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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Εθιμοτυπικές επισκέψεις 

του νέου Διευθυντή Αστυνομίας
 Δ. Κούγκα στον Μητροπολίτη

 και τον Δήμαρχο Βέροιας

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ
Τη Δευτέρα 

19 Αυγούστου
 η ορκωμοσία
 του Δημάρχου 

και του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας

Από χθες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην Εγνατία για 

να εγκατασταθούν νέες κάμερες

55χρονος από τη Νάουσα 
ανασύρθηκε χθες νεκρός 
από την λίμνη Πολυφύτου

Ερώτηση της 
Φρ. Καρασαρλίδου 

και βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ για 
αναδιάρθρωση

 καλλιεργειών και 
προκαταβολές του ΕΛΓΑ 
στους πληγέντες αγρότες
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«Ισχυροί» και πάλι οι δήμαρχοι 
με το νέο νομοσχέδιο 

Το «πείραμα» της απλής αναλογικής στα δημο-
τικά και περιφερειακά συμβούλια απ’ότι φαίνεται 
θα λήξει πριν καν δοκιμαστεί. Με το νέο νομοσχέ-
διο που πρόκειται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας, αίρονται οι «αδυναμίες» που δημιουρ-
γούσε η απλή αναλογική και οι δήμαρχοι και περι-
φερειάρχες «ισχυροποιούνται» αφού τους δίνεται η 
πλειοψηφία στην οικονομική επιτροπή και τα νομικά 
πρόσωπα. Επομένως οι όποιες συνεργασίες επι-
τευχθούν με παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν θα 
δημιουργούν «ομηρίες» και αλισβερίσια κάτω από 
το τραπέζι με ταξίματα θέσεων. Συνακόλουθα θα 
υπάρχει η ευθύνη για την πρόοδο έργων και δεν θα 
δημιουργούνται «βραχυκυκλώματα» λόγω «ακυβερ-
νησίας» που θα βάλτωναν τους δήμους και δεν θα 
άφηναν τίποτα να προχωρήσει. Επομένως και για 
τους δήμους του νομού μας, οι όποιες συνεργασίες 
και συναινέσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά σε υγιείς 
βάσεις και όχι οπορτουνιστικές.
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ
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+ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥ (Ιχθ.)

Φροντίστεγιατην
έγκαιρηδημοσίευση
τηςαναγγελίας
τουγάμουσας

Σας ενημερώνουμε πως τα γραφεία της εφη-
μερίδας «ΛΑΟΣ» θα παραμείνουν κλειστά για το 
διάστημα 12-16 Αυγούστου, οπότε φροντίστε για 
την έγκαιρη δημοσίευση της αναγγελίας του γά-
μου σας μέχρι και την Παρασκευή 9 Αυγούστου. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331502603 ή στο 
e-mail: info@laosnews.gr.

«Παιχνίδια»μεσπίρταέξω
απότοΚέντροΜέριμνας

Διάσπαρτα σπίρτα και μισοκαμμένα κομμάτια χαρτιού στην 
είσοδο  του Κέντρου Μέριμνας στα «Εβραίικα» της περιοχής 
του Προμηθέα, μας μεταφέρει σε σχόλιό της αναγνώστρια που 
βρέθηκε στο σημείο χθες το πρωί. Μπορεί να μην φαίνεται κάτι 
ιδιαίτερα σοβαρό, ωστόσο  καλό θα ήταν να έχουν οι υπεύ-
θυνοι το νου τους, δεδομένων και των καιρικών συνθηκών. 
Όπως συνεχίζει στο μήνυμά της η αναγνώστριά μας, πριν από 
2 χρόνια υπήρξε και ένα μικρό συμβάν με φωτιά στο ίδιο ση-
μείο, που έσπευσαν και έσβησαν οι περίοικοι. Πιθανότατα να 
είναι «παιχνίδια» που κάνουν πιτσιρικάδες που μαζεύονται στο 
σημείο τα βράδια, ωστόσο τέτοια «παιχνίδια» είναι επικίνδυνα 
και μπορεί να φέρουν δυσάρεστες εκπλήξεις… 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας 
Οδού, για να εγκατασταθούν νέες κάμερες

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 
κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, προκειμένου να 
εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης νέων 
καμερών CCTV, στην Εγνατία Οδό, από Κλειδί έως 
Βέροια, κατά το χρονικό διάστημα από5-08-2019έως
15-09-2019, αποφασίστηκε από την Διεύθυνση Αστυ-
νομίας Ημαθίας, ο κατά περίπτωση αποκλεισμός είτε 
της αριστερής, είτε της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, εί-
τε του ερείσματος (Λ.Ε.Α.) της Εγνατίας Οδού, από την 
ανατολή έως τη δύση του ηλίου (πλην της εβδομάδας 
από 12-082019 έως 18-08-2019)

Εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, τις ημέρες 
των εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και θα απομα-
κρύνεται μετά το πέρας των εργασιών από την ανάδο-
χο εταιρεία του έργου «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με μέριμνα και 
υπό την επίβλεψη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».  

Γιορτή Πίτας, θέατρο στα βλάχικα
και έπεται 15Αύγουστος με την Παναγία στο Σέλι

Από την μια ο καύσωνας κι από την άλλη η Γιορτή πίτας το μεσημέρι της Κυριακής, το Σέλι συγκέντρωσε πολύ 
κόσμο το Σαββατοκύριακο , αφού οι θερμοκρασίες στο ορεινό θέρετρο της Βέροιας είναι αισθητά χαμηλότερες από 
της πόλης.

Δεκάδες βλάχικες πίτες διαφορετικών γεύσεων, έφτιαξαν οι γυναίκες του Σελίου και του Τουριστικού Ομίλου και τις 
πρόσφεραν στους επισκέπτες οι οποίοι με τη σειρά τους, τις τίμησαν δεόντως. Η γιορτή συνεχίστηκε με χορούς στην 
Πλατεία του χωριού και ο κόσμος ξεχύθηκε στα καφέ και στις παραδοσιακές ταβέρνες, που δεν είχαν ούτε καρέκλα 
άδεια! ΑύριοΤετάρτη 7 Αυγούστου στις 8.00 μ.μ,στο αμφιθέατρο στο Σέλι (δίπλα από το parking στην είσοδο του 
χωριού) ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Κούσκαπιρβουλιάτα» 
(Η συμπεθέρα από το Περιβόλι) στα Βλάχικα με υπότιτλους στα ελληνικά και έπεται 15Αύγουστος, που το Σέλι θα 
έχει την τιμητική του με την γιορτή και τις εκδηλώσεις για την Παναγία.

Συνεχίζονταιτακυλοφοριακά
μέτραστοδρόμοΝησελίου-
Κυψέληςλόγωκοπήςδέντρων

Συνεχίζονται οι εργασίες κοπής δέντρων, στο δρόμο Νησελίου - 
Κυψέλης και με δεδομένη την επικινδυνότητα της κατάστασης των 
δέντρων που εξακολουθεί να υφίσταται επί των ερεισμάτων της ο-
δού,  εξακολουθούν τα μέτρα  αποκλεισμού  του δρόμου και η  εναλ-
λάξ κυκλοφορία των οχημάτων και σήμερα την Τρίτη από τις 7.00 το 
πρωί έως τις 7.00 το βράδυ.
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55χρονος από τη Νάουσα ανασύρθηκε 
χθες νεκρός από την λίμνη Πολυφύτου

Ένας 55χρονος από 
τη Νάουσα ανασύρθη-
κε νεκρός στη λίμνη 
Πολυφύτου κοντά στον 
ναυτικό όμιλο Κοζάνης, 
χθες Δευτέρα λίγο πριν 
τις 9 το πρωί. Στο ση-
μείο βρέθηκαν αστυνο-
μία και πυροσβεστική 
που ειδοποιήθηκαν 
από την παρέα του ά-
τυχου άντρα. Σύμφω-
να με πληροφορίες ο 
55χρονος βρισκόταν 
με την παρέα του στην 
περιοχή, πιθανότατα 
για ψάρεμα.

Αγριεύουν οι «φάρσες» 
των επιτήδειων 
που εξαπατούν 

ανυποψίαστους πολίτες 
για δήθεν σοβαρά τροχαία 
με θύμα κάποιο παιδί τους

-Δύο ακόμη «ηχηρά» 
περιστατικά χθες στη Βέροια

Ξαναχτύπησε χθες η σπείρα που εξαπατά ηλικιωμένους αλλά και 
νεότερους, χρησιμοποιώντας ανήθικα μέσα για να αποσπάσουν προ-
φανώς χρήματα, πάνω στο «σοκ» που προκαλούν σε γονείς κυρίως, 
τους οποίους ενημερώνουν -δήθεν- τηλεφωνικά ότι σκοτώθηκε ή τραυ-
ματίστηκε βαριά το παιδί τους.

Δύο περιστατικά στη Βέροια χθες για τα οποία μας ενημέρωσαν οι 
ίδιες οι οικογένειες των «θυμάτων».

Και στις δύο περιπτώσεις (κατά σύμπτωση), τα παιδιά που υποτίθε-
ται τραυματίστηκαν βαριά ή σκοτώθηκαν, είναι τοπικοί καλλιτέχνες και 
ο ένας εξ’ αυτών με επιτυχημένη καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό.

Ο πατέρας του ενός που απάντησε στο τηλέφωνο των αγνώστων, 
άκουγε μια φωνή – δήθεν του γιου του – να φωνάζει «πατέρα σώσε με, 
πεθαίνω», ενώ στο δεύτερο περιστατικό η μητέρα γνωστού και αγαπη-
τού καλλιτέχνη, σηκώνοντας το τηλέφωνο άκουσε κάποιον να της λέει, 
«σκοτώθηκε πριν λίγο ο γιος σας». Η γυναίκα σωριάστηκε στο πάτωμα 
και χρειάστηκε παρέμβαση γιατρού για να συνέλθει, πολύ αργότερα, 
από το σοκ και με τη βοήθεια ηρεμιστικών.

Η μέθοδος εξαπάτησης και τα περιστατικά είναι γνωστά στην Αστυ-
νομία τα τελευταία χρόνια, ενώ και στην περιοχή μας τα κρούσματα 
που καταγράφηκαν είναι εκατοντάδες.

Η Αστυνομία με αναρτήσεις της, με βίντεο και με ανακοινώσεις, ενη-
μερώνει συνεχώς τους πολίτες και δη τους ηλικιωμένους για τις μεθό-
δους εξαπάτησης που χρησιμοποιούν οι δράστες και διεξάγει έρευνες 
για τον εντοπισμό τους, με τη βοήθεια και των πολιτών που έπεσαν 
θύματα.

Εκτιμάει, δε, ότι πρόκειται για ημεδαπούς που δρουν οργανωμένα, 
μετακινούμενοι σε περιοχές που δεν είναι γνωστοί στην τοπική κοινω-
νία.

Να επαναλάβουμε ότι, οι επιτήδειοι απατεώνες, τηλεφωνούν σε 
ηλικιωμένα κυρίως άτομα, προσποιούμενοι τους γιατρούς, ή τους 
αστυνομικούς και με το πρόσχημα ότι κάποιο παιδί τους ή συγγενικό 
τους πρόσωπο έπαθε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, τους ζητούν χρήματα 
για το χειρουργείο ή για να μην έχουν συνέπειες από το τροχαίο που 
-δήθεν- προκάλεσαν. Έτσι, πείθουν τους ηλικιωμένους να πάνε άμεσα 
σε τράπεζα ή ΑΤΜ και να τους παραδώσουν το ποσό που υποτίθεται 
ότι χρειάζεται…

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ
Τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 

η ορκωμοσία
 του Δημάρχου 

και του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας

Η τελετή ορκωμοσίας Δημάρχου Βέροιας, των μελών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βέροιας και των Συμβούλων Κοινοτήτων και 
Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00, στο Χώρο Τεχνών 
του Δήμου Βέροιας (Π. Μελά & Μπιζανίου).

Το πρόγραμμα της Τελετής είναι το ακόλουθο : 
Ώρα 18.50  :    Πέρας προσέλευσης στο Χώρο Τεχνών
Ώρα 19.00 :  Έναρξη τελετής ορκωμοσίας
Ορκωμοσία,  από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη                      

Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας, κ.κ.  Παντελεήμονα :
• Δημάρχου Βέροιας
• Mελών Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
•  Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου 

Βέροιας
Χαιρετισμός  Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη
Υπογραφή πρακτικών ορκωμοσίας
Πέρας τελετής – Παραδοσιακό κέρασμα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη, για δυο 
σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την αγροτι-
κή κοινότητα και αφορούν σε παρεμβάσεις για 
την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στην 
καταβολή προκαταβολών από τον ΕΛΓΑ στους 
αγρότες που επλήγησαν από ακραία καιρικά 
φαινόμενα, κατέθεσαν 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
μεταξύ αυτών και η βουλευτής Ημαθίας Φρόσω 
Καρασαρλίδου. 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν την 
καταβολή προκαταβολών από τον ΕΛΓΑ. έναντι 
των οριστικών πορισμάτων και αποζημιώσεων 
που έχουν να λαμβάνουν οι παραγωγοί από ζη-
μιές στις καλλιέργειές τους από αντίξοα καιρικά 
φαινόμενα ή άλλα αίτια, προκειμένου ένα μέρος 
τουλάχιστον του χαμένου εισοδήματος να κα-
ταβάλλεται έγκαιρα. Ειδικότερα η προκαταβολή 
προτείνουν να είναι 3€/δένδρο για τις συμπύρη-
νες ποικιλίες ροδάκινων και βερίκοκων ποικιλίας 
«μπεμπέκου» με κατεύθυνση τη βιομηχανία και 
4 €/δένδρο για τις υπόλοιπες καλλιέργειες ροδακινιάς, κερασιάς, 
βερικοκιάς, δαμασκηνιάς, κ.λπ. Για καλλιέργειες δε άλλων περι-
οχών που έχουν επίσης πληγεί από αντίξοα καιρικά φαινόμενα, 
οφειλόμενα κυρίως στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι προ-
καταβολές θα μπορούσαν να υπολογιστούν μέχρι ποσοστό 30% 
έναντι των οριστικών πορισμάτων και αποζημιώσεων που έχουν 
να λαμβάνουν οι παραγωγοί.

Όσον αφορά την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας επιτραπέζιου 
ροδάκινου, υπενθυμίζουν πως «έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικός φάκελος για έγκριση επιδοτούμενου προγράμ-
ματος αναδιάρθρωσης προκειμένου να επιλυθεί το διαρθρωτικό 
πρόβλημα της καλλιέργειας του ροδάκινου», ρωτώντας τον υπουρ-
γό για το σχεδιασμό των ενεργειών του.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση αναφέρουν:
«Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα για την οι-

κονομική ανάπτυξη της χώρας. Κατά συνέπεια είναι εξαιρετικά 
κρίσιμη τόσο η υποστήριξη όσο και η αναβάθμιση της ποιοτικής 
παραγωγής και της προσφοράς των τοπικών προϊόντων με στόχο 
να ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό το ΑΕΠ της χώρας. Τα ροδάκινα, 
τα πορτοκάλια, το ελαιόλαδο, τα κεράσια, τα μήλα, τα δημητριακά, 
το καλαμπόκι, η τομάτα, το σπαράγγι, το βαμβάκι, συνιστούν με-
ταξύ άλλων την ιδιαίτερη ανάπτυξη και τη δυναμική του γεωργικού 
τομέα. Ωστόσο οι παραγωγοί τα τελευταία τρία χρόνια αντιμετω-
πίζουν πολλαπλά προβλήματα που αφορούν στην ικανοποιητική 
διάθεση της παραγωγής τους. Η χαμηλή ποιότητα λόγω των 
επανειλημμένων χαλαζοπτώσεων και βροχοπτώσεων, σε συνδυα-
σμό με αυξήσεις της παραγωγής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη, δημιουργούν πιέσεις στις τιμές παραγωγού και 
στην απορρόφηση της παραγωγής. Οι ροδακινοπαραγωγοί π.χ., 
καθώς και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων, καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν μια δύσκολη φετινή εμπορική και οικονομική κατάσταση, 
η οποία σωρευτικά στις προηγούμενες κακές χρονιές δημιουργεί 
προβλήματα βιωσιμότητας των παραγωγών.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη συνέχι-
ση των ρωσικών απαγορεύσεων, οι συνέπειες 
των οποίων είναι πλέον ορατές  στο εισόδημα 
των αγροτών, κυρίως στις περιοχές που καλ-
λιεργούν επιτραπέζιο ροδάκινο, με δεδομένο 
ότι η ρωσική αγορά δύσκολα θα αντικατασταθεί 
στην ολότητά της από άλλες αγορές, αλλά και 
από την αδυναμία των ελληνικών προϊόντων 
να κατακτήσουν τις εύρωστες δυναμικές αγο-
ρές της Δυτικής Ευρώπης. Οι παραγωγοί αντι-
μετωπίζουν δυο σοβαρά προβλήματα, α) της 
δυσκολίας διάθεσης λόγω της αυξημένης πα-
ραγωγής (π.χ. ροδάκινα) σε όλη την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και β) της ρευστότητας εξαιτίας του 
γεγονότος ότι οι καλλιέργειες τους επλήγησαν 
πολλάκις από αντίξοα καιρικά φαινόμενα, όπως 
χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις. Προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που 
οδηγεί την αγροτική κοινότητα σε καταστάσεις 
απόγνωσης, η προηγούμενη ηγεσία του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

είχε ξεκινήσει συζητήσεις ώστε να αντιμετωπιστεί σε όσο το δυνα-
τό πιο γενικό επίπεδο το πρόβλημα τόσο της αδυναμίας διάθεσης 
και των χαμηλών τιμών παραγωγού, όσο και των προβλημάτων 
ρευστότητας των παραγωγών. Ανάμεσα στα μέτρα που προτάθη-
καν αναφέρθηκαν: (1) Η αναδιάρθρωση της καλλιέργειας επιτρα-
πέζιου ροδάκινου. Προς τούτο έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικός φάκελος για έγκριση επιδοτούμενου προγράμ-
ματος αναδιάρθρωσης προκειμένου να επιλυθεί το διαρθρωτικό 
πρόβλημα της καλλιέργειας του ροδάκινου και (2) η καταβολή  
προκαταβολών από τον ΕΛΓΑ έναντι των οριστικών πορισμάτων 
και αποζημιώσεων που έχουν να λαμβάνουν οι παραγωγοί από 
ζημιές στις καλλιέργειές τους από αντίξοα καιρικά φαινόμενα ή 
άλλα αίτια, προκειμένου ένα μέρος τουλάχιστον του χαμένου ει-
σοδήματος να καταβάλλεται έγκαιρα. Ειδικότερα η προκαταβολή 
θα μπορούσε να είναι 3€/δένδρο για τις συμπύρηνες ποικιλίες 
ροδάκινων και βερίκοκων ποικιλίας «μπεμπέκου» με κατεύθυνση 
τη βιομηχανία και 4 €/δένδρο για τις υπόλοιπες καλλιέργειες ροδα-
κινιάς, κερασιάς, βερικοκιάς, δαμασκηνιάς, κ.λπ. Για καλλιέργειες 
δε άλλων περιοχών που έχουν επίσης πληγεί  από αντίξοα καιρικά 
φαινόμενα, οφειλόμενα κυρίως στις συνέπειες της κλιματικής αλλα-
γής, οι προκαταβολές θα μπορούσαν να υπολογιστούν μέχρι πο-
σοστό 30% έναντι των οριστικών πορισμάτων και αποζημιώσεων 
που έχουν να λαμβάνουν οι παραγωγοί.

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποιες θα είναι οι ενέργειές σας προκειμένου να ολοκληρωθούν 

θετικά τα δυο παραπάνω ζητήματα:
1ον: Το κοινοτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας 

του επιτραπέζιου ροδάκινου και
2ον: Η καταβολή προκαταβολών από τον ΕΛΓΑ έναντι των ορι-

στικών πορισμάτων και αποζημιώσεων που έχουν να λαμβάνουν 
οι παραγωγοί από ζημιές στις καλλιέργειές τους από αντίξοα καιρι-
κά φαινόμενα ή άλλα αίτια.»

Ερώτηση της Φρ. Καρασαρλίδου 
και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 

για αναδιάρθρωση καλλιεργειών 
και προκαταβολές του ΕΛΓΑ 

στους πληγέντες αγρότες
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-
ΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερινά 

στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ
Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑ-
ΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κλασσική ταινία της Disney από 
το 1994, ζωντανεύει ξανά, αυτή τη φορά σε μια CGI 
και live action εντυπωσιακή κινηματογραφική μίξη. 
Ο Βασιλιάς των Λιονταριών σε σκηνοθεσία του Jon 
Favreau, ταξιδεύει μέχρι την αφρικανική σαβάνα 
όπου ένας μελλοντικός βασιλιάς γεννιέται. Ο μικρός 
Simba είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Mufasa. Δεν 
είναι όλοι χαρούμενοι στο βασίλειο, όμως, με την έ-
λευση του μικρού λιονταριού. Ο Scar, ο αδερφός του 
Mufasa -και μέχρι πρότινος διεκδικητής του θρόνου- 
έχει άλλα σχέδια. Η μάχη για τον θρόνο θα ποτιστεί 
με προδοσία, οδηγώντας την κατάσταση σε τραγω-
δία, με αποτέλεσμα να εξοριστεί ο Simba. Με την 

βοήθεια όμως των καινούργιων 
φίλων του, ο Simba θα μεγαλώσει 
και θα διεκδικήσει αυτά που του 
ανήκουν και του στέρησαν.

Sex και Ψυχανάλυση – Sibyl      
(Αντέλ Εξαρχόπουλος - Βιρζινί Ε-
φιρά) της Ζιστίν Τριέτ  

Η ταινία που αξίζει να δεις στο 
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

Προβολές:   καθημερινά στις 
21.00           

*σε περίπτωση κακοκαιρίας 
η προβολή θα πραγματοποιηθεί 
στην Αιθ1 με κλιματισμό

Σκηνοθεσία: Ζιστίν Τριέτ
Σενάριο: Αρθούρ Χαραρί, Ζιστιν Τριέτ
Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Αντέλ Εξαρχό-

πουλος, Γκασπάρ Ουλιέλ, Σάντρα Ούλερ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2019
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΒΙΚΤΟ-

ΡΙΑ»
  

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     1/8/19 - 8/8/19
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους 

ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 23310 25654, κινητό 6976953683 
Β΄περίοδοι 19-26 Αυγούστου 2019.

Το Δ.Σ.

Το Σάββατο 24 Αυγούστου
«Το χώμα βάφτηκε 

κόκκινο» από το Θεσσαλικό 
Θέατρο στη Νάουσα

Το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ σε συνεργασία με το Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
παρουσιάζει το έργο «ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ» σε σκηνοθεσία Κυριακής 
Σπανού το Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 και ώρα 21:00 στο Θερινό Δημοτικό Θέα-
τρο. Πρόκειται για θεατρική προσαρμογή του σεναρίου του Νίκου Φώσκολου, που 
έγινε κινηματογραφική επιτυχία σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη. Στην παράστα-
ση πρωταγωνιστεί ο Ναουσαίος ηθοποιός Ιωσήφ Ιωσηφίδης.

Το έργο ξεδιπλώνει τις μεγάλες συγκρούσεις που εξελίχτηκαν ανάμεσα σε κο-
λίγους και τσιφλικάδες στο Θεσσαλικό Κάμπο στις αρχές του περασμένου αιώνα 
με βασικό αίτημα τη διανομή της γης στους ακτήμονες χωρικούς. Η περίοδος αυτή 
αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση των αγώνων των Θεσσαλών χωρικών.

Το κείμενο αφηγείται δύο ιστορίες. Η πρώτη ιστορία είναι η δολοφονία του Μα-
ρίνου Αντύπα που πλήρωσε με τη ζωή του τις ιδέες του για διανομή της γης του 
Θεσσαλικού κάμπου στους χωρικούς. Η δεύτερη είναι η ιστορία μιας οικογένειας 
τσιφλικάδων και της σύγκρουσης που ξεσπάει άγρια ανάμεσα στα δύο αδέλφια 
ακριβώς επειδή υποστηρίζουν διαφορετικές αξίες. Ο μεγάλος γιος ο Ρήγας υπο-
στηρίζει αυταρχικά τις αξίες της απόλυτης κυριαρχίας πάνω στη γη και στους αν-
θρώπους της, ενώ ο μικρότερος, ο Οδυσσέας πιστεύει ότι η γη ανήκει σε αυτούς 
που τη δουλεύουν. Την άγρια σύγκρουση των δύο αδελφών εντείνει η διεκδίκηση 
της ίδιας γυναίκας.

Συντελεστές Προσαρμογή – Σκηνοθεσία: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΑΝΟΥ
Σκηνικά: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΦΩΚΙΩΝ ΒΕΤΤΑΣ
Κοστούμια – Κατασκευές: ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
Μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΜΒΟΛΟΣ
Κίνηση: ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ Βοηθός σκηνοθέτης: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ
Φωτογραφία – Βίντεο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Φωτισμοί: ΖΩΗ ΜΟΛΥ-

ΒΔΑ ΦΑΜΕΛΗ
Βοηθός Σκηνογράφου: ΜΑΡΙΑ ΟΣΣΑ
Παίζουν (αλφαβητικά): ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΡΒΑΣ, ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΑΡΣΕΛΑ 

ΛΕΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΚΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΡΔΕ-
ΛΑΣ Γενική είσοδος: 8€. 

Σάββατο 10 Αυγούστου
Ποντιακή – λαϊκοδημοτική βραδιά 

στη Μικρή Σάντα
Ο Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Μ. Σάντας οργανώνει βραδιά με λύρα και τραγούδι τον Παναγιώτη Κωνσταντινί-

δη, κλαρίνο τον Γιώργο Γκουτζιλίκα, τραγούδι παραδοσιακό τον Βασίλη Γκουτζιλίκα, πλήκτρα τον Μάκη Σιδηρόπουλο, κρου-
στά τον Διονύση Νικολαΐδη και μπουζούκι τον Αντώνη Στογιαννόπουλο, στην αυλή του σχολείου Μ. Σάντας.

Σας περιμένουμε όλους στο όμορφο χωριό μας για να γλεντήσουμε παρέα.
       Το Δ.Σ. Μ.Σάντας

Η μεγάλη επιτυχία της Αθήνας, τώρα πε-
ριοδεία σε όλη την Ελλάδα, ένας πολυπλη-
θής θίασος ηθοποιών και μουσικών, με επι-
κεφαλής την Ελένη Κοκκίδου (Λωξάντρα), 
τον Γιώργο Αρμένη (Δημητρός), τον Μιχάλη 
Μητρούση, την Ευαγγελία Μουμούρη και την 
Σοφία Παπάζογλου (τραγουδίστρια Ευθαλία) 
ζωντανεύουν την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, 
τα τραγούδια, τις γεύσεις και τις μυρωδιές 
μιας ξεχασμένης Ελλάδας.

Η «Λωξάντρα», βασισμένη στο συναρπα-
στικό μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου, 
σε θεατρική απόδοση του Άκη Δήμου και 
σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη είναι μια γοη-
τευτική παράσταση-ταξίδι στο χρόνο, μέσα 
από τα μάτια και τις συνταγές μιας χαρισμα-
τικής γυναίκας.

 Η θρυλική κοκόνα από την Πόλη
Τέλη 19ου αιώνα-αρχές 20ου. Μια μεσοα-

στική ελληνική οικογένεια της Κωνσταντινού-
πολης ζει τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές της καθημερινότητάς, 
με φόντο τα ιστορικά γεγονότα της εποχής. Στον πυρήνα της, η 
κοκόνα Λωξάντρα. Μια λαϊκή γυναίκα που έχει αγάπη για τη ζωή 
και τους γύρω της. Πανέξυπνη, στοργική, αλλά και χαρισματική 
μαγείρισσα. Σημειώστε ένα από τα μυστικά της: «Τη σαρδέλα 
καλά να τη λαδώσεις πρέπει και μετά πάνω σε κληματόφυλλα να 
την ψήσεις-όλα εγώ θα σε τα λέω;». Στην παράσταση θ’ αποκα-
λύψει περισσότερα! 

Η Λωξάντρα δεν είναι γέννημα συγγραφικής φαντασίας, αλλά 
πρόσωπο υπαρκτό. Συγκεκριμένα, η γιαγιά της Μαρίας Ιορδανί-
δου. Η τελευταία το 1962 και σε ηλικία 65 χρονών μετέφερε στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα την ιστορία αυτής της δυναμικής γυναί-

κας, περιγράφοντας παράλληλα με χιούμορ και 
ζηλευτή ζωντάνια τα έθιμα και τη ζωή των Ελλή-
νων της Πόλης. 

Ελάτε, λοιπόν, να θυμηθούμε οι παλαιότεροι 
και να μάθουμε οι νεότεροι τα παλιά, να γελάσου-
με και να συγκινηθούμε. Και πού ξέρετε, ίσως η 
Λωξάντρα σας φιλέψει και λίγο από τον ξακουστό 
χαλβά της.

Ταυτότητα παράστασης 
Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου 
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Έρση Δρίνη 
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος 
Χορογράφος: Δήμητρα Γρατσιούνη 
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Κυριακού 
Φωτογράφος: Μαριλένα Αναστασιάδου 
Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη 

Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη 
Πρωταγωνιστούν: 
Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μιχάλης 

Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρύσα Παπά 
Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Κατερίνα Αντωνιάδου, Χρήστος 

Ζαχαριάδης, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Κωνσταντίνος Κυριακού, 
Γιάννης Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, Κοραλία Τσόγκα, Σό-
λων Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, Χριστίνα Ψάλτη

«Τραγουδίστρια Ευθαλία» η Σοφία Παπάζογλου  
Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης 
Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
Ωρα έναρξης : 9.00 μμΤιμές εισιτηρίων : 20€ κανονικό και 15€  

(φοιτητικό, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και παιδικό από 6 έως 12 
ετών)

Προπώληση εισιτηρίων : viva.gr, Cine STAR, Χώρος Τεχνών  

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η ΛΩΞΑΝΤΡΑ της Μαρίας Ιορδανίδου 

έρχεται στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας
-Με Ελένη Κοκκίδου, Γιώργο Αρμένη, Μιχάλη Μητρούση,

 Ευαγγελία Μουμούρη και Σοφία Παπάζογλου
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Ιωάννη και της Βιργινίας, το γέ-
νος Κοσμά, που γεννήθηκε στα 
Ιωάννινα και κατοικεί στο Σβαϊν-
φουρτ Γερμανίας και η ΙΟΡΔΑ-
ΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ 

του Γεωργίου και της Ιορδάνας, το γένος Κοτζα-
μανίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στο Σβάϊν-
φουρτ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Φιλιπ-
πιάδας Πρέβεζας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του Πα-
ναγιώτη και της Σοφίας, το γένος 
Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Βού-
περταλ Γερμανίας και κατοικεί στο 
Νόϊς Γερμανίας και η ΚΟΥΠΑΝΤΣΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κων/νου και της 

Ειρήνης, το γένος Φαρμάκη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στο Νόϊς Γερμανίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργατών 
και αγροτών έξω από την «Venus» 

Κοινή κινητοποίηση έξω από την πύλη του εργοστασίου 
«VENUS» στη Βέροια πραγματοποίησαν την Παρασκευή το 
Συνδικάτο Εργαζομένων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ημα-
θίας - Πέλλας και ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος 
Αντύπας», στο πλαίσιο της πολύμορφης δραστηριότητας που 
αναπτύσσουν για την ανάδειξη των οξυμένων προβλημάτων 
των εργαζομένων στα κονσερβοποιεία - διαλογητήρια, αλλά και 
των μικρομεσαίων αγροτών που δίνουν την παραγωγή τους 
στα εργοστάσια.

Σε ανακοίνωσή τους, το κλαδικό Συνδικάτο και ο Αγροτικός 
Σύλλογος καταγγέλλουν ότι «η εργοδοσία του κονσερβοποιείου 
«Venus» δεν ανανέωσε τις συμβάσεις 4 πρωτοπόρων εργαζό-
μενων που δούλευαν για πολλά χρόνια με συμβάσεις εργασίας 
στο εργοστάσιο, λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης» και 
προσθέτουν: «Μάταια ο εκπρόσωπος της διοίκησης προσπα-
θεί να κρυφτεί πίσω από τα δάχτυλό του λέγοντας ότι είναι 
δικαίωμα της επιχείρησης ποιους θα προσλάβει και ποιους όχι. 
Οι συνάδελφοι δεν προσλήφθηκαν στη δουλειά γιατί από τη θέ-
ση τους στο ΔΣ του Σωματείου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών 
Ημαθίας - Πέλλας ανέδειξαν τα προβλήματα που ταλανίζουν τους εργάτες στις επιχειρήσεις του κλάδου και γιατί δεν συναίνεσαν ώστε να αποσιωπηθεί εργατικό ατύχημα που συνέβη στο εργοστάσιο πέρσι το 
καλοκαίρι. Η διοίκηση, γνωρίζοντας τον πραγματικό αντίπαλο, στοχεύει σε όποιον σηκώνει κεφάλι, θέλει να κυριαρχεί σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, χρησιμοποιώντας όλο το αντεργατικό οπλοστά-
σιο με το οποίο την έχουν εφοδιάσει όλες οι αστικές κυβερνήσεις μέχρι τώρα», επισημαίνουν το Συνδικάτο και ο Αγροτικός Σύλλογος, καταγγέλλοντας μάλιστα το γεγονός ότι η εργοδοσία προχώρησε ένα βήμα 
παραπέρα κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης εργαζομένων και αγροτών, καλώντας την Αστυνομία, η οποία ανταποκρίθηκε, με τους επικεφαλής της αστυνομικής διοίκησης να έχουν στενή συνεργασία με τον εκ-
πρόσωπο της επιχείρησης. Αυτό είναι το κράτος των αφεντικών, που δεν δείχνει όμως την ίδια ευαισθησία και τα ίδια αντανακλαστικά όταν καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώματα, όταν τα ελλιπή μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς προκαλούν τα εγκλήματα της εργοδοσίας». 

Σε συνέχεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, σήμερα Δευτέρα 5 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση για το θέμα της μη πρόσληψης των συνδικαλιστών εργαζομένων στη «Venus».
Τέλος, καλούν όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία και τους φορείς της περιοχής να σταθούν αλληλέγγυοι στους συναδέλφους τους. 



Νεκρολογία για 
τον Κώστα Σαλιάγκα

Ποιος το περίμενε ότι μετά από 
38 χρόνια γνωριμίας θα έγραφα 
αυτές τις σκέψεις, ως ελάχιστο φό-
ρο τιμής για να αποχαιρετίσω τον 
αγαπητό συνάδελφο και φίλο, τον 
Κώστα το Σαλιάγκα.

Αποχαιρετίσαμε πριν λίγο καιρό 
τον Κώστα που μας έφυγε πρόωρα 
μετά από ένα σύντομο, άνισο και ά-
τυχο στη τελική του έκβαση αγώνα, 
αφού πρώτα πάλεψε σαν πραγμα-
τικός μαχητής.

Το νέο της κακής εξέλιξης και 
τελικά της απροσδόκητης απώλειάς 

του μας συγκλόνισε όλους ανεξαιρέτως παλαιούς συνεργάτες, 
συναδέλφους και φίλους που όλοι τον περιβάλλαμε με συναι-
σθήματα φιλίας, αγάπης και εκτίμησης, συναισθήματα που στις 
μέρες μας δύσκολα κερδίζονται

Ο Κώστας ο Σαλιάγκας πρόσφερε με την απαράμιλλη 
εργατικότητα του, τη χειρουργική γνώση, εμπειρία, αντίληψη 
και ταλέντο, στα Νοσοκομεία, Βέροιας, Έδεσσας και Κοζάνης, 
όπου υπηρέτησε, αφήνοντας το θετικό του αποτύπωμα, κάτι 
που δεν είναι τυχαίο. 

Το νέο συγκλόνισε όμως και παλαιούς συνεργάτες χειρουρ-
γούς με τους οποίους συνυπήρξε, αλλά και παλαιούς ειδικευ-
όμενους σημερινούς καταξιωμένους χειρουργούς, που για 
όλους υπήρξε πραγματικός ¨δάσκαλος¨, οδηγώντας τους στα 
δύσκολα μονοπάτια της Χειρουργικής.

Ο Κώστας όμως ευτύχισε να κτίσει παράλληλα, μαζί με την 
σύζυγό του τη Λίτσα, το έργο της ζωής τους, μια αξιοζήλευτη 
οικογένεια με τις θαυμάσιες κόρες και τα εγγονάκια τους, που 
τόσο αγαπούσε και τόσο πολύ καμάρωνε, αλλά που δυστυχώς 
δεν πρόλαβε να χαρεί.

Ο Κώστας ο Σαλιάγκας από σεμνότητα δεν θα αποδεχόταν 
χαρακτηρισμούς. Όμως μόνο έτσι πρέπει και μπορώ να δια-
τυπώσω όσο πιο λιτά γίνεται, συναισθήματα και σκέψεις που 
αυτές τις μέρες διακατέχουν όλους εμάς που είχαμε τη χαρά να 
είμαστε συνάδελφοι και φίλοι του. 

Θα στερηθούμε εκτός από τη φυσική του παρουσία, τη στε-
ντόρεια φωνή του, το πληθωρικό του γέλιο, το πηγαίο χιούμορ 
του αλλά και την οπτική, τη σκέψη και την άποψή του για τη 
ζωή, τον αισιόδοξο τρόπο και τη θυμοσοφία με την οποία έβλε-
πε τα πράγματα.

Ο Κώστας ο Σαλιάγκας υπήρξε ο συνεκτικός κρίκος της 
μικρής παρέας μας στη Βέροια με τον Κώστα, τον Κώστα, το 
Μανώλη και το δάσκαλο….. 

Το βέβαιο είναι ότι θα μας λείψει η συντροφιά του…
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΩΣΤΑ

Εμμανουήλ Χρ. Χριστοφορίδης
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 5 Αυ-

γούστου 2019 στις 6.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
Μακροχωρίου ο Νικόλαος Γε-
ωργιάδης σε ηλικία 82 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 5 

Αυγούστου 2019 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Ελισάβετ Σαββίδου σε ηλικία 
67 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 5 

Αυγούστου 2019 στις 5.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αναστα-
σία Μπέκα σε ηλικία 75 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 5 

Αυγούστου 2019 στις 7.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Μαρία Γυφτάκου σε ηλικία 87 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 5 

Αυγούστου 2019 στις 6.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Βα-
ϊτσα Βλάχου σε ηλικία 95 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 4 Αυ-

γούστου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Βέροιας ο Δημήτριος 
Γεωρ. Κυριαζίδης σε ηλικία 87 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΗ Ι.  Ν.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Από την ενορία των 

Αγίων Αναργύρων Βε-
ροίας γίνεται γνωστό 
ότι την σήμερα Τρίτη 6 
Αυγούστου στα πλαί-
σια του εορτασμού της 
Δεσποτικής εορτής της 
Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού, πα-
νηγυρίζει το ομώνυμο 
παρεκκλήσι της ενορίας 
που βρίσκεται την οδό 
Μ. Αλεξάνδρου.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Τρίτη 6 Αυγούστου
7:30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία – Ευλογία και διανομή σταφυλιών.
7:00 μ.μ. Εσπερινός – Παράκληση Παναγίας.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :

Την Τρίτη 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού Ναούσης και θα τελέσει Χειροτονία 
Διακόνου.

Την Τρίτη 6 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παρά-
κληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Κλειδίου.

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στην Αγκαθιά επί τη εορτή του Αγίου 
Νικάνορος.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»
 ΠΕΛΕΚΑΝ

Κομνήνιο Βέροιας
Πρόγραμμα 15 Αύγουστου

ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ΣΤΟ ΚΟΜΝΗΝΙΟ ΩΡΑ 6.30



Εθιμοτυπικές επισκέψεις του νέου  
Διευθυντή Αστυνομίας Δ. Κούγκα στον 
Μητροπολίτη και τον Δήμαρχο Βέροιας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε χθες  Δευτέρα (5-08-2019) ο νέος Διευθυντής της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Ημαθίας, Αστυνομικός Διευθυντής Διονύσιος Κούγκας, ο οποίος ανέλαβε  από 
την περασμένη Τετάρτη 31 Ιουλίου. Ο Μητροπολίτης του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του 
καθήκοντα και προς αναγνώριση του μέχρι σήμερα έργου του στην Ελληνική Αστυνομία, του 
απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων.

Εν συνεχεία ο κ Κούγκας επισκέφθηκε τον  Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, 
όπου εκτός των άλλων συζητήθηκαν διάφορα θέματα αστυνομικής φύσεως που απασχολούν 
την πόλη της Βέροιας και την τοπική κοινωνία, έγιναν από αμφότερους προτάσεις για βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και δόθηκε η διαβεβαίωση για αγαστή συνεργασία προς 
όφελος των πολιτών.
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Προσκυνηματική 
εκδρομή απο το συσσίτιο 
της Ιεράς Μητροπόλεως

 Το Συσσίτιο  - Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς Μητροπόλεώς, διορ-
γανώνει προσκυνηματική εκδρομή την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019,  στα 
εννιάμερα της Παναγίας, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Μηχα-
νιώνα, στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Παΐσιο στην Σουρωτή

. 
Ώρα αναχώρησης: 6:30 π.μ. από το πάρκο.
Εγγραφές και πληροφορίες στο Συσσίτιο: 
τηλ: 2332502871 και στα κινητά: 6982051723 (κ. Χριστίνα), 6988704117 

(κ. Γεωργία) και 6984050410 (κ. Κλεοπάτρα).

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΠΗΤΣΙΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Α-
ντωνίου και της Ελισσάβετ, το γένος 
Λουτζανιώτη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στη Βεργίνα Η-
μαθίας και η ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
του Χρήστου και της Σωτηρίας, το 

γένος Τζιτζή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Με ψυχολόγο και λογοθεραπεύτρια 
στελεχώθηκε το Γραφείο Ιατρικής – 

Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 
και Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του «Προγράμματος  Κοινωφελούς 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», 
το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Εθελοντισμού και 
Υγείας του Ν.Π.ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ενημερώνει ότι το Γρα-
φείο Ιατρικής – Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Δημοτικού Ιατρείου 
έχει στελεχωθεί με ψυχολόγο και λογοθεραπεύτρια. Απευθύνεται σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ΔΩΡΕΑΝ, στα πλαίσια της προαγωγής 
Ψυχικής Υγείας και της διασφάλισης της καλύτερης ποιότητας ζωής. 

Στόχος είναι η πρόληψη και η προσπάθεια καταστολής προβλη-
μάτων που αφορούν στην ψυχική υγεία των συμπολιτών μας και 
ιδιαίτερα, των οικονομικά ασθενέστερων, οι οποίοι αδυνατούν να 
απευθυνθούν σε ιδιώτες. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Βέροιας (Κοι-

νωνική Αλληλεγγύη, Βοήθεια στο Σπίτι).
• Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της τοπικής κοινότητας.
• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική (ατομική και ομαδι-

κή) σε ευπαθείς ομάδες.
• Συνεργασία με παιδικούς σταθμούς του δήμου για ένταξη παι-

διών με δυσκολίες.
• Ψυχοεκπαίδευση σε ομάδες γονέων (ομάδες συζήτησης και 

βιωματικών ασκήσεων).
• Συνεδρίες λογοθεραπείας με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία 

των δυσκολιών Λόγου, Φωνής, Ομιλίας, Κατάποσης σε παιδιά, εφή-
βους και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: 
νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Πιο συγκεκριμένα, η Λογοθε-
ραπεία ασχολείται με την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των 
παρακάτω διαταραχών: 

• Διαταραχές άρθρωσης
• Φωνολογικές διαταραχές
• Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
• Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
• Διαταραχές φωνής
• Διάχυτες Αναπτυξιακές διαταραχές (Φάσμα αυτισμού)
• Καθυστέρηση Λόγου και Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές
• Σύνδρομα
• Νοητική Υστέρηση
• Περιπτώσεις Διγλωσσίας
• Βαρηκοΐα
• Εγκεφαλική παράλυση
• Μετά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
• Μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
• Νευρολογικές Διαταραχές
• Δυσκολίες μάσησης – κατάποσης
• Σχιστίες χείλους και υπερώας
Η ψυχολόγος Αγγελακοπούλου Ευθυμία και η λογοθεραπεύτρια 

Σπαντιδάκη Μαρία δέχονται καθημερινά με προγραμματισμένα ρα-
ντεβού(κατόπιν συνεννόησης),  από Δευτέρα έως Παρασκευή και 
ώρες 09:00π.μ.-13:30μ.μ..

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2331062532
Διεύθυνση: Επικούρου 8, Εργατικές Κατοικίες (ΚΑΠΗ Εργατικών 

Κατοικιών)



8 ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019www.laosnews.gr

CMYK

Το πρώτο της φιλικό επί Ναου-
σαίϊκου εδάφους θα δώσει 
την Τετάρτη 7/8 η ΒΕΡΟΙΑ. 

Συγκεκριμένα στο Δημοτικό στάδιο 
της Νάουσας θα αντιμετωπίσει την 
Κ20 του ΠΑΟΚ και ο Σάκης Θεοδοσι-
άδης θα έχει την ευκαιρία να δει τους 
παίκτες του να αγωνίζονται σε ένα 
επίσημο παιχνίδι, έστω και αν αυτό θα 
έχει φιλικό χαρακτήρα. Ο αγώνας θα 
αρχίσει στις 6 μ.μ.

Το δεύτερο φιλικό, στην διάρκεια του βασικού 
σταδίου προετοιμασίας, που ως γνωστόν γίνεται 
στον Άγιο Παύλο στην Κουτσούφλιανη της Νάου-
σας, θα γίνει την Δευτέρα 12/8,  με αντίπαλο τον 
Κισσαμικό Χανίων, ο οποίος προετοιμάζεται στην 
ίδια περιοχή.

ΤονΔημήτρηΣτάμο
απέκτησεη«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

Ο ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019 είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του κεντρικού 
αμυντικού Δημήτρη Στάμου (27/04/1991) και τον 
καλοσωρίζει στην οικογενεια του!

πηγή: kerkidasport.gr

Στους πρό-
ποδες του 
Βερμίου, 

μέσα σε ένα κατά-
φυτο δάσος από 
οξυές, δρυς και 
καστανιές, πραγ-
ματοποιήθηκε 
την Κυριακή 28 
Ιουλίου 2019, το 
1o Ορεινό τρέξιμο 
«Άρκτος Trail» 
με αφετηρία και 
τερματισμό το 
Παραδοσιακό 
Χωριό Αρκοχώρι 
Νάουσας στα 580 
μέτρα υψόμε-
τρο. Το διοργάνωσε ο Πολιτιστικός 
& Αθλητικός Όμιλος Αρκοχωρίου 
«ΑΡΚΤΟΣ» με έδρα το Αρκοχώρι, 
στα πλαίσια του τοπικού προγράμ-
ματος CLLD/LEADER του υπομέτρου 
19.2 (Πράξεων Δημόσιου χαρακτή-
ρα).

Οι συμμετέχοντες έτρεξαν στα πλακόστρωτα 

δρομάκια του χωριού, διέσχισαν δασικούς δρό-
μους και μονοπάτια, στο μεγαλύτερο μέρος τους 
δασοσκεπή, και είχαν την ευκαιρία να περάσουν α-
πό το εξωκκλήσι του Πρ. Ηλία και το εγκαταλελειμ-
μένο χωριό Μαρούσια που δεσπόζει το εκκλησάκι 
του Αγίου Νικολάου χτισμένο από το 1800.

Οι διαδρομές ήταν 3: 22 Κm, 11 Km και 1000 
μέτρων παιδικός.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 270 και όλοι οι 
συμμετέχοντες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι 
από την διαδρομή και την οργάνωση του αγώνα!

ΤοπρώτοφιλικόδίνειηΒΕΡΟΙΑ
αύριοΤετάρτη7/8

Τον Δημήτρη Στάμο απέκτησε η «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

Με 270 συμμετοχές το 1o 
Ορεινό τρέξιμο «Άρκτος Trail» 

ΆμεσοςσυνεργάτηςτουΚωστογλίδη
στηΝίκηΑγκαθιάςοΛευτέρηςΤσακίρης

Άμεσο συνεργάτη στην τεχνική ηγεσία της Νίκης Αγκαθιάς απέκτη-
σε ο Σταύρος Κωστογλίδης.

Πρόκειται για τον Λευτέρη Τσακίρη, κάτοχο UEFA A’, ο οποίος έχει 
εργασθεί στο παρελθόν στα τμήματα υποδομής των ΠΑΕ Απόλλων 
Πόντου, ΠΑΕ Ηρακλής σε επίπεδο Super League, καθώς και στην Α1 
ΕΠΣΜ. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Νίκη Αγκαθιάς ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με 
τον Λευτέρη Τσακίρη, προπονητή ποδοσφαίρου, ο οποίος μετά την 
παραμονή του Χρήστου Βοργιατζίδη ως γυμναστή θα αποτελέσει την 
τελευταία πινελιά στο τεχνικό τιμ της ομάδας, ως άμεσος συνεργάτης 
του Σταύρου Κωστογλίδη.

Είναι μια επιλογή του Κωστογλίδη, θεωρείται ταλαντούχος και εξελί-
ξιμος στον χώρο, είναι κάτοχος UEFA A’ και έχει εργαστεί στα τμήματα 
υποδομής του Απόλλωνα Πόντου και του Ηρακλή».
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Μεταγραφικό μπαμ για την 
Βασίλισσα του Βορρά με την 
Mica Covic να γίνεται μόνιμος 

κάτοικος Βέροιας και να ανηφορίζει 
από την Νέα Ιωνία στη Βέροια. Οι ιθύ-
νοντες της ομάδας κινούνται με μεθο-
δικότητα και ενισχύουν την ομάδα με 
παίκτριες κλειδιά.

Δήλωση παικριας: Είμαι πολύ χαρούμενη που 
έρχομαι σ´εναν υγειές σύλλογο με στόχους.Θα δώ-
σω τον καλύτερο μου εαυτό, η ομάδα μου να παίξεις 
όμορφο και μοντέρνο χαντμπολ κάτι που έχει ανάγκη 
το άθλημα μας.Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το 
κύριο Ι. Χασιώτη για την επιμονή του να έρθω στην 
ομάδα και τον προπονητή κύριο Κ.Χαραλαμπίδη 
που πιστεύει σε μένα.

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 
2-3 Αυγούστου στο Καυτατζό-
γλειο στάδιο της Θεσσαλονί-

κης το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συν-
θέτων Αγωνισμάτων στις κατηγορίες 
Ανδρών-Γυναικών, Νέων Ανδρών-Γυ-
ναικών,και Παίδων-Κορασίδων.

Ο Ο.Κ.Α Βικέλας Βέροιας εκπροσωπήθηκε από 
δύο αθλητές.

Την Ολυμπία Τζιμογιάννη στην κατηγορία Γυ-
ναικών και Νέων Γυναικών και τον Χατζόπουλο 
Αθανάσιο στην κατηγορία των Ανδρών.

Οι θέσεις που πήραν:
ΟλυμπίαΤζιμογιάννη
-2η Έπταθλο Νεων Γυναικών. 
-4η Έπταθλο Γυναικών
Νέο ατομικό ρεκόρ 4794 βαθμούς.

ΧατζόπουλοςΑθανάσιος
-7ος Δέκαθλο ανδρών 5874 βαθμούς.

Χάντμπολ

Η Mica Covic στη Βασίλισσα 
του Βορρά!

ΟΟΚΑΒικέλαςΒέροιαςστο
ΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΣυνθέτων

Αγωνισμάτων

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: Μετά από δε-
καετίες η μοναδική ομάδα της πόλης μας θα αγωνι-
στεί στο πρωτάθλημα ΑΓΟΡΙΩΝ της κεντροδυτικής 
Μακεδονίας ! Η προσπάθεια της Διοίκησης του 
συλλόγου όλων των τελευταίων ετών καρποφορεί 
φέτος με την δημιουργία αγωνιστικής ομάδας ΑΓΟ-
ΡΙΩΝ. Η αναγγελία της είδησης ενθουσίασε ακόμη 
και τον Ομοσπονδιακό προπονητή της προ Εθνι-

κής κ. Παναγιώτη Στούπα (ταγκαρεις) που 
επισκέφθηκε την πόλη μας συναντώντας 
την Διοίκηση του συλλόγου και κάποιους 
από τους αθλητές μας. Δεσμεύτηκε από την 
πλευρά του για την πλήρη στήριξη στο νέο 
αγωνιστικό ξεκίνημα των αγοριών. Μετά α-
πό αυτήν την πολύ ευχάριστη εξέλιξη δίνεται 
μεγάλη ευκαιρία σε όλα τα αγόρια ηλικίας 
από 7 έως 17 ετών που αγαπούν το βόλεϊ 
και γενικά τον αθλητισμό να αποκτήσουν 
και αγωνιστικές παραστάσεις. Περιμένουμε 
όσο το δυνατόν περισσότερα αγόρια που 
θα προπονούνται από έμπειρους και καταρ-
τισμένους εκπαιδευτές αλλά θα έχουν και 
πλήρη παρακολούθηση από τον Ομοσπον-

διακό της προ Εθνικής μας προπονητή κ. Στούπα 
Παν.! Είπαμε... φέτος είμαστε ΟΛΟΙ ΓΑΣ! Περισσό-
τερες πληροφορίες: 

Προπονητές :  κ .  Σταυρόπουλος  Γιάν -
νης 6986577626, κ. Παπαεμμανουήλ Κων/να 
6979295382

Διοικητικός υπεύθυνος: Παπαζήσης Γρηγόρης 
6948824748

Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΔημιουργίααγωνιστικήςομάδαςΑΓΟΡΙΩΝ

καισυμμετοχήστοΠρωτάθλημα
ΚεντροδυτικήςΜακεδονίας!

Φιναλίστ στον τελικό στα διπλά στην κατη-
γορία Α16 ο Φίλιππος Σεραφείμ και Α14 ο Ορέ-
στης Καρανάτσιος της Ακαδημίας Αντισφαίρισης 
Νάουσας, στο πανελλαδικό επιπέδου Ε2 κάνο-
ντας την έκπληξη, μιας και κατάφεραν να απο-
κλείσουν τα Νο3 και Νο2 ζευγάρια του ταμπλό τα 
οποία ήταν και τα φαβορί. Ο Φίλιππος αγωνίστη-
κε με συμπαίκτη τον Κρυωνά Ιωάννη (ΟΑ Γιαννι-
τσών) και ο Ορέστης με τον Χατζηνάσιο Δημήτρη 
(ΑΟΑ Οι Ρακέτες) τους οποίους ευχαριστούμε 
για τη συνεργασία τους συγχαίρουμε και τους 
ευχόμαστε καλή συνέχεια στα επόμενα τουρνουά 
του Αυγούστου. Οι αθλητές θα αγωνιστούν τις 
επόμενες εβδομάδες σε Κουφάλια και Αριδαία σε 
ευρωπαϊκά τουρνουά Tennis-Europe και αμέσως 
μετά στην Πτολεμαΐδα σε πανελλαδικό Ε1. Τους 
ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία.

Φιναλίστ στα διπλά Καρανάτσιος και 
Σεραφείμ της Ακαδημίας Αντισφαίρισης 

Νάουσας



Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα 
η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση της 
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας 
θα γίνει στην αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου  σήμερα Τρίτη 
στις 20:00, με μοναδικό θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, την 
γνωμοδότηση για προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 
οδό Ακροπόλεως

Το κατεπείγον της συνεδρί-
ασης συνίσταται στο ότι είναι 
απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη 
του Συμβουλίου της Δημοτι-
κής Κοινότητας, προκειμένου 
να προχωρήσει η διαδικασία 
υλοποίησης του έργου «Ολο-
κλήρωση κατασκευής γέφυρας 
Αδελφών Κούσιου».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
           
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:  
-Τους κ.Γεώργιο και κ.Χαρίλαο Αρβανιτίδη,για την ευγενική προσφορά τροφίμων, απορρυπαντικών  και είδη προσω-

πικής υγειινής για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας καθώς επίσης και ένα πλήρες γεύμα εις μνήμη της μη-
τέρας τους Μαρίκας και του πατέρα τους Νικολάου Αρβανιτίδη , με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά 30 Kgr ροδάκινα,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμους Κύριους ,για την ευγενική προσφορά ζαρζαβατικών , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλεού , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 

Βέροιας.                                                                             
                             Εκ της Δ/νσεως 

Ευχαριστήριο 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρα-

σμος», ευχαριστεί θερμά ιδιώτες, επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις της τοπικής μας κοινωνίας για την 
ανιδιοτελή τους στήριξη στην παροχή υλικο-τεχνικού 
εξοπλισμού, ενόψει της έναρξης λειτουργίας των 
γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη 
Βέροια. Αναλυτικότερα ευχαριστούμε τους:

Αλμπανίδη Τάκη(«BELLA CASA»), Γιαλαμά Τά-
σο(Επιπλοποιός), Μαυρίδη Αλέξη(PLAZA), Παπα-

δόπουλο Δημήτριο («ΕΣΤΙΑ»), Καλλιγά Γεράσιμο-Σμαρούλα (Κέντρα ξένων 
γλωσσών και πληροφορικής «Λέξις»), Σαρρηγιαννίδη(ΕΠΙΠΛΑ), Τσακίρη Βασί-
λειο, Τσαμήτρου Ελένη («HOME ACCESSORIES – ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ), «ΠΕΤΡΟΣ» 
(Υαλικά – πλαστικά- είδη δώρων), «Καθαρό μου σπίτι» (Είδη σπιτιού), Φωστη-
ρόπουλο Νίκο (Υφάσματα, Ταπετσαρίες), «VICKO»(Είδη σπιτιού), «Χ”Κοκό-
λης»(Ηλεκτρικές Συσκευές), Τσαλέρα Γεώργιο (Νευρολόγος Ιατρός), «Μακεδο-
νική Επιπλοποιία», «ΟΙΚΙΑ» (Είδη Σπιτιού), την κ. Α.Θ. (επιθυμεί ανωνυμία), το 
«Συνεταιρισμό Ηλεκτρολόγων Βέροιας». 

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία
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ΑΔΑ: 96ΚΘ4690Β7-Ν96
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια,  31 Ιουλίου 2019
Α.Δ.:   20/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 20/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 16/11-07-2019 

(θέμα Ε.Η.Δ. 3ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
 π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι

Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια 
«Καυσίμων» (CPV: 09100000-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας 
-  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού 
πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (565.000,00€) με 
Φ.Π.Α., για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής και συγκεκριμένα,  το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους 
την ημέρα παράδοσής του. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 09-08-2019 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 10-09-2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 17-09-2019 και ώρα 
12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας 
Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε 
(35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Ο συστημικός αριθμός του ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 77505. Ο διαγωνισμός 
εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
α/α

ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΕΪ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Συλλήψεις για 
κλοπή 

και ναρκωτικά
Συνελήφθησαν στις 4 Αυγούστου 2019, το από-

γευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας με τη συνδρο-
μή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Νάου-
σας, 37χρονος ημεδαπός και 34χρονη ημεδαπή, 
διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα 
την ίδια ημέρα, αφαίρεσαν με τη μέθοδο της απα-
σχόλησης από κατάστημα σε περιοχή της Πέλλας, 
το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ. Στην κατοχή 
τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το κλεμμένο 
χρηματικό ποσό και 15 ναρκωτικά δισκία.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Αύγουστος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-

τά το διά στη μα α πό 5-8-2019 μέχρι 11-8-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

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, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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, Διόδια Μαλγάρων

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  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
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 6-8-2019

16:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 
1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

14:30-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

19:00-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551\

21:00-08:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

Φαρμακεία

Με αφετηρία τις Σέρρες και τερματι-
σμό στη Βέροια θα διεξαχθεί φέτος, 
από τις 27 Αυγούστου έως τις 3 

Σεπτεμβρίου, ο διεθνής αγώνας Rally Raid.

Π ρ ό κ ε ι -
ται για μία 
ευρείας α-
πήχησης εκ-
δήλωση η ο-
ποία διοργα-
νώνεται από 
την Μηχανο-
κίνητη Αθλη-
τική Οµάδα 
Βέροιας σε 
συνεργασία 
µε  την Ε -
κτός ∆ρόµου 
Ο µ ά δ α 
Ε.∆.Ο., Off 

Road Team, ειδική σε αγώνες µε μοτοσυκλέτες, Enduro, 
Supermotard, Scramble, Motocross, Trail Ride και Rally Raid 
ανά την Ελλάδα, μαθήµατα οδήγησης Enduro για αρχάριους 
και προχωρημένους σε βουνό και έμπειρη σε άλλες σχετικές 
δραστηριότητες. Οι εν λόγω αγώνες, έχουν ως στόχο να πα-
ρουσιάσουν τις τεχνολογικές καινοτοµίες, τη δεξιοτεχνία αλλά 
και να προάγουν τον αθλητικό τουρισμό και κατ’ επέκταση 
την τουριστική υπόσταση της Ηµαθίας. Στον φετινό αγώνα, 
αναµένεται να συμμετάσχουν περίπου 200 αθλητές και µαζί 
µε τους συνεργάτες, µηχανικούς, συνοδούς των οµάδων 
τους, ανεβάζουν το σύνολο των συµµετεχόντων σε πάνω από 
500 άτοµα. Οι δε θεατές, υπολογίζονται σε πάνω από 1000, 
γεγονός που θα έχει θετικά αποτελέσματα στον τουρισμό και 
στα έσοδα της τοπικής κοινωνίας.

Τέλος, στην ανωτέρω διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Την έναρ-
ξη της 
συνερ-

γασίας με τους 
γυμναστές 
Γ. Τζίμα και 
Γ. Μασάδη 
ανακοίνωσε ο 
Αστέρας Τρι-
ποτάμου.

Αναλυτικά:
Η ομάδα του Α-

στέρα Τριποτάμου είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνερ-
γασίας με τους γυμναστές Γιωργος Τζι-
μας (επαγγελματίας personal trainer) & 
Γρηγόρη Μασάδη γιος του παλιού τερμα-

τοφύλακα της Βέροιας Γιώργου Μασάδη, 
οι οποίοι θα βοηθήσουν τα μέγιστα με τις 
γνώσεις τους για την φυσική κατάσταση 
των ποδοσφαιριστών μας!!! Γιώργο και 
Γρηγόρη καλως ήρθατε στην οικογένεια 
του Αστέρα Τριποτάμου

Διεθνής Αγώνας Rally 
Raid από τις Σέρρες 

στη Βέροια 

«Δίδυμο»γυμναστών
ανακοίνωσεοΑστέρας

Τριποτάμου

Νέα μεταγραφική 
επιτυχία για τον 

Αστέρα Τριποτάμου
Άλλη μια σπουδαία προσθήκη στο ρόστερ του έκανε ο 

Αστέρας Τριποτάμου, αποκτώντας τον 21χρονο μεσοεπι-
θετικό Βασίλη Τσιάρα. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μια πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ο-
μάδα του Αστέρα Τριποτάμου που εντάσσει στο δυναμικό 
του τον Βασίλη Τσιάρα. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής 
γεννημένος στις 12/03/98 αγωνίστηκε σε ΑΕΠ Πολυκά-
στρου, Άρη Αθυρων, ΠΑΟΚ Κουφαλιών, ΠΑΟΚ Αλεξαν-
δρειας και Ποντοηράκλεια. Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός 
διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα και έφεση 
στο σκοράρισμα. Billy καλώς ήρθες στην ομάδα μας».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 53.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 058284, 6973 
475239.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέ-
ση στάθμευσης. Τηλ.: 
6977 435166, 23310 
61205 & 23310 62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, 
πωλείται διαμέρισμα 
75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 
όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 2ος 
όροφος, 55.000 ευρώ. 
Euromesitiki 2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κτήμα 
στη Βεργίνα 18 στρέμ-
ματα με ακτινίδια και 
κεράσια και πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως α-
νακαινισμένο με όλες 
τις λευκές ηλεκτρικές 

συσευές, 2 inverter 
κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώματα, 
τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελα΄΄ιου, 
θέση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ., 
πραγματικός λουλου-
δότοπος με καοριφέρ, 
κλιματισμό, δίχως κοι-
νόχρηστα, επί της οδού 
Ερμού και Γρεβενών 11 
γωνία στη Βέροια. Τηλ.: 
6949 215864.

ENOIKIAZETAI Δι-
αμέρισμα στο κέντρο 
με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 
θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ56, ε-

νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 
23310 62064 & 6937 

388027.
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση 
του προγράμματος 
Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
έως 35 ετών για εργα-
στήριο ζαχαροπλαστι-
κής, με εμπειρία. Τηλ.: 
23310 22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 
αναλάβει την περιποί-
ηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένης κυρίας στην 
Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 

Τηλ.: 2331300216.
ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-

ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-
γελματία οδηγό. Τηλ.: 
23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-
χος  φαρμακοποιός 
για συστέγαση – απο-
συστέγαση σε φαρ-
μακείο της Πιερίας. 
Επικοινωνία στο  e-
mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο -
ποιός για εργασία σε 
φούρνο στην Πατρίδα. 
Η εξοικείωση στο ε-
πάγγελμα απαραίτητη. 
Ωράριο 02.00-10.00 
τετραήμερο, κ. Χρή-
στος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
για σέρβις και για κουζί-
να από ψητοπωλείο στο 
Μακροχώρι. Τηλ.: 23310 
43222, μετά τις 6.00 μ.μ.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. 
με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδι-
κή χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς 
Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες 
από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου κ Δα-
μιανό. Τηλ.: 6973 
834067.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.



13ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ZHTEITAI άτομο με πείρα 
και γνώσεις Αγγλικών, για μό-
νιμη εργασία, ως σερβιτόρος 
σε εστιατόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσλη-
ψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, 
κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-

σεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για α-
ξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρεί-
ας  οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προ-
σόντα: 1) πτυχίο οικο-
νομικά-λογιστικά, 2) 
άπταιστα Αγγλικά, 3) 
επιθυμητά Ισπανικά, 4) 
πολύ καλή γνώση υπο-
λογιστών. Αποστολή βι-
ογραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr 
μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για ψητοπωλείο 
στη Βέροια. Πληρ. 6984 
472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι :  1 ) 
οδηγός με επαγγελ-
ματικό ή ερασιτεχνι-

κό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 
3) εργατοτεχνίτες για ε-

πιχείρηση στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 312313 - 6974 
814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνο-
δωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1984 και διαθέτει θέρμανση 
με κλιματιστικό και έναν θερμοπομπό, έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, 
σε πολύ καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, 
διαμπερές, με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 12868 Κέντρο ενοικιάζεται καινούρ-
γιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 65τ.μ. 
στο ισόγεια , είναι σαν μονοκατοικία ανεξάρ-
τητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος ανακαίνισης 
2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή , 
χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 WC.  Διαθέ-
τει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο η ευπρέ-
πεια των χώρων δεδομένη , με καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια  Τιμή 
220€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

Κωδ.24374 ΩΡΟΛΟΙ , Διαμέρισμα 107 
τ.μ., κατασκευή 1991, 2 υ/δ, 5 ος όροφος , 
με εκπληκτική θέα , εξαιρετικής ποιότητας , 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , έχει 
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαθέτει τέντες 
και δύο ντουλάπες , είναι σε προνομιούχα 
θέση και διαμπερές,  με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου , το δε μίσθωμα του είναι 280€. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙ-
ΞΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 
20/07/2019.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 
τ.μ., κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ε-
νοίκιο 25€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικι-
άζεται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 
150 τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/
το μέσα , ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική 
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. Ημι-
ώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
1 Χώρο με δικό του  wc  . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, - Τιμή: 100 €.

Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενι-
αίος χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλι-
ματιστικό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€,

Κωδ: 22838 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, - Τι-
μή: 150 € .

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα και-
νούργιο , διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  
200 €.Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 
1ος ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι 
κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζά-
μια και μία αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 22843 ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα 
ΚΤΕΛ κοντά επαγγελματική στέγη προβολής 
συνολικά  180 τ.μ., σε πρώτο και δεύτερο 
όροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με ατομική 
θέρμανση πετρελαίου , κατάλληλο για φροντι-
στήριο και όχι μόνο , μίσθωμα συνολικά  500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ι-
σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε 
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατά-
στημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€.Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικό-
τητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και δι-
αθέτει θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ.105426 Ενοικιάζεται κατάστημα 
μεγάλο 80 τ.μ. στη Βέροια περιοχή Εργο-
χωρίου πάνω σε κεντρικό δρόμο με αύλιο 
χώρο στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 300€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι, 
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής, 
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλα-
πλές χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό 
μόνο 500€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ε-
νοίκιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από Σαλο-
νοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό, Κουφώματα συνθετικά και-
νούργια με διπλά τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας 
με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συ-
σκευές - Τιμή κομπλέ 17.000 €.

Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. 
μικτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσ-

σωρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή 
μόνο: 40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμέ-
ρισμα στην Ακρόπολη με 110 τ.μ. μικτά και 
100τ.μ. καθ., κατασκευής του 2005, 3ου ορ. 
με θέα τον κάμπο της πόλης με 3δσκλ, ατο-
μική θέρμανση πετρελαίου και ένα τεράστιο 
γκαράζ αποθήκη 78 τ.μ. συνολικό τίμημα 
120.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105855 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται μαζί δυο οροφοδιαμε-
ρίσματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής 
επιφάνειας 230 τ.μ. 2 επιπέδων τα οποία 
επεκτείνονται σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος 
όροφος αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 4 
υπνοδωμάτια και μπάνιο, είναι κατασκευα-
σμένος το 1978 και ανακαινίστηκε το 2015. 
Και τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν θέρμαν-
ση Ατομική Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη 
20 τ.μ., Τέντες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμο-
σίφωνα μόνο για τον 3ο όροφο, είναι χωρίς 
ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30 τ.μ. προσφέ-
ρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € και 
τα δυο μαζί. 

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

νοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η 
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

.Κωδ. 13572 Πωλείται στα Καβάσιλα Η-
μαθίας Μονοκατοικία 120 τ.μ. επί του κεντρι-
κού δρόμου σε οικόπεδο 419 τ.μ. σε εξαιρετι-
κά χαμηλή τιμή μόνο 55.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 
επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 2001 και διαθέτει θέρμανση 

Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, 
τα κουφώματα αλουμινίου και μία  αποθήκη. 
Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, 
Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική  με Πετρέλαιο, - Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 14.000 €. Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 114901 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Ανελ-
κυστήρα - Τιμή: 21.000 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελεί-
ται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπά-
νιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 89.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-
στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή το-
ποθεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 

επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
20.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας 
πωλείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , 
άρτιο και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρό-
σκοπτη προς τη Βέροια, για απαιτητικούς 
αγοραστές , σε άριστο σημείο και σε τιμή 
προσφοράς , μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύ-
ουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες 
έτοιμη η οποία και  είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικό-
πεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού 
, με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό 
οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκ-
πληκτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , 
μόνο 48.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο 
χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκε-
ται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα στο 
2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομικά 
τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρίσκεται 
σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο , τιμή 
όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η 
Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Κα-
βάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβο-
λία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμε-
νο,  τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρία Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.που δρα-

στηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου, 
ζητά να προσλάβει πωλήτρια με δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και περιοχή ευθύνης το 
νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
logistirio@oikobros.gr.



Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέ-
ντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-
κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 
αντικείμενα. Αγοράζω 
και χαλκό και μπρού-
ντζο. Τηλ.: 6948 861867 
κ. Στράτος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,-
Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση «Μεγα δασος »  4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με 
ασανσερ 20000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

14 ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-
τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-
γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 
στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυ-
κείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). 
Τιμές προσιτές και αποτελέσματα εγ-
γυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-
χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με 
πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά 
μαθήματα προετοιμασίας για το γυ-
μνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 
2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλό κρεβάτι ελαφρώς 

μεταχειρισμένο μαζί με το στρώμα, 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6938 
436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή 
υγραερίου και διανομέας με φιάλες, μαχαι-
ροπήρουνα, πιάτα και πιατέλες, διάφορα 
διακοσμητικά και παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 
952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr
Η βιομηχανία ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά 

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται α-
πό φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Από την επιχείρησηΗΡΑΕΠΕ
με έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάου-
σας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις 
μόνιμου προσωπικού για το συσκευ-
αστήριο (εργάτες – συσκευάστριες – 
χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα 
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο 

- Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο 

τηλ:2331093066 email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr



P Τις τελευταίες 
μέρες αλλαξοπίστη-
σα. Ασπάστηκα τον 
κλιματισμό…

 
P Κι εδώ δεν 

χρειάζεται ούτε έ-
ρευνα ούτε τίποτα. 
Τον ανοίγεις και υ-
πάρχει.

 
P Προχθές πή-

γα στη δουλειά με 
άσπρα ριχτά πουκά-
μισα, λες και ήμουν ο 
Πάριος. Κάποια στιγ-
μή δε προς τη σχόλη, 
ευδιάθετος συνάδελ-
φος μού είπε να τους 
πω το ‘ντάρι ντάρι/στον γιαλό πετούν οι γλάροι’.

 
P Στο μεταξύ το μόνο κοινό που έχω με 

τον Πάριο είναι ότι το πουλάω το σπίτι.
 
P Πάντως όσο υπάρχουν μπίρες στο ψυγείο, 

παγωτό στην κατάψυξη, τηλέφωνο για ντιλίβερι 
και αιρκοντίσιον που δουλεύει, δεν φοβάμαι κανέ-
να καύσωνα.

 
P Μέχρι και οι Μύριοι φώναξαν θάλατ-

τα-θάλαττα. Εμείς ούτε θάλαττα ούτε άλατα.
 
P Το τελευταίο νερό που είδα σε μαζική μορ-

φή ήταν στον κουβά της σφουγγαρίστρας.
 
P Και δεν ήταν για να μπεις…
 
P Κατά τα άλλα είμαστε της γενιάς του υψη-

λού εφάπαξ και της καλής σύνταξης.
 
P Τα νιάτα που έβλεπαν τα εκατομμύρια 

να περνούν.
 
P Αναρωτιέμαι αν θα ήταν της μόδας οι δια-

κοπές στη θάλασσα αν δεν υπήρχαν οι καντίνες 
και οι λουκουματζήδες στις παραλίες.

 
P Αναρωτιέμαι επίσης ποια θα ήταν η 

γλύκα του καλοκαιριού αν δεν υπήρχαν οι πα-
γωμένες μπύρες.

 
P Καλές οι πολιτικές συζητήσεις στην TV, αλ-

λά εμένα με ξεκουράζει μόνον ο Μπαγκς Μπάνι.
 
P Μου λέει η αγάπη την Κυριακή: Έλα 

να φας μοσχάρι. Στο μεταξύ, είχαμε πατάτες 
γιαχνί.

 
P Ελεύθερες είναι πλέον οι γυναίκες να τα-

ξιδεύουν χωρίς άδεια από άνδρα στη Σαουδική 
Αραβία. Ακόμη ζητάμε την άδειας της αγάπης για 
μια νυχτερινή έξοδο εμείς οι τριτοκοσμικοί.

 
P Ρε, το τέλειο ζευγάρι υπάρχει μόνο σε 

παπούτσια.
 
P Και σε κάλτσες, αλλά μετά το πρώτο πλύ-

σιμο το χάος.
 
P Μεγάλες πυρκαγιές στη Σιβηρία και 

στην Αλάσκα. Οι ειδικοί ελπίζουν τώρα μόνο 
στο να λιώσουν γρήγορα οι πάγοι στον Βό-
ρειο Πόλο.

 
P Και:
 Μια ξανθιά συζητάει με μια φίλη της…

«Μου συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο που δεν 
μπορώ να το καταλάβω…»

«Τι σου συμβαίνει;» ρωτάει η φίλη της.
«Πριν λίγες μέρες, μου χτύπησε το κουδούνι 

ένας νεαρός. Όταν του άνοιξα, με ρώτησε αν είναι 
μέσα ο άντρας μου, κι όταν του είπα ότι λείπει, με 
έγδυσε και κάναμε τρελό σεξ. Την επόμενη μέρα 
ξανάρθε, με ξαναρώτησε αν είναι μέσα ο άντρας 
μου κι όταν του είπα ότι λείπει, με ξαναέγδυσε 
και κάναμε τρελό σεξ. Σήμερα, έγινε πάλι το ίδιο, 
ξανάρθε, με ρώτησε πάλι αν είναι μέσα ο άντρας 
μου κι όταν του είπα πως δεν είναι, με ξαναέγδυ-
σε και κάναμε τρελό σεξ…»

«Πω-πω, πλάκα μου κάνεις, είναι φοβερό!» λέ-
ει η φίλη της. «Αλλά τι είναι αυτό που δεν μπορείς 
να καταλάβεις;»

«Δεν μπορώ να καταλάβω, τον άντρα μου τι 
τον θέλει!»

K.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201916


	06_8_19fbig
	060819g
	06_8_19fbig
	060819g
	06_8_19fbig
	060819g
	06_8_19fbig

