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Το απίστευτο θράσος 
των τρομοκρατών από το 
τηλέφωνο συνεχίζεται…

Δεν στέγνωσε ακόμη το μελάνι από το χθεσινό κύριο 
θέμα του ΛΑΟΥ για την σπείρα που τρομοκρατεί μέσω 
τηλεφώνου ανυποψίαστους γονείς προσπαθώντας 
να τους αποσπάσουν χρήματα με το σενάριο του 
δήθεν τροχαίου ατυχήματος των παιδιών τους και οι 
καταγγελίες για νέα κρούσματα συνεχίζονται. Μόνο 
στα γραφεία της εφημερίδας μας έφτασαν χθες άλλες 
δύο επώνυμες καταγγελίες, που ευτυχώς τα υποψή-
φια θύματα, όπως μας ανέφεραν ήταν υποψιασμένα 
και απέφυγαν την απάτη. Ωστόσο είναι εξαιρετικά 
δύσκολο, την στιγμή που δέχεται κάποιος ένα τέτοιο 
τηλεφώνημα και σοκάρεται να λειτουργήσει ψύχραιμα 
και με δεύτερες σκέψεις να υποψιαστεί ότι πρόκειται 
για απάτη. Η αστυνομία θα πρέπει να εντείνει τις προ-
σπάθειες της, χρησιμοποιώντας και τα τεχνολογικά 
μέσα που διαθέτει για να συλληφθούν αυτοί οι άκρως 
επικίνδυνοι εγκληματίες. Γιατί αυτό που κάνουν ξεπερ-
νά κατά πολύ τα όρια μιας φάρσας για μια «αρπαχτή». 
Επομένως συνεχής ενημέρωση του κόσμου για να 
μένει το θέμα στην επικαιρότητα και κινητοποίηση του 
αστυνομικού μηχανισμού για να τελειώνουμε με αυτό 
το νέο «φρούτο».
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27 χρόνια από το «Για την 
Ελλάδα ρε γαμ…το!» της 

χρυσής Βούλας Πατουλίδου

Σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια (6 Αυγούστου το 1992) 
η Βούλα Πατουλίδου κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στα 100 
μ. με εμπόδια στους Ολυμπιακούς αγώνες της Βαρκελώνης. 
Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της έγραψε: «27 
χρόνια !! Δεν πέρασε ούτε μέρα, στα δύσκολα και στα εύκολα, 
να μην επαναλαμβάνω: «Για την Ελλάδα, ρε γαμ...το!» Ήταν η 
αυθόρμητη δήλωσή της μετά τον τερματισμό, που έγινε τραγού-
δι και σλόγκαν για όλη την Ελλάδα. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι 
και να θυμούνται οι παλαιότεροι, ότι η νυν αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε έναν άθλο τότε και ακούστηκε ο 
εθνικός ύμνος στους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης. 

 «Επικίνδυνες» βόλτες ανηλίκων με μηχανάκια στο Σέλι 
Πλησιάζει ο 15Αύγουστος και το Σέλι αυ-

τήν την περίοδο έχει την «τιμητική» του, με 
πολύ κόσμο να μένει στο χωριό, αλλά και 
άλλον τόσο να το επισκέπτεται καθημερινά. 
Με ανησυχία μας μετέφεραν αναγνώστες 
μας, ότι ανήλικοι κάνουν βόλτες με μηχανά-
κια μέσα στο χωριό, θέτοντας σε κίνδυνο όχι 
μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους ανυποψί-
αστους που κάνουν την βόλτα ή τις διακοπές 
τους. Η έλλειψη τροχονομικής αστυνόμευσης 
και η χαλαρότητα κάποιων γονέων, αφήνουν 
το περιθώριο σε ανήλικους χωρίς δίπλωμα 
να καβαλούν παράνομα δίκυκλα με άμε-
σο κίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα. Αν 
λάβουμε υπόψη ότι κυκλοφορούν και παί-
ζουν πολλά μικρά παιδάκια στην πλατεία και 
στους δρόμους του χωριού, ο κίνδυνος είναι 
ακόμη μεγαλύτερος. Ας σταματήσει αμέσως 
αυτό το φαινόμενο, με παρέμβαση των ίδιων 
των κατοίκων που το αντιλαμβάνονται, αλλά 
αν είναι δυνατό και με μέριμνα της Τροχαίας, 

αν και πρακτικά είναι δύσκολο λόγω απόστασης. Για να μην χρειαστεί να ληφθούν μέτρα όταν θα έχει συμβεί το κα-
κό…

Μεγάλη γιορτή χθες Τρίτη 6 Αυ-
γούστου, που η Εκκλησία μας τιμά-
ει την Μεταμόρφωση του Σωτήρος.  
Είναι η μέρα που ο Ιησούς μαζί με 
τρεις από τους αποστόλους, τον Πέ-
τρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, α-
νέβηκαν σε ένα βουνό (το όρος της 
Μεταμορφώσεως, το οποίο παρα-
δοσιακά αναγνωρίζεται ως το όρος 
Θαβώρ) για προσευχή. Επάνω στο 
βουνό οι τρεις απόστολοι έκατσαν 
να ξεκουραστούν και κοιμήθηκαν. 
Όταν ξύπνησαν είδαν τον Ιησού να 
φωτοβολεί με λαμπρό φως και τα 
ρούχα του είχαν γίνει λευκά. Μαζί του 
βρίσκονταν και συνομιλούσαν δύο 
άντρες, ο Μωυσής και ο Προφήτης 
Ηλίας. Στη συνέχεια τους κάλυψε νέ-
φος και ακούστηκε μια φωνή από τον 
ουρανό να αναφέρει «Οὗτος ἐστὶν ὁ 
υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούε-
τε», δηλαδή αυτός είναι ο γιος μου, 
να τον ακούτε. 

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος 
τιμάται σε πολλές χριστιανικές εκκλη-
σίες ως σημαντική δεσποτική γιορτή.

Την τιμητική της έχει τέτοια μέ-
ρα στη Βέροια, η εκκλησία του Χρι-
στοσωτήρα, επι της οδού Μ.Αλε-
ξάνδρου, που πανηγύριζε από το 
απόγευμα της Δευτέρας με εσπερινό 
και λιτανεία της εικόνας, ενώ ανή-
μερα της γιορτής χιλιάδες κόσμου, 
(χωρίς υπερβολή) κατέφθανε για να 
ανάψει ένα κερί και να προσκυνήσει  
την εικόνα στο προαύλιο του ναού, 
που είναι από τα πιο γραφικά παρεκ-
κλήσια της Βέροιας. Μετά την θεία 
λειτουργία μοιράστηκαν στο εκκλη-
σίασμα,  διαβασμένα  με ειδική ευχή, 
τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, από 
τα πανέρια που είχαν φέρει από την 
παραμονή  οι γυναίκες της Ενορίας.

Ναπροσέχουμεκαι
νασεβόμαστετα
ΑθλητικάΚέντρα
Τις φωτογραφίες, μας τις έστειλαν ανα-

γνώστες με την παράκληση ο κόσμος που 
πηγαίνει στο ΔΑΚ «Δημ. Βικέλας», για 
βόλτα, να προσέχει πού πατάει…

Πράγματι, καροτσάκια και ποδήλατα 
βλέπουμε πάνω στους διαδρόμους του 
γηπέδου στίβου, κάτι που εννοείται πως 
είναι απαγορευτικό, αφού καταστρέφεται 
το ταρτάν, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρούν να αθληθούν αυτοί που χρησιμο-
ποιούν για τον σωστό σκοπό, το Αθλητικό 
Κέντρο.

Και βέβαια, εννοείται ότι σεβόμαστε 
γενικότερα αυτούς τους χώρους, τους ο-
ποίους πολλοί, δυστυχώς, ρυπαίνουν διά 
πάσα… ανάγκη.

Προσοχή λοιπόν! Τέτοιους χώρους, 
τους προστατεύουμε όλοι, δεν τους κακο-
ποιούμε…

Κοσμοσυρροή χθες στο ΧριστοΣωτήρα της Βέροιας,
για την γιορτή του
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Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας ευχαριστεί τον Υφ. Οικονομικών 
και  τον ΕΛΓΑ Βέροιας για την άμεση 
καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών 

της θεομηνίας της 10ης Ιουλίου
Θέλω να ευχαριστήσω :
-Τον Υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας, κ. Αποστόλη Βε-

συρόπουλο, για τη άμεση παρέμβαση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, της έγκρισης πρόσληψης εποχιακών γεωπόνων ώστε να προχω-
ρήσει άμεσα η εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη πρόσφατη 
θεομηνία τόσο στο Δήμο μας όσο και σε όλο το Νομό μας.

-Τη διεύθυνση του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Βέροιας και 
στους υπεύθυνους γεωπόνους για την άμεση ανταπόκριση του αιτήματος 
μας, καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεο-
μηνία τις 10ης Ιουλίου 2019.

Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας
 Παναγιώτης Γκυρίνης

Θανάσιμος τραυματισμός 43χρονου 
ποδηλάτη χθες στην Ημαθία

Θανάσιμα  τραυματίστη-
κε  43χρονος ποδηλάτης 
χθες Τρίτη 5 Αυγούστου 
στις  21.45 περίπου στην 
Ημαθία, στο 25 χιλιόμε-
τρο της Επαρχιακής Οδού 
Βέροιας - Σκύδρας, όταν Ι-
.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 
26χρονος, συγκρούσθηκε 
με το ποδήλατο που οδη-
γούσε ο 43χρονος. Προα-
νάκριση για τα ακριβή αίτια 
του δυστυχήματος διενεργεί 
το Αστυνομικό Τμήμα Νά-
ουσας.

(φωτο αρχείου)

Συνελήφθη 44χρονη για εκκρεμή  
καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη χθες Τρίτη 5 Αυγούστου 2019 το βράδυ στη Βέροια, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 44χρονη ημεδαπή, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε 
καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης, σύμφωνα με την 
οποία της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, για το αδίκημα της κλοπής.

Στις 25 Αυγούστου η Ορκομωσία 
της νέας Δημοτικής Αρχής 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας

 Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυα-
σμών του Δήμου Αλεξάνδρειας, μετά τις εκλογές της 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2019 , ακολουθεί η  ορκωμοσία 
του Δημάρχου και του Δημοτικού  Συμβουλίου, την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας, σε δημόσια συνεδρίαση.

Χυμοποίηση για εξισορρόπηση, 
στρεμματική αποζημίωση 

και αναδιάρθρωση καλλιεργειών
-Παρέμβαση του Υπουργού για το ενδεχόμενο επιβολής αντιποίνων

 από τις Η.Π.Α. κατά της ΕΕ σε γεωργικά προϊόντα, ζήτησε η ΕΚΕ
Έντονη κινητικότητα παρατηρείται αυτές τις η-

μέρες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τις 
συνεχείς συναντήσεις του υπουργού και των υφυ-
πουργών με αγροτικούς φορείς για τα κατά τόπους 
προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Στο Υπουργείο χθες βρέθηκαν, σε ξεχωριστές συ-
ναντήσεις, εκπρόσωποι της Ένωσης Κονσερβοποι-
ών, της Κοινοπραξίας Ο.Π. Ημαθίας, συνεταιρισμών 
από Ημαθία και Πέλλα καθώς και εκπρόσωποι των 
Αγροτικών Συλλόγων για τα προβλήματα που απα-
σχολούν τους παραγωγούς στο συμπύρηνο και το 
επιτραπέζιο ροδάκινο.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης
 Κονσερβοποιών Ελλάδος

Την παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη για το ενδεχόμενο 
επιβολής αντιποίνων από τις Η.Π.Α. κατά της ΕΕ σε 
γεωργικά προϊόντα της, δια της επιβολής υψηλών 
εισαγωγικών δασμών, ζήτησαν οι εκπρόσωποι της 
Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος στη συνάντηση 
που είχαν μαζί του, την Τρίτη (6/8/2019).

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι ήδη έχει θέσει το 
θέμα στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Αμερικα-
νό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ προσθέτοντας ότι θα υπάρ-
ξει και νέα παρέμβαση σε υψηλότερο επίπεδο. 

Παράλληλα ενημερώθηκε από τους εκπροσώ-
πους του κλάδου για τα προβλήματα που αυτός αντι-
μετωπίζει ενώ τους ανέλυσε διεξοδικά τον σχεδιασμό 
για τον νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς. 

Συνεταιριστές και παραγωγοί της Ημαθίας
Παρών στην σύσκεψη με τον Υπουργό, ήταν και 

ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας ΟΠ Ημαθίας Χρήστος 
Γιαννακάκης ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για τις συναντήσεις του Υπουργού με εκπροσώπους 
του κλάδου του ροδάκινου με τους οποίους συζητή-
θηκε  η δυνατότητα της χυμοποίησης ως ένα εργα-
λείο εξισορρόπησης και αποσυμφόρησης της αγοράς σε περιόδους πλεονάσματος παραγωγής.

Εκ μέρους  του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, στην συνάντηση με το υφυπουργό κ. Κώστα Σκρέκα, παρουσία του βουλευτή Η-
μαθίας  Τάσου Μπαρτζώκα,  παρόντες ήταν ο Τάσος Χαλκίδης και ο Γιάννης Βράνας και οι συνεταιριστές Ηλίας Τσιφλίδης και Χρ. Μωραλίδης. 

Οι αγρότες περιέγραψαν με μελανά χρώματα την οικονομική κατάσταση στον κλάδο τους, ενημέρωσαν για τις ζημιές της παραγωγής και δι-
εκδίκησαν αναδιάρθρωση καλλιεργειών και στρεμματική αποζημίωση για να καλύψουν την απώλεια του εισοδήματός τους από την παραγωγή 
τους που δεν μπορεί να απορροφηθεί.

ΓΣΕΕ : 
Πώς αμείβεται 

η 15η Αυγούστου
H ΓΣΕΕ και 

το Κέντρο Πλη-
ρ ο φ ό ρ η σ η ς 
Εργαζομένων 
& Ανέργων της 
Συνομοσπονδί-
ας (ΚΕ.Π.Ε.Α./
ΓΣΕΕ) ,  ενη -
μερώνει τους 
μ ι σ θ ω τ ο ύ ς 
του ιδιωτικού 
τομέα για τον 
τρόπο αμοιβής 
της αργίας της 
15ης Αυγούστου.

Η αργία της 15ης Αυγούστου, η οποία φέτος (2019) συ-
μπίπτει με ημέρα Πέμπτη,  από το νόμο έχει καθοριστεί ως 
υποχρεωτική αργία.

Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχό-
ληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, ε-
κτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες. 

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός 
ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεω-
τικής αργίας. 

Ως προς την αμοιβή της Πέμπτης 15ης Aυγούστου 2019 
ισχύουν τα εξής:

•  Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν 
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χω-

ρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους 
αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό 
καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

• Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν  
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται: 
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμε-

νο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογι-
σθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν 

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνι-
αίο μισθό: 

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυ-
ριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 
15ης  Aυγούστου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλ-
λομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του 
νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα 
κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται 
μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομί-
μου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από Σ-
ΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως 
προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα 
υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Από το Εργατουπαλληλικό Κεντρο Βέροιας



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

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 31 Αυγούστου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας 

Βαρβάρας διοργανώνει τον 
αποχαιρετισμό του Καλοκαιριού

Τον 8ο Ετήσιο Καλο-
καιρινό Χορό «Αποχαιρετι-
σμός του Καλοκαιριού», , 
διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας 
το Σάββατο 31 Αυγούστου 
2019, στις 8.30μ.μ. στο γή-
πεδο του χωριού. Στις εκ-
δηλώσεις θα  συμμετέχουν: 

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
« Ορφέας « Νέου Σκοπού, 
Σέρρες , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αμυγδαλιών, Γρεβενών , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πλατάνου «Το Τσιναφορο» 
, Ημαθίας και  τα παιδικά 
- εφηβικά τμήματα του το-
πικού συλλόγου.

Η ορχήστρα αποτελείται από τους: Λαούτο - Καστανάρας Σάκης 
Τραγούδι - Αδάμου Μαρία Κλαρίνο - Κωνσταντίνος Ντούρος Κρου-
στά - Σάκης Αναγνώστου Κορνέτα - Σακαλής Αλέξανδρος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ

Ο Καραγκιόζης και 
ο όφις των 
Πρεσπών

Η Ομάδα Θεάτρου Σκιών του Πο-
λιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου πα-
ρουσιάζει το έργο «Ο Καραγκιόζης 
και ο όφις των Πρεσπών». Η παρά-
σταση θα δοθεί στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρου του χωριού σήμερα Τετάρτη 
7 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ 
και είναι ελεύθερη για παιδιά από 3 
έως 103 ετών.

«Ένα φιλάκι είναι… λίγο» από 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΑ στην Κουμαριά

Μια δροσερή βραδιά με άφθονο γέλιο είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν μέλη και φίλοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑ-
ΝΗ», , στον καταπράσινο χώρο του Συλλόγου,  τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 
παρακολουθώντας τη θεατρική παράσταση «Ένα φιλάκι είναι… λίγο» της  
Κεντρικής Θεατρικής Σκηνής του ΠΓΣ «Ο Προμηθέας» Βέροιας. Το Δ. Σ. 
του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές της παράστασης 
που αποδέχτηκαν την πρόσκληση.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις 
του Συλλόγου Ποντίων Νέου Προδρόμου «Ο Ακρίτας» 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν  οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε το διήμερο 4 και 5 Αυγούστου ο Μορφωτικός 
Σύλλογος Ποντίων Νέου Προδρόμου «Ο Ακρίτας».

Δύοη μέρες με χορό και διασκέδαση που κυριολεκτικά αποζημίωσαν με τον καλύτερο τρόπο τους εκατοντάδες επισκέπτες που τί-
μησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις, οι οποίες την πρώτη ημέρα ξεκίνησαν με παραδοσιακό ποντιακό και δημοτικό πρόγραμ-
μα και έκλεισαν  με τον μοναδικό Ματθαίο Τσαχουρίδη και τον Θύμιο Γκογκίδη.



Π.Ε. Ημαθίας : Απαγόρευση αλιείας 
στους ποταμούς Τριπόταμο

& Αράπιτσα για την προστασία 
των ιχθυοαποθεμάτων

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ έχοντας υπ όψη: 1. Το Β.Δ.420/31.01.1970 (ΦΕΚ 27 Α΄/1970) 
άρθρο 10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 3 παρ. 
2 του Ν.  1740/14.12.1987 (ΦΕΚ 221 Α΄/1987) και το άρθρο 9 του 
Ν.2040/23.04.1992 (ΦΕΚ 70 Α΄/1992) περί  «περιόδου απαγόρευσης 
αλιείας μέχρι ενός έτους σε λίμνες και ποταμούς με σκοπό την προστα-
σία των πληθυσμών των ψαριών που δέχονται έντονη πίεση από την 
παράνομη αλιεία», 2. Τον Ν. 3852/07.06.2010(ΦΕΚ 87 Α΄/2010  Καλλι-
κράτης) παρ. 5 του άρθρου 94  περί « αρμοδιότητων  σε θέματα αλιεί-
ας» 3. Τον Ν.4147/26.04.2013 (ΦΕΚ 98 Α΄/2013) Κεφ. Α΄ άρθρο 1 περί 
«αρμοδιοτήτων που παραμένουν στις αρμόδιες Περιφέρειες» 4. Το Π.Δ. 
133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/2010) αρθ 15 παρ 2γ περί «αρμοδιοτήτων 
του Τμήματος Αλιείας των Π.Ε. για την διοίκηση, διαχείριση…. του τρό-
που εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων» 5. Την ανάγκη προστα-
σίας των ιχθυοαποθεμάτων των  ποταμών Τριπόταμου και Αράπιτσας 6. 
Την εισήγηση του Τμ. Αλιειας ΔΑΟΚ Π.Ε. Ημαθίας για την ανάγκη λήψης 
μέτρων απαγόρευσης αλιείας στους ανωτέρω ποταμούς 7. Την αριθ. 
126/2019 ΑΔΑ:61ΥΒ7ΛΛ-ΠΒ7 (9η συνεδρίαση/ 22.07.2019) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας περί «έγκρισης 
απαγόρευσης αλιείας…. για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων» εξέ-
δωσε απόφαση για απόλυτη απαγόρευση της αλιείας με κάθε μέσο και 
εργαλείο, στους ποταμούς της Π.Ε. Ημαθίας Τριπόταμο και Αράπιτσα, 
με σκοπό την ενίσχυση των φυσικών αποθεμάτων τους  και την μείωση 
του κινδύνου εξαφάνισης αυτών. Η απαγορευτική περίοδος  αρχίζει από 
09 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 πμ και λήγει την 
1η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 πμ, οπότε αρχίζει 
η απαγόρευση λόγω προστασίας της αναπαραγωγής σύμφωνα με τον 
Β.Δ.142/1971 Αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνο-
μικές Αρχές  και οι Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των. 
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες 
διατάξεις (άρθρο 9  του Ν.2040/1992). Οι αποδέκτες της παρούσας 
παρακαλούνται να τη γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους 
χώρους ευθύνης τους.

Με ανοιχτή επιστολή τους προς αρμοδίους και τον Τύπο, δεκάδες 
εκπαιδευτικοί διάφορων ειδικοτήτων που περιμένουν να διοριστούν 
στην  ειδική αγωγή, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους  που πη-
γάζει από την φημολογία ότι το ΑΣΕΠ δεν προλαβαίνει να καταρτίσει 
οριστικούς πίνακες εκπαιδευτικών με  αποτέλεσμα να παραταθεί η 
ισχύς των περσινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών. 
Με την επιστολή τους δεκδικούν την προσμέτρηση των προσόντων 
τους, όπως αυτά φαίνονται στον ΟΠΣΥΔ (πτυχίων, μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών) στους πίνακες σχ. έτους 2019-2020  και αναλυτικότε-
ρα αναφέρουν:

«Είμαστε μια ομάδα εκπαιδευτικών και υποψήφιων διάφορων 
ειδικοτήτων που συμμετείχαμε πρόσφατα στην προκήρυξη για τη δι-
αδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικό-
τητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας: 1ΕΑ/2019 Υπο-
ψήφια μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
2EA/2019 υποψήφια μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης), 3EA/2019Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 4ΕΑ/2019 
Ειδικότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τε-
χνολογικής εκπαίδευσης), 5ΕΑ/2019 Ειδικότητες δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και που καταθέσαμε φέτος, για πρώτη φορά, τίτλους 
σπουδών για ένταξη τόσο στους κύριους αξιολογικούς πίνακες εκ-
παιδευτικών ΕΑΕ (απόφοιτοι τμημάτων Π.Τ.Ε.Α και ΠΑΜΑΚ, πτυχίο 
τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ και στη 
Σχολική Ψυχολογία) όσο και στους επικουρικούς πίνακες (σεμινάρια 
ειδικής αγωγής 400 ωρών, προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον διδακτι-
κού έτους στην ΕΑΕ και εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω). Εν αναμονή της έκδοσης προσωρινών πι-
νάκων εκπαιδευτικών 2019-2020 και, με αφορμή, την έντονη φημο-
λογία ότι το ΑΣΕΠ δεν προλαβαίνει να καταρτίσει οριστικούς πίνακες 
εκπαιδευτικών ΕΑΕ ως τις 23/8/2019, καταληκτική 
ημερομηνία σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ. 7 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δη-
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 106/ 27-6-2019) και ότι, όπως 
όλα δείχνουν, παρατείνεται η ισχύς των περσινών 
πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών 

ΕΑΕ (πίνακες σχ. έτους 2018-2019), δηλώνουμε την έντονη δυσα-
ρέσκειά μας για την πιθανότητα αποκλεισμού μας (όσοι για πρώτη 
φορά φέτος κάναμε αίτηση για ένταξη στους πίνακες) ή ανισότιμης 
συμμετοχής μας (όσοι, ως νέοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπου-
δών, επιθυμούμε να μεταπηδήσουμε από τον επικουρικό στον κύριο 
αξιολογικό πίνακα) στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών σχ. έτους 2019-2020 και αιτούμαστε την άμεση έκδοση 
προσωρινών και νέων οριστικών εκπαιδευτικών ΕΑΕ για το σχ. έτος 
2019-2020.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι:
Α. Σύμφωνα με την 1882/2017 ΣτΕ 7μελής, στην οποία παρασταθή-

καμε, η ισχύς των παλαιών πινάκων αναπληρωτών έληξε κατ΄ανώτατο 
όριο το προηγούμενο σχολικό έτος 2018-2019. Επομένως η χρήση των 
σχετικών πινάκων, όπως έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο είναι προ-
δήλως παράνομη και αντισυνταγματική και για το λόγο αυτό αυτονόητα 
θα προσβληθεί ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών Δικαστηρίων.

Β. Άκυρος είναι επίσης ο πίνακας αναπληρωτών κατά το μέρος 
που δεν λαμβάνει υπόψη πρόσφατα κτηθείσα υπηρεσία (ή άλλο 
προσόν, πχ μεταπτυχιακό, πολυτεκνικής ιδιότητα κλπ) και παραμέ-
νει ίδιος αποκλείοντας την ένταξη σε αυτούς νέων εκπαιδευτικών.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθήσουμε για άλλη μια 
φορά τις εξελίξεις να «τρέχουν» χωρίς τη δική μας συμμετοχή.

Διεκδικούμε τη νόμιμη και ισότιμη συμμετοχή μας στη διαδικασία 
πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχ. έτους 2019-20.

Δεν δεχόμαστε ούτε τον αποκλεισμό μας για μια ολόκληρη χρονιά 
από τη διαδικασία προσλήψεων ούτε την άδικη πριμοδότηση ορι-
σμένων εκπαιδευτικών που θα ευνοηθούν από την παράταση των 
παλαιών πινάκων.

Διεκδικούμε την προσμέτρηση των προσόντων μας, όπως αυτά 
φαίνονται στον ΟΠΣΥΔ (πτυχίων, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) 
στους πίνακες σχ. έτους 2019-2020 και τη συμμετοχή μας στις διαδι-
κασίες πρόσληψης αναπληρωτών για την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Με εκτίμηση οι Εκπαιδευτικοί»
(Ακολουθούν 572 υπογραφές) 
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Να τους ζήσει!
Στην γλυκιά μου ανηψιά Βανέσσα 

(Βαρβάρα) Γκαγκούση και στο σύζυγό 
της Γιώργο Περβολιανό, θερμές ευχές 
για την γέννηση του πρώτου τους παιδιού. 
Να τους ζήσει ο γυιος, να είναι γερός και 
καλότυχος!

Σοφία Γκαγκούση

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ-

ΓΕΛΟΣ του Θωμά και της Γλυκερίας, το 
γένος Φωτοπούλου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Δάσκιο Ημαθίας 
και η ΚΟΒΑ ΑΝΝΑ του Νικολάου και της 
Κρυστάλλως, το γένος Τζώρου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 

να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Επιστολή εκπαιδευτικών που ανησυχούν για την  
πιθανότητα αποκλεισμού τους από την διαδικασία 

πρόσληψης στην Ειδική Αγωγή, 
εάν δεν καταρτιστούν εγκαίρως οι πίνακες κατάταξης



Την Δευτέρα 19 Αυγούστου

Μουσική συναυλία 
προς τιμήν του Πολιούχου 

της Νάουσας, 
Οσίου Θεοφάνους 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας προς τιμήν του Πολιούχου 
Οσίου Θεοφάνους, τον οποίο η πό-
λη  τιμά στις 19 Αυγούστου, διορ-
γανώνει πολιτιστική εκδήλωση υπό 
την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Την Δευτέρα 19 Αυγούστου 
2019 στις 21:00 στο Θερινό Δημο-
τικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί 
μουσική συναυλία με το μουσικό 
σχήμα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΤΑΞΙ-
ΔΕΥΤΕΣ» που αποτελείται από 
καταξιωμένους μουσικούς της πα-
ραδοσιακής μουσικής, μεταξύ των 
οποίων η υποδιευθύντρια της Ορ-
χήστρας «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών οι οποίοι θα 
παρουσιάσουν παραδοσιακό και 
μικρασιάτικο ρεπερτόριο.

Το σχήμα αποτελούν οι μου-
σικοί: Γιώργος Ματθαίου (λαού-
το-τραγούδι), Στέλλα Βαλάση (σα-
ντούρι-τραγούδι), Νίκος Μπούσιος 
(κλαρίνο), Αστέριος Τράκας (βιολί), 
Αντώνης Παπαδόπουλος (κρου-
στά).

 Ένα μουσικό ταξίδι στα μονο-
πάτια της παράδοσης με  σκοπούς 
και τραγούδια από την Μικρά Ασία 
και  παραδοσιακά τραγούδια του 
τόπου μας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Tρίτη 6 Αυ-

γούστου 2019 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Μητρόπολης Βέ-
ροιας ο Κωνσταντίνος Γρηγ. 
Λαδας  σε ηλικία 59 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 10 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜ.
ΝΟΧΟΥΤΙΔΟΥ 

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

 Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Η αδελφή
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς 

Θεία Λειτουργία
κάθε Κυριακή 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 

μέλη του και τους κατοίκους του χωριού ότι από την Κυ-
ριακή 7 Ιουλίου 2019 θα τελείται από τον ιερέα του χωριού 
στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο η κυρια-
κάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρι-
νής περιόδου.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τρίτη 6 Αυ-

γούστου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως  
της Θεοτόκου στον Αγ. Γεώργιο 
(Δοβρά) Ημαθίας η Ελένη Πέϊ-
ου σε ηλικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Προσκυνηματική 
εκδρομή απο το συσσίτιο 
της Ιεράς Μητροπόλεως

 Το Συσσίτιο  - Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή την Πα-
ρασκευή 23 Αυγούστου 2019,  στα εννιάμερα της Παναγίας, 
στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Μηχανιώνα, 
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. Χριστί-

να), 6988704117 (κ. Γεωργία) και 6984050410 (κ. Κλεοπά-
τρα).

Η κίνηση 
του 

Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων :

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει 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
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Στο 24ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού 
η Εύξεινος  Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Στο 24ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού «Ένας χορός, χορός αλλιώτικος» στο Σούλι Πατρών, 
έλαβε μέρος το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019 το τμήμα ποντιακών χορών της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας – Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως, έπειτα από πρόσκληση του 
Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής. Εκεί το τμήμα αναπαράστησε μία κλασική σκηνή 
από ένα παρακάθ’ (ή μουχαπέτ’), ενθουσιάζοντας το κοινό και παρουσιάζοντας ουσιαστικά 
-εκτός από τους ποντιακούς χορούς- και μία συνήθεια της τοπικής κοινωνίας, η οποία στό-
χευε κυρίως στην επικοινωνία των μελών της. 

Εκτός αυτού, κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή, τα μέλη της απο-
στολής επισκέφθηκαν χώρους ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, όπως η Ι.Μ. 
Αγίας Λαύρας, τα μαρτυρικά Καλάβρυτα, το αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο, το Πάρκο των Ηρώων 
στο Μεσολόγγι και άλλα.

Στο Φανάρι συναντήθηκαν 
ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και 
ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
για την έκθεση του Βαρλάμη 

« Άγιος Λουκάς ο Ιατρός»
Ο Πατριάρχης δέχτηκε στο Φανάρι 

τον Πρόεδρο του ΔΣ του Νοσοκομεί-
ου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κο Βασίλειο Παπά 
και τον εκπρόσωπο του Πειραματικού 
Εργαστηρίου Βεργίνας κο Παύλο Τρο-
χόπουλο οι οποίοι του μετέφεραν την 
πρόσκληση για την μεγάλη παρουσία-
ση της συλλογής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο 
ΙΑΤΡΟΣ» του αείμνηστου αρχιτέκτονα 
και ζωγράφου Ευθυμίου Βαρλάμη που 
θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στο 
νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Με την έκθεση αυτή το πρωτοπορι-
ακό νοσοκομείο της Μακεδονίας ανοίγει 
τον διάλογο για τη συνέργεια ανάμεσα 
στην Πίστη, την Θεραπεία και την Τέχνη. 
Πως δηλαδή το θρησκευτικό συναίσθη-
μα βοηθάει τους ανθρώπους, και τους 

ασθενείς και τους γιατρούς, στην πολύτιμη θεραπεία. Η εικαστική συλλογή του μεγάλου έλληνα καλλιτέχνη της διασποράς 
είναι ένα σύγχρονο έργο που παρουσιάζει το θέμα της συνέργειας της Πίστης και της Θεραπείας με ένα αποκαλυπτικό τρόπο 
που μόνο η τέχνη μπορεί να κάνει και αυτό γιατί αναφέρεται και στην λογική και το συναίσθημα. 

Το έργο του Βαρλάμη για τον Άγιο 
Λουκά ήταν το τελευταίο εικαστικό έργο 
της ζωής του και μέχρι σήμερα οι πα-
ρουσιάσεις της συλλογής είχαν τεράστια 
απήχηση στο ευρύ κοινό. Ήδη έχει εκδη-
λωθεί ενδιαφέρον και από άλλα μεγάλα 
νοσοκομεία της χώρας μας αλλά και από 
ιδρύματα εκτός Ελλάδος για την παρου-
σίαση των έργων. 

Με την μεγάλη και πρωτότυπη αυτή 
εκδήλωση και την συμμετοχή της Α.Θ.Π 
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαίου κλείνουν με τον καλύτερο και 
πιο ουσιαστικό τρόπο οι λαμπρές εκ-
δηλώσεις με τις οποίες το νοσοκομείο 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ γιόρτασε φέτος την 
επέτειο των είκοσι χρόνων λειτουργίας 
και προσφοράς.

Το Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας 
που ως γνωστό αντιπροσωπεύει το έρ-
γο του Έλληνα δημιουργού σε ολόκληρο 
τον κόσμο, έχει αναλάβει την οργάνωση 
της έκθεσης.

Από σήμερα η ένταξη 
των αγροτών στην ρύθμιση 

των 120 δόσεων
Σύμφωνα με ενημέρωση μέσα από τον ιστότοπο (site)  του ΕΦΚΑ οι οφει-

λές  από ασφαλιστικές εισφορές των ετών 2017 και 2018 των ασφαλισμένων 
στον  ΕΦΚΑ Αγροτών έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ.

Επομένως από σήμερα και διαμέσου της σελίδας του ΚΕΑΟ με τους 
Κωδικούς Taxisnet  ή με την βοήθεια των λογιστών του καθενός οι αγρότες 
μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων για το σύνολο των ει-
σφορών τους στον ΕΦΚΑ Αγροτών μέχρι και το έτος 2018 

Οι ανταποκριτές ΕΦΚΑ Δ.Ε. Μακεδονίδος
Δήμου Βέροιας 
Μπράντη Αθηνά

Χειμώνας Αθανάσιος
ΤΗΛ: 2331351715-728

ΦΑΞ 2331351720
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CMYK

Την πετυχημένη 
πορεία της περσι-
νής περιόδου με 

την ομάδα της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, θέλει να επαναλάβει 
και φέτος ο προπονητής 
Σάκης Θεοδοσιάδης. 
Μπορεί το έργο του να 
είναι εκ των πραγμάτων 
πιο δύσκολο, αφού η 
ομάδα του θα αγωνιστεί 
σε μεγαλύτερη κατηγο-
ρία, όμως ο 44χρονος 
τεχνικός δηλώνει αισι-
όδοξος ότι μέσα από 
την σκληρή δουλειά θα 
εκπληρωθούν οι υψη-
λοί στόχοι της «Βασί-
λισσας».

Ο Θεοδοσιάδης μίλησε στο 
kerkidasport.gr, για το νέο πρω-
τάθλημα, για το πώς κυλάει η 
προετοιμασία, για τον στόχους 
της ομάδας, για τη μεταγραφική 
ενίσχυση, ενώ έστειλε και ένα μή-
νυμα στον φίλαθλο κόσμο της ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ. Αναλυτικά:

Γιατηνμέχριστιγμήςπροε-
τοιμασία:

«Είναι μια περίοδος δύσκολη 
για τους ποδοσφαιριστές με μεγά-
λες εντάσεις, αλλά τα παιδιά αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
προπονήσεων. Δίνουμε μεγάλη 
έμφαση, ειδικά τα πρωινά, στην 
φυσική κατάσταση και το από-
γευμα σε τακτικά κομμάτια. Σιγά 
- σιγά, αρχής γενομένης από την 
Τετάρτη, θα μπαίνουμε στην δια-
δικασία των φιλικών, για να ξεκι-
νήσουν και οι παίκτες να βγάζουν 
τα πράγματα που βλέπουμε και 
να αποκτήσουν μια ομοιογένεια, 
αυτή που είχαμε πέρσι σε πολύ 
μεγάλο βαθμό, ώστε να είμαστε 
έτοιμοι για το πρώτο επίσημο παι-
χνίδι για το κύπελλο που είναι στις 
14-15 Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστούμε την διοίκηση για 
τις συνθήκες που μας προσφέρει. 
Οι εγκαταστάσεις εδώ στο ΑΚΡΟ-
ΡΙΟΝ είναι εξαιρετικές, ενώ το δι-
άστημα των δεκατεσσάρων ημε-
ρών που θα παραμείνουμε στα 
3-5 Πηγάδια είναι αρκετό για να 
δουλέψει μια ομάδα όπως χρειά-
ζεται. Έχουμε βρει ένα εξαιρετικό 
περιβάλλον, οι χώροι είναι πά-
ρα πολύ καλοί και έχουν όλα όσα 
χρειαζόμαστε για να δουλέψουμε 
σωστά».

Γιατημεταγραφικήενίσχυ-
ση:

«Αυτή τη στιγμή η ομάδα 
χρειάζεται άλλους τρεις παίκτες 
σε θέσεις κλειδιά, όπως είναι του 
αριστερού μπακ, του περιφερεια-
κού κυνηγού και ενός παίκτη που 
θα αγωνίζεται στον άξονα, για να 
ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο 
την ομάδα και ποιοτικά.

Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο 
τριήμερο θα έχουμε κλείσει οριστι-
κά το ρόστερ.

Από εκεί και πέρα θα δούμε 
πώς θα πάει η ομάδα στα πρώτα 
φιλικά, αν θα εμφανίσει κάποιες 
αδυναμίες, ώστε την περίπτωση 
αυτή να προχωρήσουμε ενδεχο-
μένως σε μία ακόμη προσθήκη.

Ο στόχος μου είναι να δουλέ-
ψουμε με 24-25 παιδιά για να εί-
ναι λειτουργικοί όλοι κοντά στην 
ομάδα».

Γιατονέοπρωτάθληματης
FootballLeague:

«Δεν μπορούν να γίνουν συ-
γκρίσεις με πέρσι γιατί η κάθε 
χρονιά είναι διαφορετική. Αυτό 
που μπορούμε να πούμε είναι ό-
τι υπάρχουν ιστορικές ομάδες με 
παραστάσεις από τη μεγάλη κα-
τηγορία και σίγουρα θα είναι ένα 

πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό 
πρωτάθλημα. Αυτό που θα κάνει 
την διαφορά είναι το πόση ομο-
ψυχία θα έχουν οι ομάδες, η διάρ-
κεια που θα δείξουν και φυσικά η 
διαχείριση των κρίσεων μέσα στο 
πρωτάθλημα και το πώς μπορούν 
οι ομάδες να αντιμετωπίσουν τέ-
τοιες καταστάσεις.

Εμείς προετοιμαζόμαστε καθη-
μερινά, τόσο αγωνιστικά όσο και 
εξωαγωνιστικά με τις συζητήσεις 
που κάνουμε, ότι μας περιμένει 
μια δύσκολη χρονιά. Πρέπει να 
πάρουμε όλα τα θετικά στοιχεία 
της περσινής χρονιάς, να τα με-
ταφέρουμε και να ξεκινήσουμε μ’ 
αυτά, αλλά και να τα δυναμώσου-
με ακόμα περισσότερο.

Όσον αφορά το περσινό ρό-
στερ που έμεινε, θα προσπα-
θήσουμε να εκμηδενίσουμε τα 
μειονεκτήματα που είχαμε και 
σε συνεργασία με τα παιδιά που 
ήρθανε να βοηθήσουμε την ομά-
δα και να παρουσιαστούμε ακόμα 
καλύτεροι, διεκδικώντας αυτό που 
μας αναλογεί στο πρωτάθλημα». 

Γιατοανέχειπεράσειστους
παίκτες τουςυψηλούςστόχους
τηςνέαςχρονιάς:

«Πιστεύω ότι είναι το αυτονόη-
το. Αυτό δυναμώνει ακόμα περισ-

σότερο και το τελευταίο διάστημα 
το λέμε όλοι, το γεγονός πως όταν 
το εργασιακό σου περιβάλλον εί-
ναι τέτοιο που παρέχει τα πάντα, 
όταν όλοι μας που είμαστε στο 
αγωνιστικό τμήμα έχουμε ηρεμία 
στην δουλεία μας, άρα το μόνο 
που έχουμε να κάνουμε είναι να 
δώσουμε τον καλύτερό μας εαυ-
τό, με τα όποια λάθη, να σκεφτό-
μαστε το πώς θα βελτιωνόμαστε 
κάθε μέρα που βγαίνουμε από το 
γήπεδο και πώς θα παίρνουμε τα 
αποτελέσματα κάθε Κυριακή.

Είμαστε τυχεροί σαν ομάδα 
που έχουμε αυτούς τους ποδο-
σφαιριστές, αυτούς τους χαρακτή-
ρες. Έχουν εμπεδώσει ακριβώς 
σε ποια ομάδα βρίσκονται και τι 
διεκδικούμε. Ειδικά τις πρώτες μέ-
ρες που είμαστε εδώ στο βασικό 
στάδιο είμαι πολύ ενθουσιασμέ-
νος από την υπευθυνότητα, την 
συγκέντρωση και την πειθαρχία 
που έχουν στις προπονήσεις και 
το πόσο κατασταλαγμένα είναι τα 
παιδιά στο τι θέλουν να κάνουν.

Είναι πολύ σημαντικό ότι κρα-
τήσαμε μεγάλο μέρος του περ-
σινού ρόστερ. Ήθελα να επιβρα-
βεύσω τα παιδιά και αυτή είναι η 
αγωνιστική μου φιλοσοφία σαν 
προπονητής, να επιβραβεύσω τα 
παιδιά τα οποία μπορούν να ανέ-

βουν ένα επίπεδο παραπάνω. Σε 
τέτοιες περιόδους άλλοι μένουν, 
άλλοι φεύγουν, έτσι είναι το ποδό-
σφαιρο, δεν μπορούσε να γίνει δι-
αφορετικά. Εμείς, σε συνεργασία 
με την διοίκηση, προσπαθήσαμε 
να κάνουμε κάποιες επιλογές που 
να κολλάνε στα «θέλω» της ομά-
δας.

Πιστεύω ότι τα παιδιά που ήρ-
θαν, μπορούν να δώσουν πολλά 
πράγματα στην προσπάθεια που 
θα κάνουμε φέτος και να βοηθή-
σουν και την ομάδα και τους συ-
μπαίκτες τους, αλλά και τον εαυτό 
τους».

Για τονφίλαθλο κόσμο της
ομάδας:

«Αυτό που έχουμε να πούμε 
είναι ότι τον θέλουμε σύμμαχο και 
θέλουμε να βρίσκεται δίπλα μας, 
σ’ αυτή την δύσκολη καινούργια 
προσπάθεια που ξεκινάμε. Η ΒΕ-
ΡΟΙΑ έχει πολύ κόσμο, έχω αγω-
νιστεί σαν ποδοσφαιριστής στο 
παρελθόν σε γεμάτο γήπεδο στη 
Βέροια και το στοίχημα το δικό 
μας είναι σιγά-σιγά να τον φέρου-
με πίσω, για να στηρίξει τις προ-
σπάθειες και να είναι ο δωδέκατος 
παίκτης της ομάδας μας».

πηγή: kerkidasport.gr

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:«Ναφέρουμεπίσωστογήπεδο
τονκόσμομας»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ
Ανακοινώνουμε την διεξαγωγή Γενικής 

Συνέλευσης-Εκλογών του Σωματείου μας , 
την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και ώρα 
20:00 στα γραφεία της ομάδας. Εάν δεν υπάρ-
χει απαρτία στην 1η γενική συνέλευση θα επα-
ναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.

Με θέματα της Γενικής Συνέλευσης
1) Διοικητικός – Αγωνιστικός απολογισμός
2) Οικονομικός απολογισμός
3) Οικονομικός προϋπολογισμός νέας α-

γωνιστικής χρονιάς
4) Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης - διε-

νέργεια των Εκλογών
7) Εκλογή τριμελείς (03) Εφορευτικής ε-

πιτροπής , υπεύθυνης για τη διενέργεια των 
εκλογών.

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται μέχρι την Κυριακή 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 , στον 
Γεν.Γραμματέα ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΕΒΕΤΖΙΔΗ Κιν. 6947940861

Απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής σας ταυτότητας
Δικαίωμα ψήφου , όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
Ετήσια συνδρομή 15€.
Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και επιτακτική!!!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1952

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 9ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

CMYK

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την Ίλζε Λογδανί-
δου  που ήταν 3η Πανελληνιονίκης στο 7θλο στην 
κατηγορία κ 23  ΝΓ και συνέχεια στις  καλές εμφα-
νίσεις για τους αθλητές της  Γ.Ε. Νάουσας, στους 
Πανελλήνιους  συνθέτων αγωνισμάτων  που έγιναν  
στην Θεσσαλονίκη  το Σαββατοκύριακο  3,4,/8 . Η 
Γ.Ε.Νάουσας συμμετείχε με 4 αθλητές φέρνοντας τα 
παρακάτω αποτελέσματα:

Ίλζε Λογδανίδου  ήταν  3η στο Έπταθλο στην κα-
τηγορία των Ν.Γυναικών  και 6η στην κατηγορία των 
Γυναικών με  4.613 β. με επιδόσεις: (100εμπ.15’’24/
ύψος 1.57 /σφαίρα 9.00 /200μ.27’’28/ μήκος 5.68/ 
ακόντιο 30.74/800μ. 2’29’’01).

Γιώργος Στεφανής  με επίδοση 6.282 β. ήταν 6ος 
στο Δέκαθλο στην κατηγορία  των Ανδρών με επι-
δόσεις: (100μ.12’’02/μήκος 6.30/σφαίρα 12.90/ύψος 
1.92/ 400μ. 54’’0 / 110εμπ. 16’’36/ δίσκο 31.96/ επι 
κοντώ 3.50 / ακόντιο 55 / 1500μ.4’51’’46) 

Κασαπίδης Θανάσης  με επίδοση 4.830β. ήταν 
6ος στο Δέκαθλο στην κατηγορία των Παίδων με ε-
πιδόσεις: (100μ.12’’48/μήκος 6.08/σφαίρα 9.83/ύψος 
1.82/ 400μ.55’’89 / 110εμπ. 18΄΄02 / δίσκο 22.38/ επι 
κοντώ 2.30/ ακόντιο 39.28 / 1500μ. 5’08’’21).

Ιωάννα Στεφανή ήταν  13η στο Έπταθλο στην 
κατηγορία των Γυναικών με  3850 β. με επι-
δόσεις: (100εμπ.16’’82/ύψος 1.48 /σφαίρα 11.64 
/200μ.29’’29/ μήκος 4.64/ ακόντιο 33.22/800μ. 
2’50’’28)

Μια ακόμη μεγά-
λη επιτυχία για την 
Κάτια Πατσίκα, στο 
πανελλαδικό τουρ-
νουά τένις Ε2 που 
διοργανώθηκε από 
τις 2-4 Αυγούστου 
στις Σέρρες για κο-
ρίτσια 12 ετών. Η 
νεαρή βεροιώτισσα 
τενίστρια κατέκτησε 
την πρώτη θέση στα 
μονά(στα διπλά δεν 
συμμετείχε καθόλου, 
δεν είχε βαθμολογι-
κό ενδιαφέρον) και 
πραγματοποίησε έ-
να από τα καλύτερα 
τουρνουά της. Στην 
πορεία της μέχρι τον 
τελικό απέκλεισε την Μαρκοπούλου(Νεάπολη Θες/
νικης) με 6-0 6-2, την Τσακίρη(Ο.Α. Λέσβου) με 6-2 
6-0, στον ημιτελικό την Μπαλινάκου(Θησέας Αγ. 
Δημητρίου-Αθήνα) με 6-0 6-1. 

Οτελικός-θρίλερμετηναπόλυτηανατροπή
Ο τελικός με την Ελένη Χατζηαβραάμ(Καβάλα) 

ξεπέρασε τις 3 ώρες σε διάρκεια, ήταν ένα πραγ-
ματικό θρίλερ για γερά νεύρα και κάτω από δύσκο-
λες συνθήκες δεδομένων των υψηλών θερμοκρα-
σιών. Η Κάτια ήταν ανύπαρκτη στο πρώτο σετ που 
έχασε με 0-6, ενώ η καβαλιώτισσα Χατζηαβραάμ 
που ήταν αλάνθαστη έδειχνε ότι θα τελειώσει εύ-
κολα τον τελικό, αφού έφτασε στο δεύτερο σετ να 
κερδίζει με 1-4 game.

Εκεί κάπου άρχισε να «ξυπνάει» η βεροιώτισσα 
τενίστρια, που κινδύνευσε όταν ήταν πίσω στο 
δεύτερο σετ με 3-5 game και κατάφερε να «σβή-
σει» δύο match point της αντιπάλου. Με υπερπρο-
σπάθεια και με την πλάτη στον τοίχο κατάφερε με 
εκπληκτική απόδοση να ισοφαρίσει και να πάει το 
σετ στο tiebreak, κάνοντας την απόλυτη ανατροπή. 
Εκεί μίλησε η ψυχραιμία και η τεράστια θέληση της 
Κάτιας Πατσίκα που «καθάρισε» με 7-1, πήρε το 
δεύτερο σετ, ισοφάρισε και οδήγησε τον τελικό σε 
τρίτο σετ.

Παρά την κούραση από την υπερπροσπάθεια 
που είχε καταβάλει μέχρι εκείνη την στιγμή, η βε-

ροιώτισσα αθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο 
στην Χατζηαβραάμ και επιβλήθηκε με 6-1 στο τρίτο 
σετ, κατακτώντας για πρώτη φορά πανελλαδικό Ε2 
στα μονά. Το σκορ του αγώνα 0-6 7-6(7-1) 6-1. 

Μεγάλη επιτυχία για την Ίλζε Λογδανίδου 
της Γ.Ε. Νάουσας

Τααποτελέσματατωντεσσάρωναθλητώντης

ΤΕΝΙΣ 
Μετάαπόέναντρίωρο
τελικό-θρίλερστιςΣέρρες

Πρώτη πανελλήνια νίκη στο Ε2
κατέκτησε η Κάτια Πατσίκα

Πρώτη προπόνηση την  Δευτέ-
ρα 5 του Αυγούστου, για την 
ομάδα της Νίκης Αγκαθιάς 

ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν 
2019-2020.

Ο ασπρόμαυρος σύλλογος μετά την περσινή 
παρθενική του συμμετοχή στη Γ Εθνική κατηγορία, 
όπου και αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη του 
2ου ομίλου, φέτος αλλάζει ριζικά το σχεδιασμό του. 
Με βάση την ολοκληρωτική σχεδόν ανανέωση, το 
project της φετινής ομάδας που χτίζεται ρίχνει κατα-
κόρυφα το μέσο όρο ηλικίας του έμψυχου δυναμικού 
κάτω των 23 ετών.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ένας από τους 
ελάχιστους παραμένοντες από πέρυσι, ο τεχνικός 

Σταύρος Κωστογλίδης, οι φετινοί στόχοι της ομάδας 
διαφοροποιούνται εντελώς. Δίνεται πλέον έμφαση 
στην παραγωγή και εξέλιξη νέων και ταλαντούχων 
ποδοσφαιριστών. Εντέλει χτίζεται μία ομάδα απαλ-
λαγμένη από το άγχος και όλους τους περαιτέρω 
παράγοντες του πρωταθλητισμού, αποφασισμένη 
να παίξει όμορφο και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ε-
ντός των ημερών αναμένεται η προσθήκη 3-4 πιο 
έμπειρων ποδοσφαιριστών, ώστε να συμπληρωθεί 
οριστικά το παζλ του ρόστερ της νέας ομάδας. Τους 
22 νεαρούς ποδοσφαιριστές που έδωσαν το παρών 
στη  πρώτη της ομάδας, καλωσόρισε αρχικά ο πρόε-
δρος της Νίκης Αριστείδης Ματσούκας.

Ακολούθησε η γνωριμία με τον προπονητή και 
τους άμεσους συνεργάτες του, λίγο πριν πατήσουν 
χορτάρι για πρώτη φορά φέτος.

πηγή. kerkidasport.gr

Ξεκίνησετηνπροετοιμασίατης
ηανανεωμένηΝίκηΑγκαθιάς



Για φαντάσου… Αν μπορού-
σες να ακούσεις τη φωνή των 
λουλουδιών ή των αστεριών… 
Αν μπορούσες να ταξιδέψεις μέ-
χρι τον Άρη και να δεις πως μια 
μέρα οι άνθρωποι θα καταφέ-
ρουν να ζήσουν εκεί! Φαντάσου 
μια Βιβλιοθήκη να μετατρέπεται 
σε σχολή μαγείας και μέσα από 
τα βιβλία να ξεπηδούν οι ήρωες 
τους ή ακόμα η Βιβλιοθήκη αυτή 
να γίνεται μια χρονομηχανή! Φα-
ντάσου τα όνειρα σου να γίνουν 
μια ιστορία που θα φτιάξεις και 
θα παίξεις με εσένα πρωταγωνι-
στή! Όλα αυτά και πολλά ακόμη 
θα μπορέσουν να ζήσουν τα παι-
διά που θα συμμετάσχουν στην 
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 
2019, με θέμα «Για φαντάσου…». Πρόκειται για μια σειρά 
βιωματικών δράσεων, που στόχο έχουν να αναπτύξουν και 
να απελευθερώσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα 
των παιδιών.

Η φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία αποτελεί μία συνεργα-
σία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και του Δι-
κτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) της ΕΒΕ με το Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη. Σας περιμένουμε!

 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
Εργαστήρια για παιδιά
Εγγραφές από Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019
 
Τετάρτη 7 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Μικρά ξυπνήματα. Τα μικρά ξυπνήματα 

είναι ένας κύκλος. Ένας κύκλος από εικόνες για τον ύπνο και 
τον ξύπνιο. Ένας κύκλος από στιγμές, μικρές και μεγάλες. 
Όπως ο κύκλος της ζωής. Για παιδιά 6-8 ετών. Με τη δασκά-
λα Αμαλία Κυριαζάκη. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά 
της Βιβλιοθήκης.

 
Πέμπτη 8 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Ταξίδια του νου: όλη η γη στα χέρια σου. 

Τα βιβλία είναι παράθυρα απ’ όπου βλέπουμε τον κόσμο. 
Και συχνά οι ήρωες μας προσφέρουν μαγικά ταξίδια Θα 
ανοίξουμε πολλά παράθυρα για να δούμε πόσο μακριά φτά-
νει ο κόσμος κι άλλα παράθυρα για να δούμε πόσο μικρός 
μπορεί να γίνει ο κόσμος. Για παιδιά 7-10 ετών. Με την εκ-
παιδευτικό Έλενα Αντωνιάδου. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 

Παρασκευή 9 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Φύσα, φύσα το φεγγάρι.  Το φεγγάρι, αι-

ώνιο σύμβολο στους μύθους, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, 
την ποίηση και την πεζογραφία, τον κινηματογράφο, τη ζω-
γραφική. Το φεγγάρι, που ακολουθεί τον κύκλο του χρόνου 
και της ζωής. Ένα ταξίδι στο φεγγάρι μέσα από παραμύθια 
της προφορικής παράδοσης και της λογοτεχνίας.Για παιδιά 
5-7 ετών. Με τη δασκάλα Αμαλία Κυριαζάκη. Με προεγγρα-
φή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Δευτέρα 12 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Τα μαξιλάρια των ονείρων μου.  Δημι-

ουργούμε μαξιλάρια που στη μία όψη τους απεικονίζουν τα 
όνειρά μας που θέλουμε να πραγματοποιηθούν και στη άλλη 
μεριά τους φόβους που θέλουμε να ξορκίσουμε. Για παιδιά 
7-10 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιο-
θήκης.

 
Τρίτη 13 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Μια βαλίτσα με εισιτήριο μια σελίδα.Ένα 

πρόγραμμα φτιαγμένο για καλοκαίρι αλλά ιδανικό για όποια 
εποχή θελήσει κανείς όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα 
ταξίδια με μια βαλίτσα με εισιτήριο. Για παιδιά 8-12 ετών. Με 
τη δασκάλα Αμαλία Κυριαζάκη. Με προεγγραφή. 
Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Εργαστήρια για παιδιά
Εγγραφές από Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019
 
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Να μας μιλούσαν τα άστρα 

και να μας έλεγαν την ιστορία τους. Ένα εργα-

στήριο για τους αστερισμούς και τους μύθους τους, ένα τα-
ξίδι στον ουρανό και στα αστέρια. Για παιδιά 8-12 ετών. Με 
τη δασκάλα Αμαλία Κυριαζάκη. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Τα κείμενα και οι εικόνες,  οι ήρωες και οι 

τίτλοι  να ξέφευγαν από τα βιβλία!  Πρωί στη Βιβλιοθήκη, οι 
πόρτες ξεκλειδώνουν… Λίγα βιβλία πεσμένα στο πάτωμα, 
ανοιχτά. Οι λέξεις τους, οι ήρωες τους, οι εικόνες τους, οι 
τίτλοι τους, οι σελίδες τους, όλα έπεσαν από μέσα και χάθη-
καν στον χώρο της Βιβλιοθήκης. Αν δεν τα βοηθήσουμε να 
επιστρέψουν, οι ιστορίες θα χαθούν για πάντα. Για παιδιά 
9-12 ετών. Με την εκπαιδευτικό Έλενα Αντωνιάδου. Με προ-
εγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Ανακαλύπτοντας τα υλικά και τον ήχο 

της γλώσσας μου. Γνωρίζουμε την έννοια του ρυθμού και 
της μουσικότητας της γλώσσας μας με τρόπο οργανικό και 
αναπτύσσουμε την φαντασία μας μέσω των ήχων και της 
μουσικής παίζοντας. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. 
Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.00 το πρωί
Για φαντάσου… Να ήσουν μάγος! Η Βιβλιοθήκη μετατρέ-

πεται σε σχολή μαγείας. Πείτε τη μαγική λέξη «Αλοχομούρα» 
για να ξεκλειδώσετε την πόρτα της και  ανακαλύψτε τον 
πραγματικό, αλλά εξίσου μαγικό, κόσμο! Για παιδιά 9-12 ε-
τών. Με την εκπαιδευτικό Έλενα Αντωνιάδου. Με προεγγρα-
φή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε δύο ερ-
γαστήρια.Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να ενημερώ-
νουν σε περίπτωση ακύρωσης.

Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριότη-
τες είναι περιορισμένος.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, Έλλης 8 ή στο τηλ. 
2331024494, www.libver.gr  
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«Για φαντάσου…» στην καλοκαιρινή 
εκστρατεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
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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
Τετάρτη 7-8-2019

16:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

16:00-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-
66755

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355 

Φαρμακεία

Τις βάσεις για τη νέα ποδο-
σφαιρική χρονιά ξεκίνησε 
να βάζει εδώ και πέντε μέρες 

η ΒΕΡΟΙΑ, η οποία μέχρι τις 14/8 
θα συνεχίσει το βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας της στους πρόποδες 
του Βερμίου και συγκεκριμένα στην 
περιοχή του Αγίου Παύλου, στην 
Κουτσούφλιανη της Νάουσας.

Η «Βασίλισσα», που όπως διαπιστώσαμε κα-
τά την επίσκεψή μας, διατηρεί το οικογενειακό 
κλίμα από την περσινή περίοδο, που θα είναι το 
όπλο στην φαρέτρα της και φέτος, δείχνει από 
την αρχή ότι ως μοναδικό στόχο έχει την άνοδο 
στην επόμενη κατηγορία, την Superleague2 και 
μάλιστα αυτό θέλει να το πετύχει με την κατάκτη-
ση της πρώτης θέσης.

Το kerkidasport.gr, επισκέφθηκε την Βεροιώτι-
κη αποστολή στο «ορμητήριό της», το θαυμάσιο 
αθλητικό κέντρο του Ξενοδοχείου ΑΚΡΟΡΙΟΝ, 
όπου οι Βύλλης Γαλανομάτης και Λεωνίδας Οι-
κονόμου μίλησαν με προπονητικό τιμ, ποδοσφαι-
ριστές και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ 
Κώστα Μπίκα.

ΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΦΙΛΙΚΩΝ
Συνολικά έξι φιλικά παιχνίδια, δύο στην διάρ-

κεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας της και 
τέσσερα κατά το τρίτο στάδιο, θα δώσει η «Βα-
σίλισσα», μέχρι την έναρξη των υποχρεώσεών 
της στο κύπελλο Ελλάδος, που είναι προγραμ-
ματισμένες για το Σαββατοκύριακο 14-15 Σεπτεμ-
βρίου, με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα της F.L. 
αρχίζει στις 29/9.

Συγκεκριμένα:
7/8 (Τετάρτη) ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ο.Κ. Κ20
12/8 (Δευτέρα) ΒΕΡΟΙΑ – Κισσαμικός
18/8 (Τετάρτη) ΒΕΡΟΙΑ – Τρίγλια
25/8 (Κυριακή) Σε αναζήτηση αντιπάλου
1/9 (Κυριακή) Με Καβάλα (δεν έχει οριστεί η έδρα)
8/9 (Κυριακή) Με αντίπαλο ομάδα της S.L.
14 ή 15/9 Αγώνας κυπέλλου Ελλάδος

ΤΟΡΟΣΤΕΡ
Μέχρι στιγμής και με την τελευταία απόκτηση 

του Πολύζου, το ρόστερ της ΒΕΡΟΙΑΣ αριθμεί 22 
συνολικά ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι εξής:

Αλέξανδρος Βεργώνης
Αλέξανδρος Ζούρκος
Αργύρης Μουρατίδης
Αστέριος Μουχάλης
Γιάννης Ιωάννου

Γιώργος Σκαθαρούδης
Γιώργος Μπλέτσας
Γιώργος Βασίλτσης
Δημήτρης Μεληκιώτης
Δημοσθένης Χαντζάρας
Δούκας Λεφίδης
Κώστας Τρούπκος
Πρόδρομος Μπλατσιώτης
Σάκης Κανούλας
Στέλιος Μαραγκός
Μαρσέλο Πέντα
Παναγιώτης Βοσνιάδης
Νίκος Ζούρκος
Αλμπέρτο Σιμόνι
Βασίλης Τσιμόπουλος
Δημήτρης Στάμου
Στέφανος Πολύζος

πηγή. kerkidasport.gr

Επί Ημαθιώτικου εδάφους βάζει τις 
βάσεις για τη νέα σεζόν η «Βασίλισσα»

Το πρόγραμμα των φιλικών
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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  παρα-
δοσιακό ψητοπωλείο, 
έτοιμο σε πλήρη λει-
τουργία στην οδό Στα-
δίου στη Βέροια. Τιμή 
προσιτή-συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6970 229546, κ. 
Ευθύμη.

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 βοηθός 
κομμωτηρίου με βασι-
κές γνώσεις κομμωτι-
κής για βαφές, λουσί-
ματα κ.λπ., με πλήρες 
ωράριο. Τηλ.: 6974 
648212.

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 

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.



13ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

για σέρβις και για κουζίνα α-
πό ψητοπωλείο στο Μακρο-
χώρι. Τηλ.: 23310 43222, 
μετά τις 6.00 μ.μ.

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.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πω-
λητή, κύριο ή κυρία με γνώ-
σεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασί-

ας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονί-
κης. Παραλαβή βιογραφι-
κών και δικαιολογητικών 
για αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κε-
ντρικά γραφεία της εται-
ρείας  οδός Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσό-
ντα: 1) πτυχίο οικονομι-
κά-λογιστικά, 2) άπται-
στα Αγγλικά, 3) επιθυ-
μητά Ισπανικά, 4) πολύ 
καλή γνώση υπολογι-
στών. Αποστολή βιο-
γραφικών (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 ι ρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 
άτομα φύλακες , με ά-
δεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πλη-
ροφορίες με ραντεβού 
γ ια  συνέντευξη 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€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/9 -350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2ΔΣΚ Α.Θεξαιρετικο,προσοψης ,κοπλαμ,πορτα 
σαφ. 280€

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  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 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   Ευκαι-
ρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες 
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
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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  Φ ι λόλογος ,  με 

φροντιστηριακή πείρα και εξειδίκευ-
ση στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου (μεμονωμένα και σε 
γκρουπ). Τιμές προσιτές και απο-
τελέσματα εγγυημένα. 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, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και 
πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά κρα-
σιά. 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 Η κλιματική αλλαγή είναι υπεύθυνη για 
το λιώσιμο των πάγων. Και τα μπραζίλ μαγιό 
θαρρώ…

 
P Αθώοι εμείς δηλαδή, που δεν έχουμε 

ούτε βρακί να φορέσουμε.
 
P Για να μην πω για βρεγμένους κώλους. 

Έχουμε ξεχάσει την αίσθηση.
 
P Με την αγάπη πάντως εμείς συμβά-

λουμε καθοριστικά στην αύξηση της θερμο-
κρασίας στον πλανήτη. Δια της τριβής.

 
P Ε πώς! Τα πρώτα επτά χρόνια γάμου, 

διότι ‘ανάβαμε’ πολύ ο ένας τον άλλον.
 
P Ενώ από το όγδοο και μετά, όπου εί-

μαστε μαζί ‘χτυπάει κόκκινο’.
 
P Απλώς τα φέρνει μία η άλλη η αγάπη, 

που στο κρεβάτι είναι πάγος.
 
P Μ’ αυτούς τους πάγους που λιώνουν, 

όμως, πάλι κρυωμένος θα μας έλθει φέτος 
τα Χριστούγεννα ο Άγιος Βασίλης.

 
P 141 και σήμερα!

 
P Το υπερτηλεσκόπιο της NASA ανα-

κάλυψε έναν πλανήτη που μοιάζει πολύ με 
τη Γη και γι’ αυτό μπορεί να κατοικηθεί. Αν 
ισχύει και εκεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ, έχει 
καλώς.

 
P Σε απόσταση 31 ετών φωτός από τη Γη 

ο νέος πλανήτης. Λογικά στα 32 καίγεσαι.
 
P Τώρα οι επιστήμονες ψάχνουν να 

βρουν αν είναι πιο μακριά τα 31 έτη φωτός 
ή τα 99 της επιτροπείας.

 
P Είναι ο εξωπλανήτης GJ357d. Κατά το 

γνωστό τραγουδάκι: Τούτος ο GJ357d που τον 
πατούμε / όλοι μέσα θε να μπούμε!

 
P Διπλάσιος, λέει, από τη Γη. Πάλι για 

τους οικοπεδοφάγους έφεξε.
 
P Και εξαπλάσιος σε μάζα. Για να χωράμε 

κι οι πιο χοντροί.
 
P Από βαρύτητα δεν μας λένε τίποτε 

και ανησυχώ. Πάλι 100 κιλά θα είμαστε και 
στον GJ357d;

 

P Και:
 
Ένα βράδυ εκεί που ετοιμαζόταν κάποιος 

να πάει να κοιμηθεί, βλέπει τον ένα του όρχι 
να είναι μπλε. Τρελάθηκε! Την άλλη μέρα πάει 
κατευθείαν στον γιατρό. 

-Δυστυχώς, είναι μια μορφή σήψης και πρέ-
πει οπωσδήποτε να το κόψουμε, γιατί υπάρχει 
κίνδυνος να επεκταθεί σε όλο το σώμα. 

Κόβει τον έναν όρχι ο φουκαράς, αλλά τα 
βάσανα του δεν είχαν τελειώσει. Σε έναν μήνα 
βλέπει ότι και ο άλλος όρχις είχε γίνει μπλε. 
Φοβισμένος πάει στον γιατρό, που του λέει 
ακριβώς το ίδιο. 

-Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για όλο 
σας το σώμα. Η εγχείρηση πρέπει να γίνει ά-
μεσα. 

Το ηθικό του δεν μπορούσε να πέσει πιο χα-
μηλά. Αναγκαστικά κόβει και τον άλλο όρχι, για 
να σώσει τη ζωή του. Η μόνη του παρηγοριά 
ήταν, ότι του είχε μείνει το κυριότερο όργανο, 
που του υπενθύμιζε ότι ήταν άντρας. 

Είχε περάσει κάνας μήνας, όταν είδε ότι και 
το τελευταίο δείγμα ανδρισμού του είχε γίνει 
μπλε. Αποφασίζει να πάει σε άλλο γιατρό, μή-
πως και υπάρχει κάποια θεραπεία, γιατί δεν 
χώραγε στο μυαλό του, ότι θα έπρεπε να κόψει 
ό,τι του είχε απομείνει. Αφού τον εξέτασε προ-
σεκτικά ο γιατρός, του λέει. 

-Δεν έχετε τίποτα σοβαρό κύριε. Θα σας σύ-
στηνα να αγοράσετε ένα μπλουτζίν καλύτερης 
ποιότητας, γιατί αυτό ξεβάφει!

K.Π.
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