήμερα διακρίνεται μια διγλωσία, 
τόσο μεταξύ ΕΛΓΑ και Υπουργείου όσο και μεταξύ 
διοίκησης και στελεσών του Οργανισμού. Πίσω από 
τα γραφεία καλά τα λένε όλοι. Πίσω από τα γραφεία 
ο χρόνος δεν μετράει το ίδιο, όπως μετράει μέσα στα 
αγροτικά νοικοκυριά.
  Τα έξοδα τρέχουν και στα Κεντρικά του Υπουργείου 
και του ΕΛΓΑ δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα τί, πώς, 
πόσο, πότε και κυρίως, εάν δοθούν αποζημιώσεις από 
τις βροχοπτώσεις.
  Από παράταση σε παράταση το θέμα, από δέσμευση 
σε δέσμευση και ο καιρός περνάει και οι παραγωγές 
καταστρέφονται και οι υποχρεώσεις αυξάνονται…
  Ελλάς το μεγαλείο σου, δεν παίζεσαι με καμία 
κυβέρνηση!
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ΙΟΥΛΙΟΥ
Αθανασίου του εν Άθω, Λαμπαδού οσίων

Καιπλευρικάδιόδιασε
ΜάλγαρακαιΧαλάστρα

γιατους...«δενπληρώνω»

Τοδιαβάσαμεστο voria.gr (απόδηοσίευμα τηςΚαθημερι-
νής)καιδενθέλαμενατοπιστέψουμε:

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το υπουργείο Περιβάλλοντος
ενέκρινετουςπεριβαλλοντικούςόρουςτουτμήματοςΚλειδιού
-κόμβουΚαλοχωρίουτηςΠΑΘΕ(289ο-312οχλμ.),τοοποίο
«ανήκει»στηνΕγνατίαΟδό.Ηαδειοδότησηαφορά τη δημι-
ουργία τεσσάρων νέωνπλευρικώνδιοδίων, δύοστον κόμβο
ΜαλγάρωνκαιδύοστονημικόμβοΧαλάστρας.Ταδιόδιααυτά
είναιμέροςτου«πακέτου»των43πλευρικώνδιοδίωνσεκόμ-
βουςτηςΕγνατίαςκαιτωνδύονέωνμετωπικώνπουπρόκειται
νακατασκευαστούναπότην«Ακτωρ»μέσωτηςδυνατότητας
επέκτασης («προαίρεση») των δύοσυμβάσεωνσυντήρησης
που έχει αναλάβει. Σύμφωνα μεπηγές τηςΕγνατίαςΟδού,
προκειμένουναενεργοποιηθείηπροαίρεσηπρέπειπρώτανα
ολοκληρωθούνοιμελέτεςκαιναεγκριθούνοιπεριβαλλοντικοί
όροιγιαόλατατμήματατηςΕγνατίαςκαιτιςκαθέτουςτηςκαι
να εγκριθούν οι νέεςσυμβάσεις από τοΕλεγκτικόΣυνέδριο,
διαδικασίαπου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές
τουχειμώνα.Ηκατασκευήτων43+2διοδίωνεκτιμάταιότιθα
κοστίσειπερίτα20εκατ.ευρώ.

Μέχρι σήμερα καλούνται οι φορείς να ενημερώσουν
για τον τρόπο μετακίνησης στη Βεργίνα

ΠροςτουςΠολιτιστικούςΣυλλόγους,τουςΚοινωνικούςΦορείςκαιταΜ.Μ.Ε,απευθύνεταιηΟργανωτικήΕπιτροπή
τουσυλλαλητηρίουγιατηΜακεδονία,όσοναφοράτημετακίνησήτους,τηνερχόμενηΔευτέραστηΒεργίνα.

ΠαρακαλούνταιλοιπόναπότηνΕπιτροπή,όλοιοιφορείςναστείλουνενημέρωσηκαιναγνωστοποιήσουνπόσα
λεωφορείαθαχρειασθούνκαισεποιοΔημοτικόΔιαμέρισμα,μετοόνομακαικινητότουυπευθύνουγιαναυπάρχει
επικοινωνίαμετοΚΤΕΛήταΑστικάΗμαθίας.Ηενημέρωσηθαπρέπειναγίνειμέχρισήμερα,Πέμπτη,τοβράδυ,για
τηνάρτιαοργάνωσηκαιτοσωστόπρογραμματισμότωνΚΤΕΛ.

Τοe-mailπουθααποστείλετεείναι:macedoniaelliniki@gmail.com.
Τοτηλέφωνοπουθααπευθύνεστεείναι:6937001403ΔώραΜπαλτατζίδου

Ειρήνη ημίν!
Στουςπρόεδρους τωνσυνε-

ταιρισμών που εκπροσωπούν
τουςαγρότεςτα«έχωσε»οπρό-
εδρος τωνΑγροτικώνΣυλλόγων
ΓεωργώνΒέροιας, κατά τη χθε-
σινήσυγκέντρωση έξωαπό τον
ΕΛΓΑ.

Ολόγος,ήτανηαπουσία,ό-
πως είπε, των συνεταιρισμών
(πλην ενός) που «κάνουν βού-
βα, λες κι αυτοί δεν έχουνπρό-
βλημα».

Ειρήνη ημίν! θα λέγαμε ε-
μείς…Καθ’ότιταδύσκολαπρέ-
πει να ενώνουν και όχι να…δι-
αχωρίζουν!

Διότιπολλάακούγονται, εκα-
τέρωθεν,κατάκαιρούς…

ΟΙωσήφ
Παρούτογλου
νέοςδιοικητής

τηςΤροχαίαςΒέροιας
ΑλλαγήδιοίκησηςστηνΤροχαίαΒέροιας.Ο

μέχριπρότινος διοικητήςΑνδρέαςΚαλογερό-
πουλος αναβαθμίστηκε και θαυπηρετείπλέον
στοΕπιτελείο τηςΔ/νσηςΑστυνομίαςΗμαθίας.
Οπότε, διοικητής ανέλαβε ο μέχριπρότινος υ-
ποδιοικητήςΙωσήφΠαρούτογλου.Καλήθητεία
καιστουςδύο!

ΤίμησαντονάνθρωποκαιμουσικόΒασίληΑλαΐτση

Τοντίμησαν,ωςάνθρωποκαιωςμουσικό,καιγέμισαντοΜπάσκεττηςΕληάς,τόσοοκόσμος,όσοκαιοιμουσικοί
πουανταποκρίθηκανευχαρίστως,νασυμμετέχουνστηβραδιάπουαφιέρωσεστονσυνάδελφότουςΒασίληΑλαΐτση,ο
ΣύλλογοςΜικρασιατώνΗμαθίας,υπότηναιγίδατηςΜητρόπολης.

ΟΑλαΐτσης,έφυγενωρίςαπότηζωή,αφήνονταςπίσωτουμίαπολύτεκνηοικογένεια,γιατηνενίσχυσητηςοποίαςέγι-
νεηβραδιάτηςπερασμένηςΔευτέρας.

Μίλησαν για τονΒασίληΑλαΐτση, οχοροδιδάσκαλοςΦώτηςΠανανόπουλος,πουπαρουσίασε την εκδήλωση, ο
ΜητροπολίτηςκαιηπρόεδροςτωνΜικρασιατώνΑναστασίαΠαυλίδου,αφήνονταςστησυνέχειαναπάρουντολόγο
οικαλλιτέχνες,πουχειροκροτήθηκανθερμάαπότοκοινό,καιστοπροσωπότουςχειροκροτήθηκεκαιτοπρόωραχαμένο
ταλέντοτουΒασίλη…
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Η ροδακινοπαραγωγή καταστράφηκε και ο ΕΛΓΑ 
επιμένει ότι οι ζημιές από βροχοπτώσεις δεν καλύπτονται

-Ασφαλιστικά μέτρα καταθέτουν οι συνεταιριστικοί φορείς της Ημαθίας
-Παράσταση διαμαρτυρίας αγροτών χθες το πρωί στον ΕΛΓΑ Βέροιας

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια 
για να καταλάβει κανείς τι συνέβη 
στη φετινή ροδακινοπαραγωγή, 
από τις βροχοπτώσεις του Ιουνί-
ου. Οι φωτογραφίες και η κοινή 
διαπίστωση ότι τα ροδάκινα είναι 
όλα στο χώμα, δίνει ανάγλυφα την 
εικόνα και την κατάσταση.

Οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύ-
τερες από πέρυσι και οι ποικιλίες 
αυτής της εποχής έχουν πλέον 
χαθεί.

Ασφαλιστικά μέτρα
 κατά του ΕΛΓΑ

Ασφαλιστικά μέτρα κατά του 
ΕΛΓΑ καταθέτουν τις επόμενες η-
μέρες οι συνεταιριστικοί φορείς 
της Ημαθίας, ώστε να αποφασί-
σουν τα δικαστήρια αν οι ζημιές 
στη ροδακινοπαραγωγή οφείλο-
νται ή όχι στις βροχοπτώσεις. Η απόφαση αυτή ελήφθη, μετά την συ-
νεχιζόμενη επιμονή των στελεχών του ΕΛΓΑ ότι βάσει κανονισμού οι 
βροχοπτώσεις δεν καλύπτονται, αφού δεν είναι αυτές το κύριο αίτιο της 
καταστροφής. Σε σύσκεψη που έγινε χθες Τετάρτη, το μεσημέρι, στα 
γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας, τα διευθυντικά στελέχη 
του ΕΛΓΑ από την Αθήνα τόνισαν ότι επιστημονικές έρευνες στις ΗΠΑ 
δείχνουν ότι άλλο είναι το αίτιο της ζημιάς: ένα σύμπλοκο φαινόμενο 
που απλώς επιτείνεται από τις βροχές, που πρέπει να ερευνηθεί και να 
εντοπιστεί ώστε να καταπολεμηθεί στο μέλλον!

Η σύσκεψη, στην οποία παραβρέθηκαν φορείς από την Ημαθία και 
την Πέλλα, είχε και στιγμές έντασης, με τα στελέχη του ΕΛΓΑ ωστόσο να 
επιμένουν ότι λόγοι αξιοπιστίας του οργανισμού επιβάλλουν τη λειτουρ-
γία του στη βάση του κανονισμού του.

Αντίθετοι ως προς την άποψη αυτή ήταν οι παριστάμενοι εκπρόσω-
ποι  συνεταιριστικών φορέων και αγροτικών συλλόγων, που δεν ήταν 
ωστόσο αρκετή για να κάμψει την αντίσταση των στελεχών του Οργα-
νισμού.

«Αφού δεν υπάρχει σημείο σύγκλισης, τη λύση θα τη δώσουν τα δι-
καστήρια» σημείωσε στο κλείσιμο της σύσκεψης εμφανώς ενοχλημένος 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού και αντιπρόεδρος της Κοινο-
πραξίας Κώστας Ταμπακιάρης.

Όπως τονίστηκε από στελέχη της Κοινοπραξίας, η κατάθεση α-
σφαλιστικών μέτρων θα εκδικαστεί μέσα στις επόμενες μέρες ώστε να 
υπάρξει σύντομα η απόφαση, η οποία «θα γίνει αποδεκτή από όλους», 
όπως πρόσθεσε ο κ. Ταμπακιάρης.

Παράσταση διαμαρτυρίας χθες το πρωί στον ΕΛΓΑ Βέροιας
 «Ζητούμε άμεσα αναγγελία ζημιάς από τις βροχές και άμεση πλη-

ρωμή των περσινών αποζημιώσεων», φώναζαν οι αγρότες,  εκπρόσω-
ποι των οποίων (από Ημαθία και Πέλλα) επισκέφθηκαν χθες το πρωί 
τα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Βέροια, κάνοντας παράσταση διαμαρτυρίας. 
Τους λόγους εξηγούσαν και  στο ψήφισμα που επέδωσαν στην προϊ-
σταμένη, Μαρία Παππά, η οποία δεσμεύτηκε ότι θα το διαβιβάσει αρμο-
δίως, για να εκδοθεί το πόρισμα της Επιτροπής. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδος του Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, κ. Χαλκί-
δης δήλωσε οτι: «Θέλουμε επειγόντως να βγουν οι γεωπόνοι στα χωρά-
φια και να κάνουν εκτιμήσεις. Ξεσηκωνόμαστε από τα σπίτια μας για να 
έρθουμε εδώ για τα αυτονόητα. Έπρεπε ήδη να έχουμε αποζημιωθεί. 
Τις δηλώσεις μας να τις κάνουμε στον ΕΛΓΑ κι όχι σ’ ένα φορέα που 
είναι υπό σύσταση. Δεν γίνεται να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας 
εισφορές, να παθαίνουμε ζημιές και να μην αποζημιωνόμαστε. Όπως 
και πέρυσι, δεν έχουμε αποζημιωθεί, ενώ το πόρισμα έχει βγει από το 
Υπουργείο ότι όντως οι βροχές έχουν καταστρέψει όλα τα προϊόντα. 
Πρέπει να τελειώσουν τα ψέματα». 

Το παρόν στην παράσταση διαμαρτυρίας έδωσε και ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδης, ο οποίος τόνισε επίσης ότι δεν πρέ-
πει να αφήσουμε το πρόβλημα να διαιωνίζεται. «Ζούμε όλοι από τον 
αγρότη. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Δεν έχει πλέον 
γάλα να δώσει ο αγρότης στο παιδί του». Παραβρέθηκε επίσης και και ο 
περιφερειακός σύμβουλος Θεόφιλος Τεληγιαννίδης.

Από την Αθήνα ταξίδεψε και ο Γιώργος Καρράς, βουλευτής του ΚΙΝ.
ΑΛ., ο οποίος ,όπως δήλωσε, ήρθε για να μεταφέρει το πρόβλημα στα 
Κεντρικά, καθώς οι αγρότες έχουν έρθει σε πραγματικά δύσκολη θέση 
και από την κυβερνητική αδιαφορία και από το ότι η επιβίωσή τους 
γίνεται δύσκολη και υποσχέθηκε πως θα επιχειρήσει την ανάδειξη του 
θέματος. 

Προς όλες τις κατευθύνσεις, οι εκπρόσωποι των συλλόγων που 
παρευρέθηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση, έστειλαν το μήνυμα ότι φέτος 
είναι η τελευταία χρονιά που αντέχουν οι παραγωγοί, οι οποίοι «όχι τον 
χειμώνα, αλλά ούτε το καλοκαίρι δεν θα βγάλουν».

Μπροστά σ’ αυτή την κόκκινη γραμμή, περνάνε στην αντεπίθεση, 
ώστε να μπορέσουν, όπως τονίζουν με έμφαση, να επιβιώσουν.

 Να σημειώσουμε ότι σήμερα συνεδριάζουν στην Καρδίτσα αγροτικοί 
σύλλογοι και ομοσπονδίες, για να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις 
τους, καλώντας τον αγροτικό κόσμο σε ετοιμότητα. 

Στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ χθες οι βουλευτές Ημαθίας, 
Πέλλας, Πιερίας και Κοζάνης για τις ζημιές στα ροδάκινα

-Την ερχόμενη Δευτέρα η επίσημη ανακοίνωση από τον Οργανισμό
  Κοινό δελτίο Τύπου εξέδωσαν οι κυβερνητι-

κοί βουλευτές Χρ.Αντωνίου, Φρ. Καρασαρλίδου 
και Γ. Ουρσουζίδης από την Ημαθία, καθώς και 
οι βουλευτές, κ.κ. Σηφάκης, Τζάκρη,  Καστόρης 
και  Ντζιμάνης, μετά τη σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΓΑ μεταξύ 
του προέδρου του ΕΛΓΑ  κ. Κουρεμπέ , του αντι-
προέδρου κ. Ζαννιά και βουλευτών των νομών 
Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Κοζάνης. Στη σύ-
σκεψη αντηλλάγησαν απόψεις το συμπέρασμα 
των οποίων, αφορά στα παρακάτω:

        Οι δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες 
- παρατεταμένες βροχοπτώσεις και απότομη με-
ταβολή της θερμοκρασίας - που έπληξαν τους 
νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Κοζάνης 
και τη φετινή χρονιά, είχαν σαν αποτέλεσμα τη 
καταστροφή συγκεκριμένων ποικιλιών ροδακίνων 
και νεκταρινιών που βρίσκονταν στο στάδιο της 
συγκομιδής.

           Ήδη από την αντιμετώπιση του ίδιου 
φαινομένου της περασμένης χρονιάς υπάρχει η 
σχετική εμπειρία, ώστε να μην επαναλάβουμε 
άσκοπες ενέργειες, υπερβολές και  παραλείψεις. 
(Εντός της ερχόμενης εβδομάδας ολοκληρώνεται 
η επεξεργασία των στοιχείων που εστάλησαν 
από τις Ο.Π. στον ΕΛΓΑ και αφορούν στο 2017)

           Ο  ΕΛΓΑ  θα προβεί άμεσα στη παρα-
κάτω ενέργειες:

1. Άμεση και αντικειμενική εκτίμηση της 
φετινής ζημιάς

2. Καταβολή του οφειλομένου υπολείπου 
(30%) όλων των περσινών αποζημιώσεων μετά 
την απαραίτητη αναθεώρηση  του Προυπολογι-
σμού του (λογω υπέρβασης του ορίου των προϋ-
πολογισθέντων αποζημιώσεων).

●         Ο ΕΛΓΑ θα προβεί σε επίσημη ανακοί-
νωση την επόμενη Δευτέρα - μετά το πόρισμα 
της αυτοψίας που διενεργήθηκε σήμερα (χθες) 
στις πληγείσες περιοχές - δηλώθηκε δε, ότι θα 
αντιμετωπίσει το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία και 
κατανόηση.

●          Αναμένεται η καταβολή μέχρι  τέλη  του  
Ιούλη, των περσινών αποζημιώσεων - λόγω των 
έντονων βροχοπτώσεων της 14ης-15ης-16ης και 
17ης  Ιουλίου του 2017 - σύμφωνα με τις πρό-
σφατες δηλώσεις του ΥΠΑΑΤ κ. Αποστόλου και 
του γ.γ. ΥΠΑΑΤ κ. Αντώνογλου στη Βέροια.

●       Οι βουλευτές δήλωσαν πως θα παρακο-
λουθούν στενά την πορεία υλοποίησης των πα-
ραπάνω ενεργειών, ώστε αυτές να υλοποιηθούν 

μέσα στο χρονοδιάγραμμα.
●       Οι βουλευτές του Ν. Ημαθίας παρέδω-

σαν στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ   έγγραφο του Α-
γροτικού Συλλόγου  Ροδοχωρίου « Ε  λ  π  ί  δ  α 

», υποστηρίζοντας τα δίκαια και λογικά αιτήματα 
του Συλλόγου, στο βαθμό που αυτά μπορούν να 
ικανοποιηθούν στα πλαίσια του κανονισμού του 
ΕΛΓΑ. 
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 - INCREDIBLES 2    

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

ΜΠΕΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

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

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 

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

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

ΛΙΛΙ, ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ, ΧΑΝΑ ΤΖΟΝ-ΚΑ-
ΜΕΝ

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

Παρασκευή  στις 21.00 σε 3D (Τρισδιά-
στατη)

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 
Κώστας Μαλιάτσης, Mikeius και Ηλίας Φουντούλης  

στο “Comedy For The Masses” στη Νάουσα

Κώστας Μαλιάτσης, Mikeius και Ηλίας Φουντούλης αυτή τη φορά μαζί σε μία παράσταση, 
ανανεωμένη μέχρι το κόκκαλο στη Νάουσα τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο 
ΝάουσαςΤο πρώτο stand up comedy show, που τόλμησε να ξεφύγει από το δίπολο «Αθήνα-Θεσ-
σαλονίκη», φέρνοντας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το γέλιο και την αιχμηρή γλώσσα σε κάθε 
λογής κακός κείμενα, επιστρέφει με τα πιο «καμένα» λογοπαίγνια της επικράτειας δια χειρός Ηλία 
Φουντούλη.

Η πιο δημιουργική παρέα του youtube, ξεκινά τη περιοδεία της για τα καλά με στόχο να μην α-
φήσει κανένα φίλο των εκπομπών και των …ατακών τους δυσαρεστημένο. Εσύ το μόνο που έχεις 
να κάνεις είναι να αγοράσεις εγκαίρως το εισιτήριο σου και να έρθεις στη παράσταση.

Τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Κώστα Μαλιάτση, του Mikeius και του Ηλία Φουντούλη.
Ώρα έναρξης: 21.30   Γενική είσοδος: 9 ευρώ.Εισιτήρια προπωλούνται στο  Café Neon (Μεγά-

λου Αλεξάνδρου 22, τηλ.2332022662)

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

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

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

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

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

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

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

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

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου στο θέατρο Άλσους
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ - 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

Metal, rock, και σύγχρονο 
ελληνικο τραγούδι 

από μαθητές του Ωδείου Νάουσας
Την ετήσια συναυλία του θα πραγματοποιήσει το τμήμα σύγχρονης μουσικής του Ωδείου με ένα 

πρόγραμμα metal, rock, και σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού το Σάββατο 7 Ιουλίου στις 19:00 στον 
πολυχώρο πολιτισμού ‘’ΕΡΙΑ’’. Υπεύθυνος καθηγητής Μάριος Τσιρογιάννης. Παίρνουν μέρος οι εξής 
σπουδαστές του Ωδείου,

Τύμπανα: Πολύζος Απόστολος, Ζιώτας Δημήτρης
Μπάσο: Αναστασία Μάνικα
Κιθάρες-Φωνές: Δολδούρης Δημήτρης,Κοσμίδης Στέλιος,Ρούκαλης Περικλής,Γιατζιτζόπουλος 

Γιάννης, Σταμπουλίδου Κωνσταντίνα, Δάμτσιου Αμαλία.
Φιλική Συμμετοχή (φωνή): Χριστοπούλου Λίνα. Η εκδήλωση γίνεται με την αρωγή του Δήμου Νά-

ουσας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Το Σάββατο 7 Ιουλίου
Ο Πολιτιστικός Τουριστικός 
Όμιλος Σελίου καλωσορίζει 
με γλέντι το 
καλοκαίρι

Ο Πολιτιστικός Τουριστικός Όμιλος 
Σελίου διοργανώνει γλέντι για την έ-
ναρξη της καλοκαιρινής περιόδου στο 
Σέλι.

Το γλέντι θα γίνει στο parking του 
χωριού, το Σάββατο 07/07/18 με ώρα 
έναρξης 20:00. Την εκδήλωση πλαισι-
ώνουν οι μουσικοί Μήτσος Κύρτσος, 
Κατερίνα Σωτηρίου, Χρήστος Νίκλης, 
Γρηγόρης Τσολακίδης. «Πάρτε τους 
φίλους σας, φορέστε την καλύτερη 
διάθεσή σας και ελάτε! Θα χαρούμε 
να σας δούμε από κοντά, να φάμε και 
να γλεντήσουμε στο αγαπημένο μας 
χωριό!», αναφέρει στο κάλεσμά του το 
Δ.Σ. του Ομίλου.



Πιλοτ ι κό  πρό -
γραμμα χωριστής 
συλλογής μεταχειρι-
σμένων ειδών ένδυ-
σης, υπόδησης και 
λοιπών υφασμάτι-
νων υλικών (ρούχα, 
τσάντες, πάνινα παι-
χνίδια, παπούτσια 
κλπ) ξεκίνησε ο δή-
μος Νάουσας, με 20 
κάδους να έχουν το-
ποθετηθεί σε κεντρι-
κά σημεία.

Σύντομα αναμένε-
ται να αποκτήσει και 
η Βέροια 15 κάδους, 
με προοπτική επέ-
κτασης του μέτρου 
και στις τοπικές κοι-
νότητες. Η σχετική 
σύμβαση υπογράφη-
κε από τον δήμαρχο 
Κώστα Βοργιαζίδη 
με τον εκπρόσωπο 
της αναδόχου εται-
ρίας EAST WEST 
GREECE, παρουσία 
του αντιδημάρχου 
Βασίλη Παπαδόπουλου. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εται-
ρίας, το συνολικό ποσοστό των υφα-
σμάτινων υλικών αποτελεί περίπου το 
6% της συνολικής ποσότητας των οικια-
κών αποβλήτων. Με το πρόγραμμα αυ-
τό, λοιπόν, προβλέπεται η ολοκληρω-
μένη διαχείριση των μεταχειρισμένων 
ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών 
υφασμάτινων υλικών και ειδικότερα:

• Η δωρεάν τοποθέτηση κάδων 

ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή 
των υφασμάτων σε σημεία που υποδει-
κνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότη-
τας του εκάστοτε Δήμου

• Η συλλογή των υφασμάτων με 
μέσα της εταιρίας

• Η προδιαλογή των συλλεγό-
μενων υλικών με στόχο την επιστροφή 
των επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμά-
των σε Τράπεζα Ενδυμάτων του Δήμου 
(κοινωνικό παντοπωλείο)

• Η  προώ -
θηση των μη επανα-
χρησιμοποιήσιμων 
υλικών προς ανακύ-
κλωση

• Η εφαρμο-
γή προγραμμάτων εκ-
παίδευσης

Η υλοποίηση του 
προγράμματος θα έ-
χει τα εξής αναμενό-
μενα οφέλη:

• Μ ε ί ω σ η 
των οικιακών απο-
βλήτων που οδη-
γούνται προς ταφή 
σε ποσοστό περί-
που 6%, με αποτέ-
λεσμα πολλαπλά 
περιβαλλοντικά και 
οικονομικά οφέλη 
για τον δήμο (μείω-
ση εισφοράς στον 
Φο.Δ.Σ.Α., ελάττωση 
καυσίμων, παράταση 
του χρόνου ζωής του 
Χ.Υ.Τ.Α. κλπ).

• Περιβαλλο-
ντική ευαισθητοποίη-
ση των δημοτών.

• Δημιουργία 
Τραπέζης Ενδυμά-
των του δήμου, στο 
πλαίσιο της λειτουρ-
γίας του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, για 
την υποστήριξη των 
κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων.

    www.laosnews.gr 5ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ του Προδρόμου και της 
Αντωνίας, το γένος Χατζηγεωργί-
ου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΓΙΑΟΥΤΖΗ ΧΑΙΔΩ 
του Ευάγγελου και της Χρυσούλας, 
το γένος Σαββίδη, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε δη-

μόσια το προσωπικό της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού 
Νοσοκομείου Βέροιας και ιδιαίτερα τον ιατρό - χειρουργό 
κ. Χαράλαμπο Δεμερτζίδη, Δ/ντή της Κλινικής, για την 
ιδιαίτερη φροντίδα που παρείχαν στον πατέρα μας κατά την 
διάρκεια της ανάρρωσης μετά από την χειρουργική επέμβα-
ση που υποβλήθηκε.

Ορφανίδης Αριστοτέλης
Ορφανίδης Ιωάννης

Ορφανίδης Σοφοκλής

Συλλυπητήρια
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογέ-

νεια του αγαπημένου φίλου Γιώργου Γαλανομάτη για τον 
θάνατό του και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
σκεπάζει.

Οικογένεια
Θεόδωρου Αυγήτα

Ιωάννινα

Έκτακτη συνεδρίαση 
της Δημοτικής 

Κοινότητας Βέροιας
 
Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, 

θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την Παρα-
σκευή 6-7-2018, στις 15:00, για τα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

-Επί αιτήματος της ΚΕΠΑ Βέροιας για την παραχώρηση 
της χρήσης του Πάρκου των Αγίων Αναργύρων για τη διορ-
γάνωση προβολής ταινιών θερινού κινηματογράφου.

-Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου και απομάκρυνση 
κουβουκλίου στην οδό Κολοκοτρώνη & Καραϊσκάκη.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέ-
πει να δοθεί σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση του 
Πάρκου των Αγίων Αναργύρων στην ΚΕΠΑ Βέροιας για να 
διευκολυνθεί η διοργάνωση της προβολής των ταινιών. 

Δηλώσεις ζημιάς 
για δαμάσκηνα 
και βερίκοκα 

Ο Δήμος Βέροιας  ενημερώνει τους παραγωγούς  για 
την υποβολή δηλώσεων ζημιάς, στην καλλιέργεια Δαμα-
σκηνιάς (Μπλακ Ντάιμοντ) και Βερικοκιάς (Φαραλία) της ΔΕ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, από τα αίτια:

• ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/6/2018, στα Δημοτικό Δια-
μερίσματα ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ,  ΔΙΑΒΑΤΟΥ,  ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, Ν. 
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, Π & Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7/2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙ-
ΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ   ΤΗΣ ΔΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: 
2331351906 – 2231351926 - 2331350528

Δήμος Νάουσας: έργα 
αναβάθμισης 

σχολικών υποδομών
-«Τολμάμε και δίνουμε λύσεις σε 

χρονίζοντα προβλήματα…» δηλώνει 
ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης

Νέο έργο 
για την ανα-
βάθμιση των 
σ χ ο λ ι κ ώ ν 
υ π ο δ ο μ ώ ν 
πρόκειται να 
προκηρύξει ο 
Δήμος Νάου-
σας εντός του 
καλοκαιριού. 
Η μελέτη συ-
νολικού προ-
ϋπολογισμού 
262.000 ευρώ 

ολοκληρώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το 
σημαντικότερο έργο να είναι η δημιουργία ασφαλούς αυλής 
στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας δίνοντας λύση σε ένα 
ακόμη χρόνιο πρόβλημα, η επίλυση του οποίου αποτελούσε 
πάγιο αίτημα εκπαιδευτικών και γονέων. 

Στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να υπο-
γραφεί η σύμβαση με τους αναδόχους του έργου αντικατά-
στασης κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου. Το έργο έχει 
προϋπολογισμό 235.000 ευρώ, αναβαθμίζει ενεργειακά τα 
σχολικά συγκροτήματα και βελτιώνει τις συνθήκες υπό τις 
οποίες πραγματοποιείται η διδασκαλία. Με εντατικό ρυθμό, 
επίσης, συνεχίζονται από τις υπηρεσίες του Δήμου συντη-
ρήσεις και βελτιώσεις σε όλα τα σχολεία και τους αύλειους 
χώρους.

«Πρόκειται για ουσιαστικές επεμβάσεις που βελτιώνουν 
στο μέγιστο βαθμό την κατάσταση των σχολικών μονάδων 
στον Δήμο μας. Τολμάμε και δίνουμε λύσεις σε χρονίζοντα 
προβλήματα με στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών 
συνθηκών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ούτως ώστε 
απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στο εκπαιδευτικό έργο», 
δηλώνει ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Κάδοι ανακύκλωσης 
ρούχων και παπουτσιών
-Τοποθετήθηκαν ήδη 20 κάδοι 10 στις τοπικές 

κοινότητες και 10 στη Νάουσα-
 Σύντομα και στη Βέροια
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Ανακοίνωση  

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 4 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Βαρβάρας στην Αγ. 
Βαρβάρα Ημαθίας ο π. Παύ-
λος Νταγκόπουλος ιερέας 
σε ηλικία 76 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 4 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
ο Γεώργιος Ζουμπουλίδης 
σε ηλικία 76 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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

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

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

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

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

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

τοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

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

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

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ιου-

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

ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚ.
ΧΩΜΑΤΑ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ι-

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

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

«Υποστράτηγος (Ο)»

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

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

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

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Μορφωτικός Πολι-

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

Θα ακολουθήσει δεξίωση και παράθεση παραδοσιακών 
εδεσμάτων από κατοίκους του χωριού.

Θα υπάρχει δωρεάν λεωφορείο για τη μετακίνηση στις 
8.00 στο Πασά Κιόσκι και 8.10 στην πλατεία Ωρολογίου 
(μπροστά στο Μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗ).

Με εκτίμηση
ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι.Ν. Μ. ΣΑΝΤΑΣ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου 2018 πανηγυρίζει τό βυζαντινό 

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

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

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

π.μ.
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχο-

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

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

Προκόπιο.
Τό ἱστορικό βυζαντινό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Προκοπί-

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



Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα από την 
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας το πλύ-
σιμο των κάδων για δεύτερη φορά σε όλον τον Δήμο. 
Έργο που θα συνεχιστεί και στο επόμενο διάστημα, 
με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτε-
λέσματος αναφορικά με φαινόμενα δυσοσμίας, ειδικά 
την περίοδο του καλοκαιριού.

Το πλύσιμο των κάδων όμως δεν είναι πανάκεια. 
Προκειμένου να αποφευχθεί σε μέγιστο δυνατό βαθ-
μό η δυσοσμία των κάδων, θα πρέπει οι δημότες 
να τηρούν απαρέγκλιτα το ωράριο της αποκομιδής, 
βγάζοντας τα απορρίμματα στις ειδικές κλειστές πλα-
στικές σακούλες και λίγο πριν τη διέλευση του απορ-
ριμματοφόρου οχήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, 
όσες φορές κι αν πλυθούν οι κάδοι, η δυσοσμία θα 
παραμένει. Ας σεβαστούμε όλοι τους συνδημότες 
μας. Η καθαριότητα, ειδικά το καλοκαίρι, είναι υπόθε-
ση όλων μας. 
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Πλύθηκαν για δεύτερη φορά 
οι κάδοι στο Δήμο Νάουσας

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ 
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ!!!

Με τον νέο νόμο που ψηφιστηκε και ι-
σχυει από 29/01/2018,και λογω δυσνοη-
των και ανεφαρμοστων διαταξεων όπως θα 
δειτε, ο Φ.Σ.Ημαθιας και η αντιπεριφερεια 
καταφεραν τελικα να τον υλοποιησουν από 
01/07/2018 ως εξης ;

 Τα διευρυμενα φαρμακεια από 3 που 
ηταν στον νομό [κι επρεπε να τηρουν κατά 
γραμμα το δηλωθεν ωραριο] εγιναν 21 ,δη-
λωσαν ωραριο κατά βουληση,αλλα και αυτό 
το ωραριο όπως λεει ο νόμος ‘’ΔΕΝ εχουν 
υποχρεωση να λειτουργουν [το τηρουν] κα-
τά τις αναγραφομενες ωρες και ημερες’’!!!…

 Δηλαδη αυτά τα 21 φαρμακεια τα διευ-
ρυμενα θα φαινονται κατω από τον πινακα 
των εφημερευοντων ως διευρυμενα αλλα 
δεν θα είναι υποχρεωμενα να τηρουν το 
ωραριο που δηλωσαν και φαινονται ως α-
νοικτα!!! 

Όταν οι νομοι ‘φτιαχνονται’ από ανθρωπους που εχουν συμφεροντα[?] και υποβα-
λονται στα υπουργεια και κατατιθενται αυτουσιοι θα εχουμε αυτά τα αποτελεσματα….

Όταν οι συνδικαλισταραδες που ενδιαφερονται μονο για ιδια οφελη δηλωνουν ότι 
‘δεν είναι και κακος ο νόμος αυτος’ τι να περιμενει κανεις άλλο??!!...και εις αλλα με 
υγειαν!!!!!...

και μεχρι τελικης πτωσης του Ελληνικου παραδοσιακου φαρμακειου-κυριου πυλω-
να της Πρωτοβαθμιας Φροντιδας Υγειας…

Αργυρης Φουκαλας 
Φαρμακοποιος Φ.Σ.Η.

Θανάσιμος 
τραυματισμός 52χρονου 

στη Μαρίνα Νάουσας
- Kαταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τη ζωή του έχασε την περασμένη Τρίτη 52χρο-
νος αγρότης από τη Νάουσα, όταν το τρακτέρ που 
οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη 
εκτός δρόμου σε αγροτική οδό της Δημοτικής Ο-
δού Μαρίνας- Νάουσας. Το Α.Τ. Νάουσας διενεργεί 
προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήμα-
τος. 

«Εφυγε» ο γνωστός κηροπλάστης 
της Βέροιας Παύλος Ζουμπόδης

Ακμαίος μέχρι τα 87 του, 
έφυγε «όρθιος» από τη ζωή 
τη Δευτέρα 2 Ιουλίου, ο γνω-
στός κηροπλάστης Παύλος 
Ζουμπόδης, του οποίου η 
κηδεία έγινε προχθές Τρίτη 
από τους Αγίους Αναργύ-
ρους.

Νέος ακόμα, κατέβηκε στη 
Βέροια από τους Πύργους 

Κοζάνης (Κατραντζα) δούλεψε ως εισπράκτορας 
λεωφορείων και στη συνέχεια ως οδηγός. Την 
«Μέλισσα», το πρώτο κηροπλαστείο στη Βέροια, 
το ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του Αναστασία το 
1958 στην περιοχή της Μπαρμπούτας και το 1966 
εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο χώρο επί της Μεγ. 
Αλεξάνδρου, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα, που 
την επιχείρηση συνεχίζει ο γιος του Τάσος.

Πριν από λίγους μήνες ο Παύλος Ζουμπό-
δης βραβεύτηκε από τον Ελληνικό Στρατό για τη 
συμμετοχή του ως εθελοντής στον πόλεμο της 
Κορέας. 

Ο «Λαός», του οποίου ο Παύλος επί χρόνια 
ήταν φίλος και συνδρομητής, εκφράζει ειλικρινή 
συλλυπητήρια στη σύζυγό του Αναστασία και στα 
τρία παιδιά του Βαρβάρα, Τάσο και Μελέτη.



Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιο-
πούλου» συμμετέχει για τρίτη συνεχόμε-
νη χρονιά στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία 
Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018 
με τίτλο «Αγαπημένα Δεδομένα: παρα-
τηρώ και μετρώ τον κόσμο» στην οποία 
συμμετέχουν 148 μέλη του Δικτύου Ελ-
ληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης της Ελλάδος. 

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

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

5 Ιουλίου ΤΑ «ΘΑΜΜΕΝΑ» ΔΕΔΟ-
ΜΕΝΑ: Πειράματα με το χώμα

Υπάρχουν περισσότερα πράγματα α-
π΄ό,τι νομίζουμε στο έδαφος! Ας τα ανα-
καλύψουμε.

9 Ιουλίου «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα μέσα μεταφοράς

Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να 
καταγράψουμε τον κόσμο που μας περι-
βάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατη-
ρήσουμε τα μέσα από άλλες εποχές και 
άλλα μέρη..

11 Ιουλίου ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: 
Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω

Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω 
ανθρώπους, να πλάθω ψωμί, να μαγει-
ρεύω γλυκά και αλμυρά, να σχεδιάζω 
κτίρια, να χορεύω, να παίζω μουσική. 
Όλες οι δυνατότητες είναι ανοιχτές μπρο-
στά μας κι εμείς μαθαίνουμε τα επαγγέλ-
ματα του σήμερα και του 
μέλλοντος για να ξέρουμε 
όταν θα πρέπει να αποφα-
σίσουμε.

 13 Ιουλίου «ΖΩΓΡΑ-
ΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
Έργα τέχνης με όλες τις 
αισθήσεις

Μια περιπλάνηση στα υ-
λικά των καλλιτεχνών που 
μπορείς να τα αγγίξεις, να 
τα μυρίσεις, να τα ακού-
σεις. Τα έργα τέχνης δεν 
φτιάχνονται μόνο για να τα 
βλέπουμε!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
9 Αυγούστου ΑΓΑΠΗ-

ΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΜΕΝΑ: Τα ρούχα μου. Ντύ-
νουμε μια χάρτινη κούκλα 
στο μπόι μας με τα αγαπη-
μένα μας ρούχα.

10 Αυγούστου «ΑΡΙΘ-
ΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» 
To άπειρο. Μετρώντας τον 
κόσμο μαθαίνουμε γι’ αυτό 

που είναι αμέτρητο.
20 Αυγούστου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟ-

ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ. Παιχνίδια και σπόρ. 
Ποια είναι τα αγαπημένα μας παιχνίδια 
και σπορ, αλλάζουν οι προτιμήσεις μας 
καθώς μεγαλώνουμε;

21 Αυγούστου «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΑ» Το μήκος και το πλάτος της 
γής. Δύο πολύ σημαντικά δεδομένα αν 
θες να ξεκινήσεις για ένα μεγάλο ταξίδι 
στη στεριά και στη θάλασσα

30 Αυγούστου ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΑ. Οι μέλισσες σε όλο τον κόσμο. Πά-
νω στο χάρτη σημειώνουμε τόπους που 
συλλέγουν το μέλι με διάφορους τρό-
πους, τόπους που οι μέλισσες κινδυνεύ-
ουν, χώρες που κινητοποιούνται για να 
σώσουν τις μέλισσες από την εξαφάνιση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
5 Σεπτεμβρίου «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΔΕ-

ΔΟΜΕΝΑ» Η λεία ενός πειρατικού πλοί-
ου. Το 1602 ένα πειρατικό πλοίο επιτί-
θεται σε ένα εμπορικό πλοίο κάπου στο 
Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι πειρατές κα-
ταγράφουν τη λεία τους και ζωντανεύουν 
έναν κόσμο με διαφορετικά νομίσματα, 
αγάπη για τα μπαχαρικά και τα μεταξωτά 
υφάσματα, τα πολύτιμα κοσμήματα

7 Σεπτεμβρίου ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ Κα-
ταγράφουμε τους αποχαιρετισμούς και 
τα «του χρόνου» και γιορτάζουμε το κλεί-
σιμο ενός ακόμη καλοκαιριού που περά-
σαμε μαζί.

Για δηλώσεις συμμετοχής στη  Δη-
μοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» 
Θ. Ζωγιοπούλου 5 – 3ος όροφος, τηλ. 
23310-24879  Βούλα Κοτσάλου 

email: detopoka@otenet.gr

Πλήθος εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων πρό-
κειται να πραγματοποιηθούν το μήνα Ιούλιο στην πόλη 
της Νάουσας, τις οποίες διοργανώνει ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας, πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς και ιδιώ-
τες. Θέατρο, μουσικές συναυλίες, standup comedy και 
άλλες πολλές δράσεις πρόκειται να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Το αναλυτικό πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων του Ιουλίου έχει ως εξής:

• Παρασκευή 6 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, 
ώρα 21:15

Θεατρική πάρασταση «Άγρια Δύση». Η κωμωδία του 
Θοδωρή Αθερίδη με φόντο την Κρήτη, γεμάτη γέλιο, πά-
θος για τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη και την Ελλάδα. 
Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσυ Μάλ-
φα, Τάσος Κονταράτος, Πηνελόπη Πλάκα.

Διοργάνωση: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών - Create4Art 
Προπώληση εισιτηρίων 13€: CITY ESPRESSO BAR, 

Ζαφειράκη 12, τηλ.: 23320 21999.
• Κυριακή 8 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, 

ώρα 21:05
Μουσική συναυλία με την Ματούλα Ζαμάνη. Τα έσοδα 

της συναυλίας θα δοθούν για τη συνέχιση της στήριξης 
των 120 οικογενειών που στηρίζει το Mom In Action από 
την αρχή της ίδρυσής του.

Διοργάνωση: ΑΜΚΕ Mom In Action 
Προπώληση εισιτηρίων 10€: ΒΕΡΟΙΑ: Στάσου Μύ-

γδαλα - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ HAIR-SPA, ΝΑΟΥΣΑ: Tacco 
Alto, Liebe cafe bar, Ξηροί καρποί Μαμουτζής, ΣΚΥΔΡΑ: 
Chocolat, ΕΔΕΣΣΑ: Fresh Plus

• Δευτέρα 9 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 
21:30

Standup comedy show “Comedy for the Masses” με 
τους Κώστα Μαλιάτση, Mikeius και Ηλία Φουντούλη. Οι 
δημιουργοί και πρωταγωνιστές των δημοφιλέστερων εκ-
πομπών του youtube «Μπραφ», «Θάψε το σενάριο» και 
«Cooking Maliatsis», επιστρέφει με τα πιο «καμένα» λο-
γοπαίγνια της επικράτειας. Η πιο δημιουργική παρέα του 
youtube, ξεκινά τη περιοδεία της για τα καλά με στόχο να 
μην αφήσει κανένα φίλο των εκπομπών και των ...ατακών 
τους δυσαρεστημένο.

Διοργάνωση: Art on the Road 
Προπώληση εισιτηρίων: 9€, Café Neon (Μ. Αλεξάν-

δρου 22, τηλ. 2332022662)
• Τετάρτη 18 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, 

ώρα 21:15
Θεατρική πάρασταση «Τα Ραδίκια Ανάποδα». Η πιο 

μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie 
παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και οστεο-
φυλάκιο. Ένα one dead man show, ένα black total κωμικό 
μονόλογο με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επι-
κήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!

Διοργάνωση: Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας.
Προπώληση εισιτηρίων: 5€. Γραφείο Πολιτισμού Δή-

μου Νάουσας (Δημαρχείο, 1ος όροφος, ώρες γραφεί-
ου, τηλ.: 2332350338-50360-50375), CITY ESPRESSO 
BAR, Ζαφειράκη 12, Νάουσα, τηλ.: 2332021999

•Πέμπτη 19 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 
21:15

 Μουσική Συναυλία «Η μουσική είναι μία» με τους 
Στέφανο Κορκολή και Σοφία Μανουσάκη. Ο διεθνούς 
φήμης πιανίστας και συνθέτης, Στέφανος Κορκολής, 
σε μια μουσική παράσταση που μας ταξιδεύει στο 
δικό του μουσικό σύμπαν, που περιλαμβάνει υπέ-
ροχα δικά του τραγούδια που αγαπήσαμε, μοναδι-
κές ορχηστρικές συνθέσεις του, αλλά και διασκευές 
κλασικών τραγουδιών που ο ίδιος έχει αγαπήσει σαν 
να είναι δικά του. Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια 
Σοφία Μανουσάκη.

Διοργάνωση: «Art TC».
Προπώληση εισιτηρίων 10€: CITY ESPRESSO 

BAR, Ζαφειράκη 12, τηλ.: 23320 21999.
•Δευτέρα 23 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, 

ώρα 21:15
Μουσική Συναυλία – αφιέρωμα στους μεγάλους 

Έλληνες συνθέτες με την «Ορχήστρα Νέοι με Όρα-
μα». Τραγουδούν: Μαριάμ Σεπιτάνου, Μαρία Τζόρου, 
Αντωνία Ζούρα, Εύα Χατζίδου, Τάσος Σιδηρόπουλος. 
Ενορχήστρωση: Πέτρος Ρίστας. Διεύθυνση Ορχή-
στρας: Ελένη Παγγούρα.

Διοργάνωση: Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας.
Είσοδος: Αντί εισιτηρίου τρόφιμα μακράς διάρκει-

ας τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου Δήμου Νάουσας.

• 27-31 Ιουλίου, Πλακόστρωτο Δημοτικού Πάρ-
κου

«7o Artville Festival». Για 7η συνεχή χρονιά το φε-
στιβάλ θα περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, παιδι-
κές δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκδηλώσεις προ-
βολής τοπικών προϊόντων, δράσεις για ενήλικες κλπ.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος ARTville. 
Είσοδος ελεύθερη
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 «Ιούλιος Πολιτισμού» 
στη Νάουσα, 

με θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες και φεστιβάλ

Καλοκαιρινή Eκστρατεία Aνάγνωσης
 και Δημιουργικότητας 2018 της 

Δημοτικής βιβλιοθήκης «Θ. Ζωγιοπούλου»



Οι «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη πα-
ρουσιάζονται στη Βέροια τη Δευτέρα 16 Ι-
ουλίου στο θέατρο Άλσους και στο Δημοτικό 
αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας την Τρίτη 17 Ιουλίου

400 π.Χ. Αθήνα. Ο Αριστοφάνης γράφει 
ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Μία από 
τις  εμβληματικότερες πολιτικές σάτιρες της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μία κωμωδία που 
φέρνει στο προσκήνιο τις γυναίκες. Που τολ-
μάει να «εκθέσει» και να εκθειάσει την δημο-
κρατία, προπαγανδίζοντας κατ’ ουσίαν την ίδια 
της τη δύναμη ως ταυτόχρονη αδυναμία της 
και ανάποδα. 

Οι γυναίκες αποφασίζουν να πάρουν τα 
ηνία της πόλης. Με ηγέτιδα την πολυμήχα-
νη Πραξαγόρα καταφέρνουν το ακατόρθωτο. 
Χωρίς καμία επανάσταση. Χωρίς κανέναν πό-
λεμο. Χωρίς κανέναν εκβιασμό… οι γυναίκες 
ντύνονται άντρες και παρεισφρέουν στην Εκ-
κλησία του δήμου, ψηφίζοντας νόμο ώστε η 
εξουσία της πόλης να περάσει στα χέρια των 
γυναικών. 

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

Αυτές τις Εκκλησιάζουσες, τις αρχαίες μα 
τόσο μοντέρνες, τις πολιτικοποιημένες μα τό-
σο αθώες, τις ατίθασες, τις ανέμελες, τις δυνα-
τές, τις προφητικές… παρουσιάζει και υπενθυ-
μίζει στο θεατρικό κοινό ο Αλέξανδρος Ρήγας 
το καλοκαίρι του 2018.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση     Πολύβιος Δημητρακόπουλος 
Διασκευή / Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας
Φωτισμοί Θέμης Μερτύρης
Σκηνικά      Γιάννης Σπανόπουλος
Κοστούμια     Έβελιν Σιούπη
Μουσική Διδασκαλία Λία Βίσσυ 
Χορογραφίες Ιβάν Σβιτάιλο 
Ενορχήστρωση Τραγουδιών Αποστόλης 

Στίκας
Κομμώσεις  Τρύφωνας Σαμάρας by 

Bergmann Kord
Κοσμήματα Viki ‘s Workshop by Viki 

Dasouki
Βοηθός Σκηνοθέτη Αγνή Χιώτη
Βοηθός Σκηνοθέτη Αναστασία Μανιάτη
Φωτογραφίες παράστασης    Τζοάννα Βρα-

κά  
Βοηθός χορογράφου   Παλούκη Αρετή  
Τα τραγούδια της παράστασης είναι βασι-

σμένα στην ελληνική δημοτική μουσική πα-
ράδοση.

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 Κων-

σταντίνου
Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά)
Μάριος Δερβιτσιώτης, Δημήτρης Διακοσάβ-

βας, Τιμόθεος Θάνος, Γιώργος Καρατζιώτης, 
Γιάννης Κουκουράκης, Αστέρης  Κρικώνης, 
Δημήτρης Κρίτας, Γιώργος Μπανταδάκης, 
Μάρκος Μπούγιας, Στέφανος Οικονόμου, Δη-
μήτρης  Παπαδάτος, Βασίλης Παπαδημητρί-
ου, Βασίλης Παπαδόπουλος, Θανάσης Τού-
μπουλης, Δημήτρης Τσέλιος, Γιώργος Φλω-
ράτος.

  Προπώληση Εισιτηρίων 
VIVA.GR & ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για Ιαματικά Λουτρά

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

Το Δ.Σ.

Στις 16 και 17 Ιουλίου
«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη από 

τον Αλέξανδρο Ρήγα σε Βέροια και Αλεξάνδρεια

ΕΝΩΣH ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΎ 

Κάλεσμα συμμετοχής 
στο συλλαλητήριο της Βεργίνας 

Από το τοπικό συμβούλιο  Ημαθίας της Ένωσης ανακοινώνονται τα εξής:
Στο χώρο που μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β’ πριν από 2354 χρόνια α-

νακηρύχθηκε στην ουσία Βασιλεύς των Μακεδόνων, ου μην αλλά και Αρχιστράτηγος 
των Ελλήνων ο 20χρονος τότε Αλέξανδρος ο Γ’ , ο Μακεδνός που έμελλε να καταγρα-
φεί ως Μέγας, ο Μέγιστος των Ελλήνων, καλούμεθα να δώσουμε τη Δευτέρα, 9 Ιουλί-
ου 2018, στις 7.30 το απόγευμα, το παρόν οι σύγχρονοι  Μακεδόνες.

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

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

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

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

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

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

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



Η Κοινωφε-
λής Επι-
χείρηση 

του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας και 
η ερασιτεχνική 
αθλητική ομάδα 
Αθλητισμός 
– Φύση – Πολι-
τισμός, διορ-
γανώνουν τον 
2ο Αλεξανδρινό 
αγώνα 5 χλμ. & 
10χλμ. και τον 
παιδικό αγώνα 
Gidas Fun Run 
1000μ.

Τόπος Διεξαγωγής:
Αλεξάνδρεια Ημαθίας –
Πνευματικό ΚέντροΔή-
μουΑλεξάνδρειας

Ημερομηνία: 16 Σε-
πτεμβρίου2018

Ώρα  ε κ κ ί ν η σ η ς :
Gidas Fun Run 1000μ
–10:00

Αλεξανδρινός αγώνα
5χλμ.-10:30

Αλεξανδρινός αγώνα
10χλμ.-10:45

Σταθμοί ανεφοδια-
σμού: εκκίνηση - 2,5χλμ
–τερματισμός

Πληροφορίες διαδρο-
μής 5χλμ.: Η διαδρομή
είναι στο κέντρο τηςπόλης και θαυπάρχειφύλαξη
από ταοχήματα. (Δ.Βετσοπούλου–Αριστοτέλους
–Εθ.Αντίστασης–Μακεδονομάχων–Μεγ.Αλεξάν-
δρου–Δ.Βετσοπούλουκαιεπανάληψη.)Ηδιαδρο-
μήείναιαπόλυταεπίπεδη!

Πληροφορίεςδιαδρομής10χλμ.:Ηδιαδρομήέχει
εκκίνησηκαιτερματισμότοκέντροτηςπόληςκαιθα
υπάρχειφύλαξηαπόταοχήματα.(Δ.Βετσοπούλου
– ΕπαρχιακήΟδόςΑλεξάνδρειας /Λουτρού –Δ.
Βετσοπούλου.)Ηδιαδρομήείναιαπόλυταεπίπεδη!

Ιατρική κάλυψη:Οαγώνας καλύπτεται από για-
τρούςκαιασθενοφόρο.

Όροι συμμετοχής 5χλμ.:Δικαίωμα συμμετοχής
έχουνγυναίκεςκαιάνδρεςάνωτων18.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί
πρόσφατασειατρικέςεξετάσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες τρέχουνμεδική
τουςευθύνη.

Οιδιοργανωτέςδενφέρουνκαμίαευθύ-
νη για ενδεχόμεναπροβλήματαπουμπο-
ρεί ναπαρουσιαστούν στους συμμετέχο-
ντες.

Παιδιά13-18ετώνλαμβάνουνμέροςμε
ευθύνητωνγονέων.

Στηδιαδρομήεπιτρέπονταιπεριπατητές
οι οποίοι θα ξεκινήσουν πίσω από τους
δρομείς.

Όροι συμμετοχής 10χλμ.: Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρεςά-
νωτων18.

Απαραίτητηπροϋπόθεση να έχουν υ-
ποβληθείπρόσφατασειατρικέςεξετάσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες τρέχουνμεδική
τουςευθύνη.

Οιδιοργανωτέςδενφέρουνκαμίαευθύ-
νη για ενδεχόμεναπροβλήματαπουμπο-
ρεί ναπαρουσιαστούν στους συμμετέχο-
ντες.

Παιδιά13-18ετώνλαμβάνουνμέροςμε
ευθύνητωνγονέων.

Στηδιαδρομήεπιτρέπονταιπεριπατητές
οι οποίοι θα ξεκινήσουν πίσω από τους
δρομείς.

Όροισυμμετοχής1000μ:παιδιάηλικίας
8-12,καιόσοιαισθάνονταιπαιδιά!

(Παιδιάμικρότερατων8ετώνσυνοδεύ-
ονταιυποχρεωτικάαπόγονέαήκηδεμόνα)

Γραμματεία αγώνα:Οι συμμετέχοντεςπαρακα-
λούνται να βρίσκονται στοΠνευματικόΚέντρο 30΄
πριν την εκκίνηση.Η γραμματεία θα είναι ανοιχτή
απότις9:00.

Δηλώσειςσυμμετοχής:έως06/09/2018
στησελίδατουfbΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ–ΦΥΣΗ–ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΜΟΣ στο link: https://results.chronolog.gr/
registration.aspx στοΔημοτικόΚολυμβητήριοΑλε-
ξάνδρειας:2333025390

Χρονομέτρηση: Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρο-
νομέτρησημε chip το οποίο θα επιστραφεί μετά το
τέλοςτουαγώνα5&10χλμ.

Αναμνηστικά μετάλλια:Θα δοθούν αναμνηστικά
μετάλλιασεόλουςτουςσυμμετέχοντες.

Έπαθλα:Κύπελλοθαλάβουνοι3πρώτεςγυναί-
κεςκαιοι3πρώτοιάνδρεςγιατοναγώναδρόμου5
&10χλμ.
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Στο Κλειστό Γυμναστήριο του 
Δήμου Κομοτηνής θα διεξαχθεί 
το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Aντιπτέρισης ΑμεΑ, Para Badminton 
όπως είναι η διεθνής του ονομασία. 
Πρόκειται για ένα καινούριο παραολυ-
μπιακό άθλημα που θα κάνει ντεμπού-
το στο ΤΟΚΥΟ2020 και γίνεται μια 
πολύ αξιόλογη προσπάθεια ώστε να 
αναπτυχθεί και στη χώρα μας.

Στο περσινό πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
που διεξήχθη στοΟΑΚΑπήραν μέρος μόλις 7 α-
θλητές και αθλήτριες, ανάμεσά τους και ο αθλητής

τουΣυλλόγουΕνΣώματιΥγιείΘωμάς-Αριστοτέλης
Καραγιάννης. Στοφετινόπρωτάθλημα τοΑθλητικό
ΣωματείοΑμεΑ«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιαςθασυμ-
μετέχειμετοναθλητήΠετρόπουλοΕυστράτιο.Φέτος
θα συμμετέχουν 11 αθλητές και αθλήτριες από 5
σωματείαΑμεΑ

ΟιαποστολέςθαταξιδέψουνστηνπόλητηςΘρά-
κης τηνΠαρασκευή 6 Ιουλίου, για το classification
τωναθλητών και τηνΤεχνικήΣύσκεψη.Τοναθλητή
μας θα συνοδεύσει ο υπεύθυνοςπροπονητής του
σωματείουμαςκ.ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος.

ΟιαγώνεςδιοργανώνονταιαπότηνΕθνικήΑθλη-
τικήΟμοσπονδίαΑτόμωνμεΑναπηρίες σε συνερ-
γασίαμετοτοπικόαθλητικόσωματείοΑμεΑ«Ηρόδι-
κος», τοσύλλογοΑμεΑ«Περπατώ»και τελούνυπό
τηναιγίδατουΔήμουΚομοτηνής.

Συμμετοχήτου«ΕνΣώματιΥγιεί»
στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα
Aντιπτέρισηςμετοναθλητή
ΕυστράτιοΠετρόπουλο

Προκηρύχθηκε ο 2ος Αλεξανδρινός 
Αγώνας Δρόμου

για τις 16 Σεπτεμβρίου 2018

Την πρώτη νίκη τους πέτυ-
χαν τα κορίτσια μας στη 
2η αγωνιστική απέναντι 

στον Αρίων Πτολεμαϊδας. Συνεχί-
ζουμε αισιόδοξα!!!

Ταπεντάλεπτα:4-5,7-8,10-9,14-11,16-12(η-
μχ),20-14,23-18,27-19,27-21,31-25

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΚυριακήΤριανταφυλλί-
δου):Νικολοπούλου5,Νικολαϊδου1,Καραμήτσου,

Πετανίδου,Δήμου 2,Πατρίκα 1,Παπαδοπούλου
3,Τσανάκα 2, Σγουρού,Χαϊτίδου 7,Τζουβάρα1,
Πιπελίδου,Αρχαγγέλου,Βελισαρίδου9,Χουδαβέρ-
δογλου.

ΑΡΙΩΝΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΔέσποιναΤσερέπη):
Κουτουκλέρ4,Μουλάκη,Μπαμπινή2, Σαββίδου,
Τσιρκινίδου1,Χατζηευστρατίου8, Ζανίδου8, Ιω-
σηφίδου, Σιδηροπούλου,Πολιτίδου, Ροδουνικλή,
Πετρίδου.

Διαιτητές:Μπράμου-Χρυσικόπουλος,Δίλεπτα:
3-1,Πέναλτι:3/3-2/4.

Παγκορασίδες Α’ DANAON CUP 2018

ΦίλιπποςΒέροιας-Αρίων
Πτολεμαΐδας31-25



Ανανέωσε και ο Σταύρος Ουσουλτζόγλου 
στον ΑΟΚ Βέροιας
Μια ακόμα ανανέωση για την ομάδα μας είναι αυτή του

ΣταύρουΟυσουλτζόγλου.
Ο23χρονος playmaker θααγωνιστεί για ακόμαμιασεζόν

στηνομάδα,τουΑΟΚΒέροιας,ενώξεκίνησεαπότιςακα-
δημίεςτουΦιλίππου.Τηνπερυσινήχρονιάείχεσε23συμ-
μετοχές2πόντουςμ.οκαισίγουραηφετινήσεζόναποτελεί
μια ακόμαπρόκληση και ευχόμαστε στον αθλητή μας με
υγείαναέχειμιαπετυχημένησεζόν.
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Τις νεαρές αθλήτριες της Ρυθμικής 
Γυμναστικής του Φιλίππου Βέροιας, 
οι οποίες συνοδεύονταν από τις προ-

πονήτριες τους, Ηρώ Χαβιαροπούλου και 
Κατερίνα Μωυσιάδου, αλλά και τον πρόεδρο 
του Τμήματος Ρυθμικής Γυμναστικής του 
Συλλόγου, Νικόλαο Παπανώτα, δέχτηκε, 
το πρωί. της Τετάρτης 4 Ιουλίου 2018, ο 
Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζί-
δης. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ώστε να 
ενημερωθεί ο Δήμαρχος για τις πρόσφατες 
επιτυχίες που είχαν οι αθλήτριες.Συγκεκριμέ-
να, οι αθλήτριες του Φιλίππου κατέγραψαν 
ανά κατηγορία τις παρακάτω διακρίσεις: 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣΓΥΝΑΙΚΩΝ:ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΖΙΜΠΟΥΛΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑΠΑΠΑΝΩΤΑ, ΡΟΔΟΠΗΠΙΝΑΚΟΥΔΗ (ΧΡΥΣΟ
ΟΜΑΔΙΚΟ)

ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΙΝΑΚΟΥΔΗ ΡΟΔΟΠΗ,
(ΧΑΛΚΙΝΟΣΤΕΦΑΝΙ)

ΝΕΑΝΙΚΕΣΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ:ΚΙΑΤΣΗΚΑΤΕΡΙΝΑ , (Α-
ΣΗΜΕΝΙΟΣΤΗΝΜΠΑΛΑ)

ΝΕΑΝΙΔΕΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ:ΚΙΑΤΣΗΚΑΤΕΡΙΝΑ (8ηΘΕ-
ΣΗΜΠΑΛΑ)

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ:ΜΗΤΡΙΤΩΝΗΑΝΝΑ-ΜΑ-

ΡΙΑ(ΧΡΥΣΟΚΟΡΙΝΕΣ)
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ: ΑΦΕΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

(ΧΡΥΣΟΣΤΕΦΑΝΙ),ΜΗΤΡΙΤΩΝΗΑ.Μ.(ΑΣΗΜΕΝΙΟΣΧΟΙΝΙ
,ΧΑΛΚΙΝΟΚΟΡΙΝΕΣ)

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ:
ΧΑΛΚΙΝΟΟΜΑΔΙΚΟ:ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ,ΝΤΟ-

ΚΑ ΙΩΑΝΝΑ,ΝΤΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ,ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥΜΕΛΙΝΑ,
ΣΤΗΘΟΥΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ,ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥΜΥΡΤΩ

ΑΤΟΜΙΚΟ:ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2ηΘΕΣΗΣΤΗΝ
ΜΠΑΛΑ,3ηΘΕΣΗΣΤΟΣΧΟΙΝΙ ,3ηΘΕΣΗΣΤΟΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟ)

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ :ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ(8ηΘΕΣΗΣΤΟΣΥΝΘΕΤΟΑΤΟΜΙΚΟ,ΧΑΛΚΙΝΟΣΤΟ
ΣΤΕΦΑΝΙ),ΝΤΟΚΑΕΛΕΝΗ(ΧΑΛΚΙΝΟΣΤΟΕΛΕΥΘΕΡΟ)

Ο κ. Βοργιαζίδης συνεχάρη όλες τις αθλήτριες για τις
διακρίσεις τους καθώς επίσης και τιςπροπονήτριες και τον
Πρόεδροπρόεδροτου τμήματοςΡυθμικήςΓυμναστικής του
Φιλίππουπουμέσααπό τηνοργανωμένηδουλειάπουσυ-
ντελείταιστοτμήμαέχουνφέρεισυνεχόμενεςεπιτυχίεςστην
πόλητατελευταίαχρόνια.

Μάλιστα, οΔήμαρχος υπογράμμισε πως οι επιτυχίες
αυτέςμαςγεμίζουνόλουςχαράόχιμόνογια τογεγονόςότι
ηΒέροιαακούγεταιστοπανελλήνιοαλλάκαιγιατολόγοότι
όλοκαιπερισσότεραπαιδιάασχολούνταιμε τοναθλητισμό,
απομακρύνοντας τους αθλητές και τις αθλήτριες από τους
πολλούςκινδύνουςπουκρύβειηεποχήκαιβοηθώνταςστην
καλλιέργεια ισορροπημένων χαρακτήρων.Τέλος, ευχήθηκε
στις νεαρέςαθλήτριες να έχουνπερισσότερες επιτυχίες και
μετάλλιαστομέλλον.

Ο εμβληματικός αρχηγός 
του Φιλίππου γράφει 
ιστορία καθώς μετά 

την πρώτη του συμμετοχή 
στην αντρική ομαδα τη σαι-
ζόν 1995-96, συνεχίζει να 
προσφέρει ανελλιπώς τις 
πολύτιμες υπηρεσίες του στον 
Φίλιππο χωρίς να λείψει ούτε 

μία σαιζόν!!!!

Όνταςοπρώτοςσκόρερκαιοπρώτος
σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας
μας,θαέχειαναβαθμισμένορόλο,καθώς
εκτός από το αναμφισβήτητο μεγάλο του
χαντμπολικόταλέντο,θαείναικαιοαρχη-
γός και ο καθοδηγητής στα αποδυτήρια,
μετουςνεαρούςκαιγεμάτουςταλέντοσυ-
μπαίκτες του, βοηθώντας σημαντικά στο
έργοτωνπροπονητώντου!!

Ηδιοίκησητουεύχεταικαλήεπιτυχία!

ΑθλήτριεςτηςΡυθμικήςΓυμναστικής
τουΦιλίππουστοΔήμαρχοΒέροιας

Επιστροφή για τον Στηβ 
Παπαδόπουλο στην ομάδα

του Φιλίππου

Ανανέωσετηνσυνεργασίαςτης
μετονΦίλιπποηΜαρίαΝάτσο

Η Διοικούσα 
Επιτροπή του 
Γυναικείου 

τμήματος Handball 
του Α.Π.Σ. Φίλιππου 
Βέροιας ανακοινώ-
νει την ανανέωση 
της συνεργασίας με 
την αθλήτρια Μαρία 
Νάτσο! Η Μαρία την 
αγωνιστική χρονιά 
που πέρασε κλήθηκε 
να καλύψει το κενό 
που δημιουργήθηκε 
στη θέση του πίβοτ μετά τον σοβαρό τραυματισμό της Χριστίνας Ανθί-
τση και τα κατάφερε δείχνοντας αυταπάρνηση και αγωνιστικότητα.

ΘασυνεχίσεινααγωνίζεταιμεταχρώματατουΦιλίππουΒέροιαςκαιτηναγωνιστική
περίοδο2018-2019.Μαρίακαλήχρονιάμευγείακαιεπιτυχίες!

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
ΔιοικούσαΕπιτροπήΓυναικείουΤμήματοςHandball

Μιαομάδα...μιαοικογένεια...
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Την Κυριακή 01 Ιουλίου 2018 ο 
Σ.Χ.Ο. Βέροιας πραγματοποίησε 
εξόρμηση στον Όλυμπο δια-

σχίζοντας το Φαράγγι του Ενιπέα. Η 
προσέλευση ήταν μεγάλη και οι συμ-
μετέχοντες απόλαυσαν ένα μονοπάτι 
σπάνιας ομορφιάς, με τα πλούσια νερά 
από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις να 
μας χαρίζουν μαγικές εικόνες!!!

ΟΕνιπέας είναι ποταμός τηςΠιερίας, ο οποίος
διαρρέειτοΛιτόχωρο.Τοφαράγγιτουέχειαναδειχθεί
και αξιοποιηθεί σε βαθμόπουπροσελκύειπολλούς
τουρίστες κάθε χρόνο. Η ονομασία του ποταμού
προέρχεται από κάποια θαλασσινή θεότητα, πατέ-

ρα τουΠελία και του
Νηλέα και συζύγου
τηςΤυρώς.Πρόκειται
για προσωποποίηση
του Ποσειδώνα. Η ί-
διαθεότητααπαντάται
και στηΘεσσαλία και
στηνΉλιδα.Σύμφωνα
πάλιμετηΜυθολογία,
στοΦαράγγι τουΕνι-
πέα κατασπαράχθη-
κε από τις Μαινάδες
ο μουσικός Ορφέας,
ενώστανεράτουπο-
ταμού λουζόταν και η
πανέμορφηΛητώ.

ΟΕνιπέας έχει τις
πηγές του στην θέση
Πριόνια, σε υψόμετρο
1000 μέτρων. Οι κο-
λυμπήθρες (βάθρες)
κατά μήκος του είναι
φυσικές πισίνες. Η
θερμοκρασία του νε-
ρού είναι λίγο πάνω
από τους μηδέν βαθ-
μούς Κελσίου και το
κολύμπι πρέπει να
γίνεται με προσοχή
καιποτέ από καρδια-
κούς. Παραδόξως, η
διαδρομή κατά μήκος
του ποταμού (ε ίτε
στηνάνοδο, είτεστην
κάθοδο) δεν είναι α-
πό τις δημοφιλέστε-
ρες τουΟλύμπου.Οι
περισσότεροι ορειβά-
τεςπροτιμούν να την
παρακάμψουν και να
ανέβουνμέχριταΠρι-
όνια με το αυτοκίνητό

τουςκαιαπόκει νασυνεχίσουνορειβατικάμέχρι τις
ψηλέςκορφές.Ηδιαδρομήαυτή,ωστόσο,είναιαπό
τιςομορφότερες,σκιερότερεςκαισίγουραηπιουγρή
απόόλες!Προσφέρεται για όλες τις ηλικίες και είναι
ιδανική για οικογενειακές εξορμήσεις και διανυκτε-
ρεύσεις με σχετική ασφάλεια.Το μονοπάτι ξεκινάει
από τοΛιτόχωρο (θέση«Μύλοι»)σε υψόμετρο300
μέτρων.Έχει μήκος 9.5 χλμ και ένας μέτριοςπερι-
ηγητήςθαφτάσεισταΠριόνιασε5-6ώρες.Τονερό
τουποταμούείναιπόσιμοσεόλα,σχεδόν,τασημεία
τουκαιυδρεύειτοΛιτόχωρο.

Με αυτό τον τρόπο χαιρετίσαμε ορειβατικά το
1οΕξάμηνο του 2018 και επαναπροσδιορίζουμε το
ραντεβούμας για τον ερχόμενοΣεπτέμβριο!  Καλό
καλοκαίρισεόλους!!!

Δες το αλλιώς… Δες το από ψηλά!!!
ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Παρά το γεγονός πως οι Αετοί 
Βέροιας μετρούν έναν χρόνο 
ζωής και μόλις πριν από 40 

περίπου μέρες αναγγέλθηκε η δημι-
ουργία Ακαδημίας, ανακοινώθηκε 
σήμερα πως δημιουργήθηκε ήδη το 
πρώτο τμήμα! Σημαντικό ρόλο παίζει 
η μετακίνηση των αθλητών, καθώς η 
διοίκηση των «ασπρόμαυρων» έχουν 
προνοήσει για έναν σημαντικό…βρα-
χνά των γονέων (με τις τόσες καθημε-
ρινές υποχρεώσεις των παιδιών τους) 
ενώ η παρουσία των έμπειρων προ-
πονητών και γυμναστή, αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία για όσους εντα-
χθούν στη νεοσύστατη Ακαδημία.

Αναλυτικά:
«Συνεχίζονταιοι εγγραφέςστηνεοσύστατηΑ-

καδημίαΜπάσκεττωνΑετώνΒέροιας,πουέχουν
προνοήσειήδηγιατημετακίνησητωναθλητών!

Η διαδικασία ένταξης στην ακαδημία τωνΑ-
ετώνΒέροιας βρίσκεται σε εξέλιξη και με χαρά
ανακοινώνουμε πως ήδη έχει δημιουργηθεί το
πρώτοτμήμα!

Η ιδιαίτερηβαρύτητα της διοίκησης τόσοστο
προπονητικό επιτελείο (μεΥπεύθυνοΑκαδημίας,
έμπειρους τεχνικούς και γυμναστή), στην έδρα,
με ιδιόκτητα γραφεία στηνΑγία Βαρβάρα αλλά
και στη μετακίνηση τωναθλητώνμε μεταφορικό
μέσο,έχουνδημιουργήσειέναθετικόπλαίσιογια
την ένταξηαθλητώνστα τμήματα υποδομής του
νεοσύστατουσυλλόγου.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες, καλέστε στα
τηλέφωνα6949 487631 (ΑργύρηςΤσιγγενόπου-
λος, ΥπεύθυνοςΑκαδημίας) και 6973 220345
(ΣίμοςΓαβριηλίδης,Πρόεδρος)»

ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ:ΔΙΑΣΧΙΣΗΦΑΡΑΓΓΙ
ΕΝΙΠΕΑ2018

Δημιουργήθηκε το πρώτο τμήμα 
στην Ακαδημία Μπάσκετ

των Αετών Βέροιας!

Και με τη... βούλα προπονητής 
του ΑΟ Τρίκαλα θα είναι ο 
58χρονος Σέρβος, επιβεβαιώ-

νον τας το ρεπορτάζ του liganews.gr. 

Ο Ράτκο Ντόστανιτς 
είναι ο εκλεκτός για 
την ανάληψη της 
τεχνικής ηγεσίας 
του ΑΟΤ.

Ηανακοίνωση:
«ΗΠΑΕΑΟΤρίκαλα

ανακοινώνει την έναρξη
της συνεργασίας της με
τον προπονητή Ράτκο
Ντόστανιτς. Ο έμπειρος
58χρονος Σέρβος τεχνι-
κός θα καθίσει στο «τι-
μόνι» τουΑΟΤρίκαλα τη
νέααγωνιστικήχρονιά.

Το νέο προπονητικό
τιμ συμπληρώνεται με
τον Θεόδωρο Σκύφτα

στην θέση τουΔιερμηνέα/ΆμεσουΣυνεργάτη, γυ-
μναστής τουΑΟΤρίκαλααναλαμβάνει οΠαπαϊω-
άννου Ιωάννης και γυμναστής αποκατάστασης ο
ΤζατζάκηςΘεοφάνης».

Κι επίσημα Ντόστανιτς στον ΑΟΤ

Ο 29χρονος Πορτογάλος επιθε-
τικός, Ούγκο Βιέιρα, έχει προ-
ταθεί κι εξετάζεται από τον 

ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη γραμμή 
κρούσης. Πιθανό ταξίδι του εκπρο-
σώπου του στη Θεσσαλονίκη για να 
ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Ο Τέεμου 
Πούκι ανακοινώθηκε από τη Νόριτς 
κι έτσι ο ΠΑΟΚ αναζητά εναλλακτικές 
λύσεις για την ενίσχυσή του στην 
επιθετική γραμμή.

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν στη
Θεσσαλονίκηείναιτου29χρονουΠορτογάλουφορ,
ΟύγκοΒιέιρα.Ο Ίβηρας έχειπροταθεί στο «Δικέ-
φαλο» κι εξετάζεται.Μάλιστα, πληροφορίες από
τηνΠορτογαλίακάνουνλόγογιαπιθανόταξίδι του

ατζέντητου,ΚάρλοςΓκονσάλβες,τηνΠέμπτη(5/7)
στηΘεσσαλονίκη, γιασυζητήσειςπροκειμένου να
ξεκαθαρίσειηκατάσταση.

Εάναυτέςεξελιχθούνκαλώς,δεναποκλείεταιο
ΒιέιραναπάρειτοδρόμογιατηνΕλλάδαστοτέλος
τηςεβδομάδας.

ΓεννήθηκεστοΜπαρσέλοςκαιξεκίνησετηνκα-
ριέρα τουαπό τηνΕστορίλ.Το2012μετακινήθηκε
στηΖιλΒισέντε, ενώ το ίδιο έτος έκανε τομεγάλο
βήμαστηνκαριέρατου.

ΣτηνΜπενφίκα,ωστόσο, δεν απήλαυσε εμπι-
στοσύνης καιπαραχωρήθηκε κατάσειράδανεικός
σεΧιχόνκαιΖιλΒισέντε.Το2013 τοναπέκτησεη
Μπράγκα, το 2014 τον βρήκεστηΜόσχα και την
Τορπέντο,η επόμενηχρονιά (2015)στοΒελιγράδι
καιτονΕρυθρόΑστέρα.Πέρυσιμεταγράφηκεστην
ΙαπωνίακαιτηΓιοκοχάμαΜαρίνοςαντί500.000ευ-
ρώ.Το2017πέτυχε10γκολσε18ματςκαιτο2018
πέτυχε 7 γκολσε 15ματςστηνπρώτη κατηγορία
τουπρωταθλήματοςΙαπωνίας.

Προτάθηκεκιεξετάζεται
στονΠΑΟΚοΟύγκοΒιέιρα
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Ο Τσέζαρις Γκραουζίνις, μετά την επιτυχία του 
Επτά επί Θήβας, σκηνοθετεί το πρώτο έργο της 
τριλογίας της Ορέστειας του Αισχύλου, Αγαμέμνων.

Στο διπλό ρόλο του Αγαμέμνονα και του Αίγι-
σθου ο Γιάννης Στάνκογλου. Κλυταιμήστρα η Μα-
ρία Πρωτόπαππα. Μαζί τους ο Θοδωρής Κατσα-
φάδος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Ιώβη Φραγκάτου 
και 12μελής χορός. 

Το έργο ανεβαίνει σε νέα μετάφραση του Γιώρ-
γου Μπλάνα και πρωτότυπη μουσική του Χάρη Πε-
γιάζη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στη Βέροια, 
Θέατρο άλσους «Μελίνα Μερκούρη», την Τρίτη 10 
Ιουλίου 2018, ώρα 9.30μ.μ., με γενική είσοδο: 10€. 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, 3ος όροφος, 

τηλ: 2331078140, 142
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 36, τηλ. 

2331024612
Café “Μπρίκι»,  Μητροπόλεως 44, τηλ. 

2331020201
«Στάσου Μύγδαλα», Μητροπόλεως 12, τηλ. 

2331120327
Λίγα λόγια για την παράσταση:
Ο Αγαμέμνων επιστρέφει στο Άργος, μετά το τέ-

λος του Τρωικού πολέμου. Η υποδοχή της Κλυται-
μήστρας μοιάζει θερμή, όμως κρύβει ένα οργανω-
μένο σχέδιο εκδίκησης, που έχει καταστρώσει μαζί 
με τον Αίγισθο, προκειμένου να εκδικηθεί τη θυσία 
της Ιφιγένειας, που σφαγιάστηκε για να ξεκινήσουν 
τα πλοία προς την Τροία. Καθώς η Κλυταιμήστρα 
δολοφονεί τον Αγαμέμνονα και την αιχμάλωτη πρι-
γκίπισσα Κασσάνδρα, ακολουθεί τον κύκλο του αί-
ματος του οίκου των Ατρειδών που ξεκίνησε με την 
Ιφιγένεια και συνεχίζεται στις επόμενες τραγωδίες 
της τριλογίας. 

Σημείωμα του σκηνοθέτη:
Αυτή η ιστορία του Αισχύλου εκφράζει με εκπλη-

κτική δύναμη το παράλογο της ανθρώπινης μοίρας. 
Πράγματι, χάνουμε αέναα στον αγώνα με το 

φόβο μας.
Πράγματι, φτιάχνουμε πολιτείες ασταμάτητα 

και είμαστε αιχμάλωτοι στις φυλακές που χτίζουμε 
εκούσια με τα ίδια μας τα χέρια.

Πράγματι, περιμένουμε σωτήρες και όταν τελικά 
εμφανιστούν συνειδητοποιούμε ότι δεν αξίζουν πα-
ρά τον οίκτο μας.

Πράγματι, αυτό που ονομάσαμε «δικαιοσύνη», 
μας οδηγεί αργά ή γρήγορα στο έγκλημα.

Όλοι είμαστε ένοχοι.
Η τιμωρία είναι αναπόφευκτη.
Ευτυχισμένος είναι εκείνος που κατάφερε ν’ α-

παλλαγεί απ’ τις ελπίδες και τις προσδοκίες του και 
έμαθε την υπομονή.

Ο κόσμος του «Αγαμέμνονα» είναι ζοφερός. 
Αλλά επιτρέψτε το ταξίδι μας στον κόσμο του να 

είναι ουσιαστικό και συναρπαστικό, γιατί πιστεύω 
ότι η οδηγός μας - η Ποίηση - γνωρίζει το δρόμο 
προς τη χαρά.

Τσέζαρις Γκραουζίνις
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις
Σκηνικά – Κουστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν
Μουσική-Μουσική Διδασκαλία: Χάρης Πεγιάζης
Κίνηση: Έντι Λάμε
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Συγκλητική Βλαχάκη
Παίζουν:
Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννης Στάνκογλου, Θο-

δωρής Κατσαφάδος, Αργύρης Πανταζάρας, Ιώβη 
Φραγκάτου 

Χορός: Μάρκος Γέττος, Δημήτρης Γεωργιάδης, 
Τάσος Θεοφιλάτος, Πανάγος Ιωακείμ, Δημήτρης 
Καραβιώτης,  Ηλίας Μενάγιερ, Δημήτρης Μηλιώ-
της, Αλέξανδρος Μούκανος, Αλέξανδρος Μπαλα-
μώτης, Βασίλης Παπαγεωργίου, Κλέαρχος Παπα-
γεωργίου, Γιώργος Παπανδρέου

Διεύθυνση Παραγωγής: Αναστασία Καβαλλάρη
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου - Ανζελίκα 

Καψαμπέλη
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Αλίκη Δανέζη Knutsen 
Promo photos: Τάσος Θώμογλου
Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
Παραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου- ΔΗ.

ΠΕ.ΘΕ Βέροιας - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης, Stefi & Lynx 
Productions/Arcadia Media

Διάρκεια παράστασης : 1 ώρα και 40 λεπτά

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 
«Αγαμέμνων» του Αισχύλου 

σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, 
στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας 

Ο Δήμος Βέροιας  και η Κ.Ε.Π.Α. , διορ-
γανώνουν  συναυλία με ελεύθερη είσοδο 
και φιλοξενούν  ένα από σημαντικότερα ska 
συγκροτήματα στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό , τους ΚΟΖΑ ΜOSTRA. Η συναυλία 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Ιουλίου 
2018, ώρα 9.00μ.μ, στο πανέμορφο πευ-
κόδασος του Ξηρολιβαδου, στο πλαίσιο 
του 8ου ορεινού αγώνα τρεξίματος  , που 
διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Βέροιας.

Οι KOZA MOSTRA θεωρούνται από τα 
σημαντικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και 
εξωτερικό 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 χα-
ρακτηριστικό τους. Κάθε συναυλία τους εξελίσσεται 
σε ένα πάρτι!

Μετά από εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και 
εξωτερικό οι KOZA MOSTRA ετοιμάζουν τον 2ο δίσκο 
τους, ήδη το <Γιορτή> είναι τραγούδι της ελληνικής 

σειράς <Εθνική Ελλάδος> του Γιώργου Καπουτζίδη, 
ενώ τέλος του 2017 θα δισκογραφήσουν διασκευα-
σμένες 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

Το Mom In Action δι-
οργανώνει για 4η συνε-
χή χρονιά τη καλοκαιρινή 
του συναυλία, Κυριακή 
8 Ιουλίου και ώρα 21:30 
στο θερινό Δημοτικό Θέα-
τρο Νάουσας. Το Mom In 
Action από την αρχή της 
ίδρυσής του στηρίζει 120 
οικογένειες του Δήμου Νά-
ουσας.

 Τα έσοδα της συναυλί-
ας θα δοθούν για την συ-
νέχιση της στήριξης των 
οικογενειών αυτών. 

Τιμή προπώλησης 10 €
Τιμή εισόδου 12 €
Στο θερινό δημοτικό θέ-

ατρο της Νάουσας και στο 
φανταστικό τεταρτημόριο 
της μνήμης, του πόθου 
και της θάλασσας, η Μα-
τούλα Ζαμάνη, η πέρδι-
κα των Τρικάλων, έρχεται 
από τους Αμοργιανούς 
βράχους με καινούργια 
τραγούδια στο χρώμα του 
ουρανού, για να προσγει-
ωθεί στο φιλόξενο dantes, 
να παίξει σε φίλους για 
φίλους, ένα secret lound 
concert.

Σε συνθήκη καλοκαιρί-
ας, με δικά της περιπλα-
νώμενα τραγούδια, λαϊκές 
μελωδίες της ζωής, άσματα του ποιητή εκ Μετα-
ξοχωρίου κι αλλόκοτες ιστορίες που σφηνώνουν 
στην καρδιά και φυτρώνουν στο νου.

Η Ματούλα Ζαμάνη μας καλεί στο τραγούδι 
και στον χορό, στην μελαγχολία που γίνεται γέλιο 
και τρυφερότητα, στα δάχτυλα και τις ανάσες.

Σταθεροί συνταξιδιώτες της :
Κώστας Νικολόπουλος : Ηλεκτρική και ακου-

στική κιθάρα
Θάνος Καζαντζής: Τύμπανα – pads

Γιάννης Κονταράτος: Βιολί
Ηλίας Ρότσιας: Ηλεκτρικό μπάσο
Μένιος Γούναρης: Πλήκτρα
Χρήστος Ψαρομήλιγκος: Βιόλα
Σχεδιασμός ήχου: Δημήτρης Δημητριάδης
Monitoring: Νίκος Κόλλιας
Φωτισμός: Περικλής Μαθιέλλης
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ : 
ΒΕΡΟΙΑ : Στάσου Μύγδαλα – café Μπρίκι 
ΝΑΟΥΣΑ: Tacco Alto - Liebe cafe bar Ξηροί 

καρποί Μαμουτζής

Την Κυριακή 8 Ιουλίου
Η Ματούλα Ζαμάνη 

θερινό δημοτικό θέατρο 
της Νάουσας

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου
Η «Άγρια Δύση» του Θοδωρή 

Αθερίδη στη Νάουσα
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και η Create4Art σε 

συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάου-
σας παρουσιάζουν την κωμωδία του Θοδωρή 
Αθερίδη «Άγρια Δύση» την Παρασκευή 6 Ιουλί-
ου και ώρα 21:15 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας.

Τούτο το καλοκαίρι η κωμωδία  του Θοδωρή 
Αθερίδη, «Αγρια Δύση»   περιοδεύει σε όλη την 
Ελλάδα. Μία κωμωδία Western με φόντο την 
Κρήτη, γεμάτη γέλιο, πάθος για τη ζωή, τον έ-
ρωτα, την αγάπη και την Ελλάδα!

Μια δυναμική μάνα με τα δίδυμα παιδιά της, 
ένας ανεκπλήρωτος καουμπόικος έρωτας, ένα τρελό κυνήγι θησαυρού, ένα κρυμμένο διαμάντι που βγά-
ζει στη φόρα κρυμμένα μυστικά, ανατροπές, ίντριγκες, γέλιο και πολλή  μεγάλη τρυφερότητα. Όλα αυτά 
στο Κρητικό γουέστερν του Θοδωρή Αθερίδη « Άγρια Δύση»!

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσυ Μάλφα, Τάσος Κονταράτος, Πηνελόπη Πλάκα.
Συγγραφέας: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ Σκηνοθεσία: ΜΠΕΣΥ ΜΑΛΦΑ
Σκηνικά: ΛΙΑ  ΑΣΒΕΣΤΑ Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣ    
Κοστούμια: ΕΛΕΝΗ ΜΠΛΕΤΣΑ Φωτισμοί: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμές Εισιτηρίων: 16€ (Ενήλικες), 13€: Παιδικό, Φοιτητικό, Πολυτέκνων & Ανέργων. Προπώληση ει-

σιτηρίων 13€: CITY ESPRESSO BAR, Ζαφειράκη 12, Νάουσα, τηλ.: 2332021999 και από τον δικτυακό 
τόπο www.viva.gr.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Πέμπτη 5-7\-2018

13:30-17:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1
(πρώηνΚεντρικής 69) 23310-
24534

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙ-
ΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-
71601

Δευτέρα9/7Ιταλία,Σικελία
La scomparsa diPatò,  ΣκηνοθεσίαMortelliti

Rocco
Παίζουν:MaurizioCasagrande,NinoFrassica,

NeriMarcorè, RobertoHerlitzka, Flavio Bucci,
SimonaMarchini

Δραματική.Ιταλία2012/105΄
Γλώσσα:ιταλικά.Υπότιτλοι:αγγλικά

Tρίτη10/7Αργεντινή
Kamchatka (Αργεντινή, 2002, 104΄) του

MarceloPiñaμετουςRicardoDarín,CeciliaRoth,
HéctorAlterio, FernandaMistral, TomásFonzi,
MonicaScapparone,Milton de laCanal,Matías
del Pozo, EvelynDominguez, Leticia Bredice,
Nicolas Cantafio , Gabriel Galindez , Maria
Socas,JuanCarrasco,DemianBugalloValentine
Neighborhood,OscarFerrigno,AlbertoSilva.

Τετάρτη11/7Αργεντινή
Bar “ElChino” (Μπαρ “ElChino”) (Αργεντινή,

2003,100΄)deDanielBurak,conBoyOlmi,Jimena
LaTorre, JoséSacristán, JuanPabloBaillinou,
ErnestoLarrese,LucasSantaAnayotros.

Πέμπτη12/7Ιταλία
GliamicidelbarMargherita,ΣκηνοθεσίαAvatiPupi

Παρασκευή13/7Ιταλία
Scialla,BruniFrancesco
Σκηνοθεσία:FrancescoBruni
Σενάριο:FrancescoBruni
Φωτογραφία:ArnaldoCatinari
Μουσική:AmirIssaa
Παίζουν: Barbora Bobulova, Fabr iz io

Benitivoglio,FilippoScicchitano
Παραγωγή:IBC,Rai.
Βραβεία
-ΦεστιβάλΚινηματογράφουτηςΒενετίας68(1)
-SilverΚορδέλες(6)
--DaviddiDonatello(8)

-ΤοsoundtrackτηςταινίαςτιμήθηκεμετοΒρα-
βείοΝεανικούΚινηματογράφου.

Σάββατο14/7Ιταλία
Nessuno  m i  può  g iud i ca re ,  B runo

Massimiliano
Σενάριο: Massimiliano Bruno, Edoardo

Falcone,conlacollaborazionediFaustoBrizzi
Παίζουν οι ηθοποιοί: PaolaCortellesi, Raoul

Bova,RoccoPapaleo
Είδος:Κωμωδία
Διάρκεια:94΄
Italia2011
Η ταινίαπροβάλλεται στα ιταλικά με ελληνι-

κούςυπότιτλους

Κυριακή15/7Ιταλία
Unasconfinatagiovinezza,PupiAvati
Ένα ζευγάρι ζει μια γαλήνια κι ευτυχισμένη

ζωήγια25χρόνια.Μιαασθένεια,όμως,μετηνο-
ποίαέρχονταιαντιμέτωποι,επηρεάζειόλοκαιπιο

σοβαρά την επαγγελματική και οικογενειακή
τουςζωή.

Σενάριο-Σκηνοθεσία:PupiAvati
Παίζουν:FabrizioBentivoglio, FrancescaNeri,

SerenaGrandi…
Δράμα/2010/98′

Δευτέρα16/7Ιταλία
E’statoilfiglio,DanieleCipri
ΑπότομυθιστόρηματουRobertoAlajmo
Σενάριο:DanieleCipri,MassimoGaudioso
Σκηνοθεσία:DanieleCipri
Μουσική:CarloCrivelli
Μοντάζ:FrancescaCalvelli
Παίζουν: Τόνι Σερβίλλο, Giselda Volodi,

AlfredoCastro,AuroraQuattrocchi.
HταινίαγυρίστηκεστοΜπρίντιζι,Απουλία.
Η ταινίασυμμετείχεστα:ΦεστιβάλΚινηματο-

γράφουτηςΒενετίας,ΦεστιβάλΚινηματογράφου
τηςΒενετίας,ΦεστιβάλΙταλικούΚινηματογράφου

Villerupt,ΔιεθνέςΦεστιβάλΚινηματογράφουLes
Arcs,ΔιεθνέςΦεστιβάλΚινηματογράφουτουΜαϊ-
άμι,FestivaldelCinemaItalianoΤόκιο.

Διάρκεια:93΄
1ηπροβολήΙταλία:27Σεπτεμβρίου2012
Μαύρηκωμωδία.

Τρίτη17/7Ιταλία
IlpapàdiGiovanna,PupiAvati
Συγγραφέας/είς:ΠούπιΑβάντι,ΑντόνιοΑβάτι
Σκηνοθεσία:
ΠούπιΑβάντι
Πρωταγωνιστούν:
Φρανσέσκα Νέρι,Άλμπα Ρόχρατσερ, Σίλιο

Ορλάντο,ΕτζιοΓκρέτζιο,ΣερέναΓκράντι,Βαλέρια
Μπιλέλιο, ΣάντροΝτορι, Ρίτα Καρλίνι,Αντόνιο
Πίσου,ΕντοάρντοΡομάνο,ΛορέναΜίλερ,Κιάρα
ΖάνιΔιάρκεια:104

Είδος:Δράμα,Ιστορική,Πολεμική

Τετάρτη18/7Ισπανία
Λουλούδια * (Ισπανία, 2014, 100’) τωνΧοσέ

ΜάριΓκοενάγακαιΧονΓκαράνιομε τουςΝαγκόρε
Αρανμπούρου. Ιτσίαρ Ιτούνιο, ΙτσίαεΑϊσπούρου,
ΧοσέανΜπενγκοετσέα,ΕγκόιτςΛάσα,ΆνεΓκαμπα-
ράιν,ΧοσεΡαμόνΣορόιθ,ΧοτςΜπερασάτεγκι.

Σταβάσκικα, με υποτίτλουςστα ισπανικά και
σταελληνικάΑκατάλληληγιαπαιδιάωςεπτάετών.

Πέμπτη19/7Ισπανία
Τομικρό νησί* (Ισπανία, 2014, 104’) τουΑκ-

μπέρτοΡοντρίγκεθμε τουςΡαούλΑρέβαλο,Χα-
βιέρΓκουτιέρεθ,ΝερέαΜπάρρος,Αντόνιοντελα
Τόρρε, Σάλβα Ρέινα, Χεσούς Κάστρο,Μανόλο
Σόλο,ΧουάνΚάρλοςΒίγιανουέβα,ΧεσούςΚαρ-
ρόθα,ΜερθέδεςΛεόν,ΆνναΤομένο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Κ.Ε.Π.Α.ΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ
ΣεσυνεργασίαμετοΙταλικόΙνστιτούτοκαιτην

ΙταλικήΠρεσβεία,τοΙνστιτούτοΘερβάντεςκαιτις
Πρεσβείες της Ισπανίας και τηςΑργεντινήςστην
Ελλάδα.

Κ.Ε.Π.Α.ΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ/«ΘερινόΣινεμά»
στοπάρκο!Είσοδοςελεύθερη!

09/7 - 19/7 ώρα έναρξης: 21:15, πάρκο Αγ. Αναργύρων



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ προς αγορά

κατοικία με 2 δωμάτια

στο κέντρομέχρι «Πα-

πάκια», 1ου ή 2ου ο-

ρόφου, με ασανσέρ,

πουναχρίζειανακαίνι-

σημέχρι40.000ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙανακαινι-

σμένημονοκατοικία80

τ.μ. μέσασε οικόπεδο

114τ.μ.στηΝ.Νικομή-

δειαΒέροιας, επιπλω-

μένο, 2ΔΣΛΚWC, πε-

ριφραγμένο και πολλά

έξτρα.Τιμή 38.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμαεπίτηςοδούΕθν.

Αντιστάσεως, ρετιρέ,

60τ.μ.,με2δωμάτια,

σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.

Τηλ.:  6974 326873

ώρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ  πω-

λείται κατοικία 75 τ.μ.

σε οικόπεδο 300 τ.μ.

Τιμή ευκαιρίας 26.000

ευρώ.  Τηλ . :  6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-

ώτη καινούργιο κατά-

στημα45τ.μ.στηνοδό

Κεντρικής τηςΒέροιας,

δίπλα στο Επιμελητή-

ριο, μεπατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση

καιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:

6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκαφέστο

κέντρο τηςΒέροιας με

εξασφαλσμένη πελα-

τεία. Πληρ.τηλ.: 6980

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

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

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

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

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

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι

20στρεμμάτων,ποτιστικό,

ΣΑΑΚΒέροιας,περιοχήΝη-

σίου.Τηλ.: 6976688462&

2331065745.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  χωράφ ι

3.500 τ.μ. με ελιές

στον κόμβο Βέροιας.

Τιμή 11.500 ευρώ.

Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

10,5στρ.,στοΛουτρό

Ημαθίας,ποτιστικό,σε

καλή τιμή.Τηλ.: 6974

525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-

νοικιάζεται γκαρσονιέ-

ρα, διαμπερές, με λί-

γα κοινόχρηστα.Τηλ.:

2331024817.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

στούντιο ανακαινισμέ-

νο και επιπλωμένο, ο-

δόςΜεραρχίας10,1ος

όρ.,ατομικήθέρμανση.

Τηλ.: 6949 408554 &

6948726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ, Β. Ιω-

αννίδη10, ενοικιάζεται

διαμέρισμα περίπου

80 τ.μ., 2ο όρ., μεω-

ρομετρητή.Τηλ.: 6945

049079&2331022684.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

γκαρσονιέρα 40 τ.μ.,

σαλοκουζίνα,1δωμάτιο,

λουτρό, βεράντα,πλή-

ρωςεπιπλωμένηκαιει-

δικήανεξάρτητηθέρμαν-

ση,κλιματιστικό,ψυγείο,

ηλ. κουζίνα,πλυντήριο

ρούχων, TV, Μάρκου

Μπότσαρη15,μεμηδε-

νικάκοινόχρηστα.Πληρ.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγά-
λη επιχείρηση υγει-
ονομικού ενδιαφέ-
ροντοςενλειτουργία
μεπολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοι-
νωνικών εκδηλώσε-
ων.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.  Τηλ. :
6975772861.
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τηλ.: 2331024939, 23750

81319,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέρι-

σμα65τ.μ.,στοκέντροτης

Βέροιας,ΠάροδοςΜ.Καρα-

κωστή1,στονα΄όροφο,σα-

λόνι,κουζίνα,W.C.μεμπά-

νιο, δωμάτιο, χωλ-διάδρο-

μος, μπαλκόνι.Τηλ.: 6976

688462&2331065745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικιάζε-

ται γκαρσονιέρα 55 τ.μ.,

επιπλωμένη, πολυτελούς

κατασκευήςσεοικογενεια-

κή οικοδομή, 2ος όρ., 1Δ-

ΣΛΚ,W.C.,αποθήκη,απο-

θήκηστο υπόγειο, μεγάλα

μπαλκόνια,θέα.Τηλ.:6992

760556&6974142507,ε-

λεύθεροαπό1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ενοικι-

άζεται κατάστημα 100 τ.μ.

με υπόγειο μεW.C.Τηλ.:

6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες

για συσκευαστήριο τροφί-

μωνστοΜακροχώριΗμα-

θίας.Τηλ.:2331070401.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥ-

ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μη-

χανικός και ηλεκτρολόγος.

Τηλ.:2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα

σεξενοδοχείοτηςΒέροιας

με γνώση βασικώνΑγγλι-

κών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγια ερ-

γασίαστηνκουζίναεστιατο-

ρίου(λάντζακαιβοηθόςστις

σαλάτες).Μισθός ικανοποι-

ητικός.Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνέοςγιαβοηθός

λογιστήσεεταιρίαμεγνώση

προγραμμάτωνPCκαιΓερ-

μανικών.Τηλ.:6986782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για

delivery με δικό του μη-

χανάκι για το ψητοπω-

λείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειροάτο-

μο για Καφέ-Ζαχαροπλα-

στείοστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςστοτηλ.:2331025700.

Αποστολήβιογραφικώνστο

dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασία στο ψητοπωλείο

«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984

472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΛογιστής/Λο-

γίστριαμε τουλάχιστον5ετή

προϋπηρεσίασεδιπλογρα-

φικάβιβλίακαιμεκατηγορία

άδειαςΑήΒαπόΒιομηχα-

νικήΕπιχείρησηστηΝάου-

σα.Αποστολή στο e-mail:

anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως

σερβιτόρα για πρωινή-α-

πογευματινή εργασία σε

καφενειο-σπορτκαφέ,στην

Περικλέους11στηΒέροια,

περιοχήπαλαιάςΜητρόπο-

λης.Τηλ.:2331505125.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

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

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

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

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

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

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

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

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

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

Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.ανωτ.ύψοςαυτ/του

1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151 -ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

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

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

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

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

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522
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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα με ό-

ρεξη, υπομονή και αγάπη, α-

ναλαμβάνει τη φύλαξη και τη

δημ ιουργ ική  απασχόληση

των παιδιών σας καθώς και

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων

τους. Τηλ. επικοινωνίας: 6973

674030.

ΚΥΡΙΑ  προσφέρει εργα-

σία καθαρισμού σπιτιών κα-

θώς φροντίδα μικρώνπαιδιών

και ηλικιωμένων. Τηλ.: 6984

095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις

και κηπουρικής ζητά ανάλογη

εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.:

6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-

σουνστηνΑ΄καιΒ΄Δημοτικούγια

ομαλήμετάβασηστηνγραφήκαι

ανάγνωση.Τηλ.:6974198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-

φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4

καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,

τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψε-

ων,ντουλάπαμεκλειδαριά(κε-

ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),

καναπέδες,όλασεάριστηκατά-

σταση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:

6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνι,

τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατο-

κάμαρα με στρώμα ανατομικό,

ψυγειοκαταψύκτης και πλυντή-

ριορούχων,τιμήόλαμαζί3.000

ευρώ, ελαφρώςμεταχειρισμένα.

Τηλ.:6970019994.

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

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

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

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

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

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

σε άριστη κατάσταση σε

εκπληκτική τιμή: -Τραπε-

ζαρία με έξι (6) καρέκλες,

από ξύλο οξιάς, χρώμα

κερασι, τιμή 260 ευρώ.

-Τριθέσιος και διθέσιος

καναπές χώμα μωβ τμή

150 ευρώ. -Κρεβάτι μονό

μετοστρώμα.Τιμήευκαι-

ρίας για όλα 400 ευρώ.

Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκ ια  προστατευτ ικά ,

σχεδόν αχρησιμοποίητο.

Τιμήευκαιρίας150,00ευ-

ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70

ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-

ρία από 55 έως 65 ετών

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-

τάεικυρίαμεσκοπότογά-

μο, χωρίς υποχρεώσεις.

Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑ-

ΕΙ σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6984040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  Ε λ λ η -

ν ι κής  αν τ ιπροσωπε ί -

α ς  W O L K SWAG E N

CANDY BAN του ‘99,

πετρέλιο 1890 κυβικά,

λευκό (FDW) 300.000

χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ έως

12/2019, αξία 1.500 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6974 876369

κ.Απόστολος.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Έως τον ερχόμενο Οκτώβριο θα 
έχει γίνει γνωστό το νέο σύστημα ει-
σαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση και οι αλλαγές στις δύο τελευταίες 
τάξεις του λυκείου, όπως ανακοίνω-
σε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρό-
γλου. «Είναι ένα εξαιρετικά πολύπλο-
κο και δύσκολο ζήτημα» ανέφερε ο 
υπουργός και πρόσθεσε: «Είμαστε 
σχεδόν έτοιμοι και πιστεύω πριν την 
έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς θα 

προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις».
Ο υπουργός, στο πλαίσιο συνέ-

ντευξης Τύπου που παραχώρησε 
χθες Τετάρτη, αναφέρθηκε και στις 
μετεγγραφές φοιτητών, ξεκαθαρίζο-
ντας ότι την ερχόμενη ακαδημαϊκή 
χρονιά δεν θα υπάρξουν αλλαγές και 
σημειωσε ότι θα ισχύσει και η ρύθμι-
ση για τις μετεγγραφές αδελφών.

Εξάλλου, ο κ. Γαβρόγλου έκανε 
απολογισμό της πορείας υλοποίησης 
του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαί-

δευση, που είχε ψηφιστεί πέρυσι τον 
Αύγουστο. «Οι Κασσάνδρες διαψεύ-
στηκαν» είπε.

Ειδικότερα για τα μεταπτυχια-
κά, τα στοιχεία που παρέδωσε το 
υπουργείο δείχνουν αύξηση στο 
σύνολο των προγραμμάτων που ε-
γκρίθηκαν για την επόμενη χρονιά. 
Αναλυτικά, έως τον Δεκέμβριο του 
2015, λειτουργούσαν 735 Προγράμ-
ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (627 
σε πανεπιστήμια και 108 σε ΤΕΙ). 

Από αυτά, τα 211 χωρίς δίδα-
κτρα και 416 με δίδακτρα. Για 
την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρο-
νιά, θα λειτουργήσουν 923 ΠΜΣ 
συνολικά, από τα οποία τα 188 
νέα. Σημειώνεται ότι τα δωρεάν 
μεταπτυχιακά θα ειναι 258 (47 

περισσότερα από πέρυσι) και 
εκείνα με δίδακτρα 665 (249 
περισσότερα από πέρυσι).

Αναφορικά με τα θέματα 
βίας και ανομίας στα ΑΕΙ, ο 
κ. Γαβρόγλου ανεφερε ότι την 
ερχόμενη εβδομαδα θα δοθεί 
στη δημοσιότητα το πόρισμα 
της Επιτροπής Παρασκευό-
πουλου, με τις προτάσεις για 
τη βελτίωση της κατάστασης 
στα ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρ-
θηκε στις συνέργειες μεταξύ πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ. «Για πρώτη φορά 
μια τέτοιου είδους διαδικασία γίνεται 
από κάτω προς τα πάνω» σχολία-
σε και ενημέρωσε ότι εχουν τεθεί σε 

διαβούλευση 
με τους ενδι-
αφερόμενους 
φορείς οι προ-
τάσεις για τις 
συνέργειες με-

ταξύ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στε-
ρεάς Ελλάδας, καθώς επίσης και η 
πρόταση του ΕΚΠΑ για την Εύβοια. 
Σε λίγες μέρες θα δημοσιοποιηθούν 
και οι προτάσεις του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών για την Ευρυ-
τανία και τη Βοιωτία. Υπενθυμίζεται 
ότι τον δρόμο προς τη Βουλή έχουν 
ήδη πάρει τα σχέδια που αφορούν το 
Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων και το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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P Στα γεράματα θα 
ψάχνουμε ΚΑΠΗ με wi-
fi…

P Είναι το πρό-
γραμμα του Σαμαρά με 
ελληνική χρονοκαθυστέ-
ρηση.

P Τώρα που το 
σκέφτομαι, καλό είναι τα 
ΚΑΠΗ να τα χωρίσουν σε 
αρρένων και θηλέων. Μή-
πως και γλιτώσουμε έστω 
τότε.

P Η εικόνα του 
μέλλοντος στη χώρα: 
οι νέοι ταπί και οι γέροι 
ΚΑΠΗ.

P ΚΑΠΗ και ψύ-
χραιμος!

P Την επανάσταση έπρεπε να 
την ξεκινήσουν αυτοί που έχασαν 
αυτά τα δικαιώματα που κέρδισαν 
νέοι. Αλλά έχασαν κι αυτό το δικαί-
ωμα.

P Χάνουμε σιγά σιγά και το δι-

καίωμα στο όνειρο. Πού να σε πάρει ο 
ύπνος με τόσο φορτίο…

P Δικαίωμα στο όνειρο, δικαί-
ωμα στο τίποτα.

P Ωστόσο εμείς δεν κάναμε πρό-
εδρο τον Λάκη Παπαδόπουλο, αλλά 
τον Πάκη Παυλόπουλο.

P Παυλόπουλος σε Μοσκοβι-
σί: Tα λάθη που πλήρωσε ο ελλη-
νικός λαός δεν ήταν δικά του. Καμία 
ελπίδα όταν λαϊκίζει και ο ανώτατος 
άρχοντας.

P Ακόμη τα λάθη μας να μας 
έβαζαν να πληρώσουμε.

P Εδώκαμε!

P Αφού τα λάθη δεν ήταν το λα-
ού, καλό είναι να τα επιστρέψουμε πί-
σω ε; Εμένα δεν μου αρέσει να κρατάω 
ξένα πράγματα.

P Εν τω μεταξύ το ΠΑΣΟΚ έχει 
αλλάξει πιο πολλά ονόματα κι από 
καταζητούμενο μαφιόζο.

P (Μαφ)Όζει διψήφιου άγχους.

P Ποτάμι. Ολοταχώς για νερο-
τσουλήθρα.

P Σου λέει ο Τσίπρας, αν δεν φέ-
ρω μετανάστες, ποιος θα δουλέψει μω-
ρέ να μαζέψει ροδάκινα; Ο Καρανίκας;

P Έλα μου ντε…

P Και:

Κάποιος πάει σε ένα μπαράκι και 
βλέπει τον κολλητό του  φίλο στενοχω-
ρημένο να  πίνει συνεχώς.

–Ρε Μητσάρα, του λέει, τι έπαθες, 
γιατί πίνεις τόσο πολύ;

–Άσε, ρε Χρήστο. Έπιασα τη γυναί-
κα μου με άλλον στο κρεβάτι. Έτσι μου 
έρχεται να πηδήξω από το μπαλκόνι…

Και ο άλλος του λέει:
–Ηρέμησε ρε φίλε! Κέρατα έβγα-

λες… όχι φτερά!
Κ.Π.

Τον Οκτώβριο θα ανακοινωθεί το νέο σύστημα 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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