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Όχι άλλα πειράματα
  Νέες δηλώσεις για τις αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση 
έκανε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης. Με 
κύριο γνώμονα την απόλυτη ασάφεια, αλλά και τον 
κατακερματισμό των όποιων επιλογών. Με εξαίρεση το 
πολιτικό πλαίσιο, το εκλογικό σύστημα δηλαδή, εκεί 
όπου η απλή αναλογική είναι δεδομένη, καλύπτοντας 
τις ιδεολογικές (ή μήπως ιδεοληπτικές;) σταθερές της 
κυβέρνησης της Αριστεράς.
  Οι υπόλοιπες αλλαγές, σύμφωνα με τον υπουργό, 
“μπορούν να γίνουν με βάση τις αντικειμενικές 
συνθήκες που υπάρχουν σήμερα στην οικονομία, 
καθώς και το περιοριστικό πλαίσιο”. Εξ ου και οι 
αναφορές σε “πρώτη μεταρρυθμιστική φάση, την οποία 
θα ακολουθήσει μία δεύτερη”, όταν η κατάσταση στην 
οικονομία θα το επιτρέπει φυσικά.
  Είναι προφανές ότι το μεταρρυθμιστικό πλάνο της 
κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση μπάζει από παντού. 
Πόσο μάλλον όταν οι εκλογές είναι προγραμματισμένες 
για το 2019, με το ενδιαφέρον των υποψηφίων να 
εντείνεται μέρα με τη μέρα. Χωρίς ωστόσο να έχει 
καταγραφεί το νέο περιβάλλον διεξαγωγής των εκλογών 
και λειτουργίας των Δήμων.
  Το “περιοριστικό πλαίσιο” του υπουργού, η έλλειψη 
πόρων δηλαδή, αρκεί και μόνο ως δεδομένο για να 
μην δοκιμαστούν νέες αλλαγές. Το ίδιο  “περιοριστικό 
πλαίσιο” οδήγησε το 2010 την τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 
σε θεαματικές συνενώσεις χωρίς ανακατανομή πόρων, 
με τραγικές συνέπειες για την ελληνική περιφέρεια και 
τους Δήμους. Επτά μόλις χρόνια μετά, δεν υπάρχει 
ανάγκη νέων πειραματισμών. Η μόνη ανάγκη, είναι ένας 
σοβαρός συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο οποίος μετά τη διαβούλευση 
με τους αρμόδιους φορείς και την κοινωνία, θα έλθει 
για να μπει σε εφαρμογή στον κατάλληλο χρόνο, με 
κατάλληλες συνθήκες και χωρίς περιοριστικό πλαίσιο, 
ώστε να έχει αποτελέσματα για τους κατοίκους της 
επαρχίας.
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+ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

του Σαββατοκύριακου

Εσπασαν το φράγμα
των 100 δισ. ευρώ τα χρέη 

προς την Εφορία
Το φράγμα

των 100 δισ.
ευρώ έσπασαν
ένα μήνα πριν
το τέλος του
2017 τα συνο-
λικά χρέη (πα-
λαιά πριν του
2017 και νέα)
νοικοκυριών και
επιχε ιρήσεων
προς την Εφο-
ρία. Μόνο τον
Νοέμβριο οι α-

πλήρωτεςοφειλέςαυξήθηκανκατά1,187δισ.ευρώέναντιτου
προηγούμενουμήνα,ένδειξητηςεξάντλησηςτηςφοροδοτικής
ικανότηταςτωνπολιτών.Συνολικά4,2εκατ.άτομαέχουνχρέη
προςτηνΕφορία.ΤονίδιομήναηΑΑΔΕπάτησεακόμηπερισ-
σότεροτογκάζιτωνκατασχέσεων...Καλήχρονιά!

ΘεοφάνειαστιςόχθεςτουΑλιάκμονα!
Οκαλόςκαιρόςπουπροβλέπεταιγιασήμερα,τωνΦώτων,αναμένεταιναοδηγήσειπολλούςπιστούςτης«Καλλίπε-

τρας»στιςόχθεςτουυπέροχουΑλιάκμονα,όπουστις12.00τομεσημέρι,οηγούμενοςθαρίξειτοΣταυρόστοποτάμι.
ΘαακολουθήσειΤράπεζακαιηκοπήτηςβασιλόπιτας.

Δεν θα αλλάξουν οι πινακίδες των ΙΧ,
λόγω ηλεκτρονικών διοδίων

ΔιαψεύδειτουπουργείοΥ-
ποδομών καιΜεταφορώνδη-
μοσιεύματαότιυπάρχεισκέψη
νααλλάξουνοιπινακίδες των
ΙΧαυτοκίνητολόγωτηςεφαρ-
μογής του νέου ηλεκτρονικού
συστήματος πληρωμής των
διοδίων.

«Όχι βέβαια, ούτε σκέψη
δεν υπάρχει», δήλωσε ο υ-
πουργόςΥποδομών καιΜε-
ταφορών, Χρήστος Σπίρτζης,
σημειώνονταςπως το νέο α-
ναλογικό ηλεκτρονικό σύστη-
μα διοδίων δεν σχετίζεται με
αλλαγήπινακίδων.

Ο κ. Σπίρτζης τόνισεπως
στο μέλλον θα μπορούσε να
εξεταστείτοενδεχόμενοοιπι-
νακίδες νασυνδεθούν με τον
εκάστοτε οδηγό, και όχι με το
αυτοκίνητο-μοντέλοπουήδη
εφαρμόζεταισεορισμένεςευρωπαϊκέςχώρεςαλλάδενείναιπροςτοπαρόνστασχέδιατουυπουργείου.

Νωρίτερα,απότηνπλευράτουογενικόςγραμματέαςΜεταφορών,ΘάνοςΒούρδας,ανέφερεπως«ούτεέναστο
εκατομμύριοδενπρόκειταιναγίνεικάτιτέτοιο.Τοσύστημαθαπροσαρμοστείστιςπινακίδες,όχιοιπινακίδεςστοσύ-
στημα».Ελπίζουμενααποδειχθούνσυνεπείςοιδηλώσεις...

Επίσκεψη της Φρόσως Καρασαρλίδου
στο Γηροκομείο

Το μεσημέρι της Πέ-
μπτης πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη τηςΦρόσωςΚα-
ρασαρλίδουστοΓηροκομείο
Νάουσας.Η βουλευτής με
συνεργάτες τηςκαιστελέχη
τουΣΥΡΙΖΑσυνομίλησανμε
τονπρόεδρο του ιδρύματος
ΚωνσταντίνοΤόμτση, ο ο-
ποίος ανέλυσε ταπροβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η
μονάδατατελευταίαχρόνια.
Γνώστηςτωνπερισσοτέρων
ζητημάτων η κ. Καρασαρ-
λίδου,δεσμεύθηκε νακάνει
ό,τιπερνάειαπότοχέριτης
για να ξεπεραστούν τοσυ-
ντομότεροδυνατόν.

ΠικρόποτήριστηΖάχαρη;
Σε συνέχεια του ρε-

πορτάζ μας στοφύλλο της
Πέμπτης για την ΕΒΖ, μα-
θαίνουμε ότι τευτλοκαλλι-
εργητές από την Κεντρική
Μακεδονία ετοιμάζονται να
στείλουν εντός της ερχόμε-
νηςεβδομάδαςεξώδικαστη
διοίκηση για τη μη εξόφλη-
ση τηςπαραγωγής του για
το 2017, τακτικήπου ίσως
ακολουθήσουνκαλλιεργητές
καιαπόάλλεςπεριοχέςτης
χώρας.

Άρχισανταόργανα;

Μεκατανόησηστοκυκλοφοριακό…
Για τον κυκλοφοριακόφόρτο και ταπρο-

βλήματαπου αντιμετωπίζουν τα λεωφορεία
κατευθυνόμεναπροςτηστοάτωνΚΤΕΛ,ρω-
τήσαμε τον πρόεδρο κ. Συμεωνίδη, αφού
καθημερινάσχεδόν, όλο και κάποιος κλείνει
μιαστροφήήτοδρόμοπουλόγωστενότητας
υποχρεώνει το λεωφορείο ναακινητοποιηθεί
μέχριναπαραλάβειτοΙ.Χ.οοδηγόςήναέρ-
θειηΤροχαίαναεπιληφθείτουθέματος.

«Τι να κάνουμε; Όλα προσπαθούμε να
τα αντιμετωπίσουμε με κατανόηση. Πολλές
φορές είναι τεντωμένα τα νεύρα αλλά δεν
μπορούμε να απαιτήσουμε και παραπάνω,
γιατίόπουκαιανπήγαμεαπότηνστιγμήδεν
βρήκαμε λύση…Υπάρχει ελλιπής αστυνό-
μευση γιατί δεν υπάρχειπροσωπικό…Τι να
πρωτοφυλάξουνκαιταόργανατηςτάξεωςκαι
τιναπρωτοκάνουν»;μαςαπάντησε.
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Δύο τελετές κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού 
θα γίνουν στη Βέροια την ημέρα των Θεοφα-
νείων, σήμερα Σάββατο 6 Ιανουαρίου. Ο Μη-
τροπολίτης κ. Παντελεήμων θα ιερουργήσει 
στον Ι. Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας, ανήμερα 
των Φώτων, και στη συνέχεια, η πομπή, θα 
κατευθυνθεί (στις 11.00 π.μ.) από τον Άγιο 
Αντώνιο στη γέφυρα του Τριποτάμου (πίσω 
από τη ΔΕΗ), για την τελετή της κατάδυσης 
του Σταυρού.

Στις 3.30 το μεσημέρι θα γίνει, επίσης, τε-
λετή κατάδυσης στο Φράγμα του Αλιάκμονα.

 Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας 
 Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Η-

μαθίας Α΄ Χρήστος Σιμούλης, αποβλέποντας 
στην ομαλή - εύρυθμη κυκλοφορία των οχη-
μάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυ-
χημάτων στην πόλη της Βέροιας, κατά  τις 
εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανείων, το 
Σάββατο 06-έλαβε τα παρακάτω μέτρα: Την 
απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, α-
πό  07:00΄ έως 12:00΄ και για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο δι-
έλευσης της θρησκευτικής πομπής και τέλεσης των θρησκευτικών 
εκδηλώσεων, στις κατωτέρω οδούς: - Στην οδό Αγίου Αντωνίου, α-

πό τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με 
την οδό Βερμίου, - Πέριξ και εντός της Πλατείας Αγίου Αντωνίου, - 
Στην οδό Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου 
έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου, - Στην οδό Βενιζέλου, 
από τη συμβολή της με την οδό Βερμίου έως τη συμβολή της με 

την οδό Θεσσαλονίκης. β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των 
οχημάτων, ως κάτωθι: - από ώρα 10:30΄ έως 11:30΄, στην οδό 
Βενιζέλου, από την συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη 
συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης και - από ώρα 11:00΄ έως 
12:00΄, στην οδό Φιλήμωνος, από την συμβολή της με την οδό 
25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου. 

Ο εορτασμός των Θεοφανείων 
σήμερα στην Αλεξάνδρεια

 Καθαγιασμός των υδάτων και ρίψη του Τιμίου Σταυρού θα 
πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018, ανήμερα 
της εορτής των Αγίων Θεοφανίων, στο κολυμβητήριο του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

 Μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και της Ακολουθίας του 
Μεγάλου Αγιασμού στους Ιερούς Ναούς των ενοριών της  Αλε-
ξάνδρειας, θα ακολουθήσει  η καθιερωμένη κατάδυση του Τιμίου 
Σταυρού και ο Καθαγιασμός των υδάτων στο κολυμβητήριο του 
Δήμου Αλεξάνδρειας

 Συγκεκριμένα τα πρόγραμμα έχει ως εξής:
• Όρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον ιερό Ναό Κοι-

μήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας, ώρα 7:00 πμ.. 
• Πέρας προσέλευσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Αλεξάνδρειας επισήμων, ώρα 9:45 πμ.
• Καθαγιασμός υδάτων και ρίψη Τιμίου Σταυρού στο κο-

λυμβητήριο της Αλεξάνδρειας, ώρα 11:00 πμ..

Για πέμπτη φορά πρόεδρος του Δ.Σ. ο Τάσος Συμεωνίδης

Υπεραστικά ΚΤΕΛ Ημαθίας: Η οικονομική 
κρίση και η γραφειοκρατία οδηγούν σε μείωση 
επιβατών και καθυστέρηση χρηματοδοτήσεων

Για πέμπτη φορά ανανεώνει τη θητεία του ως πρόεδρος του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ημαθίας ο Τάσος Συμεωνίδης, ο οποίος εκλέγε-
ται σ’ αυτή τη θέση από το 1992.

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες, εκλέχθηκε η νέα Διοίκηση του 
ΚΤΕΛ Υπεραστικού, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στη Διοίκηση, πέρα 
από δύο νέα μέλη. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. απαρτίζεται από τους: Α-
ναστάσιο Συμεωνίδη (Πρόεδρος), Αναστάσιο Ζουγιό (αντιπρό-
εδρος) και μέλη οι Μαρίνος Ηλιάδης (νέο μέλος), Χαράλαμπος 
Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παπίκογλου (νέο μέλος), Ιωάννης 
Πράπας και Αναστάσιος Σακαλής. (Ο Μαρίνος Ηλιάδης εκπρο-
σωπεί επτά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης).

Με αφορμή των ανάληψη καθήκοντως και την πρώτη συνεδρία-
ση του νέου Δ.Σ., ο κ. Συμεωνίδης μίλησε χθες στον ΑΚΟΥ 99.6 
στην εκπομή «Πρωινές Σημειώσεις» για τη γενικότερη κατάστα-
ση και τα προβλήματα των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Το 2018 κουβαλάει αρκετά από τα προβλήματα των προη-
γούμενων χρόνων;

Τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ…  κάθε μέρα και κάθε χρόνο 
,προστίθενται καινούρια. Εμείς αυτό που  κάνουμε είναι να συνανα-
στρεφόμαστε με τον κόσμο, με τους πελάτες μας, οι οποίοι σιγά- σι-
γά άρχισαν να λιγοστεύουν στις μεταφορές μας. 

Αυτό γιατί συμβαίνει; Όταν μάλιστα η μετακίνηση με το Ι.Χ, 
(διόδια, βενζίνη), είναι ακριβότερη από ότι με το λεωφορείο;

Μια μερίδα ανθρώπων έχουν χάσει τη δουλειά τους, οπότε δεν 
ταξιδεύουν γιατί έχουν κλείσει επιχειρήσεις και πολλές δουλειές. 
Άρα αυτό το κομμάτι με τους καθημερινούς πελάτες, στους οποίους 
βασιζόμασταν, το έχουμε χάσει, έχει φύγει. Αυτός που είναι να ταξι-
δέψει με το Ι.Χ, το χρησιμοποιούσε και εξακολουθεί να το χρησιμο-
ποιεί. Τα χωριά έχουν σβήσει. Περιφερειακά του νομού δεν ταξιδεύ-
ουν, είτε γιατί  δεν έχουν χρήματα, ή δεν πληρώθηκαν ακόμη από 
τις παραγωγές τους, καθότι είμαστε μια αγροτική περιοχή. Περιμέ-
νουμε να πληρωθεί ο αγρότης για να τονωθεί η αγορά και να τον 
μετακινήσουμε και εμείς. Άρα, προφανώς κάτι έχει συμβεί δεν έχουν 
πληρωθεί ή υπήρχαν υποχρεώσεις και ο κόσμος δεν ταξίδεψε και 
δεν κινήθηκε στις γιορτές .Έχει μειωθεί λοιπόν τα δρομολόγια και 
από τα τρία κέντρα που έχουμε, Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια.

Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια των εορτών ή είναι γενικότε-
ρη κατάσταση;

Στις γιορτές συνήθως φαίνεται και η εικόνα. Όταν ο κόσμος 
πληρώνεται αρχίζει να μετακινείται περισσότερο λόγω των ημερών. 
Πάει να ψωνίσει τρόφιμα, ρούχα, Αυτό ήταν πολύ πεσμένο φέτος σε 
σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. 

Υπάρχει περίπτωση να βρίσκουν ακριβό το ει-
σιτήριο;

Όχι, πρώτα από όλα το εισιτήριο δεν καθορίζεται 
από εμάς, καθορίζεται από το κράτος.Το δεύτερο εί-
ναι ότι κάνουμε προσφορές… Έχουμε τα εισιτήρια με 
επιστροφή, μηνιαίες κάρτες, για την Αθήνα στα 4 δρο-
μολόγια το ένα επιστροφής βγαίνει δωρεάν. Προσπα-
θούμε κι εμείς να στηρίξουμε λίγο τον κόσμο. Δίνουμε 
κίνητρα και για τους φοιτητές και για τους μαθητές και 
για τους άπορους που βοηθάμε με τον τρόπο μας, 
αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος δεν μετακινείται. Λίγο οι 
ντόπιοι που πηγαίνουν στις δουλειές τους μας βοηθούν 
αλλά και πάλι υπάρχει μείωση αφού πολλές δουλειές 
πλέον καθώς και πληρωμές, γίνονται και από το κινητό. 
Παλιότερα  ταξίδευε με το λεωφορείο για να πάει σε μια 
τράπεζα ή σε μια υπηρεσία, Τώρα πλέον δεν το χρησι-
μοποιεί γιατί γίνονται όλα με το κινητό. 

Με τα μαθητικά δρομολόγια τι γίνεται;
 Εμείς πολεμάμε για τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα 

είναι να πάνε τα παδιά σχολείο και να γυρίσουν στο 
σπίτι τους με ασφάλεια. Αυτό είναι το αυτονόητο. Πέφτουν όμως 
κατά καιρούς ή έρχονται από την κεντρική εξουσία διευκρινιστικές 
εγκύκλιοι, σχετικά με  το οικονομικό κόστος μεταφοράς. Κατά ανά-
γκη οι υπηρεσιακοί παράγοντες πειθαρχούμενοι στην εγκύκλιο που 
τους ήρθε, προσπαθούν να βρουν τρόπο να μειωθεί το κόστος. 
Εμείς βλέπουμε πως όταν συμπιεστεί το κόστος, πλέον είναι και 
ασύμφορο να πάει ένα μεταφορικό μέσο σε ένα χωριό και να πάρει 
15, 17 ή 20 ευρώ, όταν το κόστος συντήρησης είναι δυσανάλογο με 
αυτά που θα εισπράξει. Προσπαθούμε και εμείς, ως μεταφορείς να 
κρατήσουμε τις τιμές αυτές, που πρέπει και να είναι λογικές και ο 
υπηρεσιακός παράγοντας να λειτουργήσει με βάση τις εγκυκλίους 
που έρχονται από την κεντρική εξουσία.

Σήμερα ποια είναι η εικόνα με την μεταφορά των μαθητών 
και με τη χρηματοδότηση των δρομολογίων;

Όλοι οι μαθητές καλύπτονται κανονικά. Απέναντί μας υπάρ-
χει μια καθυστέρηση, έχουμε να πληρωθούμε από την αρχή του 
σχολικού έτους, από μια ανακολουθία, για να συμπληρωθούν τα 
έγγραφα Υπάρχει μια δυσκολία έγκρισης από την Περιφέρεια, την  
έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο, και αυτό είναι στα αρνητικά 
γιατί όταν δουλεύει ένας μεταφορέας και πληρώνει τον ΦΠΑ , τους 
μισθούς , τα δώρα και την συντήρηση του λεωφορείου, θέλει και να 
πληρωθεί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ελπίζουμε το 2018 να 
είναι καλύτερο ώστε να μην μείνει κανένα παιδί σπίτι του… Γι αυτό 

τα κάνουμε όλα αυτά, περισσότερο από το μεράκι των ιδιοκτητών.
Είχε ανοίξει παλαιότερα ένα θέμα για την μετεγκατάσταση 

και την μεταφορά των ΚΤΕΛ εκτός πόλης. Το σχέδιο αυτό ε-
γκαταλείφθηκε;

Απευθυνόμαστε σε φτωχούς ανθρώπους που δεν μπορούν να 
πληρώνουν και δεύτερο εισιτήριο για να μεταφερθούν μέσα στην 
πόλη. Θέλουμε να είμαστε κάπου μέσα στην  πόλη. Κεντρικά α-
πόκεντρα που λένε, ώστε να έχει κάποιος εύκολη πρόσβαση στην 
αγορά Οπότε παραμένουμε εδώ προς το παρόν. Εξάλλου, πάνω 
από την περιφερειακή οδό δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι και όσοι 
είναι κάτω από την περιφερειακή οδό, βρίσκονται σε απαγορευτικές 
ζώνες . Εάν  βρεθεί μια εναλλακτική λύση, θα το συζητήσουμε… 
Και δεν είμαστε μόνο εμείς είναι και τα αστικά με τα οποία είμαστε 
ήδη δίπλα, εξυπηρετώντας αλυσιδωτές ανάγκες. 

Και κάτι τελευταίο. Τα δρομολόγια για την Αθήνα εξακολου-
θούν να ισχύουν όπως και πέρυσι;

Προς το παρόν, γίνονται πρωί και μεσημέρι.  Από τη στιγμή που 
δεν υπάρχει επιβατικό κοινό δεν μπορεί να ταξιδέψει ένα λεωφο-
ρείο με 5 και 10 άτομα, γιατί τα έξοδα είναι πολλά. Υπάρχει μια σκέ-
ψη, να προστεθεί ακόμη ένα δρομολόγιο, σε συνεργασία με άλλο 
νομό, και θα δούμε πως θα ανταποκριθεί ο κόσμος σε αυτό. 

Σοφία Γκαγκούση

Στη γέφυρα Τριποτάμου και στο Φράγμα του Αλιάκμονα 
οι τελετές κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στη Βέροια
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Τον Αύγουστο του 
2018 ολοκληρώνεται τυ-
πικά ο τριετής κύκλος 
του 3ου κατά σειρά μνη-
μονίου, που επιβλήθηκε 
από την τρόικα των δα-
νειστών μας και υπερψη-
φίστηκε με ευρύτατη κοι-

νοβουλευτική πλειοψηφία από την Ελληνική 
Βουλή τον Αύγουστο του 2015. 

Το τρίτο μνημόνιο ήρθε ως αναπόφευκτη 
συνέπεια της προφανούς αδυναμίας των έ-
τερων δύο που προηγήθηκαν να θέσουν την 
ελληνική οικονομία στις ράγες της ανάπτυξης 
και της δημοσιονομικής εξυγίανσης, έτσι ώστε 
αυτή να καταφέρει να καταστεί αυτάρκης και 
αυτόφωτη. Το γιατί δεν επιτεύχθηκε αυτό και 
σε ποιους πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες 
της αποτυχίας είναι κάτι που θα κρίνει ψύχραι-
μα και έχοντας μία χρονική απόσταση από τα 
γεγονότα ο ιστορικός του μέλλοντος. Άλλωστε, 
μεσούντος του πολέμου (ως γνωστόν ο πό-
λεμος δεν διεξάγεται πάντοτε με συμβατικά 
όπλα) και διαρκούσης της κρίσης το καίριο 
ζήτημα που χρήζει άμεσης απάντησης δεν 
είναι το γιατί φτάσαμε ως εδώ αλλά το πώς θα 
δραπετεύσουμε από την κινούμενη άμμο του 
αδιεξόδου που κατατρώει αργά αλλά σταθερά 
τις σάρκες της ελληνικής κοινωνίας και τείνει 
να διαλύσει κάθε συνεκτικό ιστό αυτής. 

Θα είναι πράγματι ευχής έργον το αφή-
γημα της «καθαρής εξόδου» στις αγορές να 
έχει αίσιο τέλος και να λάβει χώρα με ιδιαίτερη 
προσοχή και κάτω από τέτοιες συνθήκες και 
προϋποθέσεις που θα το καταστούν βιώσιμο 
και όχι μια βιαστική επικοινωνιακή φούσκα 
ταγμένη να εξυπηρετήσει βραχυπρόθεσμες 
σκοπιμότητες. Γι’ αυτό είναι καίριο και σημα-
ντικό να υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία για την 
επόμενη μέρα και να αναλυθούν όλες εκείνες 
οι ειδικότερες παράμετροι που θα επιτρέψουν 
στην Ελλάδα να αναζητήσει με ασφάλεια από 
τις παγκόσμιες αγορές τα απαιτούμενα δάνεια 
για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών 
της χώρας. Το μείζον αυτό θέμα όμως απαιτεί 
εθνική συνεννόηση και χρήζει ομόθυμης υπο-
στήριξης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να αποτελεί πεδίο μικροκομματικών αντιπαρα-

θέσεων.
Δεν είναι καθόλου απλό πράγμα η αυτό-

νομη διαχείριση της επόμενης ημέρας, όταν 
τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουμε πρακτικά 
εθιστεί στον ετεροκαθορισμό. Για να γίνει αυ-
τό αντιληπτό ας δώσουμε ένα παράδειγμα 
: Στα εργασιακά η λήξη του μνημονίου (Αύ-
γουστος) συνεπάγεται τυπικά αυτομάτως την 
επαναφορά στο πρότερο καθεστώς πλην των 
αποζημιώσεων. Δηλαδή ο κατώτατος μισθός 
θα πρέπει να πάει στα 751 Ευρώ, οι μισθοί 
του Δημοσίου πίσω στα προ του 2010 επίπε-
δα, να δίνεται ο 13ος και 14ος μισθός κ.π.λ. 
Υπάρχει κανείς που να μπορεί να υποστηρίξει 
με ασφάλεια και να μην χαρακτηριστεί ως 
αιθεροβάμων ότι τα παραπάνω μπορούν να 
υλοποιηθούν ; Ασφαλώς όχι. 

Συνακόλουθα δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
το γεγονός ότι η όποια προληπτική γραμμή 
υποστήριξης απαιτεί συνεχή εποπτεία και α-
ξιολόγηση από τους δανειστές για να εγγυώ-
νται φτηνό χρήμα. Όμως όλα αυτά απαιτούν 
μία νέα συμφωνία που μπορεί να μην είναι 
σαν το σημερινό μνημόνιο, αλλά σίγουρα δεν 
συνιστούν απελευθέρωση από τα δεσμά των 
δανειστών.         

Φαίνεται λοιπόν πως δεν είναι τόσο απλό 
να ξεμπερδέψουμε με τους «βαρβάρους». Οι 
άνθρωποι αυτοί, όσο και αν μας πονάει και 
μας λυπεί, ήταν και είναι «μια κάποια λύση». 
Μια λύση που μας επέτρεψε να παραμένουμε 
μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης και να 
θεωρούνται τα πολυδαίδαλα χερσαία και θα-
λάσσια σύνορά μας ως σύνορα της Ευρώπης. 

Η αλήθεια είναι πως το Ελληνικό Έθνος 
διαχρονικά καθόριζε την τύχη του και απο-
τίνασε κάθε ζυγό που επιχειρούσε να το υ-
ποδουλώσει. Αυτή πάντοτε ήταν η μοίρα του 
στην Ιστορία. Αυτό όμως προϋποθέτει εθνική 
συνεννόηση, ανυστερόβουλη ομοψυχία, μεθο-
δική προετοιμασία και αδιάκοπη εργατικότητα. 
Αυτά δηλαδή που αγνοεί ο σημερινός τηλε-
ορασόπληκτος Έλληνας του καναπέ και δεν 
έχει το παραμικρό κίνητρο να τα κατακτήσει. 
Οπότε αναπόφευκτα πέφτουμε πάλι στην ανά-
γκη «των βαρβάρων».   

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

Όταν οι «βάρβαροι» 
συνιστούν «μια κάποια λύση» 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Ο «γκρινιάρης καλικάτζαρος» δείχνει να υποφέρει και γύρω από αυτό περιστρέφεται όλη η ύπαρξή 
του. Πείθει τον εαυτό του ότι, πράγματι, δεν είναι υγιής και βρίσκει συνεχώς μια αφορμή για να γίνει το 
επίκεντρο. Απολαμβάνει ιδιαίτερα την προσοχή που παίρνει από το φίλο του, ο οποίος με τη στάση 
του ενισχύει την τάση του να παραπονιέται διαρκώς. Η βασική του ανάγκη είναι να κερδίσει αγάπη 
και φροντίδα που δε θεωρεί πως αξίζει για αυτό που είναι και, επομένως, επιδιώκει να «κλέψει» την 
αποδοχή που χρειάζεται τονίζοντας το πόσο υποφέρει. Πολλές φορές εκφράζει τη δυστυχία του με 
υπερβολικά δραματικό και θεατρικό τρόπο, που αποκαλύπτεται εύκολα, καθώς τα παράπονά του δεν 
συνάδουν με το μήνυμα που μεταδίδει εξωλεκτικά. Με άλλα λόγια, ενώ παραπονιέται, οι εκφράσεις του 
προσώπου και του σώματος αποκαλύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα. 

 Φαίνεται πως όλη η ταυτότητά του βασίζεται πάνω στον πόνο και τη δυστυχία. Συχνά υπερ-
βάλλει για την κατάστασή του ή αντιδρά υπερβολικά έντονα σε δυσάρεστες καταστάσεις, λόγω της τά-
σης του να μεγαλοποιεί όλα όσα του συμβαίνουν για να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Η δυσμενής 
του θέση δικαιολογεί απόλυτα την αυστηρή προσήλωση στον εαυτό του και τις ανάγκες του, και πολλές 
φορές, παρασύρει και τους άλλους στο να εμπλακούν για να  απαλύνουν την δυστυχία του. Ο πόνος 
μετατρέπεται σε εργαλείο χειρισμού και συναισθηματικής εκμετάλλευσης των άλλων, οι οποίοι, αρχικά 
συμπάσχουν παίρνοντας το ρόλο του «σωτήρα» απέναντι σε αυτόν που αναπαράγει διαρκώς το σενά-
ριο του να βρίσκεται μόνιμα στο ρόλο του «θύματος». 

 Η οδύνη του συνδέεται, ασυνείδητα, με την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση ότι είναι σε χει-
ρότερη θέση από τους άλλους. Έχει στο ενεργητικό του ένα επαναλαμβανόμενο ιστορικό με βάσανα, 
αποτυχίες και αναποδιές που προβάλλονται με τρόπο ιδιαίτερα επιδεικτικό. Ο πόνος του είναι ένας 
ναρκισσιστικός πόνος μεγαλομανίας «κανείς δεν έχει υποφέρει όσο εγώ», που τρέφει την μεγαλειώδη 
αίσθηση της σπουδαιότητας του εαυτού του. Η δραματική έκφραση της δυστυχίας του σταματά μόνο 
όταν ανακηρύσσεται ο πιο γκρινιάρης καλικάτζαρος του χωρίου, όταν δηλ. αποκτά την δυνατότητα να 
ξεχωρίζει, έστω και αρνητικά. 

 Η φιγούρα του γκρινιάρη καλικάτζαρου είναι σε πολλούς ιδιαίτερα οικεία. Σε πολλά πλαίσια 
και σε πολλές περιστάσεις υπάρχουν άτομα που μπαίνουν στο ρόλο του «καλικάτζαρου» χρησιμοποι-
ώντας την «ατυχία» τους με σκοπό να εκβιάσουν συναισθηματικά τους άλλους, να χειραγωγήσουν, να 
εκμεταλλευτούν καταστάσεις ή να αποφύγουν την ανάληψη ευθυνών. Μπορεί, λοιπόν, να σε κάνουν 
να αισθανθείς ένοχος που βρίσκεσαι σε καλύτερη θέση και που απολαμβάνεις εκείνα που με κόπο 
απέκτησες, να σε κατηγορήσουν ότι δεν τους βοήθησες αρκετά, ότι δεν ενδιαφέρεσαι ή ότι είσαι σκλη-
ρός και άκαρδος, αν επιλέξεις να μην εμπλακείς στο παιχνίδι της αυτολύπησής τους. Ωστόσο, θα είχε 
νόημα να γνωρίζουμε ότι πίσω από τη μάσκα του «καλικάτζαρου», συχνά κρύβεται ένας «Νάρκισσος» 
που επιδιώκει την αμέριστη προσοχή των άλλων και απολαμβάνει να χειραγωγεί και να ελέγχει, επικυ-
ρώνοντας τη σπουδαιότητά του.  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Ο Γκρινιάρης Καλικάντζαρος…»
Η άλλη όψη του Ναρκισσισμού…

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Ο Φρέντι περνούσε 
την ώρα γκρινιάζοντας 
στο φίλο του το Λιούκ. 

 Ο Λιούκ ήθελε 
να γίνει καλικάντζαρος 
– γιατρός και σκέφτηκε 
πως, ακούγοντας υπο-
μονετικά το Φρέντι να 
κλαψουρίζει για το πα-
ραμικρό χτυπηματάκι, 
μπορούσε να εξασκηθεί 
γιατρεύοντάς τον. Έτσι 
θα μάθαινε το επάγγελ-
μά του. 

 Μια μέρα, ο 
Φρέντι ήρθε να τον βρει 
κλαψουρίζοντας, όμως 
χωρίς κανένα φανερό 
τραύμα, ούτε καν κακή 
όψη. Αντίθετα, ο Λιούκ 
τον είδε πολύ καλά, 
χαρούμενο, παρά την 
γκρίνια του, που, τώρα, 
έμοιαζε ψεύτικη. 

- «Πώς είσαι;» ρώτη-
σε ο Λιούκ. «Έχεις υπέ-
ροχη όψη σήμερα.»

- «Βρίσκεις;…» είπε ο Φρέντι. «Ωστόσο, δε 
νιώθω πολύ καλά.»

- «Πονάει η κοιλιά σου;» ρώτησε ο Λιούκ. 
- «Όχι και τόσο», είπε ο Φρέντι. 
- «Ναι ή όχι, πονάει η κοιλιά σου;» είπε κοφτά 

ο Λιούκ. 
- «Όχι! Δε νομίζω.» 
- «Λοιπόν! Τι τρέχει»; ρώτησε ενοχλημένος ο 

Λιούκ. 
- «Δεν ξέρω», είπε ο Φρέντι. «Δεν είμαι κα-

λά.» 
 Ο Λιούκ δεν ήξερε τι να πει. Κοίταξε το 

φίλο του, που χαμήλωσε το βλέμμα και δεν είπε 
τίποτα. 

- «Νομίζω πως ασχολιόμαστε υπερβολικά μα-
ζί σου, φιλαράκο μου», είπε ο Λιούκ. «Άλλωστε 
κι εσύ ασχολείσαι πολύ με τον εαυτό σου. Προ-
σπάθησε να σκεφτείς λίγο και τους άλλους και θα 
νιώσεις καλύτερα, σε διαβεβαιώνω.» 

- «Μα κανείς δε με χρειάζεται», είπε ο Φρέντι. 
  Ο Φρέντι είχε δίκιο. Επειδή βογκούσε 

όλη μέρα και παραπονιόταν συνεχώς, όλοι τον 
απέφευγαν και κανείς δε θα σκεφτόταν ποτέ να 
του ζητήσει κάποια εξυπηρέτηση. Τον ρωτούσαν 
απλώς αν ήταν καλά και ο Φρέντι δε απαντούσε 
ποτέ ναι. 

- «Δεν υπάρχει λύση για σένα, Φρέντι», είπε 
ο Λιούκ κάπως σκληρά. «Είσαι χαμένη περίπτω-
ση. Θα είσαι όλη σου τη ζωή ένας γκρινιάρης 
καλικάντζαρος. Στα καλικαντζαροχωριά, πάντα 
υπάρχουν ένας δυο τέτοιοι. Ε λοιπόν, εδώ, αυτός 
θα είσαι εσύ. Δεν πειράζει, έτσι είναι;» 

- «Νομίζεις;» ρώτησε ο Φρέντι αναστατωμέ-
νος. 

               Και γύρισε στο σπίτι του, 
ευχαριστημένος που ήταν επιτέλους κι αυτός ξε-
χωριστός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν ο 
γκρινιάρης του χωριού.»

Gregoire Solotareff
«Χειμωνιάτικες Ιστορίες»

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ 
ΡΑΠΤΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΦΡΟ-
ΔΙΤΗ ΑΝΤΟΝΑΚΗ

THE BACHELOR 2 Κάθε μέρα 19.15
Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Θανά-

σης Βισκαδουράκης,  Νίκος Βουρλιώτης, Μελέτης 
Ηλίας, Βασιλική Τρουφάκου,  Τόνι Σφήνος, Δημή-
τρης Τζουμάκης,  Δημήτρης Πιατάς, Άννα Κουρή, 
Γιώργος Μαυρίδης, Λευτέρης Ζαμπετάκης και Νίνο 
Ξυπολιτάς.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα & Κώστας Βαζάκος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος
Insidious - Παγιδευμένη Ψυχή: Το Τελευταίο 

Κλειδί
Κάθε μέρα : 19.15 και 21.30
Σκηνοθεσία: Adam Robitel
Σενάριο:  ΛΙ ΑΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

Ηθοποιοί:  Lin Shaye, Angus Sampson, 

Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk 
Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer 
Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker and Marcus 
Henderson

Όλα τα Λεφτά του Κόσμου - All the Money in the 
World

(Ρίντλεϊ Σκοτ)
Κάθε μέρα  21.30
Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ
Ηθοποιοί: Μισέλ Ουίλιαμς, Κρίστοφερ Πλάμερ, 

Μαρκ Ουόλμπεργκ, Τσάρλι Πλάμερ, Τίμοθι Χάτο-
νΜισέλ Ουίλιαμς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Μαρκ Ουόλ-
μπεργκ, Τσάρλι Πλάμερ, Τίμοθι Χάτον 

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

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      4/1/18 - 10/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλω-
σης, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και 
Ζωικής Παραγωγής – Περίθαλψης και Προστα-
σίας Αδέσποτων Ζώων, κ. Βασίλειος Παπαδό-
πουλος, γνωστοποιεί τα παρακάτω: 

Με αφορμή τα αναγραφόμενα σε δημοσιεύ-
ματα  που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ σχετικά με 
την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο 
Δήμος Βέροιας είναι από τους λίγους Δήμους 
πανελληνίως που εφαρμόζει καθολικά όλα όσα 
προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με 
την διαχείριση  των αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς.

Συγκεκριμένα ο Δήμος μας λειτουργεί νό-
μιμα αδειοδοτημένο Δημοτικό Κτηνιατρείο και 
Καταφύγιο στην περιοχή του Ταγαροχωρίου ό-
που λαμβάνει χώρα η στείρωση, εμβολιασμός, 
αποπαρασίτωση και ίαση των αδέσποτων σκύ-
λων που περισυλλέγονται στα όρια του Δήμου 
Βέροιας.

Το παραπάνω έργο της διαχείρισης των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς υλοποιείται από 
τους Κτηνίατρους που απασχολεί ο Δήμος μας 
και έχουν οριστεί ως επιστημονικά υπεύθυνοι 
για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του, 
τους κυνοκόμους που ασχολούνται με την σίτι-
ση και φροντίδα των ζώων που φιλοξενούνται 
στις δημοτικές εγκαταστάσεις και σε αγαστή 
συνεργασία με το σύνολο των φιλοζωικών σω-
ματείων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο 
Βέροιας. 

Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας 
μεταξύ του Δήμου μας και των φιλοζωικών 
σωματείων υλοποιηθήκαν με επιτυχία στις ε-
γκαταστάσεις μας τρία προγράμματα μαζικής 
στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς με 
την συμμετοχή  εθελοντικών οργανώσεων του 
εξωτερικού.

Τα αποτελέσματα του έργου που υλοποίει 
ο Δήμος Βέροιας προς όφελος της δημόσιας 
υγείας των δημοτών του η οποία εξασφαλίζεται 
με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη που παρέχει 
στα άρρωστα από ασθένειες και τραυματισμένα 
από ατυχήματα, αδέσποτα ζώα συντροφιάς  
είναι σημαντικά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2017 
έχουν υλοποιηθεί πλέον των 300 στειρώσεων, 
των 400 αντιλυσσικών εμβολιασμένων, των 
450 αποπαρασιτώσεων, των 250 επανεντάξε-

ων και 100 υιοθεσιών αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς.

Ωστόσο  γ ια  να 
δοθεί  οριστ ική και 
σύννομη λύση στα 
πρόβλημα τις ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης 
των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς θα πρέπει 
όλοι εμείς που είμαστε 
ιδιοκτήτες ενός σκύ-
λου ή ενός γάτου, να 
σεβαστούμε τις υπο-
χρεώσεις που απορ-
ρέουν από την κείμενη 
νομοθεσία ώστε να 
μην ενοχοποιούνται 
τα αδέσποτα ζώα από 
πράξεις αμέλειας των 
ιδιοκτητών δεσποζόμε-
νων ζώων συντροφιάς. 

Όλοι λοιπόν οι ιδι-
οκτήτες ζώων συντρο-
φιάς θα πρέπει:

• Να μεριμνούνε 
για την στείρωση τους 
εφόσον δεν επιθυμού-

με τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων  και 
την ηλεκτρονική σήμανση του ζώου μας ενώ 
παράλληλα να ενημερώνουμε τον Δήμο της 
μόνιμης κατοικίας μας.

• Να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το 
χώρο της ιδιοκτησίας του και να εισέρχεται σε 
χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους 
χώρους

• Να μην εγκαταλείπει το ζώου του
• Να γίνεται ο περίπατος των σκύλων πάντα 

με συνοδό, να κρατάει το σκύλο του με λουράκι 
και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν 
κατά την διάρκεια του περιπάτου

• Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του 
περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου 
του

• Να προσκομίζει στον οικείο Δήμο αντίγρα-
φο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης 
του ζώου του

• Να δηλώνει μέσα σε πέντε μέρες την απώ-
λεια του ζώου του σε κτηνίατρο

• Να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων 
ευζωίας, την κτηνιατρική εξέταση, την πραγ-
ματοποίηση του ετήσιου αντιλυσσικού εμβο-
λιασμού και την έκδοση βιβλιάριου υγείας του 
ζώου του.

  Ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα παραπάνω 
πρέπει να δίνεται από ιδιοκτήτες σκύλων που 
χρησιμοποιούνται για την φύλαξη του ποιμνίου 
ή ως κυνηγετικοί σκύλοι, αφού η πλειοψηφία 
σκύλων που περισυλλέγονται ως αδέσποτοι  
ανήκουν  στις παραπάνω κατηγορίες. 

Τέλος εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για 
όλες τις αποτρόπαιες και εγκληματικές ενέρ-
γειες θανάτωσης των ζώων συντροφιάς ενώ ο 
Δήμος Βέροιας θα συμβάλει με κάθε μέσο στην 
προσπάθεια εξεύρεσης και παραδειγματικής 
τιμωρίας των ενόχων.
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  Ήτανε λίγες μέρες που είχαν περάσει τα Χρι-
στούγεννα και πλησίαζαν τα Φώτα. Το χιόνι  και το 
κρύο είχε πιάσει για τα καλά στην πόλη. 

    Πίσω από ένα παγκάκι μια μικρή φατσούλα 
προεξείχε, κοιτώντας τις χοντρές νιφάδες του χιο-
νιού που πέφτανε, τις οποίες και χάζευε. 

Ήταν ο Μάκης ο Καλικαντζαράκης! Το είχε 
σκάσει από τη «προστασία» της μητέρας του, για-
τί είχε την περιέργεια να δει μόνος του τι κάνουν 
οι άνθρωποι πάνω στη γη, αφού εκείνος, όπως 
είναι γνωστό, μένει κάτω απ την γη και τώρα είναι 
σε διακοπές!!   

 «Να γιατί η μαμά μου δεν μ’ αφήνει να βγω 
μόνος έξω», μονολόγησε, «φοβάται μην χαθώ 
στο άσπρο χιόνι… μπρρ απαίσιο χρώμα!!»Φυσι-
κά και ήξερε ότι αυτό που έπεφτε λεγόταν χιόνι..
τους το έμαθε η δασκάλα φέτος στα νήπια που 
πήγαινε. 

    Πρώτη φορά εξάλλου ερχότανε στον πάνω 
κόσμο των ανθρώπων και σκόπευε επειδή βαρέ-
θηκε τον κόσμο των Καλικαντζάρων να έμενε και 
μετά των Φώτων… αν μπορούσε βέβαια γιατί…

    «Τρρρ!», ξαφνικά, ένας θόρυβος ακούστηκε 
και ο Μάκης ο Καλικαντζαράκης κόντεψε να φταρ-
νιστεί! Έτσι έκανε όταν τρόμαζε… Ήταν ένα μικρό 
πουλάκι που πέρασε μπροστά του, που ο Μάκης 
ο Καλικαντζαράκης το είδε τεράστιο και φοβήθηκε.

    Μετά από λίγο…..
    «Μπαμ»  έσκασε  ένα  μπαλόν ι 

….«Μπουμ»… κάτι τεράστια παπούτσια που έπε-
σαν από ένα μπαλκόνι…

Αλλά εκεί που τρόμαξε περισσότερο ήταν όταν 
ένας κύριος, πέταξε με πολλά νεύρα ένα τεράστιο 
κουτί στα σκουπίδια(Βρωμοτηλεόραση την έλεγε), 
γιατί είχε κωλύσει και μετέδιδε όλο τα ίδια και τα 
ίδια και την βαρέθηκε, όπως έλεγε!! 

    Ο Καλικαντζαράκης είχε φταρνιστεί πέντε 
φορές!! Τι τρομάρα θεέ μου!

    Έτρεξε και κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο. 
Απέναντι ήταν ένα μεγάλο παράθυρο και εκεί μέ-
σα φαινόταν δύο άνθρωποι που κοιτούσαν αμίλη-
τοι  ένα <<κουτί>>. Αυτό το κουτί ήταν ίδιο σαν ε-
κείνο ,που εκείνος ο κύριος πέταξε όλο νεύρα στα 
σκουπίδια και το έλεγε <<Βρωμοτηλεόραση>>!!

 Χα!! Πρέπει να΄ναι μαγικό αυτό το κουτί, σκέ-
φτηκε ο Καλικαντζαράκης, γιατί σου παίρνει την 
μιλιά και μάλλον δεν σ αφήνει να δείς και ποιος 
κάθετε δίπλα σου…Να τόση ώρα κάθομαι εδώ 
και αυτοί οι δυο δεν κοιταχτήκαν καθόλου, ούτε 
μiλησαν!!

Προχώρησε λίγο παρακάτω και κρύφτηκε πί-
σω από ένα τεράστιο κάδο απορριμμάτων. Τότε 
διέκρινε απέναντι του και μέσα σ ένα γυάλινο και 
διαφανές σπίτι, κάτι νέα ανθρωπάκια που ενώ κα-
θόταν στο τραπέζι όλα μαζί, ούτε αυτά μιλούσαν 

μεταξύ τους, αλλά κρατούσαν στα χέρια τους ένα 
πράγμα …κάτι σαν  μικρό καθρεφτάκι και με τα 
δάχτυλά τους πατούσαν κουμπάκια… Μάλλον ού-
τε αυτοί βλέπουν τον διπλανό τους… ίσως να εί-
ναι μαγικό κι αυτό το καθρεφτάκι με τα κουμπάκια 
…σαν το άλλο την βρωμοτηλεόραση, σκέφτηκε.  

Μα όλοι κατσουφιασμένοι είναι σ ’αυτή την 
πόλη, κανείς δεν μιλάει.. είπε δυνατά ο Καλικα-
ντζαράκης..και ξαναφταρνίστηκε αφού τρόμαξε απ 
την φωνή του..που ακούστηκε δυνατά μέσα στην 
παράξενη αυτή νύχτα  της σιωπής!! 

Τώρα κατάλαβε γιατί η μαμά του δεν τον ά-
φηνε να πάει μόνος του στον πάνω κόσμο… και 
τον έκρυβε…Kάποιοικλέψαν την μιλιά  από τους 
ανθρώπους. Ίσως αυτό το μαγικό κουτί ,σκέφτηκε 
ο Καλικαντζαράκης… πάντως αυτό δεν το κάναν 
οι καλικάντζαροι, γιατί αυτοί μόνο φάρσες σκα-
ρώνουν στους ανθρώπους για να τους κάνουν να 
γελάνε.

 Τώρα άλλαξε γνώμη. Θέλει να πάει εκεί κάτω 
στα σκοτεινά, στο δικό του κόσμο που είναι όλα 
μαύρα και όμορφα, όχι λευκά, άσχημα, αμίλητα, 
αγέλαστα και απρόβλεπτα. Εκεί εξάλλου δεν έ-
χουν μαγικά κουτιά που παίρνουν την μιλιά.

    Θέλει να ξαναδεί τα μαύρα αδελφάκια του 
με τις τρίχες στη μύτη και τα γαμψά τους νύχια…. 
Θέλει να ξαναδεί την μανούλα του με τα κόκκινα 
μάτια, τρυφερά να τον κοιτάζει και να τον μαλώνει 
με αγάπη για τις σκανδαλιές του.

    Κι εκεί που τα σκεπτόταν όλα αυτά ξάφνου, 
μπροστά του, να ένα μικρό κοριτσάκι, η Αννίτα. 

Βγήκε έξω από το σπίτι της μ’ ένα γλυκό χαμό-
γελο κοιτώντας, ενθουσιασμένη, με τ’ αθώα μάτια 
της, το χιόνι. Και το κυριότερο, …τραγουδούσε. 
Το είχε σκάσει κι αυτή απ’ το σπίτι της. Τότε ο 
Καλικαντζαράκης φώναξε γεμάτος ενθουσιασμό: 
«Να, ένα όμορφο ανθρωπάκι, Θεέ μου… όχι μόνο 
μιλάει αλλά και τραγουδάει τόσο ωραία» και έτρε-
ξε κατά πάνω της.

Η Αννίτα δεν φοβήθηκε απ’ τον τριχωτό, μαυρι-
δερό Καλικαντζαράκι. Ήταν κι αυτός ένα μικρό χα-
ρούμενο ανθρωπάκι σαν κι αυτήν… Εξάλλου όλα 
τα μικρά παιδάκια είναι όμορφα και ο Μάκης…. 
ένας κούκλος!Έναςκουκλοκαλικάντζαρος!

   Τώρα τα δύο παιδιά ενθουσιασμένα παίζουν 
ανέμελα χιονοπόλεμο… και οι γονείς τους? Ίσως 
κάποτε τα ψάξουν!!

Υ.Γ Θέλω ν αφιερώσω αυτό το παραμύθι..που 
ναι τόσο αληθινό, σ’ όλους τους <<αθώους>> συ-
νανθρώπους μας, που μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
νοσηρής ανυπαρξίας, <<κουβαλάνε>> πεισματι-
κά, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πολυπό-
θητη ισορροπία στο δικό τους οικογενειακό, κοι-
νωνικό και επαγγελματικό περίγυρο, το δικό τους 
χαμογελαστό παραμύθι. 

KΑΙ ΖΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΜΕΙΣ … ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ!!

Ένα παραμύθι του Δημητρίου Μπατζιάκα, Δικηγόρου, 
που μπορεί και να είναι και αληθινό…

Διευκρινίσεις του Δήμου Βέροιας 
για τη διαχείριση των αδέσποτων 

«Για οριστική και σύννομη λύση 
οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς 

πρέπει να σέβονται τις 
εκ του νόμου υποχρεώσεις τους»
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Ο Σεβασμιώτατος:
  Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) το πρωί θα ιε-

ρουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροί-
ας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

Την ίδια ημέρα θα αγιάσει τα ύδατα: 
Στις 11:30 π.μ. Βέροια. 
Στις 12:30 μ.μ. Νάουσα (άλσος Αγίου Νικολάου)
Στις 1:00 μ.μ. στο κολυμβητήριο της Νάουσας
Στις 3:30 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος
Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην 

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 
του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 
και 16.00-18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου Βέροιας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προ-
κειμένου να υλοποιήσει το Πρόγραμ-
μα «Επέκταση και αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνι-
κής φροντίδας από το Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας και στήριξης οικογέ-
νειας της Βέροιας», προκηρύσσει την 
πλήρωση των ακόλουθων θέσεων 
εργασίας:

Α. Ενός Διευθυντή για όλον τον 
Οργανισμό, πλήρους απασχόλησης,  
για διάστημα 22 μηνών με δυνατότη-
τα ανανέωσης της συνεργασίας για 
αόριστο χρόνο.

Β. Ενός (μίας) Παιδαγωγού, για το 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, πλή-
ρους απασχόλησης, για διάστημα 22 
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της 
συνεργασίας για αόριστο χρόνο.

Γ. Ενός (μίας) οδηγού, για το Κέ-
ντρο Ημερήσιας Φροντίδας, μερικής 
απασχόλησης, για διάστημα 10 μη-
νών, με δυνατότητα ανανέωσης της 
συνεργασίας για αόριστο χρόνο.

Ειδικότερα ζητούνται:
Α. Διευθυντής του Οργανισμού, 

ως διοικητικός υπεύθυνος όλων των 
Δομών του, ηλικίας 35-50 ετών, πλή-
ρους απασχόλησης,  για εργασία δι-
άρκειας 22 μηνών, με δυνατότητα α-
νανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστη-
μιακής Σχολής, σχετικής με το α-
ντικείμενο (Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων-Management ή Οικονομικών Επι-
στημών ή Πολυτεχνείου).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προ-
γραμμάτων Η/Υ.

4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον 

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του αν-

θρώπινου δυναμικού (προσωπικού 
και εθελοντών).

3.Ευχέρεια στην εκπόνηση, υλο-
ποίηση και αξιολόγηση προγραμμά-
των που σχετίζονται με τη λειτουργία 
των Δομών.

4.Δυνατότητα διαχείρισης προ-
γραμμάτων χρηματοδότησης.

5.Ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις.
6.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εί-

ναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συ-

στατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσό-

ντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
Β. Παιδαγωγός, για το Κέντρο Η-

μερήσιας Φροντίδας παιδιών σε α-
νάγκη και σε κίνδυνο, ηλικίας 30-50 
ετών, για εργασία διάρκειας 22 μη-
νών, με δυνατότητα ανανέωσης για 
αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης  

Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο 
(Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες, Σχολές Ψυχολογίας και  
Κοινωνικής Εργασίας).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προ-
γραμμάτων Η/Υ.

4. Δίπλωμα οδήγησης.
5.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον 

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία 

στη φροντίδα παιδιών.

2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτι-
κότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.

3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντι-
κείμενο της εργασίας.

4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Γνώσεις μαγειρικής και πρώτων 

βοηθειών.
6. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιό-

τητες σχετικά με τη δημιουργική απα-
σχόληση παιδιών.

7. Ικανότητα στον προγραμματι-
σμό και στον συντονισμό δραστηρι-
οτήτων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εί-
ναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συ-

στατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσό-

ντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους 

άνδρες.
Γ. Οδηγός, για το Κέντρο Ημερή-

σιας Φροντίδας, ηλικίας 30-50 ετών, 
για εργασία μερικής απασχόλησης 
διάρκειας 10 μηνών, με δυνατότητα 
ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση είναι:

1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης 
Σχολής.

2.Δίπλωμα οδήγησης.
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον 

προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία 

στη μεταφορά παιδιών.
2. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας 

και ευγένεια.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντι-

κείμενο της εργασίας.
4. Διάθεση εθελοντισμού.
5. Επαγγελματικό δίπλωμα οδή-

γησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εί-

ναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συ-

στατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσό-

ντων , κατά τα ανωτέρω.
6.Βιογραφικό σημείωμα.
7.Απολυτήριο Στρατού, για τους 

άνδρες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙ-

ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα 
συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γρα-
φείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέ-
ροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την 
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2017.

• Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σι-
δηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, τηλ. 
2331029571 και 6944661092.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τακτική 
Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της Λέσχης σε τακτική γενική 
συνέλευση την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 και 
ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Λέσχης Ανοίξεως 
90.

Θέματα:
Οικονομικός απολογισμός 2017
Εκλογή προέδρου γενικής συνελεύσεως και 

γραμματείας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την 

επόμενη Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στο ίδιο μέ-
ρος, την ίδια ώρα με ίδια θέματα.

Το Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γρα-

φείο στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 
και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο 
Δημοτικής Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάν-
νη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για 
οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαρια-
σμοί στην ALPHA BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  
Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 

9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 

024

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία στο Ταγαροχώρι 
Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημέ-
νης μας μητέρας

ΠΟΛΙΝΑΣ

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα τέκνα
Οι λοιποί συγγενείς

 και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

νται, μπορούν 
να τα  προ-
σφέρουν για 
το Γηροκομείο 
Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δη-
μοτικής Αγο-
ράς  καθημερι-
νά από 11.00 
έως  13 .00 .    
Το Δ.Σ. Αδελ-
φάτου Γηροκο-
μείου Βέροιας    
Tηλ.επικ. 6980 
683443.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη



Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
«Χριστοῦ ἑτοιμάσατε ὁδούς, καί τρί-

βους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εὐθείας ἀπεργάσα-
σθε».

Δύο φωνές ἀκούονται στά ρεῖθρα τοῦ 
Ἰορδάνου σήμερα. Εἶναι ἡ φωνή τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού καλεῖ τούς 
ἀνθρώπους νά ἀνοίξουν τίς ψυχές τους 
καί νά δεχθοῦν τόν Χριστό πού βαπτίζεται 
γιά νά ἁγιάσει τά ὕδατα, γιά νά ἁγιάσει τήν 
κτίση καί νά καθαρίσει ἀπό τήν ἁμαρτία τίς 
ψυχές τῶν ἀνθρώπων. «Χριστοῦ ἑτοιμά-
σατε ὁδούς, καί τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
εὐθείας ἀπεργάσασθε».

Ἡ δεύτερη φωνή εἶναι τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός,«οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 
ἐν ᾧ ηὐδόκησα», πού ἐπιβεβαιώνει τήν 
ταυτότητα τοῦ βαπτιζομένου στά ὕδατα 
τοῦ Ἰορδάνου Χριστοῦ, καί συγχρόνως 
τή φωνή καί τήν πρόσκληση τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου πρός τούς ἀν-
θρώπους.

«Χριστοῦ ἑτοιμάσατε ὁδούς, καί τρίβους τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν εὐθείας ἀπεργάσασθε».

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες εἴδαμε τόν Χριστό νά πραγματο-
ποιεῖ μέ τήν ἐνανθρώπηση καί τή γέννησή του στό ταπεινό 
σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ τό πρῶτο μεγάλο βῆμα γιά τή συ-
νάντησή του μέ τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Τόν εἴδαμε νά 
ἑτοιμάζει τήν ὁδό πού θά ὁδηγήσει καί πάλι τόν ἄνθρωπο 
πρός τόν Θεό-Πατέρα, ἀπό τόν ὁποῖο ἀπομακρύνθηκε μέ 
τήν παρακοή καί τήν πτώση στήν ἁμαρτία. Τόν εἴδαμε νά 
τήν κάνει εὐθεία, καλύπτοντας τήν αἴγλη τῆς θεότητος μέ 
τό ἔνδυμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, γιά νά διώξει μέ τήν 
ἀγάπη τόν φόβο τοῦ ἀνθρώπου. Τόν εἴδαμε νά τήν κάνει 
εὐθεία μέ τήν ταπείνωσή του, πού τόν ὁδήγησε ὄχι μόνο 
νά γίνει ἄνθρωπος ἀλλά καί νά καταδεχθεῖ νά σκύψει τό 
κεφάλι καί νά βαπτισθεῖ ἀπό τά χέρια τοῦ δούλου του.Τόν 
εἴδαμε νά τήν κάνει εὐθεία,ἀπομακρύνοντας τά ἐμπόδια 
πού τοποθέτησε ὁ αἴτιος τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὁ 
διάβολος, δηλαδή τά πάθη, τήν ἐμμονή στήν ἁμαρτία, τόν 
φόβο καί τήν ἀποξένωση ἀπό τόν Θεό. 

Ὅσο καί ἐάν ὁ ἄνθρωπος περίμενε καί προσδοκοῦσε 
τήν ἔλευση τοῦ Μεσσίου, δέν ἦταν εὔκολο νά τόν πλησι-
άσει, γιατί ὁ ἐχθρός τῆς σωτηρίας τουἀντιδροῦσε στήν 
προσέγγιση αὐτή καί χρησιμοποιοῦσε ὡς ἐμπόδια στόν 
δρόμο του τόν ἐγωισμό, τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἀπιστία. 
Ὅσο καί ἐάν ὁ ἄνθρωπος περίμενε νά συναντήσει αὐτόν 
πού θά τόν ἀπελευθέρωνε ἀπό τά δεσμά του, δέν ἦταν 

εὔκολο οὔτε νά τόν ἀναγνωρίσει οὔτε 
νά βαδίσει τόν δρόμο πρός τή συνάντη-
ση μαζί του χωρίς νά σκοντάψει, γιατί 
ἡ ἁμαρτία τοῦ σκότιζε τόν νοῦ καί τά 
μάτια τῆς ψυχῆς.

Σήμερα ὅμως ὁ Χριστός βαπτίζεται 
στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου κάνοντας τό 
δεύτερο μεγάλο βῆμα καί ἀρχίζοντας 
ἐπίσημα τήν πορεία του πρός τόν ἄν-
θρωπο. Ὁ Χριστός βαπτίζεται καί ὁ 
Πρόδρομός του καλεῖ τούς ἀνθρώπους 
γιά ἄλλη μία φορά νά ἑτοιμάσουν τήν 
ὁδό τοῦ Κυρίου καί νά κάνουν «εὐθείας 
τάς τρίβους αὐτοῦ». 

Ὁ Πρόδρομος καλεῖ σήμερα καί 
ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, νά ἑτοιμάσουμε τήν 
ὁδό τοῦ Κυρίου στίς ψυχές μας. Δέν 
μᾶς καλεῖ, γιατί ὁ Χριστός ἔχει ἀνάγκη 
τήν ὁδό τῶν ἀνθρώπων γιά νά βαδί-
σει πρός ἐμᾶς, ἀλλά γιατί περιμένει μέ 
αὐτό τόν τρόπο νά τοῦ ἐκφράσουμε 
τή θέληση καί τήν ἐπιθυμία μας νά τόν 

συναντήσουμε καί νά ἑνωθοῦμε μαζί του. 
Ὁ Χριστός μέ τή βάπτισή του μᾶς παρέχει τήν κάθαρση 

τῆς ψυχῆς μας ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας, τῆς κακίας, 
τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν μας, ἀλλά δέν μᾶς ὑπο-
χρεώνει ἐκβιαστικά νά τήν δεχθοῦμε. Θέλει τή συγκατάθε-
σή μας. Ζητᾶ τήν ἐλεύθερη βούλησή μας. Περιμένει νά κά-
νουμε καί ἐμεῖς ἕνα βῆμα πρός Αὐτόν γιά νά τόν συναντή-
σουμε, ἀνοίγοντας τήν ψυχή μας γιά νά τόν δεχθοῦμε, γιά 
νά τοῦ ἐπιτρέψουμε νά τήν καθαρίσει ἀπό ὅ,τι τή ρυπαίνει 
καί τόν ἐμποδίζει νά ἐνοικήσει μέσα της.

«Χριστοῦ ἑτοιμάσατε ὁδούς, καί τρίβους τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν εὐθείας ἀπεργάσασθε».

Ἄς σπεύσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε, ἀδελφοί μου, στήν 
πρόσκληση τοῦ τιμίου Προδρόμου. Ἄς σπεύσουμε νά ἀ-
νταποκριθοῦμε στήν προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί 
ἄς ἑτοιμάσουμε ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς μέ τή χάρη τοῦ Θε-
οῦ καί τήν «καθαρτική τῆς ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργεια», 
πού ἐκπηγάζει σήμερα ἀπό τά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου, τήν 
ὁδό τοῦ Χριστοῦ πού θά μᾶς ὁδηγήσει στή συνάντηση μα-
ζί του καί στή σωτηρία μας.

Διάπυρος πρός τόν δι᾽ἡμᾶς 
βαπτισθέντα Κύριον εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης 

καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Καθημερινά, φίλοι αναγνώστες, παρακολουθούμε τηλε-
οπτικές συζητήσεις, αναμετρήσεις, αμφισβητήσεις, αντιπα-
ραθέσεις, αλληλοεπιθέσεις, υποσχέσεις, δημηγορίες, φλυ-
αρίες, αλληλοκατηγορίες, αναστατώσεις, μεταπτώσεις, πο-
σοστώσεις, καταπτώσεις, επιχωματώσεις, διαβεβαιώσεις.

Προσέτι δε: Απειλές, προσβολές και προβολές με δια-
βολές. (Προβολές προσώπων και προσβολές αντιπάλων. 
Με συνταγές δόλων και κατασκευές ειδώλων). Και μέσα 

απ’ όλα αυτά να επαληθεύεται, για ακόμη μια φορά η άποψη του Πωλ Βαλερύ 
(Γάλλος συγγραφέας και ποιητής: 1871-1945):

«Πολιτική είναι η τέχνη να εμποδίζεις τους ανθρώπους να ασχολούνται με ό,τι 
τους αφορά πραγματικά». Βγάζουμε, όμως, και αρκετά παράλληλα συμπεράσμα-
τα. Πολιτική είναι η τέχνη σχέσεων και τεχνική υποσχέσεων. Είναι η τέχνη να υπό-
σχεσαι την ελπίδα και να κάνεις τους άλλους να ελπίζουν σε μια υπόσχεση. Ενώ, 
λοιπόν, θα έπρεπε να είναι σχέση για το κατορθωτό, μετατρέπεται σε υπόσχεση 
για το ακατόρθωτο.  Ως βαθύτερη έννοια, πολιτική είναι ένας ρηχός χώρος, όπου 
λέγονται πράγματα που δεν γίνονται και γίνονται πράγματα που δεν λέγονται. Εν-
δεχομένως να συνομολογούνται από τους αντιπάλους, αλλά να μην ομολογούνται.

Δεν ξέρω, πόσα θα έπρεπε να καταλάβει ένας θεατής μετρίου επιπέδου από 
όλο αυτό τον καθημερινό κανιβαλισμό. Εγώ, ακόμη, έχω καταλάβει πως πολιτική 
είναι να αποδείξεις όχι πόσο σπουδαίος είσαι εσύ ως πολιτικός, αλλά πόσο σπου-
δαίοι αναδεικνύονται όσοι θα ψηφίσουν εσένα (χειρότερη μορφή εκμαυλισμού δεν 
υπάρχει).

Το άλλο όνομα της πολιτικής είναι «ψευδαίσθηση». Όμως, για να το επιβάλλεις 
με επιτυχία πρέπει να είσαι μεγάλος υπνωτιστής ή ταχυδακτυλουργός.

Κυρίως, όμως, η πολιτική είναι τέχνη να αποδείξεις όχι πόσο μεγάλος είσαι εσύ, 
αλλά πόσο μικροί είναι οι αντίπαλοί σου. Όχι πόσο χρήσιμος είσαι του λόγου σου, 
αλλά πόσο άχρηστοι είναι οι άλλοι. Όχι πόσο καλό μπορείς να προσφέρεις εσύ, 
αλλά πόσο κακό θα κάνουν εκείνοι, αν εκλεγούν.

Τέχνη σχέσεων, λοιπόν, η πολιτική, γι’ αυτό και από όλο τούτο το πολιτικό 
«μαλλιοτράβηγμα», μαθαίνουμε πολλά σχετικά, όπως για παράδειγμα: Μεταξύ 
του πολίτη και του πολιτικού, παρατηρούνται κάποιες ανεπαίσθητες διαφορές. Ο 
πολίτης μπορεί να διαβιεί σε πολιτεία. Ο πολιτικός να είναι «βίος και πολιτεία». 
Ο πολιτικός χωρίς τον πολίτη δεν κάνει χωριό. Ο πολίτης χωρίς τον πολιτικό, αν 
πρέπει να στηριχθεί σε κάποιο δάνειο, δεν κάνει σπίτι. Από άποψη γραμματολογι-
κή, ο πολίτης και ο πολιτικός έχουν την ίδια θεματική ρίζα. Όταν, όμως, ο πολίτης 
γίνει πολιτικός, αποκτάει μια συλλαβή παραπάνω και πολύ φιλότιμο παρακάτω. Ο 
πολίτικος και ο πολιτικός, εκτός από τον τονισμό, έχουν και μια επιπλέον διαφορά. 
Ο πολίτικος μπορεί να είναι χαλβάς από την Πόλη, πασπαλισμένος με κανέλα. Ο 
πολιτικός μπορεί να είναι «από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα».

Τόσο για τον πολίτη όσο και για τον πολιτικό σημαντική ευκαιρία να αποδείξουν 
την υπευθυνότητά τους, είναι οι εκλογές. Το ουσιαστικό «εκλογές» είναι ουσιαστικό 
με πολλή ουσία και παράγεται εκ του ρήματος «εκλέγω». Από το ίδιο ρήμα παρά-
γονται και τα επίθετα «εκλεκτός-εκλεκτικός».

Όσο πιο εκλεκτικός είναι ο πολίτης, τόσο πιο εκλεκτός προκύπτει ο πολιτικός. Ο 
εκλεκτός πολιτικός είναι μια αξία. Όπου κυβερνούν αξίες, παρατηρούνται λιγότερες 
αταξίες και ελάχιστες λιποταξίες από τις σκοπιές των κοινωνικών, λαϊκών και εθνι-
κών προμαχώνων.

Θα πατήσω φρένο, φίλοι αναγνώστες, στα συμπεράσματά μου, προσφέροντας 
μια ετυμολογική πληροφορία. Ο αριστοκράτης και ο αριστερός παράγονται από 
την ίδια ρίζα: το επίθετο «άριστο».

Με μια διαφορά: Ο αριστερός μπορεί να είναι αριστοκρατικός. Ο αριστοκράτης 
δεν μπορεί ποτέ να νιώθει αριστερός. Αλλά και να το νιώθει, δεν θα το παραδέχε-
ται!!!
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γο-

νέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο 
Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης 
και Κατάρτισης (ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης » και το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν θερμά: 

-Το ανθοπωλείο Ανθούλα από την Αλεξάνδρεια, για 
τη δωρεά χρηστικών αντικειμένων για τα εργαστήρια 
του Κέντρου.

-Τον Δ/ντη του εργοστασίου ζάχαρης Πλατέως κο Σο-
φοκλή Μηνόπουλο για την προσφορά ζάχαρης.

-Τον κοΟυστά Ιορδάνη από το Μακροχώρι για την 
προσφορά εδεσμάτων.

-Τα εκκοκκιστήρια του κουΚρουστάλη Ευάγγελου 
από το Νησέλι για την προσφορά τροφίμων.

-Τον κοΟξύζογλου Ιωάννη από τη Μελίκη για την 
προσφορά εδεσμάτων καθώς και τη δωρεά χρηματικού 
ποσού.

-Την οικογένεια του κου Κωτούλα Χρήστου για τη 
χρηματική δωρεά εις μνήμη του εκλιπόντος Κωτούλα 
Σωτηρίου. 

-Την οικογένεια του κου Κωτούλα Δημητρίου για τη 
χρηματική δωρεά εις μνήμη του εκλιπόντος Κωτούλα 
Σωτηρίου. 

-Την οικογένεια του κου Καραγιάννη Δημητρίου για 
τη χρηματική δωρεά εις μνήμη του εκλιπόντος Κωτούλα 
Σωτηρίου. 

-Την οικογένεια του κου Μιχαλάκη Αριστοτέλη για τη 
χρηματική δωρεά εις μνήμη του εκλιπόντος Κωτούλα 
Σωτηρίου. 

Ο Θεός ας τον αναπαύσει.
‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας’’

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκαν κλειδιά στην Καραϊσκάκη 26 και 

Περγάμου γωνία. Παρακαλείτε όποιος τα βρήκε 
να τα παραδώσει στην Αστυνομία.

Πολιτική και… Πολιτικοί!!!ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.



Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα
Μουσικοπαιδαγωγός 

- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Οι γιορτές πέρασαν. Οι καλικάντζα-
ροι κατέβηκαν στον κάτω κόσμο. Τα 
παιδιά επέστρεψαν στα σχολεία. Οι 
μεγάλοι ξαναγύρισαν στις δουλειές 
τους. Κάπου εκεί όμως, χάνεται και το 
πνεύμα της αγάπης, της δοτικότητας 
και της ανιδιοτέλειας. Οι εκδηλώσεις 
για τις ευπαθείς ομάδες έλαβαν τέλος, 
όπως και οι γιορτές για τους ηλικιω-
μένους που ζουν κάπου μόνοι. Και 
κάπως έτσι η ζωή συνεχίζεται.

Στο πλαίσιο μια έρευνας του πανε-
πιστημίου του Bangor δεκαέξι παιδιά 
3-6 ετών συμμετείχαν σε ένα πρό-
γραμμα, σε μια μονάδα φροντίδας ηλι-
κιωμένων για 10 εβδομάδες.

Στο διάστημα αυτό, τα παιδιά και η-
λικιωμένοι αλληλεπιδρούσαν σε καθη-
μερινή βάση, μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, ανάγνωση παραμυθιών, κατασκευές, τραγούδι και χορό, αλλά και σε προσωπικό 
επίπεδο, έχοντας οι μεγαλύτεροι αναλάβει την φροντίδα και την προστασία των μικρών παιδιών.

Ενώ στους ερευνητικούς κύκλους δεν φάνηκε μεγαλόπνοο πλάνο, ωστόσο τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά τόσο για τα παιδιά, 
όσο και για τους ενήλικες. Τα παιδιά απολάμβαναν την αυξημένη προσοχή και είχαν περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις κοινω-
νικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Τα βοήθησε να μειώσουν τους φόβους τους και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στα όσα προ-
σπαθούσαν να κάνουν, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα υπευθυνότητα, αφού και τα ίδια όφειλαν να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους, τους 
ενήλικες στον κόσμο της τεχνολογίας.

Οι ενήλικες από την άλλη πλευρά είχαν την αίσθηση του σκοπού. Τους βοήθησε να ενεργοποιηθούν και να μειώσουν τα ποσοστά της 
κατάθλιψης, αλλά τους έδωσε και την ευκαιρία να περάσουν τις δικές τους ιστορίες και παραδόσεις στις επόμενες γενιές. 

Τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο εμφανή όταν έμπαινε η μουσική. Στις μουσικοκινητικές δράσεις τα παιδιά ήταν ακόμη πιο ενεργη-
τικά, πιο συνεργάσιμα, έχοντας καλύτερο έλεγχο των κινήσεων τους,  μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, παρασέρνοντας έτσι με τη ζωντάνια 
τους και τους ενήλικες. Ταυτόχρονα, η κινητικότητά των ενηλίκων αυξάνονταν, μειώνοντας παράλληλα τα επίπεδα του πόνου. Ενώ 
υπήρχαν οφέλη στη βραχυπρόθεσμη μνήμη και τα επίπεδα ομιλίας. ¨Αυτά τα μικρά έφεραν μια νέα αίσθηση, ζωντάνια και διασκέδαση 
στο κέντρο. Δεν παρακολουθούμε τον χρόνο να περνάει από μπροστά μας, αλλά μας έκαναν ξανά να ζούμε την στιγμή¨. Δήλωσε με χα-
ρά η ογδοντάχρονη Shirley στο τέλος του προγράμματος.

Πλέον τα προγράμματα αυτά έχουν υιοθετηθεί από πολλά κέντρα ημερήσιας φιλοξενίας, δίνοντας έμφαση στις ικανότητες αλληλεπί-
δρασης, επικοινωνίας και δημιουργικότητας, όπως η δημιουργία της ¨Διαγενεακής 
Ορχήστρας¨ στο N. Jersey και τη Floridaστην, στην οποία συμμετέχουν μουσικοί 
από 6 έως 90 ετών. 
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To αθάνατο νερό... 
-Μην καταστρέφετε το πράσινο και τη μνήμη σας-
γράφει η πινακίδα…
Η ιστορία αναζητά ημερομηνίες που κάηκαν 
στις πυρκαγιές.
απ’ εδώ προς Ζάλογγο, 
από εκεί, προς ό,τι απόμεινε… 

Κάθε τόσο  διαπεραστική ήχοι.
Η φιλαρμονική παίζει τον ύμνο της εξημερώσεως!

Είναι κανείς εδώ; κανείς δεν είναι εδώ;
 -Εγώ, εγώ είμαι, φώναξα, καθώς ανέλπιστα 
θυμήθηκα τον Εαυτό μου.

Τι δηλαδή κανείς δεν είν` εδώ;
Ούτε εγώ; Ούτε εγώ δεν είμαι;

Ξεχάστηκα σε ανώφελες σκέψεις και ημερομηνίες, 
μέσα σε πολυάριθμες καθημερινότητες
που άλλες είναι μπλε με διάσπαρτους κίτρινους φθόγγους , 
κι` άλλες που ήταν εξώπορτες δένδρων, 
τότε που τα κατοικούσαν νεράιδες και πουλιά διαφόρων 

προσανατολισμών.
Άλλα προς Δύση, προς τον Νότο μερικά, 
άλλα προς τον «πληθυντικό» του απείρου, 
με το «τραίνο» της Λύπης που ταξιδεύει η Ιστορία!
 
Ξανθοί ερωτιδείς στα κάδρα,
εποπτεύουν τις ώρες της λήθης όπου  πρωταγωνιστούν 

οι λέξεις…
….περίπου, νομίζω, είναι πιθανόν, ποιος θα το ‘λεγε, και 

άλλες…

Το κακό είναι που οι στάμνες απουσιάζουν,
και οι βρύσες «ξελαρυγγίζονται» άδικα,
 
….Από τα γλυκά σου μάτια τρέχει αθάνατο νερό…
ακούγεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πικροδάφνης.

Τι τόθελε ;
Σε λίγο γεμάτες οι πλατείες. Το αδιαχώρητο…
Καλά το ‘πα. 
Άδικα «ξελαρυγγίζονται» οι βρύσες…
Όλοι το Αθάνατο Νερό προτιμούν!

Γιάννης Ναζλίδης

Το πνεύμα των Χριστουγέννων που φεύγει



Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. 
Υγεία και ευτυχία στα 

παιδιά μας. 
Εμείς ως γονείς, είμαστε 

σε δεύτερη μοίρα και ορθώς.
Η πατρίδα άλλωστε κα-

λείται να προχωρήσει με τα 
νέα παιδιά και όχι με το κακομαθημένο βόδι της ηλικίας 
μου, που έχει την βαλίτσα πάνω στο κάθισμα του τρέ-
νου και ενώ βλέπει ορθίους, δεν συγκινείται!

Η άλλη η μοσχαροκεφαλή, (μπα σε καλό μου, μάλ-
λον σε κρεοπωλείο θα εργαστώ τη νέα χρονιά!), αν 
και μπροστά της είχε την πινακίδα, ότι απαγορεύεται 
το κάπνισμα, φούμαρε μέσα στο βαγόνι, που είχε την 
τιμή να μεταφέρει τον εύσωμο της Βέροιας, εμένα δη-
λαδή!

Κυρία μου δεν βλέπετε, απαγορεύεται το κάπνισμα.
Εσείς μάλλον δεν βλέπετε, ή δεν γνωρίζετε, είπε η 

κυρία. 
Το τσιγάρο που χρησιμοποιώ είναι ηλεκτρονικό! 
Πίστευε ότι είπε μεγάλη εξυπνάδα, και σε ποιον, 

στον τρελοχοντρό της Βέροιας, που πήγαινε να ευχη-
θεί χρόνια πολλά στην κυρά Φωφώ και στους μυρμιδό-
νες της και στον Τζέισον τον Ευρωπαίο!

Και τι έγινε, της είπα. 
Θέλετε να μου πείτε, ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πε-

δία, που δημιουργεί η συσκευή σας και βρίσκονται σε 
απόλυτη αρμονία με τα ηλίθια πεδία των Παρισίων, και 
τον εκάστοτε πρόεδρο της, δεν μας επηρεάζουν;

Επειδή, ο Αλέν Ντελόν, εγώ δηλαδή σε πιο ψηλό, 
τα είχε με την Ντενέβ την Κατρίν και ανάμεσά τους 
μπήκε η Μπριζίτ, η Μπαρντό, και κάποιες γάτες τις 
χωρίσανε που μαλλιοτραβιότανε, έτσι προέκυψε και 
ο έρωτας της Μπριζίτ με τα χαριτωμένα τετράποδα, 
και επειδή ο Σαρκοζί είχε καθηγήτρια, τη σύζυγο του 
Μακρόν, την οποία είχε και η γιαγιά μου, από τη Μ. 
Ασία, η πόλη είναι Ελληνική … και αφού, … κυρία μου 
συνέχισα, κλείστε το στόμα σας, κυκλοφορεί και η σα-
ρανταποδαρούσα του Τσακαλώτου!

Αφού λοιπόν, τα μάτια της κυρίας μετατραπήκανε 
σε πυξίδα και το ένα κοιτούσε στο Νότο και το άλλο 
στην Ανατολή, έντρομη ψέλισε!

Τα  πεδία λέγονται Ηλύσια και όχι ηλίθια! 

Αυτό κατάλαβες τόση ώρα που σε μιλώ.
Μήπως είσαι από την Καρδίτσα;
Μπουρεί, είπε.
Εγώ γνωρίζω, μόνο το μπουρί της σόμπας, απά-

ντησα και άντε μη βγάλω και τα σάμαλι με την καυτερή 
πιπεριά και γίνει εδώ μέσα του σκόρδου και του σιρο-
πιού!

Η συνέχεια αναμενόμενη, η κυρία αποχώρησε και 
ταυτόχρονα και η βαλίτσα, έφυγε από το κάθισμα και 

μπήκε στη θέση της!

Και έτσι φθάσαμε στα πάτρια εδάφη και αφού πήρα 
και τα χάπια της πιέσεως, γνώριζα τι θα αντιμετωπίσω, 
εισήλθα στην πενταόροφη κατοικία μου, ένας όροφος 
για κάθε χέρι, ένας για κάθε πόδι και το ρετιρέ για το 
ατελείωτο κορμί μου.

Τι γίνετε ρε μάνα, όλα καλά;
Εσύ θα μου πεις, πως εξελίσσεται ο Παρθενώνας 

της Μακεδονίας!
Τι είναι τούτο το καινούριο, είπα στην καρντασίνα.
Έφυγε από την Αθήνα και ήλθε σε εμάς!

Ρε γιόκα μου, κάτι μυρίζει, είπε η πολυαγαπημένη 
μου γριούλα.

Α, μην ανησυχείς μάνα. Εγώ μυρίζω.
Δεν πλένομαι, για να πάω μία και καλή στα οθωμα-

νικά λουτρά!
Πες στους Μυρμιδόνες σου, να έλθουν να τα κυρι-

εύσουν, αφού πρώτα προλάβω να πλυθώ. Σκέφτομαι 
να προσκαλέσω και τη Μόνικα, να έλθει να κάνει μπά-
νιο και ίσως τα ονομάσουμε, τα λουτρά της Μόνικας!

Ρε αγόρι μου, σα να έβαλες κιλά. Πάλι δεν πίνεις το 
μέλανα ζωμό;

Το ζουμί, μάνα το πίνω κάθε πρωί, μεσημέρι και 
βράδυ, … ως χωνευτικό!!! 

Εσύ Τζέισον, τι γίνεται, τι χαμπάρια.
Αμέσως, η κυρά Φωφώ πετάχτηκε, 
Όχι Ιάσων, αλλά Φίλιππος, ο μέγας ο εκ Καρδίτσης!
Άλλο πάλι και τούτο. Καινούριο. Και εγώ, τότε ρε 

μάνα ποιος είμαι ο Αλέξανδρος, ο μοντελάκιας.
Πες μου τι κάνει η Μόνικα, συνέχισε η κυρά Φωφώ.
Ρε καρντασίνα, τι γίνεται εδώ. Χάνομαι! Που θυμή-

θηκε τη Μόνικα. Εάν είναι δυνατόν!
Μη βιάζεσαι είπε το αδελφάκι. 
Εσένα σε νομίζει Αλέξανδρο, σε πιο χοντρό και Μό-

νικα νομίζει τον Βουκεφάλα!

Κάπως έτσι, φίλοι μου, πέρασα και τις φετινές εορ-
τές.

Με τηγανιά, λουκάνικα, κρασί, Μόνικα, Βουκεφάλα 
και … μύλο των ξωτικών!

Σιγά μη δεν πήγαινα. 
Έχει κάτι γαριδάκια τεράστια.
Χώρια που στο εργαστήριο σοκολάτας, μου δώσανε 

και δύο χωνάκια δώρο!
Όλα καλά και εκεί, αλλά φίλοι μου, έφυγα με την 

απορία.
Όταν μπήκα στον μύλο με τα ξωτικά, η μασκότ, η 

αρκούδα που έχει, με πλησίασε, βγάλαμε και φωτο-
γραφία μαζί και ρώτησε. 

Εσύ θα με αντικαταστήσεις για το 2018!
Ακόμα δεν έχω καταλάβει το λόγο!

Σήμερα, Φώτα, μεγάλη γιορτή, ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΗ, 
λοιπόν!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο ΜΟΝΤΕΛΑΚΙΑΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

1. Θνητός πως 
είμαι ξέρω και λιγό-
ζωος, αλλ’ όμως

2. τους γρήγο-
ρους σαν ερευνώ 

τους στρόβιλους 
των άστρων
3. δεν ακουμπάω πια στη γη τα πόδια,
 μα στον ίδιο
4. το Δία δίπλα βρίσκομαι γεμάτος 
αμβροσία.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ, 577
1. Οιδ’ ότι θνατός εγώ και 
εφάμερος, αλλ’ όταν άστρων
2. μαστεύω πυκινάς αμφιδρόμους
έλικας,
3. ουκέτ’ επιψαύω γαίης ποσίν,
αλλά παρ’ αυτώ
4. Ζανί θεοτρεφέος πίμπλαμαι 
αμβροσίης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο μέγιστος αρχαίος Έλληνας γεωγρά-

φος και αστρονόμος Κλαύδιος Πτολεμαίος 
στο μοναδικό του επιδεικτικό επίγραμμα 
Ε.Α. ΙΧ, 577 εξομολογείται τη σημασία 
που είχε γι’ αυτόν η αστρονομική έρευνα. 
Ενώ είχε βαθιά συναίσθηση ότι ήταν ένας 
εφήμερος άνθρωπος και ήξερε ότι κάποτε 
κι αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι, θα πέ-
θαινε, γράφει ότι, όταν ερευνά τις κινήσεις 
των άστρων, νιώθει ότι δεν πατάει στη γη, 
αλλά βρίσκεται στον ουρανό δίπλα στον 
ίδιο τον πατέρα των θεών και των ανθρώ-
πων το Δία και σαν όμοιός του τρέφεται κι 
αυτός με τη θεϊκή τροφή, την αμβροσία. 
Με άλλα λόγια η έρευνα των άστρων τον 
ανεβάζει στα ουράνια.

Ο Κλαύδιος ο Πτολεμαίος, αν και ήταν 
αφιερωμένος στην αστρονομία και στα 
πολλά και διάφορα άλλα ενδιαφέροντά 
του (μουσική, οπτική, γεωγραφία κ.λπ.), 
δεν αγνοούσε και τους κανόνες μετρικής 
της ελεγειακής ποίησης, όπως φαίνεται 
και από το άψογο μετρικά επίγραμμά του 
και ιδιαίτερα από τους στίχους αυτού 1 
και 4, οι οποίοι προϋποθέτουν τη γνώση 
του κανόνος «φωνήεν προ φωνήεντος 
βραχύνεται».

Αν πρέπει να σχολιάσουμε κάπως και 
τη γλώσσα του επιγράμματος, θα πρέπει 
να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας δεν 
χρησιμοποιεί την Ελληνιστή Κοινή, που 
ήταν σε λαϊκή χρήση στην εποχή του (2ος 
αι. μ.Χ.), αλλά την παραδοσιακή αρχα-
ΐζουσα της ελεγειακής ποίησης, χωρίς 

όμως δυσνόητους τύπους, με συνέπεια το 
κείμενό του (και χάρη στην απλή σύνταξή 
του) να είναι ευκολονόητο και το μήνυμά 
του άμεσα αντιληπτό.

ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος είναι ένας από 

τους μέγιστους αστρονόμους και γεωγρά-
φους της αρχαιότητας. Έζησε γύρω στα 
100-161 μ.Χ. (2ος αι. μ.Χ.) στην Αλεξάν-
δρεια της Αιγύπτου. Φαίνεται ότι ανήκε 
σε πλούσια οικογένεια, γιατί έκανε πολλά 
ταξίδια για μελέτες και αγόρασε πολλά 
όργανα.

Αυτός είναι ο πρώτος που συστημα-
τοποίησε την ελληνική αστρονομία και 
χάραξε τα όρια στα οποία έφτασε αυτή 
στις μέρες του.

Το κυριότερο από τα έργα του είναι 
η «Μεγάλη σύνταξις της αστρονομίας», 
που αποτελείται από 13 βιβλία, το οποίο 
για να ξεχωρίζει από το άλλο, που λέγε-
ται «Τετράβιβλος σύνταξις», ονομάστηκε 
«Μεγίστη».

Η «Μεγίστη» μεταφράστηκε στα αρα-
βικά (το 827) με τον τίτλο «Ταβείρ αλ Μα-
γίσθη». Από τον τίτλο αυτό οι Ευρωπαίοι 
έπλασαν τον τίτλο που επικράτησε διε-
θνώς «Almagest» (Αλμαγέστη).

Το κοσμογραφικό σύστημα του Κλαύδι-
ου Πτολεμαίου επικράτησε ως την εποχή 
του Κοπέρνικου (1473-1543).

Άλλα έργα του Κλαύδιου Πτολεμαίου 
είναι τα εξής: «Γεωγραφική αφήγησις» 
(είναι η ευρύτερη και πληρέστερη έκθεση 
των τότε γεωγραφικών γνώσεων). «Πίνα-
κες» (για τους αστρολόγους). «Κανών βα-
σιλέων» (κατάλογοι βασιλιάδων από τον 
Ναβονασσάρ ως τον Αντωνίνο τον Ευσε-
βή). «Υπόθεση πλανητών», «Οπτική», 
«Φάσεις απλανών αστέρων και συναγω-
γή επισημασιών», «Αρμονικών βιβλία γ΄» 
(πραγματεία περί μουσικής» κ.ά.

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος ανακάλυψε 
την εκκεντρότητα των τροχιών ηλίου και 
σελήνης, αλλά οι θεωρίες του για την ερ-
μηνεία των πλανητικών κινήσεων ήταν 
πολύπλοκες, επειδή, λόγω της γεωκε-
ντρικής αντίληψης που επικρατούσε στην 
εποχή του, δεν του ήταν δυνατό να φτάσει 
σε απλούστερες ερμηνείες των εμφανών 
ανωμαλιών των ουρανίων κινήσεων και 
ιδίως των στάσεων και οπισθοδρομήσε-
ων των πλανητών, των «αμφιδρόμων ε-
λίκων» του επιγράμματος, που ο ίδιος 
ενθουσιασμένος από την επάρκεια της 
θεωρίας του συνέθεσε για τον εαυτό του.

Η πληρέστερη έκδοση των απάντων 
του Κλαυδίου Πτολεμαίου έγινε στη Βασι-
λεία της Ελβετίας το 1551.

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 
«ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΘΝΗΤΟΣ»

Ενημερωτική εκδήλωση 
για τα Νέα  Θρησκευτικά 

στο Νέο Σχολείο
 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων  Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Βέροιας με 
την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης&Καμπανίας σας προσκα-
λούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν την Κυριακή  14 Ιανουαρίου  2018 στις  
6.00μμ. στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας με  θέμα: «Τα Νέα   Θρησκευτικά   
στο   Νέο   Σχολείο»  Ομιλητές θα είναι οι: 

Ηρακλής Ρεράκης Καθηγητής  Θεολογικής  Σχολής  ΑΠΘ  Τμήματος  Ποιμαντικής  
&  Κοινωνικής  Θεολογίας  και  Πρόεδρος  της  ΠΕΘ 

Θεόδωρος Κουτσιώρας   Θεολόγος  Μέσης  Εκπαίδευσης Λάρισας
Συνδιοργανωτές
Ένωση  Θεολόγων Ν. Ημαθίας,  Ενωμένη Ρωμηοσύνη, 
Σύλλογος Πολυτέκνων Βέροιας
Με την στήριξη Μορφωτικών Πολιτιστικών 
& Αθλητικών Συλλόγων του Ν. Ημαθίας



Σε δόσεις θα εξοφληθεί ο Ισπανός 
τερματοφύλακας Τζόναθαν Λόπεζ, 
που διεκδικούσε οφειλόμενα από την 

πρώην ομάδα του την ΒΕΡΟΙΑ. Συγκεκριμέ-
να, το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ απο-
φάσισε να... διευκολύνει την Βεροιώτικη 
ΠΑΕ, αποφασίζοντας ότι μπορεί να εξοφλή-

σει το ποσό των 54.900,50 που επιδικάστη-
κε τμηματικά, σε τέσσερις δόσεις.

Αναλυτικάηαπόφασηαναφέρειταεξής:.
Απέρριψετηναπό27.11.2017αίτησητουποδοσφαι-

ριστή JONATAN LOPEZ PEREZ του JOSEMARIA,
δέχτηκε την από 07.12.2017αίτηση τηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ
περίρύθμισηςτηςαναφερομένηςστοσκεπτικόοφειλής.
Όρισεόπωςη επιδικασθείσαστον επαγγελματίαποδο-
σφαιριστήJONATANLOPEZPEREZτουJOSEMARIA,
με την 536/2017 απόφαση τηςΑ΄ Ε.Ε.Ο.Δ. τηςΕΠΟ,
οφειλήύψουςπενήντατεσσάρωνχιλιάδωνεννιακοσίων
ευρώ και πενήντα λεπτών (54.900,50)πλέον των νο-
μίμων τόκων καταβληθεί/εξοφληθεί από την οφειλέτιδα
ΠΑΕΒΕΡΟΙΑ, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
τηςπρώτης δε εξ αυτών καταβλητέας εντός δέκα (10)
ημερώναπότηδημοσίευσητηςπαρούσας,καικάθεμια
εκτωνεπομένωντριώνμηνιαίωνδόσεων,τηναντίστοι-
χηημέρακαταβολήςτηςπρώτηςδόσης.

Μόνο ο τερματοφύλακας Σοιλεμέζο-
γλου θα λείψει από τον σημερινό 
παιχνίδι της Βέροιας με τα Τρίκα-

λα, αφού δεν ήταν 100% έτοιμος μετά τον 
τελευταίο του τραυματισμό στο δάκτυλο. 
Οι υπόλοιποι που είναι στην διάθεση του 
κ. Χαραλαμπίδη είναι μόλις 18 και φυσικά 
από αυτούς θα διαλέξει την αρχική ενδε-
κάδα.

Γιαγκόζης,Τριαντάφυλλος,Δοξάκης,Δαμιανάκης,Σου-
λιώτηςΛάσκαρης,Κοζάκης,Μπλέτσας, Γιαμόα,Λίταινας,
Ρούνει,Λαζόπουλος,Μπαστιάνος, Ζυγκερίδης,ΟφέιΜέ-
ξης,Ουνγιαλίδης,Δόρης.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα:
Σάββατο(6/1)
Βέροια–Τρίκαλα
Διαιτητής:Γκορτσίλας(Μακεδονίας)

ΟΦΗ–ΑΟΧΚισσαμικός
Διαιτητής:Σωτηριάδης(Λασιθίου)

Κυριακή(7/1)
Άρης–ΑπόλλωνΠόντου
Διαιτητής:Κυρίτσης(Δωδεκανήσου)

ΔόξαΔράμας–Παναιγιάλειος
Διαιτητής:Βρέσκας(Ημαθίας)

Καραϊσκάκης–Εργοτέλης
Διαιτητής:Κολύτας(Κέρκυρας)

Παναχαϊκή–ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Τσουκαλάς(Αθηνών)

Πανσερραϊκός–ΑναγέννησηΚαρδίτσας
Διαιτητής:Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)

Σπάρτη–Αιγινιακός
Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)

CMYKCMYK
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Με ντέρμπι ξεκινάει το 
2018 στην Α1 κατηγο-
ρία της ΕΠΣ Ημαθίας 

αφού την Κυριακή στην Αγκα-
θιά η Νίκη θα υποδεχθεί τον 
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΑΓΏΝΩΝ
της07.01.2018

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
(15ηαγωνιστική)

ΔΙΑΒΑΤΟΥ15.00ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑ-
ΤΟΥ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΡΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΤΡΑ-
ΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΙΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΡΑΧΟΥ 15.00ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑ-
ΧΟΥ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΒΕ-
ΣΤΑΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑΔΙ-
ΜΗΡΟΣ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ15.00ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΠΑ-
ΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ-
Σ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑ-
ΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥ-
ΛΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ-
Σ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ15.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΡΥ-
ΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙ-
ΣΚΟΠΗΣ -ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥΜΑΤΑΙ-
ΩΝΕΤΑΙ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 15.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΧΡΙ-
ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΑποφάσειςτηςΠειθαρχικής
Επιτροπής

ΑπότηνΠειθαρχικηΕπιτροπητηςΕνω-
σης επιβληθηκαν οι κατωθι ποινες στους
αποβληθεντες ποδ/στες της 13/.12, 16 &
17.12.17,καθωςκαιτης20.12.2017

1.-ΜΠΟΖΙΝΗΣ Π.(ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ)) 1
αγων.ημ.&10Ευρω

2.-ΙΤΣΚΑΡΑΣΑ.(ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ)) 1 α-
γων.ημ.&10Ευρω

3.-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΑ.(ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ)
3αγων.ημ.&30Ευρω

4.-ΤΣΙΦΛΙΔΗΣΜ..(Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ) 4
αγων.ημ.&40Ευρω

5.-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣΘ.(ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ) 1 α-

γων.ημ.&10Ευρω
6.-ΡΟΚΟΦ.(ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ)3αγων.ημ.&

30Ευρω

Επισηςηεπιτροπηαποφασισενακαλε-
σεισεαπολογια:

1.-Τονπροπονητη του σωματειου ΓΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ,για υβριστικη και αναρμοστη
συμπεριφορα του κατά τουΑ�βοηθου δι-
αιτητηστοναγωνα της 16.12.17ΑΣΝΕΑΣ
ΓΕΝΕΑΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ.

2.-Το σωματειοΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ,για εισοδοφιλαθλου του στον αγων.
χωροκαιυβριστικησυμπεριφορατουπρος
τονπαρατηρητη τουαγωνα και αντιπαλων
ποδ/στων,με αποτελεσμα την προσωρινη
διακοπη του αγωνα της 13.12.17ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-Ε.Α.Π.

3.-Τονπροπονητη του σωματειου ΓΑΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ,για αναρμοστη και υβριστι-
κη συμπεριφορα του προς τον διαιτητη,
στον αγωνα της 16.12.17ΑΤΡΟΜ.ΔΙΑΒΑ-
ΤΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ.

Τελος η επιτροπη επεβαλλε τις κατωθι
ποινες:

1.-Ποινη ΕΓΓΡΑΦΗΣΕΠΙΠΛΗΞΗΣστα
σωματειαΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ,ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕ-
ΟΚΑΣΤΡΟΥ,ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ,ΠΟΞΕΧΑ-
ΣΜΕΝΗΣ

2.-Επιβαλλεται αυτοδικαια χρημ.ποινη
50Ερωστοσωματειο ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ, δι-
οτι στον αγωνα της 16.12.17ΑΣΝ.ΓΕΝΕ-
ΑΣ-ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ αποβληθηκαν ΤΡΕΙΣ
(3)ποδ/στες του,επιδεικνυοντας ετσι κακη
συμπεριφοραομαδας.

3.-Επιβαλλεται χρημ.ποινη50Ευρωκαι
ποινηΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΕΙΣΟΔΟΥστους α-
γων.χωρουςΕΙΚΟΣΙ(20)ημερωνστονπρο-
πονητητουσωματειουΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ.

4.-Επιβαλλεται χρημ.ποινη 120 Ευρω
καιποινηΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΕΙΣΟΔΟΥστους
αγων.χωρουςΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερωνστον
εκπροσωπο του σωματειουΑΡΗΣΠ.ΣΚΥ-
ΛΙΤΣΙΟΥ.

5.-Επιβαλλεται χρημ.ποινη 100 Ευρω
στοσωματειοΕ.Α.Π.

ΧωριςΣοϊλεμέζογλουηΒέροιασήμερα
αντιμέτωπημεταΤρίκαλα

ΕΠΣΗμαθίαςΑ1
Οι διαιτητές της Κυριακής 7-1-2018
ΑποφάσειςτηςΠειθαρχικήςΕπιτροπής

Θα εξοφληθεί με δόσεις ο Τζόναθαν Λόπεζ 



Κίνδυνος για Σπάρτη, Καλλιθέα
ΤέσσεριςυποθέσειςαναμένονταιναεκδικαστούνστοΔιαιτητικόΔικαστήριοτηςΕΠΟ,πουαφορούντιςδύο

ΠΑΕ.
ΣπάρτηκαιΚαλλιθέαδιατρέχουνκίνδυνοεπιβολήςκαιενεργοποίησηςποινώνγιαληξιπρόθεσμεςοφειλές

προςπρώηνποδοσφαιριστέςτους.
ΣύμφωναμετηνενημέρωσητηςΕΠΟπρόκειταιγιατιςεξήςυποθέσεις:
«ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΤΕΤΑΡΤΗ10/01/2018–16:00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΡΕΒΒΑΤΑΣ-ΠΑΕΓΣΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΠΕΜΠΤΗ11.01.2018–15:00
ΣΤΕΦΑΝΣΤΕΦΑΝΟΒΙΤΣ–ΠΑΕΓΣΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-

Σ-ΣΠΥΡΟΣ–ΠΑΕΣΠΑΡΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ-

ΠΑΕΣΠΑΡΤΗ»

CMYKCMYK
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Με μέλη της Ομοσπονδίας 
Χειροσφαίρισης Ελλάδος 
(Ο.Χ.Ε.), συναντήθηκε, την 

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018, ο 
Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης. Η προπαρασκευαστι-
κή συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
προκειμένου να υπάρξει συνεργασία 
μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της 
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλά-
δος γύρω από το σχεδιασμό και τον 
προγραμματισμό δραστηριοτήτων 
των εθνικών ομάδων για τη διετία 
2018-2019.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος
τηςΟ.Χ.Ε., Κωνσταντίνος Γκαντής, το μέλος

τηςΟμοσπονδίας,ΝίκοςΜάντζος, οΠρόεδρος
τουΚΑΠΑΔήμουΒέροιαςκαιμέλοςτηςΟ.Χ.Ε.,
ΣτέργιοςΔιαμάντης, καθώςκαιοΑντιδήμαρχος
ΚοινωνικήςΠροστασίας,Υγείας,Εθελοντισμού
καιΠοιότηταςΖωής,ΘεόφιλοςΚορωνάς.

Κατάτηδιάρκειατηςσυνάντησης,εκτόςαπό
τα θέματασυνεργασίας για την υλοποίηση του
προγραμματισμού δραστηριοτήτων τηςΟμο-
σπονδίαςστηνπόλητηςΒέροιας,συζητήθηκαν
επίσης ταπροβλήματααλλά και οιπροοπτικές
του αθλήματος σε τοπικό επίπεδο ενώανταλ-
λάχθηκαναπόψειςγιατηχρήσητωναθλητικών
εγκαταστάσεωνκαιτωνχώρωνεκγύμνασηςτης
περιοχής.

Εντός τουμήνα και αφούοριστικοποιηθεί ο
προγραμματισμός δραστηριοτήτων τηςΟ.Χ.Ε.,
πρόκειται να υπάρξει επίσημηανακοίνωση για
τις δραστηριότητεςπουθαπραγματοποιηθούν
στηνπεριοχήγιατοδιάστημα2018-2019.

Την ομάδα του Φαίακα Κέρκυ-
ρας αντιμετωπίζει την Κυριακή 
7 Ιανουαρίου η ανδρική ομάδα 

του Φιλίππου Βέροιας στα πλαίσια της 
11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 
και του πρώτου αγώνα για την νέα 
χρονιά. Το παιχνίδι θα ξεκινήσεις στις 
17:00 και διαιτητές ορίστηκαν οι κ.κ. 
Τσιαπλής και Κατωτικίδης.

ΟΔημήτρηςΓκίμαςδήλωσεγιατοματς:«Πρώτα
απόλαναευχηθούμεκαλήΧρονιάμευγείακιευτυ-
χίασεόλουςκαιειδικότερασεόλουςτουςφίλουςτης
ομάδαςμας.Τοπρώτοπαιχνίδι τηςχρονιάςείναικι
ένααπό ταδυσκολότερα.ΗΚέρκυρα είναι αήττητη
στην έδρα της κι έχει σαν στόχο την άνοδο. Είναι
ιδιαίτερα αθλητική ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο

παιχνιδιούκαιπολύκαλόκιέμπειροπροπονητή.
Για μας ειναι το πρώτο επίσημοπαιχνιδι μετα

αποέναμήνα.Τοανκαικαταποσομαςέχειεπηρε-
άσειηδιακοπήδενμπορούμενατοπουμε.Τομόνο
πουμπορούμεναπουμεμεβεβαιότηταειναιοτιστη
διάρκεια των διακοπώνη ομάδαμας δούλεψεστο
γήπεδο.Αυτομαςκάνειναπιστεύουμεοτιθαδιεκδι-
κήσουμετηνίκη».

ΕντόςμετονΑΓΣΙωαννίνωνγιατηνσωτηρίατου
οΑΟΚΒέροιας

Τοπρόγραμματης11ηςαγωνιστικήςστον3ο
όμιλοτηςΓΕθνικής:

ΝικόποληΠρέβεζας–ΝίκηΒόλου
ΦαίακαςΚέρκυρας–ΦίλιπποςΒέροιας
ΠρωτέαςΓρεβενών–ΊκαροιΤρικάλων
ΙωνικόςΙωνίας–Εύαθλος
Ζέφυρος‘02–ΓΕΑγρινίου
ΑΟΚΒέροιας–ΑΓΣΙωαννίνων
Ρεπό:ΑΠΣΠτολεμαΐδα

Τουρνουά χάντμπολ σχεδιάζονται 
στην Βέροια 

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής
ΣτηνΚέρκυρατηνΚυριακήοΦίλιππος

Στο ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» ΑΟΚ - ΑΓΣ Ιωαννίνων

Ιδιαίτερα σοβαρός αποδείχτηκε 
ο τραυματισμός του Πέτρου 
Μάντσου στην αναμέτρησης της 

Χαλκηδόνας με τα Φάρσαλα για 
τη Β Εθνική κατηγορία. Ο πρώην 
παίκτης του ΑΟΚ Βέροιας έπεσε 
άτσαλα στο παρκέ, με αποτέλεσμα 
να υποστεί ολίσθηση σπονδύλου 
που θα τον κρατήσει εκτός για 
τουλάχιστον 5 μήνες εκτός γηπέ-
δων.

Οπρόεδρος τωνΑετώνΒέροιας, Σίμος
Γαβριηλίδηςαλλάκαι τοΔΣτηςομάδαςευ-
χήθηκαν μέσω ανακοίνωσης ταχεία ανάρ-
ρωσηστονΠέτροΜάντσοκαιγρήγορηεπι-
στροφήσταπαρκέ.

Αναλυτικά:
«Ο πρόεδρος τωνΑετών Βέροιας, Σί-

μοςΓαβριηλίδης και όλο τοΔΣ τηςομάδας
ευχόμαστε στον φίλοΠέτροΜάντσο καλή
ανάρρωση από τον σοβαρό τραυματισμό
του,πουθατονκρατήσειεκτόςαγωνιστικών
υποχρεώσεων της ομάδας του για αρκετό
διάστημα.

Πέτρο, να είσαι γερός και δυνατός, να
έχεις υπομονή και να επιστρέψεις γρήγορα
σταπαρκέ!»

Μετους
«νέους»
στηΒέροια
ΣτηναποστολήτουΑΟΤγια

το ματς με τη «βασίλισσα του
Βορρά» θα βρίσκονται και οι
Ντακόλ-Μιλοσάβλιεβ.

Ολοκληρώθηκε η προετοι-
μασία της ομάδας τωνΤρικά-
λων για την αναμέτρηση του
Σαββάτου (6/1) με τη Βέροια.
ΣτηδιάθεσητουΣωτήρηΑντω-
νίουθαβρίσκονταικαιοινεοα-
ποκτηθέντεςΜιλοσάβλιεβ και
Ντακόλ, των οποίων τα δελτία
εκδόθηκαν.

Αναλυτικάηαποστολή:
Αποστολίδης, Βουτσελάς,

Γκόλιας, Ζήσης, Κοτσώνης,
Πάνος,Μυρσινιάς,Ντίνας,Τζό-
κιτς,Ανδρεόπουλος, Βέρτζος,
Τσιάρας, Χιντζίδης, Γροντής,
Καπός, Ζγκούρι,Τόμιτς,Μιλο-
σάβλιεβκαιΝτακόλ.

ΠεραστικάτουΣίμουΓαβριηλίδη
στονΠέτροΜάντσο



Είναι πλέον τεκμηριωμένο και διαπιστωμένο ο προ-
σκοπισμός στη Βέροια ιδρύθηκε το 1918 και επο-
μένως δικαιολογημένα, το 2018, θα γιορταστούν τα 
εκατοντάχρονα του προσκοπισμού στη Βέροια.

Για το σκοπό αυτό, παλαιοί και νέοι πρόσκοποι, εγνω-
σμένης προσκοπικής συνείδησης οι: κ. Δημήτρης Τόλιος, κ. 
Ευάγγελος Παπαχαραλάμπους, κ. Σπύρος Τελλίδης και άλλοι, 
συγκεντρώθηκαν, στα τέλη του 2017 και αποφάσισαν το πώς 
θα εορτασθεί η επέτειος των εκατό χρόνων προσκοπισμού 
στη Βέροια.

Στη συγκέντρωση αυτή προσκλήθηκε και ο υποφαινόμε-
νος, αλλά λόγω γεροντικής άνοιας δεν πήρε μέρος! Λυπήθηκε 
γι’ αυτό.

Το προσκοπικό κίνημα στη Βέροια (1918-2018) διεδραμά-
τισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της 
εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως των προσκόπων Βέ-
ροιας, ενστερνίστηκε και διέδωσε τις αξίες της αλληλεγγύης, 
της συνειδητής πειθαρχίας, της ομαδικότητας, της αλληλο-
βοήθειας κ.ά., αξίες που είναι αναγκαίες ιδιαίτερα 
στη σημερινή εποχή, δυστυχώς, ως συμπεριφο-
ρές σε τμήμα της κοινωνίας και της νεολαίας μας.

Γι’ αυτό ο ρόλος του προσκοπισμού στις μέρες 
μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, προάγει, πέρα α-
πό όλα τα άλλα που αναφέραμε, τις αξίες της κοι-
νωνικής ευθύνης και της συμμετοχής στα κοινά.

Στόχος του επετειακού εορτασμού των εκατό 
χρόνων της ζωής και δράσης του προσκοπισμού 
στη Βέροια πρέπει να είναι η ηθική και οικονομική 
στήριξη των ενεργεία προσκόπων, η προαγωγή 
και διάδοση της προσκοπικής ιδέας και η όσο το 
δυνατόν περισσότεροι νέοι να μπουν στο προ-
σκοπικό παιχνίδι προς όφελος των ιδίων και της 
κοινωνίας.

Ο στόχος αυτός, κατά τη γνώμη μου, θα επι-
τευχθεί σε:

α) την αναφορά και προβολή όλων των ηγητό-

ρων και βασικών στελεχών της προσωπικής κίνησης (1918-
2018) στη Βέροια,

β) με το τι πέτυχε ο προσκοπισμός στο διάστημα (1918-
2018), επιλεκτικά, με τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριό-
τητες για το καλό της κοινωνίας της Βεροίας, και

γ) την προβολή και ηθική ενίσχυση, ιδιαίτερα, των σημε-
ρινών ηγητόρων προσκόπων της Περιφερειακής και Τοπικής 
Εφορείας Βεροίας.

Ας συστρατευθούμε όλοι (παλαιοί και νέοι) πρόσκοποι 
στο να συνεχιστεί η προσκοπική κίνηση στη Βέροια, γιατί 
ο προσκοπισμός, εδώ και εκατό χρόνια στη Βέροια, γιατί ο 
προσκοπισμός, εδώ και εκατό χρόνια στη Βέροια, προσθέτει 
συνεχώς χαρά και χρώμα στην γκρίζα καθημερινή ζωή.

Παύλος Πυρινός
Πρώην Τοπικός Έφορος 

Προσκόπων Βεροίας

                   
Κουρέλια στον αέρα να χτυ-

πιούνται,κροτάλισμα αισθήσε-
ωνέτοιμες να χυμήξουν πάνω 
του την πιο καλή την ώρα καρ-
τερούν/.

Χαλαρωμένα τα κορμιά ξα-
πόσταζαν μετά την τρικυμία,-
μετράγανε σιγά σιγά τι άφησε 
απάνω τους η καταιγίδα.

Κινιούντανε πότε αργά και 
πότε γρήγορα θαρρείς τού σκιά-

χτρου τα κομμάτια να διώχνουνε τα άγρια πουλιά,από τον 
ώριμο καρπό,άλλο να μη χαθεί απ’τη χαρά,την ευτυχία της 
στιγμής να μεγαλώσουν.

Ξέφτια,κρυσταλλωμένοι σταλαχτίτες λιώνουν,τα σωθικά 
τους τρώνε δε θάχουνε ξανά ποτέ το σχήμα τούτο το ω-
ραίο,που άφησε ο έρωτας και η τρελλή αγάπη πούζησαν 
ως τώρα.

Εψαχνε τρόπο για να βρει να τα κρατήσει,σαν όπως 
ταίριαζαν έναν καιρό τα ξέφτια όλα μαζί και ύφαιναν μια 
κουρελού πολύχρωμη τις λύπες,τις τρελλές χαρές για πά-
ντα να θυμίζουν.

Πώς οι αισθήσεις γίνανε με τον καιρό κουρέλια,τα χρό-
νια τα πολλά,ξεφτίδια μιάς ψυχής που κράταγε ακόμα και 
γύρευε ν’ανοίξει δρόμο να διαβεί.,.

Τα μάδημα πήρε καιρό η κάθε μια ανάμνηση θόλωνε 
και χανόταν,πρώτα το χρώμα έσβηνε το ζωηρό,έδειχνε 
ξεπλυμένο,το ξεπουπούλιασμα μετά άφηνε το κορμί γυ-
μνό,αδύνατο πολύ φαινόταν,προσπάθεια μεγάλη ξανά να 
τσουγκριστούν ακόμα ένα φύσημα ζωής να πάρουν...

Κάποια στιγμή έτσι λεπτές με το παραμικρό σκιζόντου-
σαν λουρίδες,ξέφτια λυπητερά να τα πετάξει άχρηστα κα-
θένα χωριστά,τίποτα δε θυμίζαν..

Κι όμως κάθε κομμάτι είχε σημασία,στα στήθια φυλαγ-
μένο τρυφερά,φώλιαζε και ξανάπαιρνε ζωή.

Τα ζέσταινε ο χτύπος της καρδιάς που τάχαινε όλο και 
πιο πολύ,θαρρείς και ξύπναγαν ξανά,γλυκοκυτούσαν,ίσως 
και να ψιθύριζαν δυό λόγια τρυφερά ακόμα,ίσως…

Το χρώμα τους εγυάλιζε πιο ζωντανό,σαν ήταν,τα χρό-
νια δεν κατάφεραν όλο να τα ξεφτίσουν,δεν είχαν ξεσσκι-
στεί,δε γίνανε κουρέλια,δεν καταντήσαν κουρελού να τα 
ποδοπατάνε.

Η κάθε σχέση ολόψυχη,τίποτα δεν κρατιότανε κρυφό κι 
ας ήτανε το πρόσωπο καινούργιο που ερχόταν.

Εσβηνε τις μικρότητες απ’όπου κι αν προβάλαν,μετά-
δοση μονάχα αισθημάτων, ελπίδα να τα αισθανθούν και 
πίσω να τα δώσουν.

Κουρέλια άσπρα σύννεφα περάσανε και φύγαν χαμογε-
λαστά,ίσα που να τα νιώσει κι αν ήτανε χαιρέτημα καλό,α-
πόμενε στον ήλιο ακόμα μια φορά να καίει,να ζαλίζει,όσο 
να φύγει να χαθεί σαν όπως όλα στη ζωή που φτάνουνε 
στο τέλος..

Τα χρώματα αλλάζουνε μονάχα το κόκκινο το φλογερό 
της δύσης,ρόδινο της ανατολής,το άσπρο χρώμα του χα-
μού που τίποτα δε δείχνει.

Μουντές εικόνες οι αλλοτινές χαρές δισταχτικά να πλη-
σιάζουν με βήμα γρήγορο να φεύγουν μακρυά,δεν ήταν να 
τις σταματήσει.

Ξέφτια τα όνειρα σκορπούν εδώ κι εκεί τι να 
γυρεύουν τάχα,ψάχνουν να στηλωθούν και πουθενά δε 
βρίσκουν,μονάχος θα διαβεί ακόμα μια φορά στην άλλη 
όχθη.

‘Το γράψιμο είναι μια πράξη ερωτική’ έλεγε ο Κοκτώ,-
χωρίς τον έρωτα είναι μονάχα ένα χαρτί γραμμένο,ίσως 
γι αυτό το ξέδομα σε τούτα τα τραγούδια,να τούδινε χαρά 
να τα μοιράζει,και μοναχός ακόμα ακούγοντας τη μουσική 
τους να,νιώθει ζωντανός…

Κάθε λουρίδα πρόσθετη χαρά να πάλλεται τρελή,ακρά-
τητη,τον κόπο δε μετρούσε,χυνότανε παντού όλο να τον 
γεμίζει,φουσκωνε υνατός όσο κρατούσε ακόμα,κι ύστερα 
σαν χρωματιστό μπαλόνι τούμενε στα χέρια και κρφεμό-
ταν,ακόμα μια πτυχή στην κουρελού,να τρεμοπαίζει.

Τελειώναν οι αγάπες προτού καλά καλά αρχίσουν,δεν 
είναι σύμβολα ετούτα τα κουρέλια,απομεινάρια συμφοράς 
μονάχα τη θύμησή τους κουβαλούν. 

Ξέφτια,κουρέλια στον αέρα να χτυπιούνται αισθήσεις 
κροταλίζουν,μια μουσική δικιά τους κάθε μια να τις ανα-
γνωρίζει,να τούρχονται χαρούμενες να φεύγουν λυπημέ-
νες.
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Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Ξέφτια

Το Σάββατο των Θεοφανείων
Στη Μπάρα η Κατάδυση 

του Τιμίου Σταυρού στο Ξηρολίβαδο
Το Σάββατο των Θεοφανείων (Φώτων),  6 Ιανουαρίου 2018  στις  12.00 το μεσημέρι,  θα πραγματοποιηθεί  Μέγας Αγια-

σμός στο ναό του Προφήτου Ηλία στο Ξηρολίβαδο. 
Θα ακολουθήσει η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και ο καθαγιασμός των υδάτων στην λίμνη (Μπάρα) του χωριού.
Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν  ανταλλαγές ευχών και δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού.
Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου καλεί  συγχωριανούς και  οι φίλους  του χωριού να παραστούν στην εκδήλω-

ση.    

Συνελήφθησαν 
27χρονος και 24χρονη 

που διέρρηξαν κατάστημα 
στη Βέροια και έκλεψαν 4.100 ευρώ

Συνελήφθησαν την Πέμπτη 4-1-2018 το μεσημέρι στη Βέροια, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 27χρονος και 25χρο-
νη, ημεδαποί, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, σε δύο περιπτώ-
σεις τα ξημερώματα της ίδιας αλλά και της προηγούμενης ημέρας, 
διέρρηξαν κατάστημα στη Βέροια και αφαίρεσαν συνολικά το χρημα-
τικό ποσό των 4.100 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της ιδιοκτήτριας του 
καταστήματος. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 27χρονου, 
εντοπίσθηκε μέρος του κλεμμένου χρηματικού ποσού το οποίο κατα-
σχέθηκε.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Με τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων 

προσκοπικής ζωής και δράσης στη Βέροια
1918-2018

Οι Πρόσκοποι (παλαιοί και νέοι) θα γιορτάσουν τα Εκατοντάχρονα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΡΑΣ

Γουρουνοχαρά και 
ετήσιος χορός

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του πολιτι-
στικού  συλλόγου   Αγίας Βαρβάρας  εύχονται 
Καλή Χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο και σας  
προσκαλούν στις εκδηλώσεις του συλλόγου 
: στη Γουρονοχαρά 14 Ιανουαρίου 2018 στις 
12:00μ. στον προαύλιο χώρο του συλλόγου 
και στον ετήσιο χειμερινό χορό μας στις 20 
Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων»-
ΣΕΙΡΙΟΣ»..
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μια ιστορία της Βούλας Χατζίκου 
ανήμερα των Φώτων 

εικονογράφηση: Ορέστης Φ. Κουτσουπιάς 

Του χιόν(ι) είχιν ανιβεί ίσια μι του γόνα κι η αφιέντ᾿ς η παπα- Γιουρ-
γούλτ᾿ς ξαπλουμένους στου γιατάκι τ᾿, κουντά στου τζιάκ(ι), συλλουϊούνταν 
πόσ(η)  κρυάδα δα έφκιανιν τ᾿ χαραή που δα πάϊνιν στ᾿ Μητρόπουλ(η) για 
τουν αγιαζμό κι τζιτζίριαζιν. Κουκλώθκιν ως απάν᾿, κι πουγάλια-πουγάλια 
τουν πήριν…

Η παπα-Γιουργούλινα έβαλιν τα κουντούρια τ᾿ αφιέντ(η) κουντά στ᾿ν 
παρστχιά για να τα βρει ταχιά ζιστά, έσφσιν τ᾿ν γκαζόλαμπα κι έκατσιν να 
ξιαπουτάσ(ει) στ᾿ γουνιά, κουντά στου τζιάκ(ι)…

Κάτ᾿ τ᾿ς  καμπάνις είχιν ανάψ(ει) του κούτσουρου κι απόψι διέ δα κοι-
μούνταν για να του φλάξ(ει) να μη ζβήσ(ει). Τρεις βραδγιές διέ δα σφαλνού-
σι μάτ(ι), για να μη ζβήσ(ει) του κούτσουρου. Έτσ(ι) ήταν τ᾿ αντέτ(ι)…

Τα παπαδόπλα είχαν κοιμθεί στα γιατάκια τα κι η παπαδγιά τα κουκού-
λουσιν καλά για να μην κρυώσουν…

Πότι-πότι του κούτσουρου έφκιανιν πρ᾿τσ-πρ᾿τσ κι απιτάχνουνταν κι 
καμνιά σκαλίθρα…

* * *
Ίγλιπιν η παπα-Γιουργούλινα τ᾿ς άδγις τ᾿ς βέργις που ήταν σκαλουμένις 

στου τζιάκ(ι) κι ίλιγιν μι παράπουνου: 
-«Μπάριμ… να κριέμουνταν καμνιά θλιά λουκάνκα… να έσταζαν οι λίγδις 

στου κούτσουρου… να μουσκουβουλούσιν η νουντάς…».
Καλά μα, η αφιέντ᾿ς ήταν ντιπ φτουχός. Νιέ σπίτ(ι)… νιέ χουράφ(ι)… νιέ 

αμπέλ(ι)… Κι είχιν να ταΐσ(ει) πέντι στόματα… χώργια αυτός μι τ᾿ν παπα-
γδιά τ᾿. Διέ τ᾿ς  αρτιρνούσιν ν᾿ αγουράσουν γρουνίσιου κι για λουκάνκα…

Διέν είχιν παράπουνου απ᾿ τουν αφιέντ(η) η παπαγδιά. Τόσα χρόνια διέ 
τ᾿ν άφκιν καμιά φουρά χουρίς λουκάνκα τα Χριστούγιννα.

Ύστρα η παπα-δγιάκους απ᾿ του Γκριζιάλ(ι), 
τ᾿ς έστιλνιν κάθι χρόνου λουκάνκα• καλά μα, 
ήταν μι πράσα κι όταν τα τηγάντζιν η παπαδγιά, 
αυτά έσκτζαν κι γιένουνταν σα τζβιά… Άλλου τα 
βιργιώτκα… Αμ ικείνα τ᾿ς  κυρα-ντούντους, τ᾿ς 
Μαριγώς τ᾿ς Κουτσουρούδας…

* * *
Πρ᾿τσ-πρ᾿τσ ξαναέφκιασιν του κούτσουρου κι 

η παπαδγιά είπιν: 
-«Ιά… τώρα σκάνουν οι ουχτροί…».
Η αφιέντ᾿ς η παπα-Γιουργούλτ᾿ς ρουχάλτζιν• 

καλά μα, είχιν κι του νου τ᾿ στ᾿ς καμπάνις για να 
σκουθεί κι όλου μουρμούρζιν μέσ᾿ τουν ύπνου 
τ᾿… «Εν Ιορδάνη βαφτιζομένου Σου Κύριεεε-
εε…». 

Κι η παπαδγιά που τουν άκουϊν, τουν ίλιγιν: 
-«Ακόμα αφιέντ(η)… ακόμα… κοίμα… δα σι 

φουνάξου ιγώ». 
Κι μουν έβανιν του φτί τ᾿ς ν᾿ ακούσ(ει) τ᾿ν 

ώρα. Η ώρα ήταν μακρά, απάν᾿, στα τούρκικα• 
καλά μα, όταν χτυπούσιν, ακούουνταν ως τ᾿ς 
Αγιανάργιαρ(οι) κι ακόμα μακρύτιρα…

* * *
Κάτ᾿ τ᾿ χαραή η παζβάντ᾿ς σταμάτσιν όξου 

απ᾿ του σπίτ(ι) τ᾿ αφιέντ(η) κι χτύπσιν μι του 
μπαστούνι τ᾿ στου γκαλντιρίμ(ι) έντικα φουρές… 
Ήταν η ώρα έντικα αλά τούρκα… θκιά μας ώρα 
πέντι του  προυΐ…

-«Αφιέντ(η)… αφιέεεεεντ(η)… ξύπνα…», 
τουν κούντσιν η παπαδγιά. 

Απιτάχκιν η αφιέντ᾿ς απάν᾿, πήριν απ᾿ του 
γκούμ(ι) νιρό, νίφκιν, έβαλιν πλυμένα σκφού-
νια, έβαλιν τα κουντούργια τ᾿, έβαλιν του ράσου 
τ᾿, πήριν του γανουμένου του μπακρατσούλ(ι), 
έβαλιν μέσα τ᾿ν αγιαστούρα κι τουν Τίμιου τουν Σταυρό… κι κίντσιν να φύ-
βγ(ει)…

-«Αφιέντ(η)…», φώναξιν η παπαδγιά, «αστόησις του φανάρ(ι) κι του 
ματσούκ(ι)».

Ντανννν… ντανννν… ντανννν… χτυπούσαν οι καμπάνις κι η αφιέντ᾿ς 
ακόμα να φτάσ(ει) στ᾿ Μητρόπουλ(η). Απ᾿ τ᾿ς  Αγιανάργιαρ(οι) ως τ᾿ Μητρό-
πουλ(η) ήταν μακρά… κι του χιόν(ι) έπιφτιν… έπιφτιν… 

Η παπα-Γιουργούλτ᾿ς είχιν πιράσ(ει) του μπακρατσούλ(ι) απ᾿ του λουρί 
τ᾿. Μι του ένα του χέρι τ᾿ τσάκουνιν του φανάρ(ι) κι μι του άλλου κνούσιν του 
ματσούκι τ᾿ σιαδώ-σιακεί, για να δγιώξ(ει) του σκλι, που τουν είχιν πάρ(ει) 
του κατόπ(ι) κι τουν γάβγιζιν όλ(η) τ᾿ν ώρα… 

-«Πίσου μ᾿ σ᾿ έχου σατανά…», φώναξιν κι έρξιν του ματσούκ(ι) για να 
του βαρέσ(ει).  Καλά μα, αυτό του άρπαξιν μι τα δόντγια τ᾿ κι… τόκουψιν 
παραλούκ(ι)…

Απού σιαχνισί σι σιαχνισί, η αφιέντ᾿ς έφτασιν στ᾿ Μητρόπουλ(η), τ᾿ν ώρα 
που σιέβινιν η Δισπότ᾿ς στ᾿ν ικκλησιά.

Είχαν μαζουχτεί όλν(οι) οι παπάδις. Ηταν μουνουκκλησιά. Η παπα- 
Γιουργούλτ᾿ς καρτιρούσιν  πότι να μπιτίσ(ει) η αγιαζμός, να γιουμώσ(ει) του 
μπακράτσι τ᾿ κι να πάν(ει) να φουτίσ(ει) τα σπίτχια… Κάτ(ι) τέτχις μέρις τ᾿ς 
καρτιρούσιν όλους χαρά η αφιέντ᾿ς…

Όξου απ᾿ τ᾿ν  ικκλησιά, είχαν μαζουχτεί τα πιδγιά που δα έπιρναν τα 
μπακράτσια. Η αφιέντ᾿ς έδουσιν του θκό τ᾿ του μπακράτσ(ι) στου πιδί τ᾿ς 
Τσιότσινας που ήταν ουρφανό, να βγάλ(ει) κι αυτό του καημένου κανιένα 
μιτιλλίκ(ι)…

* * *
Είχιν τρανή ινουρία η παπα-Γιουργούλτ᾿ς. Έπχιανιν τ᾿ς Αγιανάργιαρ(οι), 

μιγάλ(η) η χάρη τ᾿ς, τουν παππού τουν Αγιου-Πατάπ(η) κι τουν Αγιου-Σου-
τήρα μαχαλά….

Δα χιρνούσιν απ᾿ τ᾿ν κυρα-Μαριγώ τ᾿ν Κουτσουρούδα. Ήταν τρανή αρ-
χόντσα κι τ᾿ν είχιν πρώτ(η) μέσ᾿ τ᾿ν ινουρία τ᾿. Έδουσιν του φανάρ(ι) στουν 
χαζου-Γιάννου, τουν καντηλανάφτ(η) τ᾿ς Αγιανάργιαρ(οι), κι τράφξιν για του 
Κουτσουράθκου…

Μπρουστά πάϊνιν η αφιέντ᾿ς, κι απού πίσου έρχουνταν του πιδί μι του 
μπακράτσ(ι)… Του χιόν(ι) διέ σταματούσιν κι του καημένου τσίρνιαζιν απ᾿ 
του κρύου. Στου διξί του χιέρι τ᾿ του είχιν βάλ(ει) η μάνα τ᾿ ένα σκφούν(ι) 
τρανό, για να τσακών(ει) του μπακράτσ(ι) κι να μην κρυών(ει). Του ζιρβί του 

έβανιν μέσ᾿ στ᾿ αντιρούδι τ᾿ κι μουν έτριβιν τ᾿ ψχή τ᾿ πουτί ήταν 
ντιπ νησκό…

* * *
Η κυρα-Μαριγώ η Κουτσουρούδα, που τ᾿ν ίλιγαν για τιμή «κυ-

ρα-ντούντου» κι οι μαχαλιώτσις «κυρα-θχειάτσα», σκώθκιν χαρα-
ή-χαραή, σύνιασιν του σπίτι τ᾿ς, έστλιν τουν κυρ Μιρκούρ(η) τουν 
άντρα τ᾿ς  στ᾿ν ικκλησιά, ένιψιν τα Κουτσουρόπλα, τ᾿ άλλαξιν κι 
καρτιρούσαν τουν αφιέντ(η) να τ᾿ς φουτίσ(ει)…   Πάϊναν-γυρνούσαν 
στουν τρανό τουν νουντά, στρώνουνταν όλα στα παραθύργια κι 
βιγκλούσαν απ᾿ τα καφάσια να δουν τουν αφιέντ(η). 

Τόσις νύχτις τα καημένα διέν κοιμούνταν. Φουβούνταν τ᾿ς καρ-
καντζαλέοι… Κι άμα είδαν τουν αφιέντ(η) να έρχιτι απ᾿ του φαρδύ 
του σουκάκ(ι), χίρσαν ν᾿ αμπδούν κι να φουνάζουν όλα μαζί… 

-«Μητιέραααα η αφιέντ᾿ς… μητιέραααα η αφιέεεεντ᾿ς…».
Τακ… τακ… τακ… χτύπσιν μι του χτυπτάρ(ι) η αφιέντ᾿ς κι η 

κυρά η Μαριγώ τράφξιν του σκνι απού πάν᾿ κι τουν άνξιν… Σιέφκιν 
μέσα… Τίναξιν στου γκαλντιρίμ(ι) του χιόν(ι) απ᾿ του ράσου κι τα 
κουντούργια τ᾿… ανιέφκιν τ᾿ μαρμαρένια τ᾿ σκάλα κι χίρσιν: 

-«Εν Ιορδάνη βαφτιζομένου Σου Κύριε…». 
Ώσπου ν᾿ ανιβεί κι τ᾿ν άλλ(η) τ᾿ σκάλα, η κυρα-Μαριγώ μι τα 

πιδγιά τ᾿ς, είχαν αραδγιαστεί στ᾿ ανώϊ κι καρτιρούσαν… Ακόμα κι η 
δούλα τ᾿ς η Ανάστου, που τ᾿ν είχαν πάρ(ει) μκρή απ᾿ τ᾿ς αρκουδα-
ρέοι, παστρέφκιν κι αυτή κι άλλαξιν για να φλήσ(ει) τουν Σταυρό κι ας ήταν 
γιούφτσα…

-«Χρόνους πουλλούς κυρα-Μαριγώ κι σ᾿ έτη πουλλά…».
-«Χρόνους πουλλούς αφιέντ(η)…».
-«Εν Ιορδάνη βαφτιζομένου Σου Κύριεεεε…», χίρσιν να ψάλλ(ει) η αφιέ-

ντ᾿ς κι σιέφκιν στου κουνουστάσ(ι). Ήταν ένα νουντόπλου γιουμάτου μι εικό-
νις κι στ᾿ μέσ(η) κριέμουνταν  ένα τρανό καντήλ(ι) που έπιρνιν μνιάν ουκά 
λάδ(ι). Στουν ένα τουν τοίχου ήταν μνιά τρανή μουσιαμαδένια εικόνα που τ᾿ν 

ίφιραν οι παραπαππούδις απ᾿ του χατζηλούκ(ι). 
Έδειχνιν τα πάθη τ᾿ Χριστού. Κι απού τριούρ(ι) 
στουν τοίχου ήταν σκαλουμέν(οι) όλνοι οι Άγιοι. 
Τ᾿ς φώτσιν, τ᾿ς ξαναφώτσιν η αφιέντ᾿ς, κι ύστρα 
σιέφκιν στουν καθιμιρνό τουν νουντά… ύστρα 
στου τζιαμακιάν(ι)…. απού κει στουν τρανό τουν 
νουντά…. κι άφκιν τιλιφταίου τ᾿ παππού του 
νουντόπλου. Η παππούς η καημένους είχιν τσα-
κίσ(ει) του πουδάρι τ᾿ κι διέν μπόρσι να πάν(ει) 
στ᾿ν ικκλησιά.

-«Χρόνους πουλλούς παππού, κι σ᾿ έτη 
πουλλά…».

-«Χρόνους πουλλούς αφιέντ(η)», είπιν η 
παππούς κι φίλτσιν του Σταυρό κι του χιέρ(ι) τ᾿ 
αφιέντ(η).

Ύστρα μι τ᾿ σειρά, χιρέτσιν η κυρα-Μαριγώ… 
έδουσιν ένα μιτζίτ(ι) στουν αφιέντ(η) κι έρξιν ένα 
δίγρουσου στου μπακράτσ(ι). Έβγαλιν μ᾿ ένα 
πουτήρ(ι) αγιαζμόν κι έρξιν λίγου νιρό μέσα στου 
μπακράτσ(ι). Ύστρα κέρασιν τουν αφιέντ(η) κι 
του πιδί πιλτέν κι ώσπου να χιριτίσουν τα πιδγιά 
τ᾿ς έκουψιν μνιά φιλίτσα ψουμί, έβαλιν απάν᾿ 
μπόλκ(η) ζάχαρ(ι), τ᾿ν πουρτσιάλτσιν καψίχα μι 
νιρό κι τ᾿ν έδουσιν του πιδί να τ᾿ φάει…. Τ᾿ν ώρα 
που έφυβγιν η αφιέντ᾿ς ρώτσιν τ᾿ν κυρα-Μαριγώ.

-«Ιφέτου έφκιασις λουκάνκα;».
-«Έφκιασα αφιέντ(η)… στάσ᾿ να σι δώ-

σου…».
-«Όχ(ι) για τιαυτό κυρα-Μαριγώ… ιά… λιέου 

να τα… φουτίσου… γιατί τόσις μιέρις δαααα…. 
τα μαγάρσαν οι καρκαντζαλέοι…».

Άνξιν η κυρα-Μαριγώ του μαγειργειό κι χίρσιν 
η αφιέντ᾿ς να τα φουτίζ(ει)… 

-«Εν Ιορδάνη βαφτιζομένου Σου Κύριεεεεε…». 
Κι του πιδί μι του μπακράτσ(ι), χουρτάτου τώρα, κρατούσιν τουν ίσου: 

«μμμμμμμμμ»… Τ᾿ν ώρα που έψαλλιν η αφιέντ᾿ς αυτό έβγαζιν τ᾿ γλώσσα τ᾿ 
κι άγλυφιν τ᾿ ζάχαρ(ι) που είχιν ακουλλήσ(ει) στα χείλια τ᾿. Άμα σταματούσιν 
η αφιέντ᾿ς, του πιδί κρατούσιν τουν ίσου: «μμμμμμμμ» κι τα ματούδγια τ᾿ 
καρφώνουνταν μι ληξουράδα στου τζιάκ(ι).

-«Η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις…».
-«μμμμμμμμμ…», ίλιγιν του πιδί δυνατότιρα κι ληξουρέβουνταν τα λου-

κάνκα…
Στου τζιάκ(ι) ήταν κριμαζμένις τέσσιρις βέργις γιουμάτις λουκάνκα… Άμα 

τ᾿ς είδιν η αφιέντ᾿ς, έτσ(ι) πως ήταν καψίχα χασμέρ᾿ς κι είχιν του θάρρους 
στου Κουτσουράθκου, βούτηξιν στου μπακράτσ(ι) τ᾿ν αγιαστούρα τ᾿ κι χίρ-
σιν να φουτίζ(ει) τα λουκάνκα κι να μουρμουρίζ(ει) μέσ᾿ απ᾿ τα δόντια τ᾿ κι 
απ᾿ τ᾿ μύτη τ᾿:

-«Κι τι πουλλά λουκάνκα κι τι τρανές καμάααριιιιιιις…».
-«μμμμμμμμ…», ίλιγιν του πιδί.
-«Κι τουν παπά καμνιά θλειάααα, κι τ᾿ χρόοοοοον πλιότιρααααα…».
-«μμμμμμμμ…».
-«Μπα αφιέντ(η)… να σι δώσου», είπιν η Κουτσουρούδα κι ξικρέμασιν 

μι τ᾿ φούρκα τέσσιρις τρανές θλειές, τ᾿ς τύλξιν σι μνιά καμπάθκ(η) ακόλλα 
κι τ᾿ς έβαλιν σ᾿ ένα καλάθ(ι). Ύστρα ξικρέμασιν ακόμα μνια θλειά για του 
πιδί…

-«Αϊντι… χρόνους πουλλούς κυρα-Μαριγώ… κι τ᾿ χρόν᾿…».
-«Κι τ᾿ χρόν᾿ αφιέντ(η)…κι τ᾿ χρόν᾿…», είπιν η Κουτσουρούδα κι τουν 

ξιπρουβόδσιν ως τ᾿ν πόρτα κάτ᾿…
* * *

-«Κι τ᾿ χρόοοοοοον᾿…», φώναξαν τα Κουτσουρόπλα όλου χαρά που 
έδιουξιν η αφιέντ᾿ς τ᾿ς καρκαντζαλέοι κι τουν πήραν του κατόπ(ι)…

Ανιέφκαν κι αυτά στου Κουτουλάθκου, για να δουν πόσ(οι) παράδις δα 
έρχνιν η κυρά Κουτούλινα στου μπακράτσ(ι)… 

-«Χρόνους πουλλούς κυρά Κουτούλινα κι σ᾿ έτη πουλλά…».
-«Χρόνους πουλλούς αφιέντ(η)…».
-«Εν Ιορδάνη βαφτιζομένου Σου Κύριεεεεεε…».
-«μμμμμμμμ…».
Τα Κουτσουρόπλα απόρσαν που διέ φώτσιν η αφιέντ᾿ς του μαγειργειό κι 

τα λουκάνκα κι είπιν του τρανίτιρου.
-«Ημάααας… η αφιέντ᾿ς… μας φώτσιν κι τα λουκάνκαααααα… γιατί τα 

μαγάρσαν οι καρκαντζαλέοι…».
-«Μπα… μπα…», είπιν η κυρά Κουτούλινα, «αφιέντ(η)… αφιέντ(η)… 

αφιέντ(η)… α καψίχα κι του μαγειργειό… κι… τα λουκάνκα… κι να μι συμπα-
θάς…».

Η αφιέντ᾿ς γέλασιν κάτ᾿ απ᾿ τα μουστάκια τ᾿, βούτηξιν τ᾿ν αγιαστούρα τ᾿ 
στου μπακράτσ(ι) κι χίρσιν…

-«Και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς…».
-«μμμμμμμμ…».
Κι του Κουτσουρόπλου είπιν πάλ(ι): 
-«Ημείεις… εδουσάμι τουν αφιέντ(η) κι του  πιδί… λουκάαααανκα…».
Ξικρέμασιν η κυρά Κουτούλινα κανα-δγυό θλειές κι τ᾿ς έβαλιν στου κα-

λάθ(ι). 
* * *

Ύστρα απού κει η αφιέντ᾿ς πήριν μι τ᾿ σειρά τα καλά τα σπίτχια… Πή-
γιν στ᾿ς Κόντινις, στ᾿ς Χριστουδούλινις, στ᾿ς Ρηγούδις, στου Σιδέρ(η), στ᾿ 
Σταμπουλούδα, στ᾿ς Χατζηνικουλάκινις κι γιόμουσιν του καλάθι τ᾿ μι λου-
κάνκα… Του καημένου του πιδί, είχιν απουστάσ(ει) του χιρούδι τ᾿ κι είχιν 
ξιπαγιάσ(ει). Η αφιέντ᾿ς του αλυπήθκιν. Συλλουϊούνταν: αυτός αμάν κι αμάν 
να τα βγάλ(ει) πέρα που ήταν κι… αφιέντ᾿ς. Η δόλια η Τσιότσινα, πώς να 
πουρέψ(ει) μι τέσσιρα ουρφανά κι του ένα σακάτκου; Κι αυτό του καημένου 
τσίρνιαζιν μέσ᾿ στου κρύου, για να βγάλ(ει) κανα-δγυό παράδις… 

Του καταλυπήθκιν η ψχή τ᾿. Σιέφκιν μέσ᾿ τουν Αγιου-Σουτήρα κι τουν 
είπιν:

-«Α γιέ μ᾿… άφκι ιδώ του μπακράτσι σ᾿… πάρι του καλάθ(ι)… κι σύρι 
στου σπίτι σ᾿, να τ᾿ αδγειάεισ᾿ κι πάλι ναρθ᾿ς… αγλήγουρα…».

Σιασίρτσιν του πιδί…
-«Αφιέντ(η) είνι κι τα θκάσ᾿ τα λουκάνκα μέσα», τουν είπιν κι έτριμαν τα 

τσιαούνια τ᾿ απ᾿ του κρύου…
-«Πλάλα», τουν είπιν η αφιέντ᾿ς… κι τουν πήραν τα δάκρα…, «όλα 

θκάσ᾿ είνι… πλάλα… κι να γυρίεισ᾿ αγλήγουρα…».
Του πιδί άμα είδιν τουν αφιέντ(η) να σφουγκίζ(ει) τα μάτχια τ᾿, ούδι έτσ(ι) 

απόμνιν. «Μπάααα», είπιν μι του νου τ᾿, «κλιαίει η αφιέντ᾿ς… πουτί τάχα-
τις;». 

Άφκιν καταής του μπακράτσ(ι) κι του καλάθ(ι), πήγιν κουντά στουν αφιέ-
ντ(η), τουν φίλτσιν του χιέρ(ι) κι τουν ρώτσιν:

-«Αφιέντ(η)… κλιαίαιαιαις; Πουτίιιιιιι;».
-«Διέν κλιαίου πιδί μ᾿… διέν κλιαίου…», τουν είπιν η αφιέντ᾿ς κι τουν χάϊ-

διψιν του κιφαλούδι τ᾿, «ιά... ένα μπάμπαλου σιέφκιν στου μάτι μ᾿ κι… για… 
τιαυτό… Άϊ τώρα… σύρι γιέμ᾿».

Του πιδί άρπαξιν του καλάθ(ι) κι χίρσιν να πλαλάει… Κι του χιόν(ι) έπι-
φτιν… έπιφτιν… 

Η αφιέντ᾿ς γουνάτσιν μπρουστά στ᾿ν Παναγιά κι είπιν: 
-«Να μι σχουρέεισ᾿ κυρα-Παναγιά… να μι σχουρέεισ᾿… τα έκουψα απ᾿ 

τα θκά μ᾿ τα πιδγιά κι τα έδουσα σ᾿ αυτό του ουρφανό… να μι σχουρέ-
εισ᾿…». 

Η κυρά η Παναγιά τουν τηρούσιν κι χαμουγιλούσιν… Τουν ήξιριν τουν 
αφιέντ(η). Ήταν φτουχός κι αυτός. Καλά μα, έφκιανιν πουλλά σιμπάπχια… 
για τιαυτό κι διέν είχιν χαΐρ(ι)… όπους τουν ίλιγιν η παπαδγιά τ᾿… κι ας έ-
στιλνιν κι αυτή κρυφά απ᾿ τουν αφιέντ(η) λειτουργιές στ᾿ν Τσιότσινα…

* * *
Ώσπου να γυρίσ(ει) του πιδί μι του καλάθ(ι), η αφιέντ᾿ς είχιν πχει τουν 

γκαϊβέ τ᾿ στ᾿ν Σταμπουλούδα κι αφού ξιαπόστασιν καμπόσου, πήριν τ᾿ν 
αγιαστούρα τ᾿ κι χίρσιν πάλι… 

-«Εν Ιορδάνη βαφτιζομένου Σου Κύριε…». 
Απού σπίτ(ι) σι σπίτ(ι) μαθέφκιν πως η αφιέντ᾿ς η παπα- Γιουργούλτ᾿ς 

φώτζιν κι τα λουκάνκα, γιατί τα μαγάρσαν ιφέτους οι καρκαντζαλέοι… Κι όλις 
οι νοικουκοιρές, συνιρίζουνταν η μνιά τ᾿ν άλλ(η) πχοιά κι πχοιά να δώσ(ει) 
τουν αφιέντ(η) τ᾿ν τρανίτιρ(η) τ᾿ θλειά…

* * *
Τώρα η παπαδγιά ίγλιπιν τα λουκάνκα που κρέμουνταν απ᾿ τ᾿ βέργα 

στου τζιάκ(ι) κι όλου χαρά ίλιγιν: 
-«Δόξα Τουν… διέ μας άφκιν κι φέτους…».
-«Σ᾿ έτη πουλλά παπαδγιά», τ᾿ν είπιν η αφιέντ᾿ς, όταν γύρσιν, κι έτσ(ι) 

πως ήταν απουσταμένους κι μπαϊλντζμένους, έπισιν στου γιατάκι τ᾿, κι τουν 
πήριν… Ούτι τ᾿ αντιρί τ᾿ διέν έβγαλιν η δόλιους…

-«Σ᾿ έτη πουλλά», τουν είπιν κι η παπαδγιά κι τουν έβγαλιν τα κουντούρ-
για.

Όσου έπισιν η αφιέντ᾿ς, νειρέφκιν πως φώτζιν στ᾿ν Κουτσουρούδα… κι 
χίρσιν να μουρμουρίζ(ει) ψαλτά… 

-«Κι τι πουλλά λουκάνκα κι τι τρανές καμάααααρις… κι τουν παπά καμνιά 
θλειά… κι τ᾿ χρόοοοοον᾿ πλιότιραααααααα… μμμμμμμμ…»,  κρατούσιν κι 
τουν ίσου… 

-«Τ᾿ χρόν᾿ πάλ(ι) αφιέντ(η)…», τουν είπιν η παπαδγιά, «τ᾿ χρόν᾿…», κι 
τουν έβαλιν ζιστά σκουφούνια…

-«Τ᾿ χρόν᾿…», μουρμούρσιν η αφιέντ᾿ς, «κι τ᾿ χρόν᾿… Εν Ιορδάνη βα-
φτιζομένου Σου… Κύριεεεεεεεε…».

-«Τ᾿ χρόν᾿ πάλ(ι) αφιέντ(η)… τ᾿ χρόν᾿…», τουν είπιν η παπαδγιά κι τουν 
κουκούλουσιν καλά-καλά για να ζισταθεί…

επιμέλεια: Απόστολος Ιωσηφίδης

Η αφιέντ᾿ς η παπα-Γιουργούλτ᾿ς

Σιέφκιν μέσ᾿ τουν Αγιου-Σουτήρα κι τουν είπιν:
-«Α γιέ μ᾿… άφκι ιδώ του μπακράτσι σ᾿… πάρι του καλάθ(ι)… κι σύρι 

στου σπίτι σ᾿, να τ᾿ αδγειάεισ᾿ κι πάλι ναρθ᾿ς… αγλήγουρα…».

Απού σπίτ(ι) σι σπίτ(ι) μαθέφκιν πως η 
αφιέντ᾿ς η παπα-Γιουργούλτ᾿ς φώτζιν 
κι τα λουκάνκα, γιατί τα μαγάρσαν 
ιφέτους οι καρκαντζαλέοι…
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουΠαραρτήματοςΗμαθίαςτηςE.Μ.E.βρίσκεταιστην
ευχάριστηθέσηνακοινοποιήσειτααποτελέσματατου78ουΜαθηματικούΔιαγωνι-
σμού«ΘΑΛΗΣ»,όπωςαυτάανακοινώθηκανσήμερααπότηνΕΜΕ.Συγχαίρουμε
θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριεςπου διακρίθηκαν, αλλά και όλους όσους
συμμετείχανστονδιαγωνισμό.Συγχαρητήριααξίζουνεπίσης:

-στουςγονείςγιατηστήριξηστιςπροσπάθειεςτωνπαιδιώντους
-στουςσυναδέλφουςεκπαιδευτικούςοιοποίοιμεκάθετρόποσυνδράμουναφι-

λοκερδώςτιςπροσπάθειεςτωνπαιδιώνκαιτοέργοτουπαραρτήματος.
Οι μαθητές και οι μαθήτριεςπου διακρίθηκαν, συνεχίζουν να διαγωνίζονται

στην επόμενηφάση τουδιαγωνισμού (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ) τοΣάββατο 20 Ιανουαρίου
2018.Ταυτόχροναθαδιεξαχθεί και ο10οςδιαγωνισμός«ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», τον
οποίοδιοργανώνειτοπαράρτημαΗμαθίαςγιατηνΑ΄Γυμνασίου.

Στιςμέρεςπουδιανύουμε,θεωρούμεσημαντικόκαιταυτόχροναελπιδοφόροτο
γεγονόςότιησυμμετοχήκαιοιεπιτυχίεςτωνπαιδιώνδείχνουντοενδιαφέρονκαι
τηνευγενικήάμιλλαγιαταΜαθηματικά.Γιατουςδιαγωνισμούς«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»και
«ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»τοΠαράρτημαΗμαθίαςδιοργανώνειμαθήματαπροετοιμασί-
αςταοποίαθαπραγματοποιηθούνωςεξής:

Ι.ΓιατουςμαθητέςτηςπεριοχήςΑλεξάνδρειαςστο2οΓενικόΛύκειο Αλεξάν-
δρειας:

Σάββατο13Ιανουαρίου09:00–11:00.
ΙΙ.ΓιατουςμαθητέςτηςπεριοχήςΝάουσαςστο1οΓενικόΛύκειοΝάουσας:
Κυριακή14Ιανουαρίου10:30–12:30.
ΙΙΙ.ΓιατουςμαθητέςτηςπεριοχήςΒέροιαςστο3oΓυμνάσιοΒέροιας:
Κυριακή14Ιανουαρίου10:30–12:30.
Επίσης, στην ιστοσελίδα τηςΕΜΕ (http://www.hms.gr/?q=node/614) υπάρχει

υλικόσχετικάμε την ύλη τωνμαθηματικώνδιαγωνισμών,παλιότεραθέματα και
λύσεις.

Οιμαθητέςκαιοιμαθήτριεςπουδιακρίθηκανείναιοι:
1ΑΓΓΕΛΙΔΗΣΛΟΥΚΑΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣΚΩΣΤΑΣ5οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣ3οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
4ΑΣΙΑΤΙΔΟΥΕΥΓΕΝΙΑ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
5ΒΟΓΙΑΤΖΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
6ΔΕΛΛΑΒΑΙΑ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

7ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟΥ

8 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ3οΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣΒ’ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟΥ

9 ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

10 ΚΟΥΚΟΥΤΕ-
ΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 5ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
11ΚΥΡΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
12ΚΥΡΙΑΚΟΥΓΑΛΑΤΕΙΑ5οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
13ΛΕΖΕΚΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣ5οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
14ΜΟΥΔΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΒ’

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
15ΜΟΥΖΑΦΕΤΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
16ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΕΛΕΝΑ3οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
17ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΠΟΛΥΤΙΜΗ-ΣΟΥΜΕΛΑΓΥΜΝΑΣΙΟΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥΒ’ ΓΥ-

ΜΝΑΣΙΟΥ
18ΜΠΕΡΣΟΣΖΑΦΕΙΡΗΣ3οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
19ΜΠΛΙΟΥΡΗΣΣΠΥΡΟΣ3οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
20ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ ΓΥ-

ΜΝΑΣΙΟΥ
21ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣΓΙΑΝΝΗΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
22ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
23ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
24ΤΥΠΟΥΕΛΕΝΗ5οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΒ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
25ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣΑΛΕΞΗΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
26ΑΥΤΖΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ6οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
27ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ6οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
28ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗ-ΣΜΑΡΑΓΔΑ3οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΓ’

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
29ΚΑΡΟΛΙΔΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΓ’ΓΥ-

ΜΝΑΣΙΟΥ
30ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥΘΟΔΩΡΗΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
31ΛΑΖΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
32ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΙΩΑΝΝΑ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
33ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ6οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
34ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ4οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
35ΤΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
36ΤΖΕΠΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ2οΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΟΥΣΑΣΓ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
37ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΗΛΙΑΣ3οΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΒΕΡΟΙΑΣΑ’ΛΥΚΕΙΟΥ
38ΓΙΑΚΟΥΜΠΑΝΤΩΝΗΣ2οΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΑ’

ΛΥΚΕΙΟΥ
39ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΑ’ΛΥΚΕΙΟΥ
40ΔΑΙΟΣΓΡΗΓΟΡΗΣ2οΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΒΕΡΟΙΑΣΑ’ΛΥΚΕΙΟΥ
41ΘΕΟΦΡΟΝΙΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ2οΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΗΜΑ-

ΘΙΑΣΑ’ΛΥΚΕΙΟΥ
42ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ3οΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΒΕΡΟΙΑΣΑ’ΛΥΚΕΙΟΥ
43ΚΟΛΚΑΠΟΛΥΞΕΝΗ1οΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΑ’ΛΥΚΕΙΟΥ
44ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΒΙΡΓΙΝΙΑ2οΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΒΕΡΟΙΑΣΑ’ΛΥΚΕΙΟΥ
45ΠΛΑΤΣΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ2οΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΑ’

ΛΥΚΕΙΟΥ
46ΦΙΛΟΣΙΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ2οΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΒΕΡΟΙΑΣΑ’ΛΥΚΕΙΟΥ
47ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ1οΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΗΜΑ-

ΘΙΑΣΒ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
48ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥΒ’ΛΥΚΕΙΟΥ
49ΠΕΓΙΟΥΔΗΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩΕΝΙΑΙΟΛΥΚΕΙΟΠΛΑΤΕΟΣΗΜΑΘΙΑΣΒ΄ΛΥ-

ΚΕΙΟΥ

Φαρμακεία
Σάββατο 06-01-2018

08:00-14:30ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2623310-24123

14:30-20:30ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374

19:00-01:00 + διαν. ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας)
23310-75180

Κυριακή 07-01-2018
08:00-14:30ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101
14:30-20:30ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102
19:00-01:00+διαν.ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
Δευτέρα 08-01-2018

14:30-20:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ 15ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

14:30-20:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑ-
ΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-01:00+διαν. ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝ-
ΔΟΥ11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

49μαθητέςκαιμαθήτριεςαπότηνΗμαθίαδιακρίθηκαν
στον78ομαθηματικόδιαγωνισμό«Θαλής»



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-

τη καινούργιο κατάστη-

μα 45 τ.μ. στο κέντρο

τηςΒέροιας (Κεντρική

5 - δίπλα στο Επιμε-

λητήριο), μεπατάρι 30

τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-

ση και θέση πάρκιγκ.

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

12στρ.στοδρόμοΒέ-

ροια-Λαζοχώρι, σεπα-

ραγωγή ρόδια 8 ετών,

960δένδρα,με25 τό-

νους παραγωγής, πε-

ρίφραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

με ροδάκινα και πο-

μώνα στην άσφαλτο

7.500τ.μ.,κοντάστην.

Αγ. Μαρίνα και  Αγ.

Γεώργιο. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πάρκιγκ στο κέντρο

της πόλης, περιοχήΑ-

στικά,κοντάστο6οκαι

13οΔημοτικό Σχολείο.

Τηλ.:6976845732.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκουζί-

να, μπάνιο, ανακαινι-

σμένη, ατομική θέρ-

μανση πετρελα ίου ,

αιρκοντίσιον,πλήρως

επιπλωμένη, ευχάρι-

στη, φωτεινή. Ενοίκιο

180,00 ευρώ. Μεσι-

τ ικό γραφείο «ΣΤΟ-

ΧΟΣ». Τηλ. :  23310

68080,6973735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ  της

πολυκατοικίας Παστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζεται  γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρικήθέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κου-

ζινάκι με φούρνο, ψυ-

γείο κ.λπ. Πληρ. τηλ.:

23310 24939, 6973

015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-

λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ. πλήρως επιπλω-

μένο και εξοπλισμένο

με τηλεόραση, κλιματι-

σμό,ηλ.θερμοσίφωνα,

Wi-Fi, θέση πάρκιγκ

και πλυντήριο σε νεό-

δμητη οικοδομή, στο

κέντρο της Βέροιας.

Πληροφορίεςστοτηλ:

6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-

μένοσυνεργείοOPEL,

πλήρως εξοπλισμένο,

με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

με σταθερή πελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos α-

ναζητεί βοηθό ψυκτι-

κούγιαμόνιμηεργασία

και επίσης αναζητεί

άτομο με γνώσεις σε

βιομηχανικόσχέδιο.Α-

ποστολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙοδηγοίλεωφορείουγιατηΓερμα-
νίαγιαεργασίακαιδιαμονή.Προϋποθέσεις,λίγα
Γερμανικά, δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου με
ταΜοντούλ, ικανοποιητικόςμισθόςκαιμπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν -

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τροφί-

μων στο Μακροχώρι

Ημαθίας. Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ά τ ο -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη  Βέρο ια .  Τηλ . :

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ή κοπέλα άνω των 25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Gril l» στη

Βέροια για εργασία και

ντελίβερι. Τηλ.: 23310

71222& 6982 271222

(WUp) ή αυτοπροσώ-

πωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-

λόγος και μηχανικός

αυτοκινήτων από επι-

χείρηση στη Βέροια.

Ικανοποιητική αμοιβή.

Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

κύριος για φροντίδα

και περιποίηση ηλικι-

ωμένου. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρε-

οπωλείο στη Βέροια,

κρεοπώλης για πλήρη

εργασία. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 23320 41875

/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Νοση-

λευτής για ΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΣΗ και φροντίδα

κυρίας με σοβαρό κι-

νητικό πρόβλημα, με

καροτσάκι μεταφορι-

κό μέσο θα εκτιμηθεί.

Τηλεπικ.6953010340.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδρας

από 22 έως 40 ετών,

δίπλωμα οδήγησης Γ΄

κατηγορίας, γνώστης

χειρισμούκλαρκ.Τηλ.:

επικοινωνίας: 6976

777999.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύκαλήτοπο-
θεσίαμόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σα-
λοκοζίνα,W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή
130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστι-
κό,10.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ.οικόπεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνια-
κό.Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή29.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000ευρώ.

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αί-
τησης καθημερινάαπό8.00π.μ. - 4.00μ.μ. στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με

μεταφορικό μέσο για καφέ

ουζερί στοΜακροχώρι α-

πέναντιαπότοπαλιόκρα-

τικόΚΤΕΟ, για απογευμα-

τινές ώρες από 4.00 μ.μ.

έως 01.00 μ.μ. Τηλ.: 6977

755040, 6983 469968 &

2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ  ζητού-

νται κοπέλες για εργασία.

Τηλ.: 6984 472747, κος

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύάληκαιπεριποίησηηλι-

κιωμένωνσε24ωρηβά-

ση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένει-

ας, ζητάει εργασία, για

φύλαξη ηλ ικ ιωμένων

κα ι  καθαρ ισμό  σπ ι -

τιών. Τηλ.εφωνο: 6999

262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-

σία γιαφύλαξημωρούή

καθαρίστριασεσπίτι και

γραφεία.Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-

νει την φροντίδα ηλικι-

ωμένων & καθαρισμα

σ π ι τ ι ώ ν ,  γ ρ α φ ε ί ω ν

και  σκάλες.  Τηλ.:  6946

479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  κ ρ ε β α -

τάκ ι  ΒΕΒΕ σε  άσπρο

χρώμα, με στρώμα και

υφασματάκ ια  προστα -

τευτικά, σχεδόν αχρησι-

μοποίητο. Τιμή ευκαιρίας

150,00 ευρώ. Τηλ.: 6977

430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρα
καιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλ-
κόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή200€.

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφάνει-
ας64τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , είναικατασκευασμένητο1972και
ανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρμανσημε
δύοκλιματιστικάΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά τζάμια,
Τιμή:200€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:115564-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙάνε-
τοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίναξεχωριστήκαιΜπάνιο
ανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανσηανεξάρτητη
,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλά
τζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα

καινούργιοκαιδύοαποθήκες,μίσθωμα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙμικρήμονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας25τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο
,κουζίνακαιμπάνιο.Έχειμίαμικρήαυλήκαι
αποθήκηχωρίςκοινόχρηστα,μεένακλιματι-
στικόκαιμεσόμπαπετρελαίου-Τιμή:140€.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας150 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€.

Κωδ:23976-ΓΗΠΕΔΟκοντάΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΑποθήκηπολύπαλιάσυνολικήςεπιφά-
νειας200τ.μ.ισόγεια.Ενοίκιο150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικής επιφάνειας8 τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαι για έδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώματα
τουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμιακαι
μεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ: 23978 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο
καιμεδικότουWC .Είναικατασκευασμένο
το1971καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά, -
Τιμή:130€.

Κωδ:23847-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
115τ.μ.ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο.Διαθέτειαπεριόριστη
Θέα,ταΚουφώματατουκαινούργιαΣυνθετικά
μεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατουθωρακισμένη
,έχεικαιΑνελκυστήρα.Μίσθωμα320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.ισόγειοεξαιρετικήςεμπορικότητας,ενοίκιο

250€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24526 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάσταΚΤΕΛ εκμισθώνεται ισόγειο κα-
τάστημα κομπλέανακαινισμένοσυνολικής
επιφάνειας31τ.μ.Μίσθωμαπολύλογικόστα
250€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24422 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΠλ.ΠλατάνωνΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας45 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
.Τιμή:80€.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο280€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24146 -ΚαλλιθέαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταυπόγειοΠάρκινγκκλει-
στόσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14388-ΣτοκέντροτηςΒέροιαςκαι

κοντάστουςΑγίους Αναργύρουςδιατίθεται
σπάνιοδιαμέρισμακαθαρής επιφάνειας96
τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό3υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα ,μπάνιοκαιαποθήκη .Είναι
κατασκευασμένοτο1972καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΚεντρική-Πετρέλαιοηοποίακαιλειτουργεί
άψογα. Πρόκειταιγιαέναγωνιακόδιαμέρι-
σμαμεεξαιρετικήθέα  (βλέπεικαιτηνΕληά)
, ανακαινισμένομε καινούργια κουφώματα
αλουμινίουδιπλήςυάλωσης , ηπόρτα του
θωρακισμένη ,με ανελκυστήρακαινούργιο ,
A/C,καιηλιακόθερμοσίφωνα.Προσφέρεται
στηνμοναδικήτιμήτων 80.000€.Ευκαιρία
μόνογιαεκλεκτούς.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14333-ΣτοΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής

επιφάνειας112τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείται από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1977
και διαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενακαι αποθήκη -Τιμή:
50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14235 - Περιοχή Δοβρά ψηλά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταμίαπολύ
σπάνιακαιμεΠανοραμικήθέαΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ.σεδύοεπίπεδα
καισεοικόπεδο4.250τ.μ.μεεκπληκτικήθέα
ναβλέπειόλητηΒέροια.Είναικατασκευασμέ-
νητο1984 .Χρήζεικάποιωνεργασιώνολο-
κλήρωσης,ηδετιμήτηςείναιστηνκυριολεξία
τζάμπα,μόνο110.000€.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
ητρίαοροφοδιαμερίσματαμε111τ.μ.καθ.το
καθένακαισεοικόπεδο560τ.μ.μεσ/δ1,2
,κατασκευή1985, τοκαθέναμε3υ/δκαι2
μπάνια,βλέπεισεανοιχτωσιάκαιπροσφέρε-
ταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργιααλουμι-
νίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης,πρώτονατομικήθέρμανση
μεξυλολέβηταηαυτόνομηθέρμανσηπετρε-
λαίουμεωρομετρητές, ενεργειακήςκλάσης
Δ , έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιντουλάπες
παντού,είναιχωρίςανελκυστήρακαιμετρία
parking ,ένακλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέ-
τει μίαπολύμεγάληκοινόχρηστηαυλήγια
λαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο380.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής

ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας128 τ.μ.σε
ημιυπόγειομεπρόσβασηκαιγιααυτοκίνητο
.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένητο1996-ηδετιμήτηςεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστικά
,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούςαγο-
ραστές,τιμή23.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,

ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

Κωδ13832ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ,Κατά-
στημασυνολικήςεπιφανείας450τ.μ.,σετρία
επίπεδακαισεγήπεδο6.000τ.μ.κατασκευή
1985,ολοκαίνουργιο,ακατοίκητο,χρήζεικά-
ποιαςολοκλήρωσηςεσωτερικά,έχεικαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλάτζάμια,
ενιαίοςχώρος ,σεμοναδική τοποθεσίακαι
απευθύνεταισεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,αυτοτελές,έναπολύαξιόλογοακίνητο,προ-
σφέρεταιγιαλόγουςανεξάρτητουςαπότηθέ-
λησημαςσετιμήπράγματιχαμηλήτίμηματα
350.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 14055 ΡΑΧΗ, χωραφοοικόπεδο

πωλείταιμέσαστηζώνη6.410τ.μ.,μεεκπλη-
κτικήθέα, γιααπαιτητικούςαγοραστές ,σε
μοναδικήτοποθεσία,μοναδικόγιαεπένδυση
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο55.000€.

Κωδ.13963ΚΟΜΒΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣπω-
λείταιαγροτεμάχιομεροδάκινα7ετώνείναι
12.750τ.μ.είναιστα650 μέτρακαιφαίνεται
απότηνΕγνατίαοδό,διατίθεταιαπό95.000€
τώρα40.000€μόνο,ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13873 -ΠΙΕΡΙΩΝπρός το τέλος

πωλείταιοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας360
τ.μ.Τιμή:115.000€.

Κωδ.13878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο500
τ.μ.,κοντάστοΕΑΚμέσαστοσχέδιοτουχω-
ριού45.000€,

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολικής
επιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14363-ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένη το1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστήρα.
Τιμήμόνο:9.500€.

ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείταιεπίτουδρό-
μουΒέροιας -Βεργίναςκαιαφορά  έκταση
αποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιοσυνολικά
15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,αποθήκες
μεγάλεςχωρίςκολώνες.Τακτίσματακαταλαμ-
βάνουνσυνολικά1.180τ.μ. , τιμήπώλησης
κατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί120.000€.Πολύ
αξιόλογοακίνητοκαισετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχιεαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμή:40.000€.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε 22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,
2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

άτομα (γυναίκες ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφα-
λείας για μόνιμηαπασχόληση.Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη
για δουλειά , δίπλωμααυτοκινήτου και συνεργασίαμε την εταιρεία
γιαεξέλιξη .Βιογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας ,
Θεσσαλονίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοει-
δώνΗΡΑΕΠΕ,δέχεταιαιτήσειςγιαπροσλήψειςεποχικού
προσωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίας
καθημερινά εκτόςΣαββάτου και Κυριακής από τις 9.00
π.μ.έωςτις2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδια-
φερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικού υγείας εργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙΣΚΥΛΙΑ
-ΟΕυριπίδηςενόςέτουςπερίπου,10κιλάκια,υγιέστα-

τος,στειρωμένοςκαιτσιπαρισμένος.Βρέθηκεεγκαταλειμ-
μένοςμαζίμετοαδερφάκιτουσεάσχημηκατάστασηκαι
σώθηκε χάρηστις επίμονεςπροσπάθειεςφιλόζωης.Το
αδερφάκι τουυιοθετήθηκεκαιομικρούληςψάχνειπαρη-
γοριάστονέο τουπαντοτινόσπίτι.Θαδοθείμεπλήρως
ενημερωμένοκτηνιατρικόβιβλιάριοκαιπολύευγνωμοσύ-
νηγιατηνολοκλήρωσητηςπροσπάθειαςσωτηρίαςτου.

-ΗμικρήΙρμα,ολόλευκοκοκονάκι,1,5χρονών7κιλά,
θα δoθεί εμβολιασμένη, στειρωμένη και τσιπαρισμένη.
Μιαπανέξυπνηπαιχνιδιάρασκυλίτσαπου λόγωσοβα-
ρώνοικογενειακώνπροβλημάτωνψάχνειτονέοτηςσπίτι
γιαναπροσφέρειατελείωτεςώρεςχαράςκαιαφοσίωσης.

Τηλ.Επικοινωνίας6943671469
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH),  πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (ε-

παγγελματική-βαρέως τύπου),

τοστιέρα (επαγγελματική 2 ε-

στιών), 2 στρογγυλά τραπέζια,

7 καρέκλες (με κουπαστή) και

8 ψηλά σκαμπό. Πωλούνται

σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6974

867093.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ35τ.μ.πολύκαλό370ευρώ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ100τ.μ.επίτηςΒερμίου1800ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ40τ.μ.καλό380ευρώ
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.πλατεία400ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ150τ.μ.μευπόγειο60τ.μ.400ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ25τ.μ.καλό8000ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΣΩΣ38 τ.μ.ανακαινισμένο,θωρακισμένη,
βλέπειμπροστά16500ευρώ
ΕΛΙΑ30τ.μ.στηνπλατεία4ος11000ευρώ
ΕΛΙΑ75τ.μ.ισόγειοκόπλαμπαράθυρα12000ευρώ
ΡΟΛΟΪ55τ.μ.κόπλαμ13000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 75 τ.μ. καινούργιο 2Δ,πάρκιγκ, αποθήκη
58000ευρώ
ΡΟΛΟΪ68τ.μ.καλό18000ευρώ
ΡΟΛΟΪ100τ.μ.4οςατομικήθέρμανση29000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ75τ.μ.ανακαινισμένοπάρκιγκατομικήθέρμαν-
ση37000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.18ετών2δωμάτια48000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.18ετώνθέα67000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.2ος28000ευρώ
ΚΝΕΤΡΟ100 τ.μ. τζάκι,ανακαινισμένο,θέα,αποθήκη,
καλό48000ευρώ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ110τ.μ.ανακαινισμένο,2γκαράζ,62000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 130 τ.μ. καινούργιο, 3 δωμάτια, πάρκιγκ
118000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ150 τ.μ. καινούργιο,ατομικήθέρμανση,γκα-
ράζ95000ευρώ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ160τ.μ.σε2επίπεδα,10ετών,145000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ140τ.μ.θέαατομικήθέρμανσηπολύκαλό,
20ετών,95000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ130τ.μ.10ετών,3δωμάτια,95000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια 65 τ.μ με οικοπεδο 200 τ,μ
50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφείο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟκεντροΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ.250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατά-
σταση και τιμή (4 γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2
βιβλιοθοκήκες, 4 συρταριέρες με ρόδες, 1 καναπές, 2
καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί ή και
μεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

Η εταιρία επεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕ με έδρα το
7,5 χλμ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητάΗλεκτρολόγο-Μηχανικό για
μόνιμηαπασχόληση.Καθήκοντα:Χειρισμός,συντήρησηκαι επι-
σκευήμηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας των
γραμμώνπαραγωγής.ΠροαιρετικάεπιθυμητήηγνώσηΑγγλικής
γλώσσας.Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:irafruit@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

ΚιόσκιστηΒέροια, ιδιοκτήτηςδιωρόφουοικοδομήςμεανεξάρτητη ιδιό-
κτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρηδιαμόρφωσησύμφωνα
με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για τη λειτουργία γυμναστηρίουμε
τηνακόλουθηδιάρθρωσησεχώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκαταστάσε-

ωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπό γνώστη του κλάδου για λειτουργία

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

σχύς6,5Ηρ,Πλάτος εργασίας50
cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν,
μαχαίρια6+6,κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί -

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητε ί  γνωρ ιμ ία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίςυποχρεώσειςζητάκυ-

ρίαμέχρι50ετώνγιασο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγό-
σκυλο ράτσας Βίσλα
θυληκό.  Τηλ. :  6977
354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημαλέβηταπέλετ,μάρ-
κας TOPLING, ισχύς 30
KW, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένο, σε άριστη κατά-
σταση, μαζί με δοχείο α-
δρανείας[μπάφερ]500litr
για ακόμηπιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6944997269.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδα-
κτικήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστς μεθόδους
διδασκαλίας Γλώσσας
καιΜαθηματικών κα-
θώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και
αγγλικών σε μαθητές
δημοτικούκαιγυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.επικοινωνίας:
6980973819.



PΣήμερα γιορτάζουμε αυτά που 
μας έχουν αλλάξει...

P... τόσες και τόσες κυβερνήσεις 
τώρα. Αυτό είναι που λέμε: οικουμε-
νική.

PΚαι εκ του ότι ως χώρα και ως 
πολίτες χρωστάμε σε όλη την οι-
κουμένη.

PΤο αρμόδιο υπουργείο επί των 
χρεών θα έπρεπε να λέγεται υπουρ-
γείο Οικουμενικών. Όχι Οικονομικών 
δήθεν.

PΦώτα, με τη χώρα σε ημίφως 
και σκοτάδι...

PΑνάψτε κάνα φως, να βλέπω τι 
και πώς, ν' αρχίσω να μιλάω.

PΕίναι φανερό ότι η σύζυγος του 
πρωθυπουργού έχει πληρωμένη τη 
ΔΕΗ.

PΟ Τσίπρας δεν πρόδωσε, δεν εξαπάτη-
σε, δεν είπε ψέματα, είπε η Μπέτυ. Άμα δεν 
παινέψεις το σπίτι σου...

PΕίναι φανερό επίσης ότι πέφτει πολ-
λή παντόφλα στο σπίτι.

PΔεν χύνεται ο καφές, δεν μας κουτσου-
λάν περιστέρια, να δω πού θα βρούμε λεφτά 
μέχρι τέλος του μήνα.

PΌ,τι βγάλουμε σήμερον δηλαδή, τε-
λευταία κάλαντα...

P... τα φώτα κι ο φωτισμός, και χαρά με-
γάλη και αγιασμός.

PΑπό Δευτέρα οι εκπτώσεις, οι συντά-
ξεις είναι που αργούν.

PΧάνεται και η παράδοση με 
τη νομοθεσία για τις σακούλες. 
Που μόλις η ταμίας δεν κοιτού-
σε έχωνες καμία τριανταριά σα-
κούλες μέσα στα πράγματα. Για 
μια ώρα ανάγκης.

PΕδώ μιλάμε για επίθεση 
στα ήθη και τα έθιμα της πα-
τρίδας μας.

PΒορειοκορεατικό*:
Στο σχολείο ο μαθητής έκλαιγε στην τάξη, 

κι έτσι ο δάσκαλος τον ρώτησε:
-Γιατί κλαις; Είδες χθες βράδυ κάποιον 

εφιάλτη;
-Όχι...
-Είδες κάποιο λυπηρό όνειρο;
-Όχι! απάντησε πάλι ο μαθητής. Αντιθέ-

τως, είδα ένα γλυκό όνειρο...
-Και τότε γιατί κλαις τόσο θλιβερά;
-Επειδή το όνειρο που είδα, στη χώρα 

μας δεν μπορεί να βγει αληθινό!

P*Ή μήπως και ελληνικό;

PΚαι:
Δύο ηλικιωμένοι που βρίσκονται κάθε μέ-

ρα στα ΚΑΠΗ, αποφασίζουν να ολοκληρώ-
σουν τη σχέση τους στο σπίτι της κυρίας. 
Αφού τελειώνουν, ξαπλώνουν δίπλα-δίπλα 
και χαλαρώνουν. Ο ηλικιωμένος άνδρας σκέ-
φτεται:

-Φτου γαμώτο, αν ήξερα πως ήταν η 
πρώτη της φορά, θα το έκανα πιο τρυφερά…

Και η ηλικιωμένη κυρία σκέφτεται:
-Φτου να πάρει, αν ήξερα πως θα είχε 

στύση, θα έβγαζα την κιλότα μου!

Κ.Π.
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Hλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
και για χρέη στην εφορία

Σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια, καταστήματα 
φορολογουμένων με χρέη στην εφορία θα αρχίσουν 
να βγαίνουν εντός του 2018 στο σφυρί, και μάλιστα 
σε πολλές περιπτώσεις σε σκοτωμένες τιμές. Οι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για την πρώτη κατοικία 
δεν θα γίνονται πια μόνο για τις οφειλές προς τις 
τράπεζες αλλά και για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή 
προς το κράτος (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία).

Από φέτος η πίεση της εφορίας καθίσταται ακό-
μη πιο ασφυκτική για πάνω από τέσσερα εκατομ-
μύρια φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς το Δημόσιο. Εντολή των δανειστών είναι να 
διπλασιαστεί ο αριθμός των ηλεκτρονικών κατασχέ-
σεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλε-
τών που δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους για να περιορι-
στούν τα συνολικά χρέη των περίπου 100 δισ. ευρώ. 

Την επέκταση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαι-
τούμενα της τρίτης αξιολόγησης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου. Η λύση που έχουν οι 
επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα για να μην προστεθούν στην τεράστια λίστα των οφειλετών του Δημοσίου εί-
ναι η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων για τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις.

Έρχεται «μπαράζ» πλειστηριασμών
Το οικονομικό επιτελείο μάλιστα έχει συμφωνήσει 

με τους θεσμούς στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης 
να ολοκληρώσει έως το τέλος του τρέχοντος μήνα 
μια μελέτη για τις επιπτώσεις που θα έχει στα δημό-
σια οικονομικά η παροχή της δυνατότητας σε όλα τα 
φυσικά πρόσωπα να πληρώνουν τους φόρους τους 
σε πολλές δόσεις με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι φυσικοί πλειστηριασμοί στα Ειρηνιδικεία θα 
συνεχιστούν και το 2018 έως ότου τεθεί σε πλήρη 
ισχύ η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στόχος της 
κυβέρνησης είναι μέχρι την άνοιξη του 2018 η πλειο-
νότητα των πλειστηριασμών να γίνεται με την καινού-
ρια αυτοματοποιημενη διαδικασία.

Το crash test αναμένεται την επόμενη Τετάρτη 
10 Ιανουαρίου, όπου και θα γίνουν οι πρώτοι για το 
2018 πλειστηριασμοί στα Ειρηνοδικεία ενώ τα ακίνη-
τα 26 δανειοληπτών με «κόκκινα» δάνεια θα βγουν 
στο «σφυρί» με ένα κλικ στα γραφεία των συμβο-
λαιογράφων. Μόνο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών έχουν 
προγραμματιστεί 28 πλειστηριασμοί με επισπεύδου-
σες κυρίως τις τράπεζες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δημόσιο θα 
χρησιμοποιήσει την ίδια πλατφόρμα με την οποία 
γίνονται σήμερα οι πλειστηριασμοί ιδιωτικού 
δικαίου.
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