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Η επαγγελματική
εκπαίδευση
είναι
προτεραιότητά
μας!

Η εκμίσθωση των 3-5 Πηγαδιών,
στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας
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Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να
εισακουσθούν οι ευχές του προέδρου…
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κράτους,
Χριστοδούλου, Σω
υ νεομ.
Ιλαριωνος, Ιωάννο

Ο ΓΑΠ και τα ρεκόρ
σε περίπτωση που εκλεγεί
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
Τελικά ενώ όλοι περιμέναμε ανακοίνωση υποψηφιότητας
την Πέμπτη από τον Γιώργο Παπανδρέου, ήρθε χθες
το βράδυ την ώρα των δελτίων ειδήσεων. Ποιος θα
μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη; Πάντως
υπάρχουν και κάποια ρεκόρ που πάει να σημειώσει ο κ.
Παπανδρέου εφόσον εκλεγεί. Αν ο Γιώργος Παπανδρέου
εκλεγεί πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, θα γίνει ο μοναδικός που
έχει υπάρξει πρόεδρος σε τρία διαφορετικά κόμματα
(ΠΑΣΟΚ, ΚΙΔΗΣΟ, ΚΙΝΑΛ), ενώ θα είναι και ο μοναδικός
που μετά το τέλος της πρωθυπουργίας του, θα έχει
επιστρέψει στην... ενεργό πολιτική για να διεκδικήσει
εκ νέου ηγεσία κόμματος. Να θυμίσουμε επίσης ότι
ο πρώην πρωθυπουργός, εκτός από τα 2 χρόνια που
πέρασε στην πρωθυπουργία της χώρας, την οποία
και παρέδωσε στον Λουκά Παπαδήμο, έχει υπάρξει
παλιότερα υπουργός Εξωτερικών αλλά και Παιδείας,
υφυπουργός Πολιτισμού και αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών. Ο ΓΑΠ μίλησε για Νέα Αλλαγή, την οποία
τελικά θα πρέπει να εκλεγεί για να αποδείξει ότι μπορεί
να την φέρει σε έναν πολιτικό χώρο που ταλαιπωρείται
τα τελευταία χρόνια.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Σε ένα σύντομο βίντεο, όλα τα εκθέματα
του Λαογραφικού Μουσείου Πολυδενδρίου

Τις μόνιμες εκθέσεις που λειτουργούν στο Λαογραφικό του Μουσείο
κατέγραψε και παρουσιάζει με ένα
σύντομο βίντεο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυδενδρίου Ημαθίας. Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον Θεολόγο Μαρμάγγελο σε συνεργασία και
με την συναίνεση του πολιτιστικού
συλλόγου Πολυδενδρίου και ξεναγός
στην ψηφιακή αυτή εφαρμογή, που
αποκαλύπτει τους θησαυρούς και καταδεικνύει την ταυτότητα του Μουσείου, είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας
του Λ.Μ.Π.Η. κ. Αστέριος Μπάτσιος.
Ως σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας, σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα να επιχειρήσει μια πολυεπίπεδη
γνωριμία με τα αντικείμενα που φιλοξενεί το Μουσείο. Το βίντεο μπορεί κάποιος να το δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.youtube.com/
watch?v=l88tRYaKtyM.
Το Λαογραφικό Μουσείο Πολυδενδρίου Ημαθίας είναι ανοιχτό στο
κοινό και έχει ως έργο τη συλλογή,
τη διατήρηση, τη μελέτη και την έκθεση αντικειμένων και στοιχείων του
παρελθόντος και του παρόντος, που
χαρακτηρίζουν τον ανθρώπινο λαϊκό
πολιτισμό και το περιβάλλον του και
στο Διοικητικό του Συμβούλιο συμμετέχουν οι: Ειρήνη Αντωνακάκη (Πρόεδρος), Θωμάς Μπάτσιος (Αντιπρόεδρος) Γεώργιος Σιαπάκας (Γραμματέας), Αστέριος Μπάτσιος (Ταμίας) και
Χρήστος Κεφτές (Μέλος).
Διαθέστε λίγο χρόνο γιατί αξίζει να
το δείτε και να πάρετε μια ιδέα από
την καθημερινή ζωή στο ορεινό Πολυδένδρι τα παλιά τα χρόνια που δεν ήταν καθόλου αυτονόητες οι σημερινές
ανέσεις των σπιτιών!

Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να εισακουσθούν
οι ευχές του προέδρου…

Ο πρόεδρος της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.
Παναγιώτης Χαρέλας χθες το μεσημέρι(Τετάρτη 20/10) ήταν καλεσμένος στα Λαϊκά&Αιρετικά του ΑΚΟΥ 99.6 και πριν απαντήσει στα
δημοσιογραφικά ερωτήματα ευχήθηκε ο Άγιος Αρτέμιος προστάτης
των αστυνομικών που γιόρταζε
χθες, να βοηθήσει τον συνάδελφό
του Μπάμπη Παπαδόπουλο που
νοσηλευόταν διασωληνομένος στο
νοσοκομείο Βέροιας και έδινε την
μάχη του με τον κορωνοϊό. Το τραγικό είναι ότι λίγα λεπτά πριν ο άτυχος αρχιφύλακας είχε καταλήξει,
βυθίζοντας σε θλίψη την αστυνομική οικογένεια της Ημαθίας.
(Διαβάστε στο αυριανό φύλλο ολόκληρη την συνέντευξη του προέδρου των Συνοριοφυλάκων Παναγιώτη
Χαρέλα, ο οποίος μιλά για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων λαθροδιακίνησης στην «κομβική» Ημαθία,
τις νέες μεθόδους διακίνησης παράνομων μεταναστών μέσω Μ.Μ.Μ και έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών
Covid-19 και φυσικά λεπτομέρειες από την επιτυχία σύλληψης μέλους του κυκλώματος)

Τι μας θυμίζει…
Όταν οι οικογένειες έχουν γερές βάσεις!..

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Μνήμες δεκαετίας 1990…
Μπαμπάς Μητσοτάκης – Μπαμπάς Παπανδρέου

…2021
Υιός Μητσοτάκης – Υιός Παπανδρέου
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ξεκινούν
μαθήματα χορού
αρχαρίων ενηλίκων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη των δια ζώσης μαθημάτων χορού αρχαρίων ενηλίκων από
τον χοροδιδάσκαλο κ. Κυριάκο Παλασίδη..
Η παράδοση όλων των χορών με ζωντανή μουσική αποκτά
το πραγματικό της νόημα όταν διδάσκεται στην Εύξεινο Λέσχη
Βέροιας όπου η ιστορία και ο πολιτισμός είναι ιδέες ανεξίτηλες
που υπηρετεί ο σύλλογος μας.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη βράδυ στις 7 μμ,
στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του πολιτιστικού κέντρου
της λέσχης, στο Πανόραμα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα και
αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα.
Για εγγραφή καθώς και για κάθε απορία οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή
– Πέμπτη, ώρες, 17:00-21:00 στο τηλ. 23310 72060 και στο
τηλ. 6983503676.
Με τιμή
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Υποτροφίες
σπουδών σχολικού
έτους 2021-2022
Η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών Νάουσας, πιστή στο πνευματικό της έργο εδώ και 21
έτη χορηγεί υποτροφίες σπουδών, θέλοντας
παράλληλα να συμβάλει
στη στήριξη της τοπικής
επιστημονικής κοινότητας. Οι υποτροφίες δίνονται -με κοινωνικά κριτήρια- σε φοιτητές που
διακρίθηκαν για το ήθος τους και αποσκοπούν στην ενίσχυση
και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
Αφορούν στους νέους, οι οποίοι επιτυγχάνουν την είσοδό τους
στο Πανεπιστήμιο αλλά και στις μεταπτυχιακές τους σπουδές και
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ονείρων τους και στην ύπαρξη
μιας καλύτερης προοπτικής στο μέλλον. Η Αδελφότητα στέκεται
δίπλα στις οικογένειες, οι οποίες κάνουν τόσο μεγάλες θυσίες,
ώστε να εκπληρώσουν την αποστολή τους.
Για το σχολικό έτος 2021- 2022 αποφάσισε να χορηγήσει 4
ετήσιες υποτροφίες σπουδών σε φοιτητές της πόλης μας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι της 12 Νοεμβρίου 2021 να ταχυδρομήσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά :
1. Βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστημίου,
2. Εκκαθαριστικό Εφορείας ( Το εισόδημα -ατομικό και οικογενειακό και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου- να
είναι τέτοιο που να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα, οικονομική
κάλυψη των σπουδών του),
3. Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης,
4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vkaragiannopoulou@yahoo.gr
Διεύθυνση Γραφείου: Βενιζέλου 32 , 59200 Νάουσα
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος		
Η Γραμματέας
Βίκυ Σμυρλή- Δεληχρήστου Βασιλική Καραγιαννοπούλου
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Στο Πλατύ το «Διαδραστικό Εργαστήρι Διαχείρισης
Συναισθημάτων με την Τρίτη Ηλικία» του «ΕΡΑΣΜΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Συλλόγου
Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», το
απόγευμα της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου, με ηλικιωμένους
συμπολίτες μας στο
Πλατύ Ημαθίας, στο
πλαίσιο του Βιωματικού Σεμιναρίου, με
τίτλο: «Διαδραστικό
Εργαστήρι Διαχείρισης Συναισθημάτων
με την Τρίτη Ηλικία».
Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καππαδοκών Πλατέος
«Ο Βαρασός», με την
υποστήριξη του Προέδρου κ. Χρήστου
Γεωργιάδη και «αγκαλιάστηκε» θερμά από
το κοινό των συμμετεχόντων, σε μια ιδιαιτέρως ενθουσιώδη ατμόσφαιρα.
Με την επιμέλεια και καθοδήγηση της Ομάδας Συντονισμού της δράσης και ειδικότερα των: Ευμορφίας Μήτσιου - Ψυχολόγου – Ψυχοθεραπεύτριας, Ολυμπίας Λαζαρίδου - Κοινωνικής Λειτουργού και Κατερίνας Σωτηρίου - Μουσικού, η θεματική της συνάντησης εστίασε
στα «Προχωρημένα χρόνια και τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας» με στόχο την κατανόηση και τη διαχείριση συναισθημάτων, μέσω της μουσικο-ψυχοθεραπευτικής μεθόδου, και με εκφραστικά εργαλεία το ρυθμό, τη μελωδία, την κίνηση και τον αυτοσχεδιασμό.
Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις στον ίδιο χώρο με ανάλογα θέματα.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

21/10/21 - 27/10/21

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη
διασκέδαση.

Συσκευές καθαρισμού αέρα
(με φίλτρα ενεργού άνθρακα και Hepa)
 απολύμανση πριν κάθε προβολή,
 μεγάλες αποστάσεις
 περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
 αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και
έξοδο
Venom : Let there be Carnage
(marvel)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:
Πέμπτη 21/10 – Παρασκευή 22/10 –
Δευτέρα 25/10 – Τρίτη 26/10 – Τετάρτη 27/10 στις 20.30
Σάββατο 23/10 και Κυριακή 24/10 στις 19.00 και 21.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά
στην σελίδα www.cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: Αντι Σέρκις
Σενάριο: Κέλι Μάρσελ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Μισέλ Γουίλιαμς, Ναόμι Χάρις, Γούντι Χάρελσον
NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Αίθουσα2 “Χειμερινή ”: Πέμπτη 21/10 –
Παρασκευή 22/10 – Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά
στην σελίδα www.cinestar.gr)
Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σεϊντού,
Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον Τζέφρι Ράιτ,
τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ». Επίσης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς, Νταλί Μπενσάλα,

Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι ΜάγκνουσενΣενάριο Νιλ Πέρβις
& Ρόμπερτ Γουέιντ και Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα και Φοίβη
Γουόλερ-Μπριτζ
Ο Ντάνιελ Κρεγκ στην τελευταία του εμφάνιση ως Τζέιμς
Μποντ
Ο Ρον Χάλασε - Ron’s Gone Wrong (Μεταγλ)
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”: Παρασκευή 22/10
- Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 στις 18.00 (Πιστοποιητικό
εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: Ζαν-Φιλίπ Βάιν, Σάρα Σμιθ
Σενάριο: Πίτερ Μπέιναμ, Σάρα Σμιθ
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Η εκμίσθωση
των 3-5 Πηγαδιών,
στη σημερινή έκτακτη
συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου Νάουσας

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί με
τηλεδιάσκεψη σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, στις 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: « Λήψη απόφασης ή μη
για την εκμίσθωση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου
(Χ/Κ) 3-5 Πηγάδια, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου», εισηγητή τον δήμαρχο Νικόλα Καρανικόλα.
Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπειγόντως λόγω της αδήριτης ανάγκης να λειτουργήσει εγκαίρως και εύρυθμα το Χιονοδρομικό Κέντρο φέτος ώστε «να στηριχθεί
ο τομέας της τοπικής οικονομίας που εξαρτάται από αυτό και να εξυπηρετηθούν οι
ανάγκες των αθλητών του ΕΟΣ, καθώς και για να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα
συνεχούς απαξίωσης του Χιονοδρομικού και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, προς
όφελος του Δήμου».

Σήμερα Πέμπτη 21/10 στις 11 το πρωί θα τελεστεί η
κηδεία του στην Αλεξάνδρεια.
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Το ανακοίνωσε επίσημα χθες βράδυ…
Γιώργος Παπανδρέου:
Θέτω υποψηφιότητα για την ηγεσία
του ΚΙΝΑΛ για να ξαναγίνει
η παράταξη μεγάλη και ισχυρή
-Απηύθυνε προσκλητήριο σε «όλους
τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες»
Την απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία του Κινήματος
Αλλαγής στις εκλογές της 5ης
Δεκεμβρίου ανακοίνωσε επίσημα
χθες, βράδυ Τετάρτης 20 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Παπανδρέου
εξηγώντας και τους λόγους της
απόφασής του. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του με την
Φώφη Γεννηματά, την οποία ενημέρωσε για την πρόθεσή του
να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ. Η κα Γεννηματά του
ευχήθηκε καλή επιτυχία όπως και
σε όλους τους υποψήφιους, μετά
την απόσυρσή της.
Η δήλωση υποψηφιότητας
Στην σύντομη δήλωσή του ο κ.
Παπανδρέου τόνισε τα εξής:
«Χρειαζόμαστε μια Νέα Αλλαγή. Για τους πολίτες και
τη χώρα. Για αυτό η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη
χρειάζεται να ξαναγίνει μεγάλη.
Να συμπορευτεί με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις
στην Ευρώπη και τον κόσμο, που επανέρχονται δυναμικά.
Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του
Κινήματος και θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις για
να ξαναγίνει η παράταξη μας μεγάλη και ισχυρή. Πρωταγωνιστής και πάλι των εξελίξεων, καταλύτης για την
διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Παράταξη ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στη
συντήρηση»
Τέλος, απηύθυνε προσκλητήριο σε «όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες, να μετατρέψουμε
αυτήν τη διαδικασία σε γιορτή Δημοκρατίας και συμμετοχής», όπως είπε.
Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, έγινε μετά την
επιστροφή του κ. Παπανδρέου από την Κωνσταντινούπολη, όπου παρακολούθησε συναυλία προς τιμήν του Μίκη

Κατέληξε ο διασωληνωμένος
αστυνομικός
στο νοσοκομείο
Βέροιας
Θλίψη σκόρπισε η είδηση της απώλειας του 50χρονου αρχιφύλακα Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, ο οποίος νοσηλευόταν με κορωνοϊό σε σοβαρή κατάσταση
διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Βέροιας και κατέληξε νωρίς χθες το μεσημέρι(Τετάρτη 20/10).
Ο άτυχος αστυνομικός υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ενώ είχε εισέλθει στο Σώμα
της Αστυνομίας ως συνοριοφυλακας το 2000. Ήταν
παντρεμένος με ένα μικρό κοριτσάκι.
Ήταν από τους πρώτους που στελέχωσαν την διμοιρία της Ημαθίας που επιχείρησαν στις Καστανιές
του Έβρου τον Μάρτιο του 2020, ενώ από τους συναδέλφους του θεωρούνταν ένας πολύ εργατικός αστυνομικός, αφού τον χαρακτήριζαν στρατιώτη σε ότι του
ζητούσανε.
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Θεοδωράκη και συναντήθηκε με το δήμαρχο της Πόλης
Εκρέμ Ιμάμογλου.
Σήμερα λήγει η διορία
Ήδη από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής συλλέγονται υπογραφές καθώς σήμερα Πέμπτη, εκπνέει η διορία
για την κατάθεση υποψηφιοτήτων.
Επτά οι υποψήφιοι
Στην κούρσα της διαδοχής συμμετέχουν πλέον επτά
υποψήφιοι:
Νίκος Ανδρουλάκης, Ανδρέας Λοβέρδος και Χάρης
Καστανίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Παύλος Γερουλάνος,
Παύλος Χριστίδης και Γιώργος Παπανδρέου.
Στην Ημαθία τη Δευτέρα ο Ανδρέας Λοβέρδος
Πάντως κάποιοι εκ των υποψηφίων έχουν ήδη ξεκινήσει την προεκλογική τους εκστρατεία και στο πλαίσιο
αυτό την ερχόμενη Δευτέρα επισκέπτεται την Ημαθία ο
Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος θα έχει επαφές με στελέχη
και φορείς και το βράδυ θα μιλήσει στην «Ελιά», σύμφωνα
με πληροφορίες.
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Τον Προστάτη της
Άγιο Αρτέμιο τίμησε χθες
η Ελληνική Αστυνομίας
Η Ελληνική Αστυνομία γιόρτασε χθες 20
Οκτωβρίου 2021, την
«Ημέρα της Αστυνομίας» και τη μνήμη του
Προστάτη του Σώματος,
Μεγαλομάρτυρα Αγίου
Αρτεμίου.
Η «Ημέρα της Αστυνομίας» θεσπίστηκε από την Πολιτεία για να
τιμήσει το έργο και την
προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας στην
κοινωνία.
Στην Ημαθία τελέστηκε το πρωί επίσημη
δοξολογία στον Ι. Ναό
Αγίων Αναργύρων ‘οπου
αναγνώστηκε και η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου
Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Επίσης με πρωτοβουλία του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε
πανελλαδική εθελοντική
αιμοδοσία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ενίσχυση
της τράπεζας αίματος
της αστυνομίας.
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Τάσος Μπαρτζώκας: Η
επαγγελματική εκπαίδευση
είναι προτεραιότητά μας!

Σε ευρεία σύσκεψη, με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση, συμμετείχε ο Τάσος Μπαρτζώκας,
παρουσία του Δημάρχου Βέροιας, κ. Κ. Βοργιαζίδη και στελεχών των τοπικών δομών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, καθώς και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, κ. Γ. Βουτσινού.
Ο διάλογος επικεντρώθηκε στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το οποίο επιδιώκει να τη συνδέσει με την αγορά εργασίας, με
τελικό στόχο να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μονοπάτι κοινωνικής ανόδου για τους νέους και τις νέες
της Ελλάδος.
Ο Βουλευτής κατά τη σύντομη παρέμβαση του, έθεσε
τα ζητήματα της βελτίωσης της
ποιότητας της παρεχόμενης
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
εκπαίδευσης από τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
άρθ ρο 1369 του Ασ τικού Κώδικα
καθώς και θέματα λειτουργιότι:
κότητας τους, εστιάζοντας
Ο ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
στις κτιριακές υποδομές και
Αντωνίου
και της Αθηνάς το γένος
τις ελλείψεις σε τεχνολογικό
εξοπλισμό. Τόνισε επίσης τη
Μάστορα που γεννήθηκε στη Βέροια
μεγάλη ευκαιρία που παρουΗμαθίας και κατοικεί στη Βέροια Ησιάζεται για την επαγγελμαμαθίας και η ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
τική εκπαίδευση στην Ελλάδα, μέσω των κονδυλίων του
ΑΘΗΝΑ του Απόστολου και της ΧρυΤαμείου Ανάκαμψης, οι οποίσούλας το γένος Τερζάκη που γεννήθηκε στη Βέροια
οι συνδυαστικά με τα λοιπά
Ημαθίας και κατοικεί στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
χρηματοδοτικά εργαλεία, θα
της Θεσσαλονίκης θα έλθουν σε πολιτικό γάμο που θα
οδηγήσουν στην ποιοτική αναβάθμισή της.
γίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Μέλλων Γάμος
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στις 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Άρτεμις
Γεωργίου σε ηλικία 75 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο Δάσκιο Ημαθίας ο
Βασίλειος Κων. Τολίκας σε ηλικία
82 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σύμφωνα με την παράδοση της τοπικής μας Εκκλησίας, το επόμενο Σάββατο θεωρείται Ψυχοσάββατο. Την
ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά
στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν για τους
προσφιλείς τους νεκρούς.
Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι
πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του
Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα
βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο
στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό
του κοιμητηρίου.
Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις
9:00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται εκεί μέχρι αργά το
μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε τα καθήκοντά σας προς τους κεκοιμημένους.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

H κίνηση του
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου το πρωί θα
ιερουργήσει στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας
και θα τελέσει
δοξολογία για τα
Ελευθέρια της
πόλεως.
Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στις 6:30
μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Επιταφίου του Αγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στον Ιερό Προσκυνηματικό
Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον
Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ξεχασμένης.
Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει
στους Ακαδημαϊκούς Διαλόγους στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας με
θέμα: «Από Θεού άρξασθαι. Πως; διά της προσευχής».

Συλλυπητήριο
μήνυμα του «ΕΡΑΣΜΟΥ»
Το ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
κ. Παρθένα Παπαδοπούλου και τους οικείους της για την εκδημία
του αδελφού της Γεωργίου Παπαδόπουλου.
Η κ. Παρθένα Παπαδοπούλου είναι μέλος του ΔΣ του «Έρασμου» και πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου μας το 2007.
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή ανάπαυση του εκλιπόντος και ψυχική ενδυνάμωση στην οικογένεια.
Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται
και θέλουν να τα προσφέρουν στο Γηροκομείο Βέροιας , το
τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

Ιερός Ναός Άγιου Αθανασίου
Κοιμητήρια Βεροίας

Φέρεται Εις Γνώσιν Των Ευσεβών Χριστιανών Ό,τι Το
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 κατά τη παράδοση της Εκκλησίας είναι το Ψυχοσάββατο Του Αγίου Δημητρίου.
Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών Στα Κοιμητήρια
Βεροίας Θα Έχει Ως Εξής:
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου:
16:00 -17:30 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
17:30 - 19:00 Μέγας Εσπερινός Μετά Του Νεκρώσιμου
Κανόνος Και Επιμνημόσυνη Δέηση.
Σάββατο 23 Οκτωβρίου :
07:00 - 09:30 Όρθρος Και Θεία Λειτουργία - Επιμνημόσυνη Δέηση.
09:00 - 12:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
17:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
Προς Διευκόλυνση Των Πιστών Θα Κατασκευαστεί Από
Τον Ιερό Ένας Κοινός Δίσκος Κολλυβων, Το Απόγευμα Της
Παρασκευής.
Εκ Του Ιερού Ναού.

Ανοιχτή Πρόσκληση για
τη διεξαγωγή εκλογών
του Συλλόγου Κοινωνικής
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό
αυτό καλεί τα μέλη του να προσέλθουν
σε εκλογική – απολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα άρθρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού
τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 4.00-7.00μ.μ. στην
αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ.
Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 την
ίδια ώρα (4.00-7.00μ.μ.) και στον ίδιο χώρο.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου.
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να
προσέλθουν στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά για
να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. Όσοι
επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για εκλογή
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17
στη Βέροια έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2021.
Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

CMYK
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Αναβολή παιχνιδιού
με Πανσερραϊκό
Φιλικό με ΠΑΟΚ Β

SL2

Σάββατο 30/10 ο αγώνας
Απόλλων Λάρισας - ΝΠΣ Βέροιας

Φ

αίνεται οτι
είναι
γεγονός η
έναρξη του
πρωταθλήματος
της SL2 αφού
η Διοίκηση
ανακοίνωσε
το πρόγραμμα
της 1ης αγωνιστικής. Ο ΝΠΣ
Βέροια θα παίξει το Σάββατο
30/10 στην
Λάρισα με τον
Απόλλων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της 1ης αγωνιστικής της Super
League 2.
Α’ όμιλος
Σάββατο 30/10 15:00
Απόλλων Λάρισας-Βέροια
Πιερικός-Θεσπρωτός

Κυριακή 31/10 15:00
Ολυμπιακός Β-Τρίκαλα
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β
Απόλλων Πόντου-Αλμωπός Αριδαίας
Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας
Νίκη Βόλου-Ξάνθη
Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Βόλου  
Β όμιλος
Σάββατο 30/10 15:00

Κηφισιά-Ρόδος
ΟΦ Ιεράπετρας-Παναθηναϊκός Β
Χανιά-Καλαμάτα
Εργοτέλης-Αιγάλεω
Διαγόρας Ρόδου-ΑΕΚ Β
Κυριακή 31/10 15:00
Αστέρας Βλαχιώτη-Ηρόδοτος
Καλλιθέα-Επισκοπή
Λεβαδειακός-Καραϊσκάκης

SL2: Σέντρα στις 31/10, αντιπρόταση στην ΕΡΤ

Από την ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνεται ότι ο προγραμματισμένος φιλικός αγώνας με τον Πανσερραϊκό αναβάλλεται. Αντί αυτού του παιχνιδιού, η ομάδα μας θα
μεταβεί εκ νέου στο Αθλητικό Κέντρο του ΠΑΟΚ στη Σουρωτή για φιλικό προετοιμασίας
με τον ΠΑΟΚ Β. Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, ώρα 15:00.
Με εκτίμηση,
Γραφείο Τύπου ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια
press@verianfc.gr

Οι εκπρόσωποι της Super League 2 συναντήθηκαν εκ νέου με τον Λευτέρη Αυγενάκη το μεσημέρι της Τρίτης (19/10) και
το βράδυ της ίδιας μέρας είχαν Διοικητικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στο ΔΣ αποφασίστηκε να αρχίσει το πρωτάθλημα στις 31 Οκτωβρίου ενώ θα συνεχιστούν οι επαφές με την ΕΡΤ, με την
SL2 να στέλνει αντιπρόταση (η πρόταση της Δημόσιας Τηλεόρασης ήταν στα 4,3) με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια.
Μάλιστα, στη συνάντηση με τους εκπροσώπους της Super League 2 ο Υφυπουργός Αθλητισμού έδειξε συγκαταβατικός για
να βρεθεί λύση στο τηλεοπτικό συμβόλαιο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της SL2:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2, στη συνεδρίασή  έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1) Να σταλεί επιστολή στην ΕΡΤ Α.Ε όπου θα επαναδιαπραγματεύεται τους όρους της συνεργασίας των δυο πλευρών .
2) Να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της SL2, αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 στις 31 Οκτωβρίου».

ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Ο.Κ.Α. ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ στη Γενική
Συνέλευση του Ομίλου που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» (Μακροχώρι), την Τετάρτη 27-102021 και από 19.00 έως 20.30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
1. Διοικητικός απολογισμός ή έγκριση
2. Οικονομικός απολογισμός ή έγκριση
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Το Δ.Σ.

Ακυρώθηκε ο 4ος Αριστοτέλειος δρόμος
που ήταν να διεξαχθεί την Κυριακή
Όπως αναμενόταν ο Δήμος Νάουσας και οι συν διοργανωτές του
4ου Αριστοτέλειου δρόμου  με ανακοίνωση τους ενημερώνουν οτι ο
αγώνας ακυρώνεται .
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι Δρομείς
Έχοντας ως γνώμονα την μέγιστη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας, μετά λύπης σας ανακοινώνουμε την ακύρωση της διεξαγωγής του 4ου Αριστοτέλειου Δρόμου λόγω του συνεχώς αυξανόμενου
ρυθμού θετικών κρουσμάτων covid-19 το τελευταίο διάστημα στο
Δήμο Νάουσας. Για όσους δρομείς έχουν καταβάλει το αντίτιμο
συμμετοχής, υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης της συμμετοχής
για επόμενη διοργάνωση ή επιστροφής του στον τραπεζικό τους
λογαριασμό. Πληροφορίες: ΣΕΒΑΣ Νάουσας, Κων/νος Σακελλάρης
(6974481697), Ευαγγελία Χανιώτη (6974839804). Εκφράζουμε την
ειλικρινή μας συγνώμη για την αναστάτωση, ευχαριστούμε θερμά
για την μεγάλη σας ανταπόκριση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας
στην επόμενη αθλητική διοργάνωση, υγιείς και ασφαλείς.

CMYK
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Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΠΣΑΠ
με τους κ.κ. Αυγενάκη, Μαυρωτά

Ο

ι άνθρωποι του
ΠΣΑΠ συνάντησαν τον κ. Αυγενάκη και τον κ. Μαυρωτά την Τετάρτη (20/10)
για την προγραμματισμένη του συνάντηση,
με τον σύλλογο να αναφέρεται σε θέματα σχετικά με παλιές οφειλές
των ΠΑΕ προς χιλιάδες
ποδοσφαιριστές, ώστε
να βρεθεί λύση και οι
κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης στο αίτημα
τους.

Η ενημέρωση του ΠΣΑΠ:
Ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του ΠΣΑΠ με
την ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού. Οι κύριοι Αυγενάκης και
Μαυρωτάς άκουσαν με ιδιαίτερη
προσοχή τα ζητήματα που τέθηκαν από τον ΠΣΑΠ και αφορούν
σε παλιές οφειλές των ΠΑΕ προς
χιλιάδες ποδοσφαιριστές.

Μετά την συνάντηση ο πρόεδρος του συνδέσμου Γιώργος
Μπαντής στάθηκε στην αναγκαιότητα που υπάρχει ώστε να βρεθεί άμεσα λύση στο δίκαιο αίτημα
των ποδοσφαιριστών. «Δόθηκαν

από τον ΠΣΑΠ όλα τα αναγκαία
δεδομένα και στοιχεία, αναφέρθηκαν οι κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης και
προτάθηκαν λύσεις. Οι πλευρές
δεσμεύτηκαν για περαιτέρω συ-

νεργασία με σκοπό την ταχύτερη
και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαιτητές – Κομισάριοι Α2 Ανδρών
(3η αγωνιστική 23/10) Αμύντας- Φίλιππος Βέροιας
Για την 3η αγωνιστική στην Α2 του μπάσκετ ο Φίλιππος Βέροιας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στο κλειστό του Υμηττού τον Αμύντα.
Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης αγωνιστικής της Α2 Ανδρών, είναι οι εξής
Σάββατο 23 Οκτωβρίου
Καρδίτσας (Ν) 17.00 Καρδίτσα-Πανερυθραϊκός Πουρσανίδης Κ.-Ελευθεριάδης-Δέλλας (Βαρνάς)
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Παγκράτι Αναστόπουλος Α.-Τσιμπούρης-Νάστος (Παπαδόπουλος Γ.)
Υμηττού 17.00 Αμύντας-Φίλιππος Βέρ. Μάνος-Κωνσταντινίδου-Μακρόπουλος (Διμπινούδης)
Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Δάφνη Δ. Τσολάκος-Καραβίτης-Τεφτίκης (Παυλόπουλος)
Αλ. Δημόγλου 17.00 Καβάλα-Μαρούσι Ευφραιμίδης-Μαραμής-Χατζημπαλίδης (Στουπίδης)
Ελευθερούπολης 16.00 Ελευθερούπολη-Τρίτων Γερακίνης-Κοϊμτζόγλου-Ξέρας (Μπρίγκος)
Μεσολογγίου 17.00 Χαρ. Τρικούπης-Οίαξ Ναυπλίου Κωνσταντινόπουλος-Σκαλτσής-Γεράνιος (Πατσαντζόπουλος)

Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον
διαγράφεται δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές
στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!
Ακαδημία ΑΕΚ Βέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται
στα γήπεδα Λαζοχωρίου.
Πληροφορίες:
Κατικαριδης Μάριος 6973054709
Γκουργκουτας Θεοφάνης 6973667697

Παραδόθηκε η φλόγα για τους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς
αγώνες του Πεκίνου

Η Ολυμπιακή φλόγα παραδόθηκε στην κινεζική αντιπροσωπεία, σε
επίσημη τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο χωρίς την παρουσία κοινού,
πέραν διακοσίων διαπιστευμένων ατόμων που αποτελούν τις επίσημες αντιπροσωπείες και από τις δυο πλευρές. Παρών στην εκδήλωση
ήταν και πρώην πρόεδρος της ΕΟΧΑ Ναουσαίος Δημοσθενης Γυρούσης ως μέλος της Ε. Ο. Ε. και βέβαια ως αρχηγός της ολυμπιακής
ομάδας για στους αγώνες που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο.
Η τελετή έναρξης για το «Πεκίνο 2022» θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου ενώ οι αγώνες θα διαρκέσουν ως την 20η Φεβρουαρίου.
Στη φωτογραφία μαζί με τον πρόεδρο της Ε. Ο. Ε κ. Καπράλο, τον
Γ. Γ. Α κ. Μαυρωτά και την Ελληνίδα πρωταθλήτρια του σκι αντοχής
Παρασκευή Λαδοπούλου, λαμπαδηδρόμο που παρέδωσε τη φλόγα
στην αντιπροσωπεία της Κίνας.
Συγχαρητήρια σε όλους αλλά και στον «δικό μας « αρχηγό αποστολής Δημοσθένη Γυρούση με την μεγάλη του προσφορά στην Ελληνική
χιονοδρομία

www.laosnews.gr
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Γ’ Εθνική

Διαιτητές 1ης αγωνιστικής:
Μ. Αλέξανδρος ΤρικάλωνΜακεδονικός ο κ. Κεχαγιάς
από την Κοζάνη

Ξ

εκινάει την Κυριακή 24/10 το πρωτάθλημα
της Γ’ Εθνικής και η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 1ης αγωνιστικής . Ο
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων στο γήπεδο της Αλεξάνδρειας ( ώρα έναρξης 4 μ.μ ) θα αντιμετωπίσει
την ομάδα του Μακεδονικού με διαιτητή τον Κ.
Κεχαγιά από τον Σύνδεσμο της Κοζάνης με βοηθούς τους κ.κ Σάκκο ( Κοζάνης) και Δρουδάκης (
Γρεβενών )

Στα άλλα παιχνίδια
ΦΣ Κοζάνης- Εδεσσαικός  διαιτητής ο κ. Μαυρίδης ( Ημαθίας) βοηθοί οι κ.κ  Μπέκας και Μπογιατζόγλου ( Ημαθίας)
Ποσειδώνας Μηχανιώνας- Λευκίμμη διαιτητής ο κ. Αργύρης (Πέλλας) βοηθοί οι κ.κ Αδραμάνης και Αρέστης (Πέλαλς)
ΟΦ Αγ. Ματθαίου-  Θύελλα Σαρακηνών η κ.  Ειρήνη Πίγγιου  ( Θεσπρωτίας)  βοηθοί οι κ.κ Μάνος και Αθανασίου ( Άρτας)
Ηρακλής Αμπελοκήπων- ΑΕΠ Κοζάνης διαιτητής ο κ. Ασλανίδης
(Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Καλορογιάννης και Κουτσικανίδης ( Πιερίας)
ΑΣ Γιαννιτσά- Κτηνοτροφικός Αστέρας διαιτητής ο κ. Φουστάνας
(Μακεδονίας ) βοηθοί η κ. Παπαδοπούλου Ζωή και Κωνσταντινίδης
(Μακεδονίας)
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Σε πυλώνα του νέου
γηπέδου της ΑΕΚ
ο Μίμης Παπαϊωάννου !

Στην κορυφή Χαμίτης (2065μ.)
με τους Ορειβάτες Βέροιας

Ό

που και να γυρίσεις το βλέμμα
σου όλα έχουν
μια διαφάνεια και μια
λεπτότητα. Η ψυχή σου
αφήνεται στα δίχτυα
της πανέμορφης φύσης,
παντού κυριαρχεί μια
τάξη, βουνά , λιβάδια,
χαράδρες, πευκόφυτα
δάση.

Ενώ πλησιάζει ο καιρός που το νέο γήπεδο της ΑΕΚ η Αγιά
Σοφιά θα παραδοθεί προς χρήση, η Διοίκηση της ομάδας και
προσωπικά ο ΄ίδιος ο πρόεδρος της ΠΑΕ  Δημήτρης Μελισανίδης
επιμελείται   την «διακόσμηση» του χώρου αφού αποφασίστηκε
να μπουν οι   φωτό στους πυλώνες των 4 παικτών ( Νεστορίδη,
Παπαϊωάννου, Μαύρου και Σεραφίδη)  που άφησαν ιστορία στην
ομάδα της Ένωσης . Μπράβο του είναι μία αξιέπαινη   απόφαση  
που θα μείνει για πάντα στις καρδιές των παλιών και νέων φίλων
της ΑΕΚ.
Φυσικά μεγάλη τιμή για τον δικό μας Μίμη Παπαιωάννου που
ξεκίνησε από την Ν. Νικομήδεια και ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος
ποδοσφαιριστής του αιώνα
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ
Κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής (IFFHS)!
????Ο αρχηγός των αρχηγών μας! ????Η μορφή του Μίμη Παπαϊωάννου θα κυριαρχεί για πάντα στον βορειοδυτικό πυλώνα
του γηπέδου μας!

Φαρμακεία
Πέμπτη 21-10-2021
13:30-17:30 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 2331072677
21:00-08:00 ΠΑΠ Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΥ Ι .
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38
23310-29551

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Οκτώβριος 2021

Το συνεργείο επι

φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα
από 18-10-2021
μέχρι 24-10-2021
θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφω
νητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

Οι εικόνες γίνονται αέρινες……..
Έφυγαν από τη Βέροια στις
7+30   πέντε φίλοι ορειβάτες προορισμός ,
χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια .
Προσπέρασαν την Νάουσα ,
κατοικήθηκε από τα αρχαιότατα
χρόνια από τους Βρίγες , που μετανάστευσαν από την Ασία στην
Ευρώπη πριν ακόμη από τον
Τρωϊκό πόλεμο .
Ο συννεφιά που απλώνεται
μπροστά τους προσθέτει μια έντονη πινελιά   στην πόλη, κάνοντας
όλα τα χρώματα γκρι.
Το όρος Βέρμιο είναι κατάφυτο, στους πρόποδες  με καστανιές
,ανεβαίνοντας ψηλότερα δρυς και
οξιές, ενώ στην κορυφή πεύκα και
έλατα .
Χιλιάδες λέξεις έχουν γραφτεί
για να περιγράψουν την αίσθηση
του φθινοπώρου, ήρθε και   o μήνας Οκτώβρης φέτος με πολλές
βροχές και πλημμύρες .
Αναπόφευκτα , αφήνεις πίσω
σου την καθημερινότητα και ξαναγεννιέσαι..
Ανεβαίνουν τις στροφές του
δρόμου μόλις περάσανε ένα περιφραγμένο κτήμα γεμάτο   αμυγδαλιές .  
Η αμυγδαλιά είναι φυτό της τάξης των ροδανθών , ευδοκιμεί σε
μέρη στεγνά και προσήλια , προφυλαγμένα από ανοιξιάτικους παγετούς .
Η πρώιμη άνθηση είναι ΄΄προάγγελος της άνοιξης ΄΄σύμφωνα με
τον Θεόφραστο .
Παντού τρεχούμενα νερά που
αναβλύζουν στις πλαγιές και το
στέλνουν με χίλιους τρόπους κάτω
στον κάμπο .
Λουλούδια του βουνού και του
δάσους κάνουν την εμφάνιση τους
, κυκλάμινα άσπρα και ροζ .
Σαν από σκηνικό θεάτρου το
χιονοδρομικό τους υποδέχεται χωρίς καθόλου κίνηση   μόνοι αυτοί,
προετοιμασία για πορεία και ορειβασία .
Φορώντας ζεστά ρούχα οδοιπορούν τώρα δίπλα από την καρέκλα  των σκιέρ .
Μπήκαν στο μονοπάτι ,τo γνωρίζουν χρόνια τώρα , περιβάλλεται
από βλάστηση , βελανιδιές , οξιές  .
Η ανάβαση αρχίζει.
Η ίδια αίσθηση , η ίδια ελευθερία !
Μπήκαν στο δάσος με τις οξιές
, κυρίαρχη η σιωπή . Τίποτα δεν
ακούγεται μεταφορικά και κυριολεκτικά όλα μοιάζουν έρημα , η μυρωδιά   του φρέσκου αέρα και της
οξιάς τους ταξιδεύουν .

Γραμμές  και χρώματα , το πυκνό φύλλωμα των δένδρων, τα ξεχασμένα πουλιά , η μυρωδιά της
γης μεθυστική .
Τώρα εισπνέουν καθαρό αέρα,
αγγίζουν τις φυλλωσιές των δένδρων, νοιώθουν τη δροσιά τους,
αφουγκράζονται τους ήχους του
δάσους, το πέταγμα των πουλιών,
το φύσημα  του αέρα.
Τρεχούμενα νερά γλυκαίνουν
το αυτί τους   και ο ήχος των χαρούμενων πουλιών τους  αγκαλιάζει, οι αισθήσεις αποκτούν άλλες
διαστάσεις και το βλέμμα χάνεται
μέσα στο απέραντο δάσος.
Ορειβατούν μέσα   στο δάσος,
κάθε δένδρο είναι μια ξεχωριστή
προσωπικότητα με το δικό του μητρώο και τις μαρτυρίες των γενιών
που έζησαν και πέρασαν δίπλα
στον κορμό του.
Βγήκαν σε ξέφωτο μετά από
μια επίπονη ανηφόρα. Στα δεξιά
τους δεσπόζει η κορυφή Καρατάσι, τώρα συννεφιά, τώρα υγρασία,
δασικός βρεγμένος δρόμος, γραμμές και χρώματα του φθινοπώρου
και  μια μελαγχολία να τους τυλίγει.
Διαβήκαν το δάσος και το ξέφωτο , όλες σχεδόν οι πλαγιές του
βουνού   με τα χρώματα του φθινοπώρου, που ζωντανεύουν με το
φως και δείχνουν αυτή τη σωμα-

τική τους διέγερση, λες και είναι
όντα ζωντανά. Γύρω τους  οι άλλες
βουνοκορφές , Βόρας , Τζένα ,
Πάϊκο .
Τώρα  η ανάβαση καλά κρατεί,
το ένα ύψωμα διαδέχεται το άλλο
, κυματιστά χωρίς τέλος τριγύρω  
τοπίο γυμνό από δένδρα μόνο πέτρες , βράχια και   έδαφος σαθρό
και λασπερό δυσκολεύει τις κινήσεις τους.
Βρίσκονται στην κορυφογραμμή αφήσαν πίσω τους την κορυφή
Τσανακτσή και συνεχίζουν, ο άνεμος βρυχάται συνέχεια παγωμένος
χωρίς έλεος.
Στο βάθος το Σινιάτσικο όρος
( Άσκιο ) με την   κορυφή του και
λίγο πιο πίσω η οροσειρά της Πίνδου .
Ο Όλυμπος   ξεπροβάλλει   και
κάνει αισθητή την παρουσία του
στον χώρο των ψηλών κορφών ,
υπάρχει μια επιθυμία στο μυαλό
τους, να σταματήσει ο χρόνος .
Η παρουσία της κορυφής επιβλητική και απόμακρη καθώς ένα
πέπλο ομίχλης και μυστηρίου την
καλύπτει. Η εικόνα της γίνεται ακόμη πιο απειλητική και απόκοσμη
όσο πλησιάζουν.
Είναι στην κορυφή Χαμίτης
(2065μ.).
Η υγρασία και τα απειλητικά

σύννεφα βροχής δεν τους αφήνουν περιθώρια. Με την ομίχλη
να τους ακολουθεί κατεβαίνουν τις
πλαγιές.
Πήραν το δρόμο της επιστροφής , μεσημέρι  και ένα παγωμένο
αεράκι τους μιλά για την βροχή
που έρχεται.
Κάτω χαμηλά το νερό   σχηματίζει ρυάκια γύρω και μέσα από το
μονοπάτι . Βρέθηκαν και πάλι στο
δάσος με τις οξιές, τώρα μονοπάτι
κατηφορικό, ορειβατούν, κατεβαίνουν μέσα από το μονοπάτι με
το βάδισμα που έχουν οι ορειβάτες  όταν δεν βιάζονται να φτάσουν
στον προορισμό τους,
Τα πεσμένα φύλλα κάνουν το
μονοπάτι γλιστερό .
Επιστρέφοντας   οι αισθήσεις
θα συλλάβουν οπωσδήποτε   αυτό τον θησαυρό γύρω τους , εισπνέοντας τον αέρα , αγγίζοντας
το περιβάλλον, ακούγοντας στους
ήχους της φύσης να χαϊδεύουν τις
βαθύτερες σκέψεις τους , πώς να
μπορέσεις να χωρέσεις στις λέξεις
αυτό το θαύμα της φύσης !
Φεύγοντας νοιώθεις ότι πήρες
κάτι μαζί σου, εικόνες και στιγμές
μέσα σε μια απόλυτη ησυχία .
Συγχαρητήρια σε όλους !
Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

16-1721
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
20162021
ΠΕΜΠΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΟΛΥΩΨΠ-ΟΝΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αλεξάνδρεια, 20 Οκτωβρίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 20310
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 Τ.Κ.: 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Ε. Κυριαζοπούλου Τηλέφωνο: 2333350138
Email: promithies@alexandria.gr httpς://www.alexandria.gr
NUTS: EL 521

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.358/19-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό κάτω των ορίων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ” για τα έτη 2022 και 2023,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά
ομάδα.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 170.935,02
ευρώ χωρίς ΦΠΑ (202.247,34 ευρώ, συμπ/νου του Φ.Π.Α. 6% και
24%), με CPV 39830000-9 (προϊόντα καθαρισμού).
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την
υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Τόπος
εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας (EL 521).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’
αριθμ. Πρωτ.20310/20-10-2021 Διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, του Ν. 4497/2017, του Ν. 4270/2014 του Ν.
4250/2014 και Ν. 4782/2021. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,, που θα καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) του
προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας
κάθε ομάδας ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των ομάδων,
που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 05/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Δήλωση ζημιών σε
καλλιέργειες μήλων Φούτζι
από τη βροχόπτωση
της 14ης Οκτωβρίου,
στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ
Αλεξάνδρειας και Βρυσακίου

Παρακαλούνται οι παραγωγοί , οι οποίοι έχουν υποστεί ζημία στις καλλιέργειες μήλων Φούτζι από την βροχόπτωση της 14ης Οκτωβρίου, στην Δ/Κ Αλεξάνδρειας
και την Τ/Κ Βρυσακίου να προσέλθουν στους τοπικούς
τους ανταποκριτές (Οι παραγωγοί της Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, στις αρμόδιες ανταποκρίτριες ΕΛΓΑ, κα Λάχανη, τηλ.
23333-50111 και κα Κιρτικίδου, τηλ. 23333-50137) για
την υποβολή σχετικής δήλωσης.
Για τη συμπλήρωση της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίζουν:
•
την τελευταία Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (Δήλωση για τον ΕΛΓΑ).
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Στη διεθνή έκθεση τουρισμού “TTG TRAVEL
EXPERIENCE 2021” στο Ρίμινι της Ιταλίας,
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Στη διεθνή έκθεση τουρισμού “TTG TRAVEL EXPERIENCE 2021” που
πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2021 στο Ρίμινι της
Ιταλίας συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε δυναμική παρουσία στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Οι εκπρόσωποί της, μέσα από συνεντεύξεις σε ιταλικά
περιοδικά και μέσα από στοχευμένες συναντήσεις με εκπροσώπους της ιταλικής τουριστικής αγοράς, παρουσίασαν το νέο σχεδιασμό για την τουριστική προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και το νέο οπτικοακουστικό
υλικό που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.
Στο πλαίσιο της εκθεσιακής παρουσίας της ΠΚΜ στην “TTG TRAVEL
EXPERIENCE 2021” παρουσιάστηκαν όλες οι θεματικές μορφές του πλούσιου τουριστικού αποθέματος της Κεντρικής Μακεδονίας που εναρμονίζεται
με την ιταλική κουλτούρα, για τις οποίες οι επισκέπτες της έκθεσης εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον.
Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός στη συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν η
ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας “AEGEAN AIRLINES” σχετικά με
την επανασύνδεση της Θεσσαλονίκης με απευθείας πτήσεις με τη Ρώμη
και το Μιλάνο τρεις φορές την εβδομάδα, από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 29
Μαρτίου.
«Πλέον υπάρχουν τέσσερις ιταλικές πόλεις που συνδέονται με απευθείας πτήσεις με τη Θεσσαλονίκη (Μιλάνο, Μπολόνια, Ρώμη και Νάπολη)
και είναι ένας παράγοντας μείζονος σημασίας που θα συμβάλει σημαντικά
στην αύξηση των επισκεπτών από την Ιταλία. Η χρονική στιγμή της επανέναρξης των απ’ ευθείας πτήσεων με τη Ρώμη και το Μιλάνο συμπίπτει με
τη νέα τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «DO
SOMETHING GREAT», που δρώντας συνδυαστικά θα δώσει τη δυνατότητα
σε ακόμα περισσότερους Ιταλούς τουρίστες να γνωρίσουν τις ομορφιές της
περιοχής μας και να θελήσουν έτσι να βιώσουν από κοντά τις εμπειρίες που
αυτή προσφέρει», δήλωσε σχετικά ο Τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος.

Στην τουριστική έκθεση IFTM TOP RESA,
στο Παρίσι συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Στην τουριστική έκθεση του Παρισιού IFTM TOP RESA, που
πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2021, συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Με την ευκαιρία της επανεκκίνησης του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο από το φετινό καλοκαίρι, αλλά και των αισιόδοξων
μηνυμάτων από την επισκεψιμότητα και την αύξηση της δυναμικής της Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή τουριστική αγορά,
η Περιφέρεια επανασυστήνεται στις τουριστικές αγορές ως ένας
ασφαλής προορισμός, που μπορεί να προσφέρει μοναδικές και
αυθεντικές εμπειρίες στον επισκέπτη, ανταποκρινόμενη έτσι στην
ανάγκη αναζήτησης νέων προορισμών που δημιούργησε η τρέχουσα συγκυρία.
Η γαλλική τουριστική αγορά είναι μια από τις σημαντικότερες
για τον ελληνικό τουρισμό. Οι Γάλλοι επισκέπτες δεν βρίσκουν ελκυστικό μόνο το δίπτυχο «ήλιος - θάλασσα», αλλά ενδιαφέρονται
περισσότερο για τις μορφές θεματικού τουρισμού που σχετίζονται
με τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες (outdoor activities).
Για το λόγο αυτό πολύ σημαντική ήταν η συνάντηση των στελεχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με εκπρόσωπο της
αεροπορικής εταιρείας Transavia, μέλος του ομίλου των εταιρειών
Air France και KLM, με τον οποίο συζητήθηκε η δυνατότητα απευθείας πτήσεων από Θεσσαλονίκη για Παρίσι αλλά και για άλλες πόλεις της Γαλλίας
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθόσον η Κεντρική Μακεδονία μπορεί να προσφέρει τουριστικό προϊόν 365 ημερών.
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιχειρεί νέο ξεκίνημα, έχοντας στη φαρέτρα της νέο brand name με δυνατό αφήγημα και με νέο οπτικοακουστικό υλικό προβολής. Ξεκινήσαμε την καμπάνια μας με δυναμικό ψηφιακό marketing σε όλα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και μέσα στους επόμενους
δύο μήνες θα ξεκινήσει η καμπάνια και σε όλα τα μεγάλα περιφερειακά και τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα, καθώς και στα μεγαλύτερα κανάλια του εξωτερικού, όπως BBC, Deutsche Welle και Travel Channel. Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί μια
τόσο μεγάλη και συντονισμένη καμπάνια σε τόσα πολλά μέσα ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία της επανεκκίνησης του
τουρισμού παγκοσμίως, έχουμε ως στόχο την επανατοποθέτηση της περιοχής μας ως έναν ελκυστικό προορισμό και βασική επιλογή στο σχεδιασμό
των τουριστών για την επόμενη σεζόν», δήλωσε ο Τομεάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος.

Δηλώσεις ζημιάς
από βροχόπτωση σε
καλλιέργειες μηλιάς
στην Χαρίεσσα
Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι σύμφωνα με
τον ΕΛΓΑ οι δηλώσεις των αγροτών της Τοπικής
Κοινότητας Χαρίεσσας για ζημιές που υπέστησαν
από βροχόπτωση, σε μήλα ποικιλίας φούτζι, θα
πραγματοποιούνται μέχρι τις 27/10/2021, μετά
από τηλεφωνικό ραντεβού, στα τηλ. 2332350633
και 2332350632 (αρμόδιος ανταποκριτής ΕΛΓΑ,
Κυριάκος Τηλκερίδης).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας
Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι
για τις δωρεές τους:
1. Τους Στέλιο και Ζαχαρούλα Καλπάκη για την προσφορά ενός πρωινού
γεύματος υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου τους αδελφού Νικόλαου Τσεπραηλίδη.
2. Την Λογοθεραπεύτριά μας Γιώτα Χατζόγλου για την προσφορά ενός γεύματος υπέρ υγείας της οικογενείας της.
3. Τον κ. Νίκο Ουσουλτζόγλου για την οικονομική ενίσχυση του Κέντρου
προς στήριξη των προσπαθειών μας.
4. Την κ. Μαρία Παπαϊωάννου για την στήριξη του έργου και των προσπαθειών μας
5. Την Φάρμα Καψάλη στο Βρωμοπήγαδο Ημαθίας για την προώθηση των
έργων των εργαστηρίων των παιδιών μας.
Η Εθελόντρια Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

χισμένες.

Τιμή

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

διαπραγματεύ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

σ ι μ η . Τη λ . : 6 9 7 3

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

227521.

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διό-

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι δ ι α -

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι -

ροφο διαμέρισμα,

μέρισμα 2ου ορό-

κόπεδο 700 τ.μ.

1ος και 2ος όρο-

φ ο υ , χω ρ ί ς α σ α -

σ τ η ν Αγ . Β α ρ β ά -

φος με εσωτερικη

νέρ, 2ΔΣΚ Α.Θ.

ρα σε πλαγιά, με

σ κά λα , 1 7 0 τ . μ . ,

Κόπλαμ, σε άριστη

θ έ α το ν Α λ ι ά κ μ ο -

40 τ.μ. βεράντες,

κα τά σ τα σ η , π ε ρ ι -

ν α , σ τ η ν π λα τ ε ί α

περιοχή παλαι-

οχ ή Κ υ ρ ι ώτ ι σ σ α ς

του χωριού. Πληρ.

ο ύ Ν ο σ ο κο μ ε ί ο υ ,

358.000

Τηλ. 6981058526.

διαμπερές, θέα,

Τηλ.: 6945 122583

ν το υ λά π ε ς ε ν το ι -

Euromesitiki.

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

ευρώ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο
1 στρέμμα με ημιτελές κτίσμα
91,50 τ.μ., με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
περιφραγμέν ο , σ υ ρτα ρ ωτ ή
πόρτα, πλήρως
τα κ τοπο ι η μ έ ν ο .
Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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
11500 & 1
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
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ. 23231 ΩΡΟΛΟΙ, Ωραιότατη και άνετη Γκαρσονιέρα 50 τ.μ., κατασκευή 1996, 1
υ/δ, 2 ος όροφος, επιμελημένης κατασκευής,
απίστευτα εργονομική , ατομική θέρμανση πετρελαίου, τέντες ,με πολύ ωραίο μπάνιο, κέντρο
απόκεντρο, ενοίκιο 230€. Θα είναι ελεύθερη
από 1/11/2021.
Κωδ: 24552 ΩΡΟΛΟΙ, Διαμέρισμα 70 τ.μ.,
κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλονοκουζίνα και
μπάνιο, στον 4ο όροφο, με ευχάριστη θέα, διαμέρισμα αξιώσεων, νεόδμητο, σε υπεράριστη
κατάσταση, με ατομική θέρμανση πετρελαίου,
με μία ντουλάπα , με θωρακισμένη πόρτα ,
για απαιτητικούς ενοικιαστές , μίσθωμα 280€.
Υπόδειξη μετά την  1/11/2021.  Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13688   Ενοικιάζεται ανακαινισμένο
διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης 90 τ.μ. σε
1ο όροφο με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Η  
κατάσταση του πολύ καλή , με καινούργια κουφώματα συνθετικά , καινούργιο ηλεκτρολογικό
πίνακα , με κεντρική θέρμανση πετρελαίου που
λειτουργεί άψογα και το ενοίκιο επίσης λογικό
στα 300€.
ΚΩΔ: 106992 ΕΛΙΑ, Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90τ.μ., σε 1ο όροφο υπερυψωμένο, με 2υ/δ, σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνα και μπάνιο, διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, η θέρμανση του με
θερμοσυσσωρευτές και 2 κλιματιστικά, με δυο
ντουλάπες, ηλιακό θερμοσίφωνα, διαμπερές,
σε πολύ καλή τοποθεσία, βλέπει σε ανοιχτωσιά , με μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί, με θωρακισμένη πόρτα, ενοίκιο μόνο
250€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 107009 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Ενοικιάζεται
μια καταπληκτική μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 150τ.μ. κατασκευής του 2000, επεκτείνεται
σε δύο επίπεδα σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος
όροφος αποτελείται από μία τεράστια σαλονοκουζίνα μαζί με τραπεζαρία και ένα πολυτελέστατο μπάνιο και ο 2ος όροφος ο οποίος
επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα, αποτελείται
από 3υ/δ, έναν επιπλέον χώρο σαν αποθήκη
και ένα μπάνιο ακόμη. Και τα δυο μπάνια δια-

θέτουν τζακούζι.  Είναι σε άριστη κατάσταση,
με ενδοδαπέδια θέρμανση, με ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στο χώρο, με
ηλεκτρικές συσκευές, μεγάλες βεράντες, ηλιόλουστο, με τζάκι, μηνιαίο μίσθωμα 500€.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο
μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά,
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και
δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και
ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.     
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .
Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €.
Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 700 €.

σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 220
τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή της
έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ στον
πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή
τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 1975
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά
τζάμια - Τιμή: 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου
αυτού.
Κωδ.23656 ΕΛΗΑ , ενοικιάζεται σπάνιο
ισόγειο κατάστημα 86 τ.μ., με μεγάλη βιτρίνα
και σίγουρα εξαιρετικής προβολής και μοναδικής εμπορικότητας , με 43 τ.μ. πατάρι , σε πολύ
καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μίσθωμα 2.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 23650  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ΄ αποκλειστικότητα ένα νεόδμητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω , εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα  3.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας πλησίον Μητρόπολης , ένα εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο διαμέρισμα-ρετιρέ 70τ.μ. μικτά και 65τ.μ.
καθ., με 2 υπνοδωμάτια - σαλοκουζίνα και μπάνιο, στον 6ο όροφο, κατασκευής 1970 το οποίο
διαθέτει γερμανικά συνθετικά κουφώματα μάρκας Kömmerling με τριπλή υάλωση, ηλεκτρικά
ρολά αλουμινίου και σήτες, ενεργειακό τζάκι,
DAIKIN INVERTER 12000BTU κλιματιστικό
στη σαλοκουζίνα, ατομική θέρμανση με αντλία
θερμότητας, προεγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, πλήρη εγκατάσταση συστήματος
συναγερμού, γύψινες διακοσμητικές κατασκευές. Επίσης, διαθέτει κέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώς και θερμομόνωση οροφής. Έχει γίνει

εκ βάθρων αλλαγή των ηλεκτρολογικών και
των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Πληροφορίες
μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και
τρία καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. περίπου  
ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου
και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή
όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106764 ΓΗΠΕΔΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 90τ.μ. σε Διπλοκατοικία ο 1ος όροφος,
με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε καλή κατάσταση, κομπλέ επιπλωμένο, με ηλεκτρικές
συσκευές και πλυντήριο ρούχων, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα,
με σήτες, έχει 2 κλιματιστικά, ιδιωτική αυλή με
δυνατότητα στάθμευσης 2 αυτοκινήτων, με
αποθήκη, σε τιμή προσφοράς μόνο 50.000€.
Αποκλειστική ανάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 50
τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα και
μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 30.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 14158   ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισόγεια κατοικία η  κατάστημα
80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ. , κατάλληλο
και για μονοκατοικία αλλά και για άλλη χρήση.
Μέσα στη φύση , σε ήρεμο περιβάλλον  ,  ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό
σημείο , είναι κατάλληλο για πολλές χρήσεις και
προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή, πολύ

στον Άγιο Γεώργιο, θέση

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

λιακό θερμοσίφωνα, δί-

Μιλτιάδου 20, πόρτα

«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

χως κοινόχρηστα. Τηλ.:

με μηχανισμό, ρεύμα,

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

6949 215864.

βαμμένο. Τιμή ενοικί-

Euromesitiki.

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισο-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

γειο διαμέρισμα 76 τ.μ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

στη Βέροια, επί της ο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό Με-

δού Γρεβενων 11 και

σιτικό γραφείο στη Βέροια.

Ερμού, πραγματικός

Πληρ. τηλ.: 23310 63283,

λουλουδότοπος με κα-

ώρες 08.00 - 10.00.

λοριφέρ, κλιματισμό, η-

www.laosnews.gr

Γ Κ Α ΡΑ Ζ - Α Π Ο Θ Η ΚΗ 24 τ.μ., Καλλιθέα,

ου 50 ευρώ. Τηλ.: 6947
073926.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /
ΧΗΜΙΚΟΣ (Κωδ.Αγγ. ΥΠΧΜ_2)
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να
προσλάβει XHMIKOΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Προσόντα
•Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού ή Χημικού
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανικές μονάδες  (θα εκτιμηθεί ειδικότερα σε κονσερβοποιία)
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (οποιαδήποτε
επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας επιθυμητή).
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικότητας.
•Ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης των προβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Εταιρίας.
•Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας όπου
αυτό είναι εφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών
προς τη Διοίκηση της Εταιρίας.
•Επίβλεψη και οργάνωση του προσωπικού στο τμήμα παραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ. Σταθμός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό
σημείωμα στο email: hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης
Προσωπικού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 52.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58
τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη
βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται δε για
ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο 80.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή
πώλησης  80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθεσία, τιμή
προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105466 - Στο ΜΟΥΣΤΑΛΙ στο δρόμο
για Κυδωνοχώρι πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 5000 τ.μ. Τιμή: 12000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με μικρή
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αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή κομπλέ μόνο 26.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο
Οικόπεδο 233τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας,
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο
35.000€.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, Τιμή: 27.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106669 ΜΕΤΟΧΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείται ένα καταπληκτικό οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 2.117τ.μ. σε αμφιθεατρική θέση,
με μοναδική ανοιχτωσιά, πραγματικό φιλέτο,
περιμετρικά περιφραγμένο, μέσα στο οποίο
υπάρχει μια μικρή ισόγεια κατοικία 20τ.μ., με
άδεια κανονικά η οποία ανεγέρθηκε το 1997,
ρεύμα και νερό κανονικά, με γεώτρηση, υπάρχει υπόλοιπο δόμησης ακόμη 180τ.μ., σε τιμή
προσφοράς όλο μαζί μόνο 57.000€. Υπόδειξη
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο.
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία σίγουρη.
Κωδ: 106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο από
την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής επιφάνειας 6.750 τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο,
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,   κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο
χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται 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€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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471705 & 23310 21100.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΣΤΙΚΑ 88 Τ.Μ 2ΔΣ-Κ Κοπλαμ,χωρις ασανσερ 50000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ 2ΔΣΚ του 93΄1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ ΜΕ
ΩΡ/ΣΗ 90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85+50 τ.μ  3ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ Οικ.200
τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ.Αυτ.Θ. κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚ Α.Θ 38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 18000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚ ΛΟΥΞ με θεα,αποθηκη ,θεση  6500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειο υπερυψ. Καταστημα 35 τ.μ 1ΔΣΚ αποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ 8,5 στ.6 χιλ.απο κεντρο κτημα με αγροικια 75 τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ος -4ος καινουρια 101 κ 114 τ.μ ημιτελη7500090000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.300 τ.μ 90000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιπλωμενο 1Δ-ΣΚ-αποθ  κηπος
400€με την θερμανση.
ΚΕΝΤΡΟ Γκαρσονιερα 1Δ-Σ-Κ-WC A.Θ ανακαιν.220€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα
με αδεια 15000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο κ ροδακινα 12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η
καλλιεργειες 13000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ κοντα Κτισμα βιομηχανικο 700 τ.μ με οικοπεδο

2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 15 στρ.με ακτινιδια,πομωνα,περιφραξη 75000€
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 14000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 10 στρ σε  ασφαλτο με κτισματα
σοβαρες προτασεις
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ  σε ασφαλτο,με ροδακινα  22000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστιντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για
παρκιγκ 28000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθηση κτλπ 700€
ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ 180+180+40
παταρι 3500€
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με πελατεια αξιολογη 500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στην Βεροια 4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται   Πληρ. τηλ.: 23310 24817.

ΧΩΡΩΝ

γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,
σε πολύ καλή κατάσταση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Η εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών ΗΡΑ ΕΠΕ με έδρα την Ημαθία (7,5 χλμ. Βέροιας- Νάουσας)  ζητάει για άμεση πρόσληψη:
-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας:
2331093066, 6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο: e-mail: info@irafruit.gr

25170.

και ψυκτικός για εργασία.

γασία σε εργαστήριο κρε-

με λίγες γνώσεις Η/Υ. Α-

Τηλ.: 6970 985797 & 23310

άτων. Τηλ.: 23310 42680,

Ποστολή βιογραφικών στο

41385.

ώρες επικοινωνίας: 10μ. έ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυ-

ως 1.00μ.μ. Βιογραφικά στο

σικοθεραπευτή για πλήρη

e-mail: koktsidis14@gmail.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός

απασχόληση σε εργαστή-

com.

για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

ριο φυσικοθεραπείας στη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για

2331125374. Ώρες για πληρο-

Βέροια. Πληρ τηλ.: 6944

το ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»

φορίες: 6.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

675419.

στη Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.:

e-mail: regivanelle@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός

ZHTEITAI κοπέλα και άν-

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος

δρας, από 25 – 40 ετών, για

αυτοκινήτων απο επιχείρη-

εργασία σε Πρατήριο Υγρών

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ση στη Βέροια για πλήρη α-

Καυσίμων, με πλήρη απα-

ΕΡΓΑΣΙΑ

πασχόληση. 2)Οδηγός ταξί

σχόληση. Ώρες επικοινωνί-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

για πλήρη απασχόληση. Τηλ.

ας 17.00 έως 21.00 και στο

φροντίδα ηλικιωμένων   για

επικοινωνίας: 2331071553

τηλ. 6977207525.

όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993

& 2331062900. Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό
για τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

23310 25170.

678697.
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με με-

ZHTEITAI γυναίκα να
φροντίζει ηλικιωμένη όλο
το 24ωρο σε προάστιο της
Θεσσαλονίκης. Πληρ. Τηλ.
6944647074.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης κυρίας, σε
περιπατητική κατάσταση (όχι κατάκοιτη) μένουσα στην
Βέροια. τηλ. επικοινωνίας:
6944-818192.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να

νακαινισμένα στο κέντρο

24ωρο. Πληρ. τηλ.: 23310

της πόλεως, και ολόκλη-

91098.

ρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-

6949087741 ή 6993375249.

ντίδα ηλικιωμένης κυρίας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

στη Βέροια, με προαιρετική

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος

Βέροια, κέντρο για όλο το

ματική χρήση ή για διαμέ-

Τσερμένι. Τηλ. επικ.: 23310
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ερ-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-

κουζινα, W.C., για επαγγελ-

κα Μαιρη.
γκολλητής με γνώση TIG

φροντίζει ηλικιωμένο στη

περίπου, με 3 χώρους και

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και στο

ΕΡΓΑΣΙΑ

ENOIKIAZONTAI Γρα-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

εμπειρία. Τηλ.: 6977 828460

Η εταιρεία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ επιθυμεί να προσλάβει

άμεσα 2 Ηλεκτρολόγους και 1 Ηλεκτρονικό για το τμήμα
συντήρησης της παραγωγής.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό
για Delivery στο ‘Coffee Berry’

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητά Μηχανικό αυτοκινήτων για πλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780 & 6978 770066.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (ταβέρνα), εν ενεργεία, στο κέντρο της Βέροιας, με πλήρη εξοπλισμό, λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση λειτουργεί τα τελευταία 10 χρόνια
με σταθερή πελατεία. Πληρ τηλ.: 6973 227071.

Το Coffee Berry στη Βέροια αναζητά διανομέα (Delivery). Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: coffeeberry.veroia@gmail.com.
Πληροφορίες στο 2331061016.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

Βιομηχανία Μεταποίησης Χάλυβα ζητάει άτομο για τον χώρο
της παραγωγής με απαραίτητη γνώση ηλεκτροσυγκόλλησης και
εμπειρία από συνεχή παραγωγή , γνώση χειρισμού γερανογέφυρας και επαγγελματικό δίπλωμα θα εκτιμηθεί.
Πληροφορίες: Μαντζώρος ΑΒΕΕ, 12ο χλμ. Βέροιας –Νάουσας(διασταύρωση Νάουσας), Τηλ.: 2332041522
ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350
τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ.
καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267
& 23320 41088.
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τική, 120.000 €

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ΠΑΠΑΚΙΑ 30 τ.μ. επιπλωμένο,140 €

λουξ, 220.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 22 τ.μ.   150 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο πλήρες,
220 €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. καλό, 250 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30  τ.μ. επιπλωμένο,  160 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ.  επιπλωμένο, 160 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30  τ.μ. καινούργιο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 40  τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 240 €
ΚΕΝΤΡΟ 50  τ.μ. ανακαινισμένο,ατομ. λέβητας, 280 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ.  ανακαινισμένο ατομ.λεβητας, 280 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 65 τ.μ. νεόδμητο, τζάκι, 330 €
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  15ετίας , 320 €
ΕΛΙΑ 110 τ.μ. καλό 420 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 400 €
ΕΛΙΑ 110 τ.μ. κεντρική θέρμανση 260 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 350 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα 600 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο 34.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. ανακαινισμένο, 18.000 €
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 65+65 τ.μ , σε 2 ορόφους 35.000  €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 33.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας 65.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. 48.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. καλό, 62.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 18.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €

ΦΑΝ ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 87 τ.μ. διαμπερές 55.000 €

30.000 €

ΚΤΕΛ 90 τ.μ. καλό ευκαιρία 25.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. καινούργιο 85.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 100 τ.μ. 40.000 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90τ.μ. με βεράντα 37.000 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. 55.000 €

105.000 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 28.000 €

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. 15ετίας 68.000 €

22.000 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 τ.μ. 28.000 €

ΣΕΛΙ 40 τ.μ.    45.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. με θέα 50.000 €

ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 90 τ.μ. 2οροφη σε οικόπεδο 850 μέ-

ΓΗΠΕΔΟ 95 τ.μ. 7ετίας 95.000 €

τρων 60.000 €

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 107 τ.μ. καινούργιο 130.000 €

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107 τ.μ. ανακαινισμενη σε 14 στρεμ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. αποθήκη, γκαράζ,  127.000 €

75.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 130.000 €

ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 115 τ.μ. 57.000 €

τρων 20.000 €

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 140.000 €

200.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 130 τ.μ. καινούργιο 120.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. με αποθήκη, γκαράζ, 108.000 €

20.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 210 τ.μ. 2 μονοκατοικίες  65.000 €

ΠΑΠΑΚΙΑ 140 τ.μ. 5ετίας 100.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα 150.000 €

185.000 €

ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων

ΠΑΠΑΚΙΑ 150 τ.μ. καινούργιο 150.000 €

150.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 35 τ.μ. πάνω στην Αριστοτέλους, 150 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 800 €
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 156 μέτρα, πολύ καλό, 29.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 400 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 350 μέτρων 70.000 €

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. με αποθήκη 75.000  €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ καλό 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 85.000 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €

16.000 €

ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. σε οικόπεδο 280 μέτρων, εξαιρε-

γάλη εμπειρία, αναλαμβάνει

www.akinita-hmathias.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ημιτελής οικοδομή 125.000 €

μαθήματα Νεοελληνικής

τη φροντίδα ηλικιωμένων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γλώσσας και Λογοτεχνίας

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

για 8ωρο ή μερικές ώρες

Φ Ι ΛΟΛΟ Γ Ο Σ μ ε πο -

σε μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ Γενι-

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

την ημέρα. Πληρ. τηλ.: 6945

λυετή εμπειρία σε μεγάλα

κού Λυκείου και ΕΠΑΛ. Τηλ.

μων με μεγάλη κινητή και

402184 και 6982 098355.

φροντιστήρια, παραδίδει

6979962003.

ακίνητη περιουσία, καθώς
και μεγάλα εισοδήματα, ζη-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

τεί σύζυγο-σύντροφο. Τηλ.:
6949 215864.
ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμία με γυναίκα από 30
έως 40 ετών. Πληρ. τηλ.:

www.mesitikoveria.gr

6974 706470.
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία
σοβαρή κυρία   έως 55 ετών.
Πληρ. τηλ.: 6984 040769.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμαρα σχεδόν αχρησιμοποίητη,
κρεβάτι, κομοδίνα, ντουλάπα μεγάλη. Τιμή 450 ευρώ.
Πληρ. τηλ.: 6948 595697.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά
είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθισμα
αυτοκινήτου και 2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ κατά-

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

Τηλ.: 23310 62621.

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

CMYK
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λους να περνιόμαστε
ως απόγονοι ανδρών
επιφανών.

P Κι εγώ ξεκίνησα
αυτοδημιούργητος, αλλά
κατάντησα σώγαμπρος.
P Η χώρα
της αμνηστίας
δια της αμνησίας…

P Επίκαιρος διάλογος:
- Έβαλες πιτζάμες;
Δεν σε πρόλαβα…
- Ήθελες να με γδύσεις εσύ μωράκι;
- Να κατεβάσεις τα
σκουπίδια ήθελα!

P Μέχρι κι
ο διασπαστής
Γιώργος μπορεί να μιλά για
ενότητα.

P Έβγαλε ήλιο κι αμέσως γέμισαν τα μπαλκόνια μπουγάδες. Όλη η
γειτονιά σε ετοιμότητα.
Πού το ξέρω; Έλα ντε!

P Είμαστε
άλλωστε στην
εποχή που όσοι
έχουν ψυχολογικά βγαίνουν,
δεν μπαίνουν.
P Όσο για
την πανδημία;
Η κατάσταση
είναι απογοητευτική από
όποια πλευρά
κι αν τη δεις!
Όποιον χάρτη και να διαβάσουμε, είμαστε
μέσα στα ‘κόκκινα’, στα ‘μωβ’, στα ‘σκούρα’!
Σκούρα τα πράγματα, που λέμε.
Σε αναζήτηση κοινής λογικής, εμείς απαντάμε με ανευθυνότητα και πολλές φορές με
θράσος. Το προφανές χάνεται στη σκιά του ανύπαρκτου.

P

P Της είπα να μη
με ξαναπάρει τηλέφωνο και με δεν με ξαναπήρε. Ό,τι θέλω την
κάνω.
P Και:
P Οι πρόωροι αποχωρισμοί άρχισαν και
πάλι να πυκνώνουν, ωστόσο ούτε αυτό είναι
ικανό να ανακόψει τον παραλογισμό μας.
P Ο εγωισμός αλλάζει επίπεδο, με πειραματισμούς εναντίον πειραματισμών.
P Ένας ‘καθρέπτης’ του πολιτισμού μας
είναι αυτή η περίοδος. Για να πάψουμε επιτέ-

Πάει στην Αθήνα κάποιος από το χωριό του,
με σκοπό να τακτοποιήσει κάποιες δουλειές. Συναντάει έναν χωριανό του, που μένει πλέον μόνιμα στην πόλη.
– Α! Κώστα μου, του λέει εκείνος. Θα έρθεις οπωσδήποτε σπίτι μου στη Γλυφάδα να τα πούμε.
– Εντάξει. Αν προλάβω να τελειώσω τις δουλειές μου, θα έρθω. αλλά πώς;
– Ή από Συγγρού ή από Βουλιαγμένης, του
απαντάει ο φίλος του.

Λοιπόν, αφού τελείωσε τις δουλειές του, ξεκινάει να πάει στη Γλυφάδα. Φτάνοντας στους στύλους του Ολυμπίου Διός, ρωτάει έναν περαστικό.
– Φίλε, πως θα βγω στη Συγγρού;
– Ααααα. Πολύ απλό αυτό. Θα βάλεις ψηλοτάκουνα παπούτσια, θα βάψεις τα μαλλιά και τα
χείλη σου, θα φορέσεις μια κοντή- προκλητική
φούστα και θα βγεις.
– Καλά, άστο φιλαράκι. Θα πάω από Βουλιαγμένης!
Κ.Π.

