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Το ζητούμενο των εκλογών 
της Κυριακής

  Η συνέντευξη του Γιάννη Χασιώτη, υπεύθυνου της 
κυριακάτικης εκλογικής διαδικασίας για το νέο φορέα 
της κεντροαριστεράς στον ΑΚΟΥ 99.6, αλλά και 
γενικότερα οι συζητήσεις των προηγούμενων ημερών 
και τα δύο τηλεοπτικά debate, προσπάθησαν να 
ενεργοποιήσουν το πολιτικό αν όχι το κομματικό ένστικτο 
των ψηφοφόρων και να υπογραμμίσουν το διακύβευμα 
αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Μπορεί να αφορά 
θεωρητικά μια εσωτερική εκλογικη διαδικασία ενός 
πολιτικού χώρου, ωστόσο έχει την ιδιαιτερότητα και την 
πρωτοτυπία μετά το αποτέλεσμα ανάδειξης αρχηγού να 
σχηματοποιηθεί ο νέος φορέας και να πάρει όνομα. Και 
τελικά ποιο το πολιτικό στοίχημα της Κυριακής εκτός 
από την ανάδειξη του αρχηγού; Νομίζουμε ότι εκτός του 
αποτελέσματος η καθεαυτή συμμετοχή των ψηφοφόρων 
είναι ένα στοίχημα που σίγουρα θα απασχολήσει το 
νέο φορέα αλλά και την κοινή γνώμη την επόμενη 
ημέρα. Σίγουρα δεν μπορούν να εξαχθούν ακριβή 
συμπεράσματα για την εκλογική δύναμη του νέου φορέα, 
αφού η ψυχολογία του ψηφοφόρου κατά την κανονική 
διαδικασία των βουλευτικών εκλογών είναι διαφορετική 
και η συσπείρωση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ωστόσο 
θα είναι μια άτυπη σφυγμομέτρηση που αναλογικά 
θα πρέπει να αξιολογηθεί από το νέο φορέα και τους 
επιτελείς του. Πάντως ασχέτως κομματικής τοποθέτησης, 
η συμμετοχή σε μια δημοκρατική διαδικασία και η 
έκφραση πολιτικής άποψης είναι το ζητούμενο για τις 
εκλογές της Κυριακής. 

2 www.laosnews.gr 11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΕ.Ι.Η.Ε.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
KIN.6974030002
FAX2331502481
www.laosnews.gr
news@laosnews.gr
laosveroia@gmail.com

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2017
Μήνας:11
Εβδομάδα:46

ΑνατολήΉλιου:07.01

ΔύσηΉλιου:17.16

315-50

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
11-12

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
+ Μηνά μεγαλομάρτυρος,

Βίκτωρος, Βικεντίου

του Σαββατοκύριακου

Πριν τα Χριστούγεννα
οι συντάξεις Ιανουαρίου

Κατάπωςπρογραμματίζεταικαισύμφωναμεπληροφορίες,
οισυντάξειςτουΙανουαρίου2018θακαταβληθούνστουςδικαι-
ούχουςαπότονΟΓΑκαιτονΟΑΕΕ,στις19Δεκεμβρίου2017
καιστις 21Δεκεμβρίου2017 για τοΔημόσιο, το ΙΚΑ, τοΝΑΤ
καιταυπόλοιπαταμεία.

Παράλληλα, αν δενπρολάβουν οι υπηρεσίες τηςΗΔΙΚΑ
ναπιστώσουνστιςσυντάξεις τουΔεκεμβρίου, τααναδρομικά
ποσάπουθαδοθούναπό τις επιστροφές των εισφορών, θα
προστεθούνστιςσυντάξειςτωνδικαιούχωντηςεπιστροφήςκαι
τααυτάταποσάμετιςσυντάξειςΙανουαρίου.

Ιδιαίτερα ωραίο και φιλόξενο!

Έτοιμο,ιδιαίτεραωραίο,ξεχωριστόκαιφιλόξενοτοφουαγιέτης«Στέγης»πουάνοιξεκαιμαςπεριμένειγιακαφέ,
τσάι,γιαπαρεΐστικεςσυναντήσεις,ραντεβούκαικουβέντα…

ΟχώροςπαραχωρήθηκεαπότηνΚΕΠΑστονΚοιΣΜΠΕ«Δεσμός»τηςΗμαθίας,οοποίοςτονανακαίνισεκαιτον
δουλεύειγιατουςωφελούμενουςτουΚοινωνικούΣυνεταιρισμού.

Μιαπολύ καλή ευκαιρία λοιπόν, για να τον χαρούμε είναι τοαποψινόΦεστιβάλ χορωδιώνπουδιοργανώνει το
«Μονόγραμμα»στις7.00μ.μ.στη«Στέγη».

Επιχειρηματική συνάντηση
Φιλική και ανοικτή κουβέντα

για ζητήματαΕπιμελητηρίουΗ-
μαθίας,ΕΒΕΑκαι εν γένει οικο-
νομίας είχαν το απόγευμα της
ΠέμπτηςΜάκης Ζάχαρης και
Τάσος Γιάγκογλου στο «Τρί-
γωνο» τουΑργύρηΣακαλή, (υ-
ποψήφιουτωνΕπιμελητηριακών
Εκλογώνστο τμήμαΥπηρεσιών
μετονσυνδυασμό«ΗμαθίαΕπι-
μελείν» τουΤάσου Γιάγκογλου),
στο περιθώριο επίσκεψης του
γνωστού επιχειρηματία στηνΗ-
μαθία.Οκ.Ζάχαρης(υποψήφιος
στις εκλογές του ΕΒΕΑ με τον
ΚωνσταντίνοΜίχαλο) είναι εξα-
γωγέαςκαιδραστηριοποιείταικαι
στον Νομό μας με συνεργάτη
τον Στέλιο Βουγιούκα, που και
αυτόςείναιυποψήφιοςστοΕξα-
γωγικόΤμήμα τωνΕπιμελητηρι-
ακώνΕκλογών με τον συνδυα-
σμόΓιάγκογλου.

Έξυπνηγεωργίααπόδορυφόρου
Στον αγροτικόσυνεταιρισμό

Venus βρέθηκε χθες ο υπουρ-
γόςΨηφιακήςΠολιτικήςΝίκος
Παππάς,στοπλαίσιοτουπρο-
γράμματος «Κοπέρνικος»,που
έχειαντικείμενοτηναξιοποίηση
ευρωπαϊκών δορυφόρων για
να μεγιστοποιηθούν οι δυνα-
τότητες της έξυπνης γεωργίας.
Όπωςδήλωσεαμέσωςμετά το
τέλος της τρίωρης επίσκεψής
του, «με την αξιοποίηση δεδο-
μένων τουπρογράμματος της
ΕυρωπαϊκήςΔιαστημικήςΥπη-
ρεσίας ο συνεταιρισμόςVenus
θα έχει εικόνα για κάθε ένα α-
γροτεμάχιοξεχωριστά,ώστενα

κατευθύνειτουςαγρότεςστιςπιοαποδοτικέςποικιλίες».
ΜιλώνταςστοπεριθώριοσχετικούσυνεδρίουGaiaΕπιχειρείνστηΘεσσαλονίκη,ουπουργόςεπισήμανεότιορόλος

του«Κοπέρνικου»θαείναιουσιαστικόςστηνέαεθνικήςστρατηγικήτηςΕλλάδας.«Ηελληνικήκυβέρνησηείναιέτοιμηνα
αξιοποιήσειπλήρωςτοενλόγωπρόγραμμαγιαναβελτιστοποιήσειτιςδυνατότητεςτηςέξυπνηςγεωργίαςκαιναεπιταχύ-
νειτηνεισαγωγήνέωντεχνολογιώνστοναγροτικότομέα»τόνισε.

Τοζήτημαείναιπωςαπότουςδορυφόρουςδενφαίνονταιφορολογικάβάρη,κόστοςπαραγωγήςκαιταάλλαζητήματα
τηςαγροτικήςοικονομίας...

Δύο παράλληλα, τυχαία 
ραντεβού, στο ΥΠΠΟ

ΣτοΥπουργείοΠολιτισμούβρέθηκανχθεςτοπρωί
αλλάσεδιαφορετικάγραφεία,εκπρόσωποιτηςΚίνη-
σηςΠολιτώναπ’τημιακαιΔήμαρχος-Κοτταρίδη-βου-
λευτέςαπ’τηνάλλη.Οιπληροφορίεςμαςλένε,ότιοι
κ.κ.Πολυχρονιάδης,ΒασιάδηςκαιΠατσίκαςείχαν
συνάντησημε τονΔ/ντή τουΥπουργείουΠολιτισμού
(ΥΠΠΟ) για το θέμα τηςπαλαιάςΜητρόπολης και
τωνδιπλανώντηςκτισμάτωνκαιταυτόχροναστοδι-
πλανόγραφείοείχεραντεβούοΔήμαρχοςΒέροιας,
ηΠροϊσταμένη τηςΕφορίαςΑρχαιοτήτωνκαι οι
τρειςκυβερνητικοίβουλευτέςμε τηνυπουργόΛυ-
δίαΚονιόρδουγιατοθέματηςαναοριοθέτησηςτης
πόλης.Φανταζόμαστε ότι από βδομάδα θα έχουμε
κάποιο ενημερωτικό δελτίο και για τις δύοσυναντή-
σεις,πουέγινανπαράλληλακαιτυχαίασεδύοδιπλα-
νάγραφείατουΥπουργείου…



Συνέντευξη: 
Σοφία Γκαγκούση

Μια μέρα πριν από τις εκλογές της Κυριακής για 
την ανάδειξη του επικεφαλής του νέου πολιτικού 
φορέα στην κεντροαριστερά και η αγωνία των υπο-
ψηφίων αλλά και της Επιτροπής διεξαγωγής των 
εκλογών κορυφώνεται  με αιχμή την ικανοποιητική 
προσέλευση του κόσμου που καλείται να δώσει 
ψήφο εμπιστοσύνης στον νέο φορέα. Πόσο έτοιμη 
είναι η Ημαθία και ποια είναι η εκτίμησή του για την 
εκλογική αναμέτρηση, ρωτήθηκε ο υπεύθυνος της 
διαδικασίας για το νομό κ. Γιάννης Χασιώτης στην 
εκπομπή «πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6 

«Εμείς είμαστε πανέτοιμοι για τις εκλογές της 
Κυριακής. Υπάρχουν παντού εφορευτικές επιτροπές, 
έχουν εκπαιδευτεί όλοι οι χειριστές, αλλά αυτά είναι 
τεχνικά προβλήματα που δεν αφορούν τον κόσμο. 
Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8.00 η ώρα το πρωί. 
Η πόλη της Βέροιας ψηφίζει στα εκλογικά τμήματα 
που είναι όλα στο χώρο του δημαρχείου. Η περιοχή 
του παλιού Δήμου Βεργίνας, στο παλιό Δημαρχείο 
της Βεργίνας. Τα χωριά που ήταν στον παλιό Δήμο 
Μακεδονίδας, ψηφίζουν στο παλιό δημαρχείο στα Ρι-
ζώματα. Ένα εκλογικό τμήμα είναι στον Άγιο Γεώργιο 
και οι περιοχές που αφορούσαν  τον παλιό Δήμο του 
Αποστόλου Παύλου ψηφίζουν στο παλιό Δημαρχείο 
στο Μακροχώρι.

Έχει διασφαλιστεί η ηλεκτρονική διασύνδεση 
μεταξύ των εκλογικών τμημάτων;Γιατί ακούσαμε 
σε συνέντευξη Τύπου του κ.Αλιβιζάτου στη Θεσ/
νίκη ότι αν δεν υπάρξει αυτό,  δεν γίνονται εκλο-
γές… 

Σωστό είναι αυτό, διότι πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι κανένας δεν θα κάνει λαθροχειρία στις εκλογές 
και ότι κανένας δεν θα μπορεί να διπλοψηφίσει. 
Συνεπώς εάν δεν λειτουργεί κάπου η σύνδεση δεν 
θα λειτουργήσει το εκλογικό κέντρο. Αλλά στον νο-
μό μας δεν έχουμε προβλήματα. Τουλάχιστον στην 
δοκιμή που κάναμε την περασμένη Κυριακή, όλα 
τα εκλογικά κέντρα συνδέθηκαν και μπορούσαν να 
επικοινωνήουν με τον Κεντρικό Υπολογιστή και να 
καταχωρούν όσους θα ψηφίσουν.

Η προσέλευση του κόσμου, παραμένει το με-
γάλο στοίχημα  σ αυτές τις εκλογές;

Κοιτάξτε το πόσοι θα έρθουν να ψηφίσουν δεν το 
γνωρίζω. Μπορώ να σας βεβαιώσω όμως , ότι στην 
Ημαθία τουλάχιστον, θα είναι τριπλάσιος περίπου ο 
αριθμός, από αυτούς που ψήφιζαν στις τελευταίες 
εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, τότε, για την ανάδειξη της Γεν-
νηματά, ως πρόεδρου.

Μας θυμίζετε τον αριθμό, τότε…
Θα ξεπεράσουμε πιστεύω στον νομό τους 2.200 

– 2.500 ανθρώπους που θα έρθουν να ψηφίσουν. 
Είναι ένας καλός αριθμός;
Βεβαίως, όταν είναι τριπλάσιος ο αριθμός, εί-

ναι σημαντικός γιατί σημαίνει ότι, εμείς τουλάχι-
στον αρχίσουμε και το αντιλαμβανόμαστε από τις 
αντιδράσεις του κόσμου, ένας σημαντικός αριθμός 
ψηφοφόρων, πολιτών δηλαδή, που είτε επέλεξαν 
άλλα κόμματα είτε απείχαν από τις προηγούμενες 
βουλευτικές εκλογές, αντιλαμβάνονται τη σημασία 
αυτού του εγχειρήματος και θέλουν να συνεισφέρουν 
στην διαμόρφωση ενός πολιτικού φορέα, όπως εί-
πατε στην Κεντροαριστερά ή του μεσαίου χώρου 
όπως το  λένε άλλοι, αλλά που θα είναι η συνέχεια 
της μεγάλης προοδευτικής παράταξης που ξεκίνησε 

ουσιαστικά από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, συνεχίστηκε 
με την ένωση Κέντρου από τον Παπανδρέου και με 
το ΠΑΣΟΚ από το 1974 και μετά. 

Αυτό το «κέντρο» μοιάζει με πολύφερνη νύφη 
και ποιος θα την πρωτοπάρει…

Πάντα ήταν ελκυστική νύφη το Κέντρο… Και 
προσπαθούσαν πάντα, είτε από τα Δεξιά είτε από 
Αριστερά, να αλώσουν ή να προσεταιριστούν κάποιο 
τμήμα από αυτόν τον μεσαίο χώρο, ο οποίος δεν 
είναι μόνο συμβατικός στον άξονα δεξιά ή αριστερά, 
γραμμικά. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο οικονομικό, 
κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο. Είναι η παράτα-
ξη που εκφράζει τα μεσαία εισοδήματα, τα μεσαία 
στρώματα, είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
είτε είναι εργαζόμενοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
τομέα, που έχει σαν στόχο μια προοδευτική κατεύ-
θυνση και σε ότι αφορά την οικονομία και σε ότι 
αφορά την κοινωνία. Μην ξεχνάμε, ότι ιστορικά , οι 
μεγαλύτερες τομές στον 20ο αιώνα έγιναν από αυτή 
την παράταξη. Δεν έγιναν ούτε από αριστερά ούτε 
από δεξιά.

Όμως κ. Χασιώτη η μεσαία τάξη, όπως ορί-
ζεται, τείνει να εξαφανιστεί ή να φτωχοποιηθεί. 
Αρχίζει να διαμορφώνεται το ακραίο σχήμα, ή 
φτωχός ή πλούσιος. Ίσως κάποια στιγμή να μην 
υπάρχει μεσαία τάξη. Δεν θα είναι πλέον πρό-
βλημα; Πού θα απευθύνεται το Κέντρο, πολιτικά;

Βεβαίως είναι πρόβλημα, αλλά μην ξεχνάτε, α-
πό πότε άρχισε η επίθεση στη μεσαία τάξη και στα 
μεσαία εισοδήματα… Χρονολογικά, άρχισε μετά το 
2011- 12 και κορυφώθηκε μετά το 2015,  με αυτό 
το μόρφωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ , όπου 
υπάρχει πια μια απροκάλυπτη και ομολογούμενη 
επίθεση σε όλα αυτά τα κοινωνικά στρώματα που α-
ποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας 
και οικονομίας. Το είπε πριν λίγες ημέρες ο αρμόδιος 
υπουργός οικονομικών και ο αναπληρωτής υπουρ-
γός οικονομικών. Έχουμε πια μια συνειδητή πορεία 
αυτού του μορφώματος, που λέει εξίσωση προς τα 
κάτω. Στην παιδεία θέλετε, στην οικονομία θέλετε, 
στην Υγεία θέλετε, στη φορολογία, στα εισοδήματα; 
Αυτή είναι η λογική. Να πετάμε ένα επίδομα κοινωνι-
κό ή 300, 500, 700 ευρώ το χρόνο ως ξεροκόμματο 
για να είναι ευχαριστημένα τα σκυλάκια που δεν θα 
πεθάνουν της πείνας. Αυτή είναι η λογική τους. Από 
την άλλη πλευρά, απέναντι σε αυτή την λογική που 
είναι βαθύτατα κρατικίστικη, αναπτύσσεται μια άλλη 
λογική, της ασύδοτης ελεύθερης οικονομίας των α-
γορών . Για αυτό είναι ανάπηρο το πολιτικό σύστημα 
σήμερα. Και ακριβώς επειδή ο περισσότερος κόσμος 
δεν βλέπει ελπίδα, ούτε από τους  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
ούτε από την ΝΔ η οποία έφτασε πια σε οριακά επί-
πεδα ανάπτυξης και αποδοχής από την κοινωνία ( 
βλέπετε πια μια στασιμότητα και στις δημοσκοπήσεις 
και παντού), ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Αν δεν 
δημιουργηθεί ένα καινούριο πολιτικό κίνημα που θα 
εκφράσει αυτά τα στρώματα, που θα δώσει ελπίδα, 
προοπτική και μέλλον και θα αποτελείται από νέους 
ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν ανάμειξη στα όσα 
πολύ άσχημα ζήσαμε, ακόμα και στην περίοδο του 
ΠΑΣΟΚ σε ότι αφορά τη διαφθορά σε ορισμένα επί-
πεδα, αν δεν υπάρξει αυτό, στις επόμενες εκλογές 
θα έχουμε το 50% των ψηφοφόρων να μην πάνε να 
ψηφίσουν και να αφήνουν την τύχη τους να την δια-
χειρίζονται οι μειοψηφίες. 

Ωστόσο, πολύ πρόσφατα ήταν στην κυβέρνη-
ση κόμματα τα οποία σήμερα ζητούν την ψήφο 

του κόσμου και καλούνται να απαντήσουν στο 
ερώτημα «εσείς τι κάνατε όταν είσασταν στην 
εξουσία;» 

Δεν ξέρω τι εννοείτε πολύ πρόσφατα. Το ΠΑΣΟΚ 
τότε με τον Γ. Παπανδρέου είχε την ατυχία να πάρει 
στα χέρια του την βόμβα, δευτερόλεπτα πριν εκραγεί 
και ήταν πράγματι ανέτοιμο να διαχειριστεί αυτά τα 
πράγματα. Στην πορεία όμως, το ΠΑΣΟΚ με τον Β. 
Βενιζέλο ήταν το μόνο κόμμα, που τα τελευταία 100 
και τόσα χρόνια, έβαλε πάνω από το κομματικό συμ-
φέρον, το εθνικό και προσπάθησε ενσυνείδητα ακό-
μη και σε συνεργασία με την ΝΔ και την ΔΗΜΑΡ, μην 
το ξεχνάμε αυτό , ο Φώτης ο Κουβέλης ήταν, όταν 
έγινε η κυβέρνηση Σαμαρά που μαζί με τον Β. Βενι-
ζέλο στήριξαν αυτή την προσπάθεια- ήταν το μόνο 
κόμμα που δεν σκέφτηκε το πολιτικό κόστος, αλλά 
ότι πρέπει να στηρίξει την εθνική αυτή προσπάθεια, 
ότι πρέπει να βγούμε από την κρίση.

 …Και σήμερα ένας μεγάλος αριθμός στο ΣΥ-
ΡΙΖΑ προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ

Ως ψηφοφόροι… Ως ηγετική ομάδα, ήταν αυτό 
που λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, η κατοικίδια αρι-
στερά. Πείτε μου έναν από όλη αυτή την ηγεσία που 
είναι εκεί, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, που να μην ήταν σε 
μια κρατικοδίαιτη θέση, να μην ήταν ταυτόχρονα στο 
υψηλότερο κλιμάκιο του συνδικαλισμού, που σήμαινε  
ότι πληρωνόταν τον μισθό και δεν πήγαινε να δουλέ-
ψει, χάρη στους φιλεργατικούς νόμους που είχε κάνει 
το ΠΑΣΟΚ και όλοι αυτοί, σήμερα είναι η πολιτική 
καθοδήγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ψηφοφόροι, πράγματι, 
κάποια στιγμή απελπισμένοι από την κρίση και από 
όλα αυτά, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ… Αλλά αυτό 
δεν σημαίνει, ούτε ότι ανήκουν ιδεολογικά 
σε αυτά τα σχήματα, ούτε ότι θα συνεχί-
σουν να το κάνουν. Μην μπερδεύετε τους 
απλούς ψηφοφόρους ή ακόμα και κάποια 
στελέχη, που δεν παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη χάραξη της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και 
που προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ, με την 
σκληρή ηγετική ομάδα.

Η αίσθησή σας, από τα δύο debate 
των 9 υποψηφίων, ποια είναι;

Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κρύβω τα 
λόγια μου. Η αίσθηση μου είναι ότι κανένας 
από όλους τους υποψήφιους, δεν εξέφρα-
σε έναν συγκεκριμένο και θα έλεγα ρηξικέ-
λευθο πολιτικό λόγο και δεν πήρε ενόψει 
αυτής της εκλογής, την ευθύνη να γίνει 
και κακός. Στην πολιτική, όποιος δεν έχει 

μάθει να γίνεται κακός, όποιος δηλαδή δεν έχει μάθει 
να λέει όχι ,δεν μπορεί να υλοποιήσει και πολύ καλά 
το ναι. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, είναι ότι σε 
όλους διέγνωσα μια προσπάθεια , μια σαφή τάση να 
υπερβούν πλέον τις παραδοσιακές πολιτικές λογικές 
και πράγματι, μεθαύριο στο ιδρυτικό μας συνέδριο 
που θα προκύψει μετά την Κυριακή ,να καθορίσουμε 
πολιτικές οι οποίες θα χτυπούν τα προβλήματα της 
ελληνικής κοινωνίας στην ρίζα τους.

Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα της κυριακάτικης 
κάλπης;

 Κοιτάξτε, για να προχωρήσει αυτή η προσπά-
θεια, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η συμμετοχή 
του κόσμου. Αυτή θα καθορίσει, όχι μόνο την ενότη-
τα αλλά και την προοπτική και το μέλλον. Κατά συνέ-
πεια, όποιος Έλληνας πολίτης, είτε ψηφίζει κάποιο 
από τα κόμματα που συνεργάστηκαν, είτε δεν τα 
ψήφισε, θέλει να συμβάλει με την συμμετοχή του και 
την επιλογή του επικεφαλής, στη διαμόρφωση ενός 
καινούριου πολιτικού φορέα, χωρίς να είναι υποχρε-
ωτικό ότι θα τον ψηφίσει στις επόμενες βουλευτικές 
εκλογές, μπορεί να το κάνει και οφείλει να το κάνει. 
Άσχετα από ποιον χώρο προέρχεται. Μπορεί λοιπόν 
ο κάθε πολίτης να έρθει και να ψηφίσιε να εκφράσει 
την άποψη του, μόνο με την ταυτότητα του και 3 
ευρώ, για να καλυφθούν τα έξοδα. Τουλάχιστον, ανε-
ξάρτητα από το τι θα κάνει στην πορεία, να έχει την 
ευχαρίστηση ότι συνέβαλε με την δική του άποψη 
στην διαμόρφωση και στην εξισορρόπηση του πολι-
τικού μας συστήματος.
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Πού ψηφίζεις
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
1. Δημαρχείο Βέροιας
2. Αγ.Γεώργιος (πρώην Δημαρχείο)
3. Βεργίνα (πρώην Δημαρχείο)
4. Μακροχώρι (πρώην Δημαρχείο)
5. Ριζώματα (πρώην Δημαρχείο)
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ:
1. ΚΕΠ Νάουσας
2. ΚΕΠ Αγγελοχωρίου
3. ΚΕΠ Κοπανού
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:
1. Δημαρχείο Αλεξάνδρειας
2. Καβάσιλα (πρώην Δημαρχείο)
3. Μελίκη (πρώην Δημαρχείο)
4. Πλατύ (πρώην Δημαρχείο)

Συλλήψεις στην Ημαθία για ναρκωτικά και κλοπές
Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά-

λειας ένας 52χρονος, διότι σε αστυνομική έρευνα της οικίας του, αλλά και στην κατοχή του, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 100,4 γραμμαρίων (φωτογραφία)

Το απόγευμα της ίδιας μέρας συνελήφθησαν σε περιοχή της Βέροιας ένας 18χρονος και μία 32χρο-
νη για κλοπή. Νωρίτερα την ίδια ημέρα η 32χρονη αφαίρεσε με τη  μέθοδο της απασχόλησης από την 
κατοχή 68χρονου 70 ευρώ, ο οποίος όμως μόλις την αντιλήφθηκε απωθήθηκε από τον 18χρονο συνερ-
γό της.

Τέλος, την ίδια μέρα συνελήφθη σε περιοχή της Νάουσας ένας 38χρονος, διότι σε βάρος του εκκρε-
μούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για ποινή φυλάκισης 8 
μηνών για πλαστογραφία.

Στον μεσαίο χώρο «παίζει» η κάλπη 
για τον επικεφαλής του νέου πολιτικού Φορέα 

Γ. Χασιώτης στον ΑΚΟΥ 99.6: «Η συμμετοχή του κόσμου, 
θα καθορίσει όχι μόνο την ενότητα αλλά και την προοπτική και το μέλλον»
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Ένα βασικό αξίωμα της ζωής είναι ότι ο μόνος που στην πραγματικότητα μπορείς να αλλά-
ξεις είναι ο εαυτός σου. Δυστυχώς είναι ένα μάθημα που δεν είναι τόσο ξεκάθαρο και προφανές 
σε όλους μας. Άλλοι το παραβλέπουν και, συνειδητά ή ασυνείδητα, επιλέγουν να πιστεύουν ότι 
η καθημερινότητά τους θα ήταν καλύτερη, οι σημαντικοί «άλλοι», με τους οποίους αλληλεπι-
δρούν, άλλαζαν τις συμπεριφορές τους. Άλλοι επιμένουν να κάνουν τις ίδιες επιλογές που στο 
παρελθόν έχουν οδηγήσει σε αποτυχία ή ακολουθούν με ψυχαναγκαστικό τρόπο τα ίδια μονο-
πάτια που οδηγούν στο ίδιο αδιέξοδο. Άλλοι πιστεύουν ότι απλά έτσι είναι ο χαρακτήρας τους 
και αρνούνται να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή δράσης, πιθανότατα 
από φόβο να αφήσουν την ασφάλεια του συγκεκριμένου τρόπου που έχουν μάθει να χειρίζονται 
τις καταστάσεις στη ζωή τους και να πάρουν το ρίσκο να εξερευνήσουν νέα και άγνωστα εδάφη 
ύπαρξης. 

 Ωστόσο, η απουσία ευελιξίας στη διαπραγμάτευση των σύνθετων δεδομένων της 
πραγματικότητας οδηγεί σε ψυχική ακαμψία. Καταλήγουμε να παρατηρούμε τον κόσμο μέσα 
από παραμορφωτικούς αντιληπτικούς φακούς, δηλ μέσα από παγιωμένους και αμετάβλητους 
τρόπους που εμποδίζουν την προσωπική μας βελτίωση. 

 Ο αυθορμητισμός και η ευελιξία είναι συστατικά του γενετικού εξοπλισμού μας και 
μας επιτρέπουν να ερμηνεύουμε με προσοχή τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε και να είμαστε 
συντονισμένοι με την τρέχουσα πραγματικότητα. Έχουμε την ελευθερία των επιλογών και την 
αποκλειστική ευθύνη για τις καταστάσεις στις οποίες εμπλεκόμαστε. Δημιουργούμε τις συνθήκες 
της καθημερινότητάς μας και αυτό που εισπράττουμε συναισθηματικά από αυτή είναι καθρέφτι-
σμα των πράξεών μας. Με άλλα λόγια, αν είμαστε δυστυχισμένοι, αν νιώθουμε παγιδευμένοι σε 
μια κακοποιητική σχέση, αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι σε διάφορους τομείς της ζωής μας, αν 
βιώνουμε την αίσθηση της απομόνωσης, είμαστε οι κύριοι υπεύθυνοι. 

 Επειδή δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι για το οποίο δεν έχεις επίγνωση, είναι σημα-
ντικό να αντιληφθούμε το ρόλο μας σε αυτό που βιώνουμε και να πάρουμε την πρωτοβουλία 
να μετακινηθούμε από την προσχεδιασμένη πορεία μας, όταν λαμβάνουμε εξωτερικά σήματα 
επικείμενης απειλής στο δρόμο μας. Όπως ακριβώς έπρεπε να πράξει και ο καπετάνιος της 
ιστορίας. Αυτό που χρειάζεται είναι να πάρουμε στα χέρια μας την ευθύνη της ζωής μας και να 
μετουσιώσουμε την επίγνωση και τη διαίσθησή μας σε στοχευμένη, ουσιαστική και εποικοδομη-
τική δράση. Άλλωστε, το σενάριο της ζωής μας γράφεται μέσα από πράξεις που επιβεβαιώνουν 
ότι αξίζει να είμαστε οι πρωταγωνιστές.  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Είσαι ο δημιουργός 
της ευτυχίας σου…» 

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Πριν από χρόνια, ένας ευυπόληπτος κα-
πετάνιος στεκόταν στη γέφυρα ενός βρετανι-
κού θωρηκτού, κοιτάζοντας τον ήλιο που έδυε 
μέσα στη θάλασσα. Ο καπετάνιος ετοιμαζόταν 
να πάει κάτω για δείπνο, όταν ένας οπτήρας 
ξαφνικά ανήγγειλε:  

«Φως, κύριε. Ευθεία μπροστά, δύο μίλια». 
Ο καπετάνιος έστρεψε το βλέμμα ξανά προς 
το πηδάλιο.

«Είναι σταθερό ή κινείται;» ρώτησε, καθώς 
εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ραντάρ.

«Σταθερό, καπετάνιε».
«Τότε στείλε σήμα σ’ αυτό το πλοίο», πρό-

σταξε κοφτά ο καπετάνιος.
«Πες τους: ‘’Βρίσκεστε σε πορεία σύγκρου-

σης. Αλλάξτε πορεία κατά είκοσι μοίρες’’».
Η απάντηση από την πηγή του φωτός ήρθε 

μέσα σε λίγα λεπτά. «Καλύτερα να αλλάξετε 
εσείς τη δική σας πορεία κατά είκοσι μοίρες».

Ο καπετάνιος θίχτηκε. Δεν αμφισβητούσαν 

απλώς το κύρος του, αλλά το έκαναν ενώπιον 
ενός νεαρού ναύτη!    
     
«Στειλ’ τους κι άλλο μήνυμα», γρύλισε.  
«Είμαστε το Καταδρομικό Ατρόμητος, ένα θω-
ρηκτό 35.000 τόνων του Βασιλικού Ναυτικού. 
Αλλάξτε την πορεία σας κατά είκοσι μοίρες».

«Έξοχα, κύριε», ήρθε η απάντηση. Εδώ 
ναύτης Ο’Ράιλι. Αλλάξτε τη δική σας πορεία 
αμέσως».

Έξω φρενών και κατακόκκινος από θυμό, 
ο καπετάνιος ούρλιαξε: «Είμαστε η ναυαρχίδα 
του Ναυάρχου Σερ Γουίλιαμ Άτκινσον Γουίλις! 
ΑΛΛΑΞΤΕ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΜΟΙΡΕΣ!».

Μεσολάβησε μια στιγμή σιωπής προτού ο 
ναύτης Ο’Ράιλι απαντήσει:  

«Είμαστε φάρος, κύριε».

 Susan David
«Συναισθηματική ευελιξία»

Όσο και αν μας τρο-
μάζει δυστυχώς αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της 
σύγχρονης πραγματικό-
τητας των δυτικών κοι-
νωνιών. Τα τυφλά τρομο-
κρατικά χτυπήματα ενα-
ντίον ανύποπτων πολι-
τών σε πολυσύχναστους 

δρόμους, εμπορικά κέντρα, θρησκευτικούς 
χώρους, σχολεία αποτελούν πλέον μια λυπηρή 
καθημερινότητα, με την οποία όλοι θα πρέπει 
να μάθουν να ζουν. Το άκουσμα μιας ανάλογης 
είδησης στο παρελθόν, επειδή ακριβώς απο-
τελούσε εξαιρετικό και απρόβλεπτο γεγονός, 
ενδεχομένως να ξάφνιαζε και ακολούθως να 
σόκαρε, ανάλογα φυσικά και με τις συνεπακό-
λουθες συνέπειες. Στη σημερινή όμως σκληρή 
εποχή τείνει δυστυχώς να αποτελέσει έναν 
τραγικό κανόνα ενός ακήρυχτου πολέμου, για 
τον οποίο απλά αγνοούμε το μέρος που θα 
λάβει χώρα το επόμενο χτύπημα και άρα ποτέ 
δεν θα μπορέσουμε να είμαστε αρκούντως 
προετοιμασμένοι. 

Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω αποτε-
λεί η καχυποψία που έχει φωλιάσει στις ψυχές 
όλων και ο φόβος του άγνωστου συμπολίτη 
που στα καλά καθούμενα και όλως απροειδο-
ποίητα θα αποφασίσει να θέσει τέρμα στη ζωή 
του με εκκωφαντικό τρόπο, παίρνοντας όμως 
μαζί του στην άλλη ζωή και όσο πιο πολλούς 
μπορεί, αθώα και ανυποψίαστα θύματα μια 
διαφορετικής προσέγγισης του θείου και της 
μεταθανάτιας εμπειρίας. 

Πράγματι, από τη στιγμή που οι κοινωνίες 
μας έχουν μετεξελιχθεί σε απρόσωπες πολυ-
πολυτισμικές κοινότητες, όσο και αν οχυρω-
θούν οι σύγχρονες πόλεις με κάμερες και τα 
λοιπά τέλεια μέτρα προφύλαξης, ποτέ δεν θα 
επιτευχθεί ο στόχος της  εξασφάλισης της από-
λυτης ασφάλειας για τους πολίτες. Είναι στην 
πράξη αδύνατο να απαγορεύσεις σε έναν υ-
ποψήφιο αυτόχειρα να επιλέξει τον τρόπο που 
θα αφήσει το τελευταίο αποτύπωμά του στην 
επίγεια ζωή του πριν αναζητήσει την ανταμοιβή 
που του προσφέρει ο δικός του παράδεισος. 

Και το πρόβλημα είναι ακόμη στην αρχή 
του. Το διογκώνουν οι συνεχείς μεταναστευτι-
κές ροές, που παρά τις όποιες απόπειρες όχι 

μόνο δεν περιορίζονται αλλά αντίθετα συνεχί-
ζονται αμείωτες και ακόμη ο υψηλός βαθμός 
γεννητικότητας των μουσουλμανικών πληθυ-
σμών αποτελεί μια υπαρκτή αλήθεια, που καλό 
είναι να μην αφεθεί στην τύχη της. Υπολογί-
ζεται λοιπόν ότι οι μουσουλμάνοι το 2030 θα 
αποτελούν πάνω από το 8 % του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού, ενώ το 2010 συνιστούσαν το 6 %. 
Αυτό εξηγείται εύκολα αν αναλογιστούμε ότι η 
μέση ηλικία των μουσουλμάνων της Ευρώπης 
είναι τα 32 χρόνια, ενώ των Ευρωπαίων τα 40. 

Με τη φορά που εξελίσσεται η κατάσταση 
και χωρίς να συνυπολογίζεται η ούτως ή άλλως 
απροσδιόριστη επίδραση των μεταναστευτι-
κών ροών, δεν θα πρέπει να αποκλείεται ένας 
αριθμός μουσουλμάνων στη Γηραιά Ήπειρο 
τα προσεχή 12 χρόνια κοντά στα 70 εκατομ-
μύρια. Και όλα αυτά όταν είναι γνωστό πως οι 
ιθαγενείς πληθυσμοί δεν είναι ιδιαίτερα δεκτικοί 
απέναντι στους μουσουλμάνους. Άλλωστε σε 
σχετική ερώτηση του 2016 προέκυψε ότι 72 
% των Ούγγρων δεν τους θέλουν στη χώρα 
τους, 69 % των Ιταλών, 66 των Πολωνών και 
65 % των Ελλήνων. Αντίθετα μόνον το 29 % 
είναι αντίθετοι στην Γερμανία, τη Γαλλία και την 
Αγγλία. 

Η Ευρώπη στο σύνολό της έχει πρόβλημα, 
διότι οι πολιτικές ηγεσίες της δείχνουν να μην 
μπορούν να σηκώσουν το βάρος της πολιτι-
στικής κληρονομιάς των χωρών τους. Συχνά 
μάλιστα δίνεται η εντύπωση ότι οι ηγεσίες θα 
ήθελαν να ξεχαστεί ο πολιτισμός ως ζωτική 
δύναμη παρέμβασης και διαμόρφωσης των 
πραγμάτων και να μείνει μόνον ως τουριστικό 
αγαθό. Η παρουσία των μουσουλμάνων όμως 
χαλάει τον σχεδιασμό, φοβίζει τους πολίτες, 
τους επιστρέφει και τους επανασυνδέει με το 
παρελθόν τους, τα ήθη και τα έθιμα του έθνους 
τους και τη χριστιανική θρησκεία, το θεμέλιο 
και τη βάση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 

Σε κάθε περίπτωση όπου και αν οδηγηθούν 
οι εξελίξεις, όποιες πολιτικές και αν κυριαρχή-
σουν δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσο-
χής ότι το Ισλάμ δεν θέλει απλά να ξεχαστεί ο 
ευρωπαϊκός πολιτισμός αλλά να συντριβεί. 

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

Η ουτοπία της απόλυτης ασφάλειας 
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

ΝΑΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΜΕΤΑΓΛ.)
GNOME ALONE  
Ώρα προβολής:   Κάθε μέρα: 17.30
Σκηνοθεσία: ΠΙΤΕΡ ΛΕΠΕΝΙΟΤΗΣ Σενάριο: ΤΖΑ-

ΡΕΝΤ ΜΙΚΑ ΧΕΡΜΑΝ & ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΕΛΑΝΤ 
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩ-
ΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑ-
ΔΗ, ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)
Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη, Παντελής Βούλ-

γαρης Κάθε μέρα: 19.15
Στο «Τελευταίο Σημείωμα» πρωταγωνιστούν ο 

Ανδρέας Κωνσταντίνου («Ουζερί Τσιτσάνης», «Μι-
κρά Αγγλία»), στο ρόλο του Ναπολέων Σουκατζίδη, 
ο Γερμανός ηθοποιός Αντρέ Χένικε («Μια Επικίνδυ-
νη Μέθοδος», «Pandorum», «Η Πτώση») ως ο Καρλ 
Φίσερ και η ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Μελία 
Κράιλινγκ («Tyrant», «The Borgias») ως η Χαρά 
Λιουδάκη.

THOR: RAGNAROK
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 21.30  
Σκηνοθεσία: ΤΑΙΚΑ ΓΟΥΑΙΤΙΤΙ
Σενάριο: ΚΡΕΓΚ ΚΑΪΛ & ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΓΙΟΣΤ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙ ΧΟΠΚΙΝΣ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥ-

ΟΡΘ, ΚΑΡΛ ΟΥΡΜΠΑΝ, ΙΝΤΡΙΣ ΕΛΜΠΑ, ΤΟΜ ΧΙ-
ΝΤΛΕΣΤΟΝ, ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, 
ΤΖΕΦ ΓΚΟΛΝΤΜΠΛΟΥΜ, ΤΕΣΑ ΤΟΜΠΣΟΝ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
Κάθε μέρα: 19.15 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΙΝ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ, ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕΝΤΣ, 

ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΑΦΟΕ, ΚΕΝΕΘ 
ΜΠΡΑΝΑ, ΝΤΕΡΕΚ ΤΖΑΚΟΜΠΙ, ΤΖΟΣ ΓΚΑΝΤ, ΟΛΙ-
ΒΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΣΙ 
ΜΠΟΪΝΤΟΝ, ΜΑΡΟΥΑΝ ΚΕΝΖΑΡΙ, ΤΟΜ ΜΠΕΪΤΜΑΝ, 
ΛΕΣΛΙ ΟΝΤΟΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΜΑΝΟΥΕΛ ΓΚΑΡΣΙ-
Α-ΡΟΥΛΦΟ, ΣΕΡΓΕΪ ΠΟΛΟΥΝΙΝ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακά-
τω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      9/11/17 - 15/11/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Συνεχίζονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς οι ασφαλτοστρώσεις 
οδών στο κέντρο της Νάουσας. Χθες φρεζαρίστηκε η οδός Φι-
λίππου, ενώ στην παρακείμενη οδό Βενιζέλου αυτές τις μέρες 

τοποθετούνται φρεάτια ώστε αμέσως μετά να πέσει η άσφαλτος μέσα 
στην ερχόμενη εβδομάδα.

Kinder... έκπληξη είναι το έργο στην οδό Βύρωνος (όπως και νωρίτε-
ρα στην Αγίου Αθανασίου), αφού με τις εργασίες που γίνονται ανακαλύ-
πτονται συνεχώς νερά, σπηλιές και... ποτάμια (όπως λένε οι τεχνικοί), 
σε μια πόλη που όπως αποδεικνύεται παρέμενε δέσμια του δικτύου 
ύδρευσης και αποχέτευσης.

Παρακαταθήκη για τη Νάουσα είναι όπως φαίνεται οι συνδέσεις με το 
νέο δίκτυο, που γίνονται παράλληλα με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης 
(Δραγούμη, Ζαφειράκη, Χρ. Λαναρά, Στουγιαννάκη, Καραβαγγέλη) και 
φυσικά καθυστερούν κατά τι το έργο (όπως π.χ. η υπερχείλιση αγωγών 
στην οδό Γεννηματά).

Σημειώνεται ότι παρότι στην οδό Αγίου Αθανασίου το έργο είναι σε 
φάση πριν την τελική ασφαλτόστρωση (έχουν διαμορφωθεί οι δρόμοι 
και κατασκευάστηκαν χώροι πεζοδρομίων), υπάρχει καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωσή του εξαιτίας νέων διαρροών στο παλιό δίκτυο ύδρευσης.

Η ταχύτητα των 
εργασιών από εδώ 
και στο εξής θα εξαρ-
τηθεί φυσικά και από 
τις καιρικές συνθήκες 
που θα επικρατή-
σουν. 

Σε κάθε περίπτω-
ση, όσες οδοί δεν 
προλάβουν να ξεκι-
νήσουν λόγω του χει-
μώνα (απομένουν οι 
οδοί Γεννηματά, Κο-
ραή, Χ. Πεχλιβάνου 
και Αλ. Χωνού) θα α-
σφαλτοστρωθούν την 
άνοιξη.

Να σημειωθεί ότι 
με το προϊόν της πα-
λιάς ασφάλτου των 
δρόμων όπου γίνεται 
η παρέμβαση, στρώ-
νονται αγροτικοί δρό-
μοι.
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Συνεχίζεται 
η ασφαλτόστρωση 

σε κεντρικούς δρόμους 
της Νάουσας Κα τ α τ έ θ η κ α ν 

τα  ο ν ό μ α τα 
της «Επιχει-

ρηματικής Ανανέωσης» 
με υποψήφιο πρόεδρο 
τον Γιώργο Μπίκα, εκ-
προσώπους ολων των 
κλάδων, από κάθε πε-
ριοχή της Ημαθίας και 
σημαντική ανανέωση σε 
πρόσωπα που ξεπερνά 
το 90%                                                             

Ο συνδυασμός «Επι-
χειρηματική Ανανέωση»,  
για τις εκλογές του Επι-
μελητηρίου Ημαθίας, που θα διεξαχθούν 
την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, κατέθεσε ανά 
Τομέα, τα ονόματα όλων των υποψηφίων 
συμβούλων του. Πρόκειται για γνωστά 
ονόματα που συγκροτούν έναν ισχυρό 
και ενωτικό συνδυασμό, που ξεπερνά δι-
αφορές και συνθέτει δημιουργικές δυνά-
μεις, με στόχο ένα ισχυρό Επιμελητήριο 
Ημαθίας.

Επί κεφαλής του συνδυασμού και υ-
ποψήφιος πρόεδρος, είναι ο βεροιώτης 
επιχειρηματίας Γιώργος Μπίκας. Τα πρό-
σωπα που τον στελεχώνουν ως υπο-
ψήφιοι σύμβουλοι,  είναι δραστήριοι και 
καταξιωμένοι εκπρόσωποι της αγοράς 
και του επιχειρηματικού κόσμου, με νέες 
αντιλήψεις αλλά και με χρήσιμη εμπειρία, 
που εκπροσωπούν όλους τους κλάδους 
της τοπικής επιχειρηματικότητας (εμπό-
ριο, εξαγωγές, μεταφορές, μεταποίηση, 
τουρισμός, υπηρεσίες) και προέρχονται 
από όλες τις περιοχές του Νομού Ημα-
θίας. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στον συνδυα-
σμό της «Επιχειρηματικής Ανανέωσης», 
η ανανέωση δεν είναι μόνο στα λόγια αλ-
λά γίνεται στην πράξη, καθώς πάνω από 
το 90% των υποψηφίων, είναι πρόσωπα 
με επιτυχημένη παρουσία στο τοπικό 
επιχειρείν, που συμμετέχουν για πρώτη 
φορά σε επιμελητηριακές εκλογές. 

Ανακοινώνοντας τα ονόματα των υπο-
ψηφίων του συνδυασμού, οι υποψήφιοι 
της «Επιχειρηματικής Ανανέωσης», α-
πευθυνόμαστε σε όλους τους  συναδέλ-
φους επαγγελματίες της Ημαθίας, τους 
προσκαλούμε σε έναν προεκλογικό αγώ-
να γόνιμο και χωρίς φανατισμό, ζητάμε 
τη στήριξή τους και δηλώνουμε ότι τους 
θέλουμε συνεργάτες όχι μόνο στις επικεί-
μενες εκλογές αλλά και στην προσπάθεια 

που θα ακολουθήσει, 
για να υλοποιήσουμε 
όλα όσα σχεδιάζουμε 
και προγραμματίζου-
με.

Τα ονόματα των 
υ π ο ψ η φ ί ω ν  τ ο υ 
συνδυασμού της 
«Επιχε ιρηματ ικής 
Ανανέωσης», όπως 
υποβλήθηκαν για τις 
εκλογές στο Επιμε-
λητήριο Ημαθίας εί-
ναι:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΙΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ   
ΓΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   
ΔΑΜΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
ΔΙΠΛΑΡΙΔΟΥ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ   
ΕΞΑΡΧΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   
ΖΟΥΖΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
ΗΛΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΚΕΙΜ   
ΚΑΛΛΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ   
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΚΑΝΤΣΑΔΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ   
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΣΥΜΕΛΑ   
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΘΑ   
ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   
ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
ΜΠΙΖΕΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
ΜΠΙΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
ΝΟΥΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ   
ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
ΠΛΑΤΣΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΣΑΡΔΕΛΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΤΣΕΛΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ   
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΕΓΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΑΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 
ΖΙΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΚΑΖΙΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  
ΚΑΤΣΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  
ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΜΠΛΑΝΤΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΑ  
ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΑΡΑΒΙΤΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΑΝΝΑ  
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  
ΖΑΧΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΤΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΝΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΣΙΜΗΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΖΕΤΖΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΤΣΙΟΝΑ  ΕΥΔΟΚΙΑ
ΧΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ  
ΩΡΟΛΟΓΑ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ισχυρός συνδυασμός 
για ισχυρό Επιμελητήριο
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 

Νοεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου Μα-
κροχωρίου Ημαθίας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 

Νοεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριώτισσας 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, πεθερού, 
παππού, αδελφού και θείου

ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Ο γαμπρός
Τα εγγόνια,  Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 
ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεία λειτουργία 
την Κυριακή στον 

Αγ. Στέφανο
     Η  Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας καλεί 

τις συνδρομήτριες, τους φίλους και τις φίλες της, την Κυ-
ριακή 12 Νοεμβρίου 2017, εορτή  του Αγίου Ιωάννη  του 
Ελεήμονα, στη  θεία λειτουργία και το μνημόσυνο που 
θα τελεστεί υπέρ των δωρητών και ευεργετών της, στον 
ιερό ναό του Αγίου Στεφάνου.

ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ
Είχε αρχίσει μία σιγανή βροχή. Τόσο άηχη που 

μόλις γινόταν αντιληπτή.
Κατέβηκε τα σκαλοπάτια.Στο χέρι του κρατούσε 

δύο γεράνια να τα φυτέψει.
Τότε συνέβη κάτι παράξενο. Το σώμα του αντί 

να πέσει προς τη γη, άρχισε να ανεβαίνει προς 
τον ουρανό. Μόλις προλάβαμε να δούμε την ήρε-
μη έκφραση  του προσώπου του  πριν χαθεί για 
πάντα.

Κώστας Μίζας
-Επιμελητής Ανηλίκων Βέροιας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 και ώρα  11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. 

Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Αγ. Ιωάννης ο Χρυ-
σόστομος». Οι αρετές που τον εκθρόνισαν απ’ την γη και τον ενθρόνισαν στον 
ουρανό». Ομιλητής: Ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ Σαντοριναίος Ιεροκήρυξ Ιεράς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος:
Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου το πρωί θα 

ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Μηνά στην Νάουσα.

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου 
Κυμίνων.

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 6:30μ.μ. 
θα παραστεί και θα ομιλήσει στην εσπερίδα 
με θέμα : «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ» Άγιος Ιω-
άννης Χρυσόστομος – Άγιος Λουκάς Ιατρός 
στο Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού 
«ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα.

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επι τη εορτή του Αγίου 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Βρυσάκι.

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 8:30μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου 
του Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού. Κατα την διάρκεια της Ιεράς Αγρυ-
πνίας θα τεθεί σε προσκυνήση το ιερό λείψανο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά 
που αποθησαυρίζεται στην ιερά μονή.

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επι τη εορτή του Αποστό-
λου και Ευαγγελιστού Ματθαίου στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας.

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επι τη εορτή του Αγίου 
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου στην Αγκαθιά.

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στις 6:30μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Νάουσα ενόψει της ενάρξεως του 
Φεστιβάλ Λαογραφίας και Παραδοσιακών Χορών του Λυκείου Ελληνίδων Ναού-
σης.

Πανήγυρις Ενορίας Αγίου Ιωάννου 
του Ελεήμονος Βέροιας 

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 πανηγυρίζει η Ενορία του Αγίου Ιω-
άννου Βεροίας την μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Ελεή-
μονος Πατριάρχουν Αλεξανδρείας.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017
Στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου
6.00 μ.μ. Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός - Αρτοκλασίες.

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017
Στα παρεκκλήσια του Αγίου Στεφάνου 
και του Αγίου Σπυρίδωνος
7.30 π.μ. Ορθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία.
Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφά-

νου θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Ιωάννου 
του Ελεήμονος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ονόματα για το ιερό σαρανταλείτουργο
Το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2017 έως 24 Δεκεμβρίου 2017 θα 

τελεσθεί στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βέροιας ιερό σαρα-
νταλείτουργο. 

Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να γράψετε τα ονόματά σας στο ειδικό 
καρτελάκι που θα προμηθευτεί από το Ναό και να το παραδώσετε στους 
ιερείς του Ναού μέχρι την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017.

Εκ του Ιερού Ναού

Iερό Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βε-

ροίας θα τελείται κάθε ημέρα θεία λειτουργία από 
15 Νοεμβρίου έως 25 Δεκεμβρίου2017.

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα 

στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως 
(Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους Ακαδημα-
ϊκούς Διαλόγους θα είναι ο κ. Αθανάσιος Στογιαννίδης, 
καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, ο οποίος θα 
αναπτύξει το θέμα: «Παιδεία ή εκπαίδευση;». Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρα-

σκευή 10 Νοεμβρίου 2017 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου Τριλόφου Ημαθίας ο 
Πέτρος Παζάρας σε ηλικία 
85 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρα-

σκευή 10 Νοεμβρίου 2017 α-
πό τον Ιερό Ναό Υπαπαντής 
Βέροιας ο Αθανάσιος Δουλ-
γερίδης σε ηλικία 87 ετών.

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



Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώ-
νει ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση της 
ανακοίνωσης, της ημερομηνίας έναρξης 
του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οί-
κον» (Εξοικονομώ ΙΙ), σε συνδυασμό με 
το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για 
την εξασφάλιση χρηματοδότησης, έχει ε-
πιτρέψει την ανάπτυξη στην κοινωνία και 
την αγορά ενός περιβάλλοντος παραπλη-
ροφόρησης, με άμεσο κίνδυνο οι πολίτες 
να προβούν σε ενέργειες και αποφάσεις 
που μπορεί να αποδειχθούν επιζήμιες για 
τα συμφέροντά τους και τους στόχους του 
προγράμματος.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημερώνει τους πολίτες 
ότι οι διαδικασίες για την προκήρυξη του 
νέου «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» (Εξοικο-
νομώ ΙΙ) δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, 
με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμα εκδοθεί 
ο επίσημος οδηγός του 
προγράμματος με τους 
όρους και τις διαδικασίες 
υπαγωγής των προτάσε-
ων.

Σε αυτή τη φάση δεν 
είναι τεχνικά εφικτή η με-
λέτη και η σύνταξη φα-
κέλου πρότασης για την 
οικονομική ενίσχυση πα-

ρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και 
εξοικονόμησης μέσω της υπαγωγής στο 
νέο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» (Εξοικονο-
μώ ΙΙ).

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες δεν θα 
πρέπει να συγχέουν της διαδικασίες υλο-
ποίησης και πιστοποίησης των υπό εξέ-
λιξη έργων των δικαιούχων του προηγού-
μενου προγράμματος, που εξελίσσονται 
αυτή τη χρονική περίοδο, με τις διαδικασί-
ες για την προκήρυξη του νέου προγράμ-
ματος.

Από τη Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ του ΤΕΕ/ΤΚΜ  
και το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι πολίτες να μην παραπλανούνται 
από την αποσπασματική ενημέρωση διά-
φορων αναξιόπιστων «ειδικών» και να 
απευθύνονται σε Επαγγελματίες Διπλω-
ματούχους Μηχανικούς για την έγκυρη 
ενημέρωσή τους.

Φίλοι μου, καλή σας ημέ-
ρα, 

τη στιγμή που πληκτρολο-
γούνται οι ακόλουθες γραμ-
μούλες, η ανάδοχος εταιρεία 
της επένδυσης στο Ελληνικό, 
εξέδωσε ανακοίνωση σύμ-
φωνα με την οποία:

«…όπως είναι φυσικό, το 
σύνολο αυτών των ανατρο-

πών και ανακολουθιών, αλλά και η πρακτική της 
συνεχούς έγερσης νέων εμποδίων, διαρρηγνύουν το 
αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα, δημιουρ-
γούν έντονο προβληματισμό ως προς τη δυνατότητα 
υλοποίησης της επένδυσης, της οποίας η αναγκαιότη-
τα διακηρύσσεται με τον πιο επίσημο τρόπο από την 
Ελληνική Πολιτεία, ενώ η κρισιμότητά της είναι αδιαμ-
φισβήτητη από όλες τις πλευρές».

Όπως καταλαβαίνετε, φίλοι μου, η επένδυση για 
την ώρα «παγώνει», διότι η υπηρεσία αστυνόμος 
σαίνης (στη δημοτική αρχαιολογία!), με τη βοήθεια 
των Κορυφαίων Ανώτατων Σούργελων, ανακάλυψε 
ότι δεν θέλουμε ψηλά και λεπτά κτίρια, αλλά κοντά και 
χοντρά, κάτι σαν ντουλάπες δηλαδή. 

Πάντα πίστευα, ότι κατά βάθος η συγκεκριμένη υ-
πηρεσία με συμπαθεί!

Όταν μία υπηρεσία, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ο αστυνόμος σαίνης, αρνείται να δει την πραγματικό-
τητα και εμμένει στην παρελθεντολαγνεία, τότε μιλάμε 
για υπηρεσία στην κοσμάρα της, με λίγα λόγια έχουμε 
να κάνουμε με «αστυνόμο σαίνη από τα λίντλ»!

Δηλαδή ρε κοντούλη και ευσωμούλη, δεν έχουν 
δικαίωμα να ζούνε με το παρελθόν ή στο παρελθόν;

Σαφέστατα και ναι. 
Μπορούνε να νομίζουνε ότι κοιμούνται στην κρεβα-

τοκάμαρα του Φιλίππου, αγκαλιά με τον Αλέξανδρο, 
παίρνουν το λουτρό τους με την Ολυμπιάδα και κα-
βαλάνε τον βουκεφάλα για να πάνε τσάρκα για σανό, 
αλλά όλα αυτά να περιορίζονται στο εγώ τους.

Όταν επηρεάζουν τη ζωή μας, τότε τα πράγματα 
αλλάζουν. 

Όταν αρνείσαι να κατανοήσεις ότι το ύψος των 
σύγχρονων κτιρίων, είναι ένα εμβληματικό στοιχείο 
της σχεδιαζόμενης σημερινής ανάπτυξης και δεν επι-
θυμείς ψηλά κτίρια, επειδή θα «βρίσκουνε» τα βέλη 
και τα ακόντια των μυρμιδόνων, τότε ναι, φίλοι μου, 
υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο!

Αρκετά πια, με το γελοίο σε αυτή τη χώρα!
Να υπάρξει συνδυασμός παρελθόντος και μέλλο-

ντος φυσικά και ναι, αλλά να μου επιβάλλεις ένα συ-
γκεκριμένο τρόπο ζωής επειδή έτσι το θέλεις, φυσικά 
και όχι.

Όσο αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα, 
συνεχώς θα βουλιάζουμε.

Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τη χώρα ως σύνολο, αλ-
λά τμηματικά, εάν δηλαδή δεν καθορίσουμε τις προτε-
ραιότητες, δεν πρόκειται να σηκωθούμε.

Εάν με ρωτήσετε, εάν πρέπει να γίνουν μουσεία, 
θα σας απαντήσω ναι, αλλά σε μία πτωχευμένη χώρα 
να κατασκευάζω ανάκτορα και ακριτική πόλη να μην 
έχει νοσοκομείο, φυσικά και όχι.

Δηλαδή εγώ θα έχω παλάτια για να παίζω και η 
Κομοτηνή θα έχει νοσοκομείο, που χρονολογείται 
πριν το 1940; 

Πριν από λίγα χρόνια ο πρόεδρος του Ισραήλ, Σι-
μόν Πέρεζ, σε συνέντευξή του είχε τονίσει:

«όλες οι χώρες αλλάζουν, διότι άλλαξε ο κόσμος. 
Είτε θα περάσεις στη σύγχρονη εποχή ή θα μείνεις 
πίσω, φτωχός και ασήμαντος. Αυτό που συμβαίνει 
είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν τις οικονομίες 
τους. Αντί για εθνική οικονομία έχουμε παγκόσμια 
οικονομία. Καμία χώρα δε μπορεί να γλυτώσει από 
τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομίας και καμία 
χώρα δε μπορεί να ελέγξει την παγκόσμια οικονομία. 
Έχουμε παγκόσμια οικονομία, χωρίς παγκόσμια κυ-
βέρνηση και εθνικές κυβερνήσεις χωρίς έλεγχο των 
οικονομιών τους. Εάν θέλετε να συμμετέχετε πρέπει 
να ακολουθήσετε τους καινούριους κανόνες, οι οποίοι 
είναι παγκοσμιοποιημένοι, βασίζονται στην επιστήμη, 
είναι δημιουργικοί και δεκτικοί στις προσδοκίες της 
νέας γενιάς».

Και η παγκόσμια οικονομία φίλοι μου, είναι αποτέ-
λεσμα του διαδικτύου, το οποίο είναι φυσικό επακό-
λουθο της τεχνολογίας.

Όσες κρεβατοκάμαρες και να είχε ο Φίλιππος και 
όσες και να βρούμε, η μεταφορά δισεκατομμυρίων με 
το πάτημα ενός κουμπιού, δεν θα αναιρεθεί, δυστυ-
χώς ή ευτυχώς! 

Την προηγούμενη εβδομάδα φίλοι μου, επισκέ-
φθηκα γνωστή καντίνα.

Μετά τον πόλεμο με τα σουβλάκια και τα μπιφτε-
κάκια, συζήτησα με φίλο και συνάδελφο τη σκέψη να 
ανοίξουμε αλυσίδα από μπιφτεκομάγαζα.

Στην αρχή υπήρξε διαφωνία για το όνομα της αλυ-
σίδας. 

Εγώ πρότεινα ως όνομα, το καλό μπιφτεκάκι ή το 
σούβλακος.

Ο συνάδελφος αντιπρότεινε, το καλή όρεξη, εγώ το 
καλή χώνεψη, εκείνος να ξεκινήσουμε από τη Μ. Βρε-
τανία, στο κέντρο του Λονδίνου όπου θα γίνετε λαικό 
προσκύνημα, εγώ γνήσιος γερμανοτσολιάς, ήθελα να 
ξεκινήσουμε από Γερμανία, οι γυναίκες επιθυμούσανε 
από Γαλλία και στήσιμο καντίνας, έξω από τα ηλίθια 
πεδία και να μην τα πολυλογώ έγινε ένας μικρός χα-
μός.

Υπήρχε όμως κάτι στο οποίο όλοι συμφωνήσαμε.
Η έδρα της εταιρείας να είναι στον Παναμά!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΙΝΗΣ, 
ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΝΤΛ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Αυστηρά πρόστιμα 
σε όσους ψαρεύουν πέστροφα στην 

εποχή της απαγόρευσης
Η διενέργεια αυστηρότατων ελέγχων για την τήρηση της απαγόρευσης αλιείας 

πέστροφας (με τα πρόστιμα να φτάνουν και τα 1.500 ευρώ!), συναποφασίστηκε σε 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο δημαρχείο Νάουσας με πρωτο-
βουλία του αντιδημάρχου Δώρη Καρανάτσιου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι της Π.Ε. Ημαθίας, της Αστυνομίας, του Δασαρχείου καθώς του Συλλόγου Ερασι-
τεχνών Ψαράδων «Πέστροφα». 

Θυμίζουμε ότι η απαγόρευση αλιείας πέστροφας λόγω αναπαραγωγής ισχύει από 
τη 1 Νοεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2018.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ, τον κ. Κουρέα Βαγγέλη (γραφείο τελε-

τών) για την οικονομική στήριξη ως χορηγός στις αθλητι-
κές δραστηριότητες της κόρης μου Αναστασίας Πάτσιου, 
του Συλλόγου ΔΙΑΣ του κ. Γεροντίδη Αθανασίου.

Με εκτίμηση
Γαλιτσιάδου Μαρία

ΤΕΕ/ΤΚΜ  - Νομαρχιακή Επιτροπή 
Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

 Ενημέρωση για την  
προκήρυξη του προγράμματος 

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» 



Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα
Μουσικοπαιδαγωγός - 
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Ζωγραφική, γλυπτική, χο-
ρός, λογοτεχνία, ποίηση, θέ-
ατρο, κινηματογράφος. Kάθε 
μορφής τέχνη σε ένα μαγικό 
συνονθύλευμα και όλα άρ-

ρηκτα συνδεδεμένα με τη μουσική, κατακλύζουν τη ζωή 
μας από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μας, μέχρι την 
τελευταία μας ανάσα.

Τι είναι όμως αυτό που μας γοητεύει στις τέχνες; Τι 
είναι αυτό που κάνει ειδικά τα παιδιά να απογειώνονται 
μόλις περάσουν στον κόσμο των τεχνών; 

Το μυστικό βρίσκεται στη δομή και τη λειτουργία του 
εγκεφάλου. Τα δυο ημισφαίρια του εγκεφάλου δεν έχουν 
συμμετρική λειτουργία. Και το καθένα φιλοξενεί τα κέντρα 
για διαφορετικές δεξιότητες και αντιληπτικές ικανότητες.

Στο αριστερό ημισφαίριο, γίνονται κυρίως οι λεκτικές, α-
ναλυτικές και λογικές νοητικές διεργασίες. Είναι υπεύθυνο 
για την αντίληψη του χρόνου, την ομιλία, τη γραφή, την α-
ντίληψη του λόγου, τη λεκτική μνήμη, την αναλυτική σκέψη 
και εκτέλεση διαδικασιών σχετικών με τα μαθηματικά και 
τη γραμματική.

Το δεξί ημισφαίριο από την άλλη, ελέγχει το αριστερό 
ήμισυ του σώματος αισθητικά και κινητικά και είναι υπεύ-
θυνο για την οπτική αντίληψη του χώρου, την κατανόηση 
των μεταφορικών εννοιών και του χιούμορ, τη συναισθη-
ματική φόρτιση, τη μελωδία λόγου, την οπτική μνήμη, και 
την επικοινωνία, τόσο με τόνο φωνής όσο και με εκφρά-
σεις του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος. Επίσης 
βοηθάει στην προσοχή, την διάκριση πολύπλοκων ακουστικών 
τόνων, την πρόκληση παρορμητικής συμπεριφοράς, τα αισθή-
ματα, τις συγκινήσεις, την δημιουργικότητα, την φαντασία και την 
καλλιτεχνική έκφραση.

Μπαίνοντας λοιπόν σε μια δημιουργική καλλιτεχνικά και μου-
σικά διαδικασία, τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου επικοινωνούν, 
ανοίγοντας νέα μονοπάτια μεταξύ τους και χτίζουν νέους νευρω-
νικούς δεσμούς.  Συλλογιστείτε το αντίκτυπο που υπάρχει στα 
ευαίσθητα εγκεφαλικά κύτταρα των παιδιών. 

Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες παρέχουν τεράστιες ευκαιρίες 
στα παιδιά να ενισχύσουν και να εξασκήσουν τη δημιουργικότητά 
τους. Ενθαρρύνονται να εκφραστούν και να πειραματιστούν στη 
δημιουργία της τέχνης, να αναπτύσσουν μια αίσθηση καινοτο-
μίας, με αποτέλεσμα να επωφελούνται και στην ενήλικη ζωή. 
Χτίζουν την αυτοπεποίθηση επειδή δεν υπάρχει μόνο ένας σω-

στός τρόπος 
για να κάνεις 
τέχνη.  Και 
κάθε παιδί 
μπορε ί  να 
α ι σ θ α ν θ ε ί 
π ε ρ ή φ α ν ο 
για τις πρω-

τότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες του ακόμα και αν αντιμετωπίζει 
σωματικές, συναισθηματικές ή μαθησιακές προκλήσεις.

Μέσα από τη διαδικασία της μάθησης απαιτείται η επιμονή του 
καλλιτέχνη, όπως και η ικανότητα της συγκέντρωσης. Μέσα από 
την εξάσκηση, την εκμάθηση τεχνικών και δεξιοτήτων και με την 
επιμονή στον στόχο, βρίσκεται πολύ κοντά στο να μεγαλουργήσει. 

Οι περισσότερες καλλιτεχνικές δραστηριότητες έχουν συλλο-
γικό χαρακτήρα. Μέσα από αυτές τα παιδιά εξασκούνται στο να 
εργάζονται μαζί, να μοιράζονται ευθύνες και να λειτουργούν με 
άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, αναγνωρίζοντας 
πως ακόμα και το πιο μικρό μοτίβο μέσα σε μια μεγάλη ορχήστρα 
έχει το ρόλο του και είναι σημαντικό.

Γνωρίζοντας πως το αυτί είναι ο επικρατέστερος προμηθευτής 
αισθητήριας ενέργειας στον εγκέφαλο και δεδομένου ότι η ακου-
στική περιοχή του εγκεφάλου διαμορφώνεται νωρίτερα από άλλες 
περιοχές, η μουσική μπορούμε να πούμε πως δεσπόζει ανάμεσα 
στις καλές τέχνες, αφού παίζει σημαντικό ρόλο στη δόμηση του 
εγκεφάλου, καθώς οι ακουστικές εμπειρίες αποτελούν το κυριότε-
ρο ερέθισμα για εγκεφαλική ανάπτυξη ακόμη και από την εμβυική 
ζωή.

Τα παιδιά λοιπόν χρειάζονται τροφή όχι μόνο για η σωματική 
τους ανάπτυξη αλλά και για την πνευματική, ώστε να εξελιχθούν 
σε ισορροπημένους και λειτουργικούς ενήλικες.
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Τραίνο σταθμευμένο 
στον Ουρανό...

Σύνηθες είναι, 
να ασφυκτιά  η πραγματικότητα 
κλεισμένη στο λεξικό των Ανωμάλων Ρημάτων,
εκεί όπου οι λέξεις
κατοικούν στην 
«έπαυλη» της ελεύθερης ζώνης,
ενώ περνούν υπέροχα 
στην «κατασκήνωση» των λαθών,
και στα δρομάκια ξεχασμένων αναμνήσεων,

Όπως ερωτεύεται  η νύχτα τις ορχήστρες,
κάνοντας φλερτ με τα σαξόφωνα και τα όμποε, 
έτσι νοιώθω τα βράδια που  
η σελήνη αποφεύγει να φωτίσει
τα «Ρωμαϊκά Ανάκτορα» της επικαιρότητας.

Η διαπεραστική φωνή ενός έργου τέχνης, 
είναι συγγενής με τα φωνήεντα 
και τις φωνές μιας παιδικής χορωδίας του δάσους
που γιορτάζει τις μέρες της εφηβείας των κυκλάμινων.

Ποιο θαύμα κάνει την Τέχνη να 
επουλώνει τραυματισμένες βεβαιότητες;

Όλοι όσοι προστατεύονται απ` την ομορφιά 
ενός φοίνικα,
που ξέρουν να ζουν ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ,  
αυτοί οι χορευτές της απόδρασης απ` τα συνήθη 
είναι η ακραία λογοτεχνία της ύπαρξης. 

Γι` αυτό, θα κάνω ένα ξύλινο παιχνίδι για τους ενήλικες, 
ένα τραινάκι, 
με τσαφ- τσουφ, ταξιδιώτες και καπνούς
να πηγαίνουν στο Άγιο Όρος των ονείρων τους...
Μια σπουδή ουσιαστικά για τις βόλτες    
γύρω απ` το κιγκλίδωμα του χρόνου.

Έπειτα σκέφτομαι την τύχη ενός ανώνυμου  γράμματος  
ξεχασμένου  σ` ένα πρατήριο βενζίνης
όπου ο υπάλληλος κυνηγά μια πεταλούδα 
τραγουδώντας …  

Δεν φταίω εγώωωωω
η φαντασία μου τα φταίει….. 

Γιάννης Ναζλίδης

Όταν οι τέχνες απογειώνουν 
το πνεύμα των παιδιών



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Με δύο γεγονότα ασχολείται 
το σημερινό μου θέμα, φίλοι ανα-
γνώστες.

Το πρώτο, έχει δημοσιευθεί 
στις εφημερίδες πρόσφατα. Το 
δεύτερο έχει δημοσιευθεί σε βι-
βλίο με τίτλο: «Η ορθοδοξία στην 
Τσεχοσλοβακία» του Τάσου Μι-

χαλά (εκδόσεις: ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ 1985).
Και τα δύο γεγονότα τα μεταφέρω ως έχουν, χωρίς 

σχόλια. Τα σχόλια είναι δικά σας.
1ο γεγονός: «… Για να είμαστε ακριβείς η διευθύνουσα 

του Οργανισμού… κατηγορείται ότι παραμονές της 15ης 
Αυγούστου, πέταξε εικόνες της Παναγίας στο καλάθι των 
αχρήστων, ενώ προσπάθησε να αφαιρέσει το σταυρό 
από το λαιμό υπαλλήλου της ρωτώντας τη: «θα σε  σώσει 
αυτό που φοράς στο λαιμό σου;».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, έφτασε στο σημείο 
να αποκαλέσει «παπαριές» τις θρησκευτικές εικόνες και 
να ζητάει από το προσωπικό του Οργανισμού να αποχω-
ριστεί τα θρησκευτικά σύμβολα που έχει εντός του εργα-
σιακού χώρου.

Η ίδια πάντως όλα αυτά τα αρνείται.
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε σε 

άσκηση ποινικής δίωξης…» (εφημερίδες).
2ο γεγονός: «Η σκηνή ήταν από τις πιο σπάνιες: Ο 

Μητροπολίτης Δωρόθεος σηκώθηκε από τη θέση του και 
άρχισε, χωρίς ίχνος αναστολής, να ευλογεί το τραπέζι… 
Συνέβη μπρος σ’ όλα τα μάτια, καταμεσήμερο, στο κέντρο 
της Πράγας, στη μεγάλη αίθουσα φαγητού του κεντρικού 
restaurant «Druzba» που δεν απέχει παρά μόνο καμιά 
πεντακοσαριά μέτρα από το κτίριο όπου στεγάζεται η Ορ-
θόδοξη Μητρόπολη.

Κατάπληκτοι θεατές αυτής της αυθόρμητης σκηνής 
ήσαν διακόσιοι περίπου άνθρωποι, όλοι τους μέλη της 
κοινωνίας της Πράγας, που κι αυτοί είχαν επιλέξει το 
restaurant “Druzba” για το φαγητό τους και έτυχε εκείνη 
την ώρα να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με μας… Η πιο 
ουσιαστική απ’ αυτές τις παρατηρήσεις, είναι μια είδηση 
που σας την προσφέρω υπεύθυνα και αυθεντικά, χωρίς 
βαρύγδουπους τίτλους ή προσθήκες αυθαίρετες και, 
παρακαλώ, εγγράψατέ την στη μνήμη σας με σχολαστι-
κή προσοχή και, ει δυνατόν, δώσατέ την και σε άλλους. 
Λοιπόν: Όση ώρα ο Μητροπολίτης Δωρόθεος, όρθιος 
μπροστά στο τραπέζι μέσα σ’ εκείνη τη μεγάλη αίθουσα 
φαγητού του restaurant “Druzba”, στο κέντρο της Πράγας, 
προσευχόταν και ευλογούσε το φαγητό, κανείς μα κανείς 
από τους θαμώνες δεν έδειξε ίχνος διάθεσης να χλευάσει 
ή να ειρωνευθεί ή να περιφρονήσει ή να αγνοήσει ή να 
υποτιμήσει εκείνο στο οποίο εκείνη την ώρα το δικό μας 
τραπέζι ήταν προσηλωμένο, την προσευχή δηλαδή, που 
θεωρητικά θα περίμενε κανείς ότι για τα περισσότερα 
από τα μάτια που άναυδα μας κοιτούσαν, ήταν μια πράξη 
χωρίς περιεχόμενο. Και κανείς μα κανείς, σας διαβεβαιώ, 
δεν μετατοπίσθηκε απ’ τη θέση του κάνοντας μια κάποια 
κίνηση ή «γκριμάτσα» αδιαφορίας κι αντίδρασης, απ’ 
αυτές που συνήθως εμείς οι άνθρωποι, αναπαραγάγουμε 
ευχαρίστως στα πρόσωπά μας, κάθε φορά που επιχει-
ρούμε να τραυματίσουμε κάποιον αγνοώντας κάποια 

επιλογή του, που εμείς τη θεωρούμε ασήμαντη ή λιγότερο 
βασική…

Αφού «ενεπλήσθημεν αγαθών» και εξαντλήσαμε στη 
συζήτηση όλα τα περιθώρια χρόνου που είχαμε στη 
διάθεσή μας, ο Μητροπολίτης Δωρόθεος ζήτησε να ε-
νεργοποιηθούμε και πάλι σε προσευχή και ευλόγησε «τα 
περισσεύματα των κλασμάτων» της τράπεζας.

Για δεύτερη φορά εγώ ένιωσα τραγικά έκθετος στα 
μάτια των θαμώνων του restaurant, αλλά και για δεύ-
τερη φορά κατάπληκτος κατέληγα στην παρηγορητική 
διαπίστωση, ότι όλο εκείνο το πλήθος ματιών έδειχνε μια 
ευαισθησία ασύγκριτη και μάλιστα σιωπηρά επαινούσε 
τον Τσεχοσλοβάκο ορθόδοξο ιεράρχη που απτόητος κά-
τω απ’ το μεγάλο πορτραίτο του Λένιν που δέσποζε μέσα 
στην αίθουσα και θαρρείς αμείλικτα συνιστούσε σε όλους 
μας την ανάγκη για επανάσταση, εκείνος έδινε την καλή 
μαρτυρία της προσευχής του. Όχι μέσα σ’ ένα ναό που η 
προσευχή θεωρείται αυτονόητη πράξη και δικαιολογείται 
απόλυτα, αλλά μέσα σ’ ένα χώρο που διαχειρίζεται δημό-
σιο χρήμα, μέσα σ’ ένα κρατικό restaurant, όπου και στην 
καλύτερη περίπτωση η ατμόσφαιρα είναι συνήθως βαριά 
και το κλίμα άφιλο και ψυχρό για λατρευτικές επιδόσεις…

Είναι βέβαιο, βεβαιότατο, ότι αν μια παρόμοια σκηνή 
εξελισσόταν μέσα σε ένα restaurant εδώ στην ορθόδοξη 
Ελλάδα, την Ελλάδα με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και 
τις τόσο βαθιά ριζωμένες στη συνείδηση του λαού εκκλη-
σιαστικές παραδόσεις, τα δημόσια εξεταστικά βλέμματα 
θα ενοχλούνταν αφάνταστα και θα απαντούσαν αρνητικά 
και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις δεν αποκλείεται να 
άρχιζαν ακόμα και ψυχολογικό «λιθοβολισμό» σ’ εκείνο 
τον κληρικό που θα ξεκινούσε μια τέτοια πρωτοβου-
λία…».

Επαναλαμβάνω, φίλοι αναγνώστες: Τα σχόλια δικά 
σας.
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Δύο γεγονότα 
που… προβληματίζουν!!!

Εκδήλωση ΚΚΕ 
στην «Εληά» για την 

Οκτωβριανή Επανάσταση
Πολιτική εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 

των 100 χρόνων από την Οκτωβριανή Επανά-
σταση πραγματοποιεί τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 
(6:30μμ) στον πολυχώρο «Ελιά» η Τ.Ε. Ημαθίας 
του ΚΚΕ. 

Στην εκδήλωση θα προβληθεί βίντεο αφιέρωμα 
στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση 
και θα μιλήσει ο Νίκος Χριστάνης, μέλος της Κ.Ε. 
του κόμματος.

Πολύτιμες εμπειρίες 
στα βιωματικά σεμινάρια 

μητρικού θηλασμού

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν από το Κέντρο Υγείας Βέροι-
ας τα βιωματικά σεμινάρια μητρικού θηλασμού με θέμα «Στηρίζουμε 
τον θηλασμό - Μαζί!», που πραγματοποιήθηκαν από το μαιευτικό 
προσωπικό του Κέντρου 1-7 Νοεμβρίου με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (ΠΕΜΘ).

Στα βιωματικά σεμινάρια, τα οποία τα παρακολούθησαν 25 έγκυ-
ες γυναίκες και 8 θηλάζουσες, παρουσιάστηκαν τα 10+1 βήματα για 
τον επιτυχή θηλασμό, τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού για 
το νεογνό, τη μητέρα αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Τονίστηκε η 
σημασία της ενημέρωσης και της συνεργασίας για να μπορέσει κάθε 
νέα μητέρα να θηλάσει το μωρό της και να προσφέρει ότι καλύτερο 
σε αυτό αλλά και στην ίδια. Μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις οι 
θηλάζουσες μητέρες που έλαβαν μέρος στα σεμινάρια μοιράστηκαν 
πολύτιμες εμπειρίες.

Ευχαριστίες
Το Κέντρο Υγείας ευχαριστεί θερμά όλες τις νέες γυναίκες- επίτοκες 

που τίμησαν με την παρουσία τους, όλες τις θηλάζουσες μανούλες 
που κατάθεσαν την εμπειρία τους και όλο το προσωπικό για τη βοή-
θεια του. Υπενθυμίζει δε ότι στο Κ.Υ. Βέροιας τα τελευταία 3 χρόνια 
λειτουργεί το Τμήμα Προετοιμασίας Γονεϊκότητας και το Τμήμα Θηλα-
σμού, με εντελώς δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με την εγκυ-
μοσύνη, τον τοκετό (ψυχοπροφυλακτική), τον θηλασμό, τη λοχεία και 
την περιποίηση του νεογνού.

«Περιμένουμε όλα τα νεαρά ζευγάρια που περιμένουν τα μωράκια 
τους να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια και όλοι μαζί, ο καθένας από 
τη μεριά του, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια τέλεια ε-
μπειρία τοκετού και επιτυχημένο θηλασμό» αναφέρει η σχετική ανακοί-
νωση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23310-24661, 2331022332.



Μέσα σε πολύ καλό 
κλίμα μετά και την 
πρώτη νίκη που 

ήρθε μάλιστα εκτός έδρας 
έγινε η προετοιμασία των 
παικτών της Βέροιας εν 
όψει του αγώνα με την ΑΕ 
Καραισκάκης την Κυριακή 
στις 3 μ.μ.

Οπροπονητήςτηςβασίλισσαςτου
βορράΑπόστολοςΧαραλαμπίδηςδεν
έχει κανένα απολύτωςπρόβλημα α-
φούόλοιοιπαίκτεςείναιστηνδιάθεση
τουέτοιμοι καιαποφασισμένοι ναπε-
τύχουνμίαακόμη νίκηώστεηομάδα
ναφθάσειστους6βαθμούς.

ΟμόνοςαπώνείναιονεαρόςΓάλ-
λος αμυντικόςΜεντερίκ Ντεέρ που
αποχώρησεαπότηνομάδαλύνοντας
το συμβόλαιο του κοινοί συναινέσει .
Όμως στην τεχνική ηγεσία της ομά-
δαςδενυπάρχεικαμίαανησυχίααφού
στην θέσηαυτήμπορούν ναπαίξουν
και άλλοι παίκτες μεπερισσότερες ι-
κανότητες .Εκτόςφυσικά τουΚοζάκη
που ταπηγαίνειπάραπολύκαλά την

λύσημπορείναδώσεικαιοΟλλανδός
ΚάλβινΒάλιςπουμπορείτόσοστηνά-
μυναόσοκαιναανάπτυξητηνομάδα
απότηνδεξιάπλευρά.

Ταεισιτήριαγιατοναγώνα
Βέροιας-ΑΕΚαραισκάκης

Τιςτιμέςαπότα«μαγικάχαρτάκια»
τηςαναμέτρησηςμετηνΑΕΚαραϊσκά-
κηςανακοίνωσεηΠΑΕΒέροια.

Η σχετική ανακοίνωση για το κυ-
ριακάτικο (12/11, 15.00) ματς αναφέ-
ρει:

«Η διάθεση εισιτηρίων για τον α-
γώναμετηνΑΕΚαραϊσκάκης(Κυρια-
κή 12/11/2017,ώρα 15:00,Δημοτικό
ΣτάδιοΒέροιας)περιλαμβάνειτιςεξής
τιμές:

ΘΥΡΕΑ2:10€
ΘΥΡΑ3:15€

Παράλληλασυνεχίζεται η διάθεση
των εισιτηρίων διαρκείας έως και τις
13:00τηνΚυριακή12/11/2017απότα
γραφείατηςΠ.Α.Ε.

ΤΑΕΙΣΙΤΗΡΙΑΕΙΝΑΙΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΑΠΟ:

Ταεκδοτήρια τουΔημοτικούΣταδί-
ουΒέροιας

Κυριακή12/11/201710:00– έναρ-
ξηαγώνα(εκδοτήριαΘύρας1)

ΗΠΑΕΒέροια ενημερώνει ότι βά-
σει του αθλητικού νόμου ο οποίος
είναι σε εφαρμογή από 01/09/2015
ισχύουνταπαρακάτω:

Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και
για την έκδοσή τους απαιτείται επί-
δειξη αστυνομικής ταυτότητας και α-
ριθμόςΑΜΚΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε
ταυτότητααντιστοιχεί1εισιτήριο.

Τα εισιτήρια (διαρκείας ή μη) είναι
ονομαστικάκαιδενμεταβιβάζονται.

Παιδιάέως10χρονώνεισέρχονται
δωρεάν (συμπεριλαμβάνεται και το
έτος γέννησης 2007) με την επίδειξη
πιστοποιητικούγεννήσεωςήαντίστοι-
χουεπίσημουεγγράφου.Γιαταπαιδιά
που έχουν συμπληρώσει το 10 έτος
εκδίδεταικανονικόεισιτήριοκαιείναιε-
πίσηςΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗηεπίδειξηεγγρά-
φουταυτοποίησης(αστυνομικήταυτό-
τητα, βιβλιάριο υγείας,πιστοποιητικό
γέννησης,βεβαίωσηΑΜΚΑκλπ.).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙΟΙΦΙΛΑΘΛΟΙ
ΝΑΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝΕΓΚΑΙΡΩΣΕΙ-
ΣΙΤΗΡΙΑΩΣΤΕΝΑΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΟΥΣΣΤΟΓΗΠΕΔΟ».

CMYKCMYK
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Πλούσιο και αυτό το 
Σαββατοκύριακο από 
αθλητική δράση με τις 

ομάδες να δίνουν την δική τους 
μάχη στο ποδόσφαιρο το χαντ 
μπολ το μπάσκετ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
Β’Εθνική
Κυριακή12-11-173μ.μ
ΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας
Βέροια-ΑΕΚαραισκάκης

Γ’Εθνική
Κυριακή12-11-173μ.μ
ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας-Κιλκισιακός
ΑγροτικόςΑστέρας-Μ.ΑλέξανδροςΤρι-

κάλων
Καμπανιακός-Νάουσα

Χαντ μπολ Α1 ΑΝΔΡΏΝ 
Σάββατο11-11-17ώρα6μ.μ
ΔΑΚΔ.Βικέλας
Φίλιππος-ΠΑΟΚ

χαντμπολΑ1γυναικών
Σάββατο11-11ώρα4μ.μΦιλίππειο
Φίλιππος.Ν.Ιωνία
χαντμπολΑ2ΑΝΔΡΏΝ
Σάββατοστις4μ.μ
ΓΑΣΚιλκίς-Ζαφειράκης

Μπάσκετ γ’ εθνική 
Κυριακή5μ.μΔΑΚΔ.Βικέλας
ΦίλιπποςΒέροιας-Γιάννενα
ΝικόποληΠρέβεζας-ΑΟΚΒέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
Σάββατο11-11
Ζαφειράκης-Αριδαία
Αλεξάνδρεια-Μελίκη

ΕΠΣ Ημαθίας Α1 κατηγορία
ΝίκηΑγκαθιάς-Κοπανός
Μακροχώρι-ΠΑΟΚ
Παλαιοχώρι-Ν.Νικομήδεια
Αγ.Μαρίνα-Λιανοβέργι
Επισκοπή-Ροδοχώρι
Αγ.Γεώργιος-ΑχιλλέαςΝάαυσας
Άραχος-Χαρίεσσα

Το Αθλητικό Σαββατοκύριακο 
11 και 12 Νοεμβρίου 2017

ΠανέτοιμηηΒέροιαγιατηνΚυριακή
Τέλος ο Ντέερ από την ομάδα

Τα εισιτήρια του αγώνα

Απαγόρευση μετακίνησης 
φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Βέροια
Με απόφαση του Υφυπουργού

Πολιτισμού καιΑθλητισμού Γιώργου
Βασιλειάδη και ύστερα από σχετική
εισήγηση τηςΔ.Ε.Α.Β. αποφασίστηκε
η απαγόρευση οργανωμένης μετακί-
νησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης
ομάδας (ΠΑΟΚ) στοΔΑΚ «Δ. Βικέ-
λας»,τοΣάββατο11-11-2017καιώρα
18.00 όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας
μεταξύ των ομάδωνΦίλιππουΒεροί-
ας-ΠΑΟΚ, για την 6η αγωνιστική του
πρωταθλήματοςHandballPremier,προςδιαφύλαξητηςδημόσιαςτάξηςκαιασφάλειας.

ΣτηνσύσκεψηΑσφαλείαςπουέγινεστηνΒέροιαστηνέδρατηςΔιεύθυνσηςΑστυνομίας
Ημαθίαςαποφασίστηκεναδιατεθούνστηνφιλοξενούμενηομάδα(ΠΑΟΚ),80εισιτήριαγια
ανάγκεςμεμονωμένωνφιλάθλωντηςφιλοξενούμενηςομάδας.Συνολικάθαεκδοθούνγιατο
παιχνίδι550εισιτήρια.

Κλήρωση κυπέλλου
χαντ μπολ γυναικών

«Πέρασε»
στον2ογύρο
οΦίλιππος

Στηνκλήρωσηπουέγινεγιατον1ογύροτουκυ-
πέλλουχαντμπολγυναικώνοΦίλιπποςευνοήθηκε
αφούπέρασεχωρίςαγώναστονεπόμενογύρο.

Τα ζευγάρια του1ου γύρου της διοργάνωσης .
ΑντίθεταηνέαομάδατουΑΣΒέροια2017θααντι-
μετωπίσειτονΓΑΣΚαματερού

Στον 1ο γύρο του θεσμούπουθαδιεξαχθεί το
Σαββατοκύριακο 2-3Δεκεμβρίου 2017 θα αναμε-
τρηθούνοιομάδες:

ΑΣΒέροια2017-ΓΑΣΚαματερού
ΜέγαςΑλέξανδρος-ΟΦΝΙωνίας
ΑΨΛΟΦΧΙωαννίνων-ΆρηςΘ.
ΕθνικόςΚοζάνης-ΦιλώταςΦλώρινας
Οιτέσσεριςομάδεςπουπέρασανστον2ογύρο

χωρίς αγώνα είναι οι: Φίλιππος Βέροιας, ΠΑΟΚ
RED-LED,ΦέταΉπειροςΑναγέννησηΆρτας, και
HondaΠανόραμα

Η κλήρωση του 2ου γύρου (13-14 Ιανουαρίου
2017)θαγίνειτηνΤρίτη5Δεκεμβρίου2017.



Τρεις
αγωνιστικές 
σε Αραούχο 

και 
Μπίσεσβαρ
Σέρχιο Αραούχο

και Ντιέγκο Μπίσε-
σβαρτιμωρήθηκανμε
ποινή αποκλεισμού
τριώναγωνιστικών, ε-
ξαιτίας της αποβολής
τουςστοπροημερών
ντέρμπιΑΕΚ-ΠΑΟΚ,
πουέγινεστοΟΑΚΑ.

Στο 8ο λεπτό του
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, που
έγινε την προηγού-
μενη Κυριακή (5/11)
στοΟΑΚΑ για τη 10η
αγωνιστική τηςSuper
League,οΣέρχιοΑρα-
ούχο αποβλήθηκε. Ο
Αργεντινός επιθετικός
τηςΈνωσης είχε χτυ-
πήσει τον Περουβια-
νόστόπερ τουΠΑΟΚ,
ΚάρλοςΣαμπράνο.

Στο 90’+1’ ο Ντιέ-
γκο Μπίσεσβαρ χτύ-
πησε τονΤάσοΜπα-
κασέτα της ΑΕΚ και
πήρε και αυτός την
άγουσα για τα απο-
δυτήρια. Αμφότεροι
τιμωρήθηκανμεποινή
αποκλεισμού τριώνα-
γωνιστικών, ενώστον
καθένα επιβλήθηκε
πρόστιμο200ευρώ.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Γιατη2ηνίκηστηνΠρέβεζα
οΑΟΚΒέροιας

ΣτηνΠρέβεζα ταξιδεύει την Κυριακή
12/11οΑΟΚΒέροιας,γιανααντιμετωπί-
σειτηντοπικήΝικόπολη,σταπλαίσιατης
5ης αγωνιστικήςστον 2ο όμιλο της ΓΕ-
θνικής.ΗομάδατουΚωνσταντίνουΗλιά-
δηδενέχειπεριθώριαγιαάλλεςαπώλειες
και θα επιδιώξει τη δεύτερη φετινή της
νίκη, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους,
πουψάχνουντοπρώτο«ροζφύλλο»για
τηντρέχουσασεζόν.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί στοΔΑΚ
Πρέβεζαςκαισυγκεκριμέναστις17.00,με
τοννεαρότεχνικόναμηνυπολογίζειστον
Κωνσταντίνο Καπνά λόγω επαγγελματι-
κώνυποχρεώσεων.

ΝασημειώσουμεπωςχθεςΠέμπτη(9/11)πραγματοποιήθηκεηεπίσημηφωτο-
γράφησητουανδρικούτμήματος,σταπλαίσιατηςέκδοσηςτουετήσιουημερολογίου
τουσυλλόγου.


Αναλυτικάτοπρόγραμματης5ηςαγωνιστικής:
ΝικόποληΠρέβεζας–ΑΟΚΒέροιας
ΦαίακαςΚέρκυρας–ΑΠΣΠτολεμαΐδα
ΦίλιπποςΒέροιας–ΑΓΣΙωαννίνων
ΝίκηΒόλου–ΓΕΑγρινίου
ΊκαροιΤρικάλων–Εύαθλος
ΠρωτέαςΓρεβενών–Ζέφυρος‘02
Ρεπό:ΙωνικόςΙωνίας

Κανονικά θα διεξαχθούν τα πρωταθλήμα 
της ΕΠΣ Ημαθίας το Σαββατοκύριακο 
11 και 12 Νοεμβρίου. Στην Α1 κατη-

γορία η Νίκη Αγκαθιάς θα υποδεχθεί τον ΓΑΣ 
Κοπανού ενώ ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας θα παίξει 
στο Μακροχώρι με την τοπική ομαδα. 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.11.2017
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(8ηαγωνιστική)
15.00ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ
Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ

15.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ
Διαιτησία:ΛΙΟΛΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟ-

Σ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

15.00ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτησία: ΒΡΕΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ-

Σ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟ-

Σ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

15.00ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥ-

ΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

15.00ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ
Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟ-

Σ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15.00ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ
Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑΔΙΜΗ-

ΡΟΣ-ΠΙΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(3ηαγωνιστική)
15.00ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΑΟΣΥΚΙΑΣ
Διαιτησία: ΧΡΥΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ

15.00ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτησία: ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟ-

ΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤ-ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙ

15.00ΔΟΞΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
Διαιτησία:ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15.00ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΣΓιαννακοχωριου
Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟ-

Σ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.11.2017
Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 1οςΟΜΙΛΟΣ(5η

αγωνιστική)
15.00ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ
Διαιτησία:ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑ-

ΖΑΡΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

15.00ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣΚΩΝ/
ΝΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

15.00ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ
Διαιτησία:ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕ-

ΛΟΣ-ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

15.00Αγρ.Αστ.Πλατεος-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
Διαιτησία:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣΕΥΑΓ-

ΓΕΛΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

15.00ΑΕΣΧΟΙΝΑ-ΑΡΗΣΠ.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΠΙΤΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 2οςΟΜΙΛΟΣ(5η
αγωνιστική)

15.00ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΑΖΑΡΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

15.00ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟ-

Σ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥΚΑΣ

15.00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ
Διαιτησία:ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ

15.00ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτησία: ΒΡΕΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(3ηαγωνιστική)
ΤΡΙΛΟΦΟΥ 10.30ΕρμηςΤριλοφου -ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑ-

ΛΩΝ
Διαιτησία:ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΕΤΡΟΥΘΩΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ10.30ΦιλιπποςΠ.Νερων-ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ
Διαιτησία: ΓΙΑΝΤΣΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣΓΡΗΓΟ-

ΡΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ10.30ΠΟΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ -ΑΕΚΑΨΟΧΩ-
ΡΑΣ

Διαιτησία:ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥ-
ΚΑΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ10.30ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ -ΠοΞεχα-
σμενης

Διαιτησία: ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜ.

CMYKCMYK
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«1940, 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ –Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ» (Β΄ Μέρος)
Από το ημερολόγιο του αειμνήστου Δημητρίου Χ. Πολιτίδη [Μικρή Σάντα]

Τιμητική ξεχωριστή αναφορά - Μνημόσυνο 
στα πρόσωπα που παρουσιάζονται από τον συγγραφέα

Επιμέλεια:  Σοφία Πιστοφίδου-Τσόγκα
            Καθηγήτρια Φιλόλογος



78ος Πανελλήνιος 
μαθητικός διαγωνισμός 

στα μαθηματικά «ΘΑΛΗΣ» 
και 10ος Ημαθιώτικος 

Μαθητικός Διαγωνισμός «ΥΠΑΤΙΑ»
 Ο 78ος Μα-

θηματικός Διαγω-
νισμός «Θαλής» 
για τους μαθητές 
από Β’ Γυμνασίου 
έως και Γ’ Λυκείου 
καθώς και ο 10ος 
Μαθηματικός δια-
γωνισμός «Υπα-
τία» για τους μαθη-
τές της Α΄ Γυμνασί-
ου θα διεξαχθούν 
το Σάββατο 11 Νο-
εμβρίου 2017 και 
ώρα 9.00.

 Η σχετική ανα-
κοίνωση της ΕΜΕ 
και η εγκύκλιος του 
Υπουργείου Παι-
δείας υπάρχουν ή-
δη στα σχολεία

Οι μαθητές θα 
πρέπει να προσέλ-
θουν στα εξεταστικά κέντρα ως τις 8:45.

Τα εξεταστικά κέντρα της Ημαθίας είναι:
• το 4ο Γενικό Λύκειο Βέροιας για τους μαθητές της περιοχής Βέροιας
(Εργατικές Κατοικίες 59131 ΒΕ-

ΡΟΙΑ)
• το 1ο Γενικό Λύκειο Νάου-

σας για τους μαθητές της περιοχής 
Νάουσας και Ειρηνούπολης (Τέρμα 
Σπηλαίου 59200 ΝΑΟΥΣΑ)

• το 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξάν-
δρειας για τους μαθητές των περιο-
χών Αλεξάνδρειας, Μελίκης και Πλα-
τέος. (Τραπεζούντος 2, 59300 ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑ)

 
Σε οποιοδήποτε από τα τρία εξε-

ταστικά κέντρα μπορούν να προσέλ-
θουν και οι μαθητές της Α΄ τάξης των 
Γυμνασίων της Πέλλας.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να 
συνδράμουν στη διεξαγωγή του δια-
γωνισμού επιτηρώντας στη διάρκεια 
της εξέτασης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου 697 

2078526
Αλεξάνδρα Στυλ ιαν ίδου 697 

9721360
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Κάθε φορά που θα 
ανοίξω την εφημερίδα 
για τα νέα της ημέρας ή 
την τηλεόραση, αισθάνο-
μαι μια μελαγχολία που 
πολλές φορές μου δίνει 
συμπτώματα κατάθλιψης. 

Η παραβατικότητα και  οι συγκρούσεις κάποιων 
αντικαθεστωτικών με την αστυνομία, αναρωτιέμαι 
αν βρίσκομαι στην Ελλάδα. Αυτήν που γνώρισα 
τα προηγούμενα χρόνια. Τα προβλήματα πάντα 
υπάρχουν όμως το κακό παράγινε. Δυστυχισμένα 
πλάσματα, στην πλειοψηφία τους τα θύματα να 
είναι γεροντικής ηλικίας, δέχονται επιθέσεις στα 
σπίτια τους. Πολλοί  βασανίζονται με τον πιο βάρ-
βαρο τρόπο για να μαρτυρήσουν το μέρος που 
βρίσκονται οι οικονομίες τους για να τις αρπάξουν 
και να εξασφαλίσουν τη δόση τους, ενώ πολλοί  
οδηγούνται στο θάνατο. 

   Δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός. Είναι και η 
ανεργία που τις μέρες μας για να έχεις δουλειά για 
τα χρήματα της διαβίωσης της οικογένειας . Ακούω 
συχνά από τα παιδιά μου, από τα εγγόνια μου για 
τη συφορά που μαστίζει τη χώρα μας. Αλλά και 
με τους συμπολίτες μου στη συντροφιά μας  η 
συζήτηση  οδηγείται σε δυσάρεστα γεγονότα. Δεν 
επιδιώκω επαίνους λαϊκισμού, απλά θέλω να προ-
βάλλω τη δυσάρεστη εικόνα της πραγματικότητας. 
Αυτή που μας στερεί το δικαίωμα η άποψή μας να 
γίνεται σεβαστή και να έχουμε τη δυνατότητα να 

διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας. Πρόθεση μου 
είναι να προσθέσω και εγώ τη φωνή της διαμαρ-
τυρίας. Να υπενθυμίσω δε ότι και η οικογένειά μου 
είναι θύμα της καταραμένης οικονομικής κρίσης.  
Η μία κόρη μου έφυγε από χρόνια στην Ισπανία 
για καλύτερη τύχη και εργάζεται ως αεροσυνοδός 
σε Ευρωπαϊκή Εταιρία ενώ ο γιος μου με την 
κρίση απολύθηκε από την δουλειά του και πήγε 
να δουλέψει στην Αυστρία . Μετά από δυο χρόνια  
γύρισε πίσω πάλι  άνεργος. Το σλόγκαν « λεφτά 
υπάρχουν » δεν ισχύει στην περίπτωσή μου. Το 
ποιος φταίει δεν θα ρωτήσω. Το γνωρίζουν όλοι. Ε-
κείνο με το οποίο δεν μπορώ να συμβιβαστώ είναι 
ότι  οι πολιτικοί (τρομάρα τους)  καβγαδίζουν μέσα 
και έξω από τη Βουλή. Προσπαθούν με πάθος 
να διατηρηθούν στην εξουσία για να πλουτίσουν . 
Παχυλοί μισθοί  επιδόματα του αέρα και έργο ανά-
ξιο των περιστάσεων. Ανταγωνίζονται ποιος από 
όλους μπορεί να πει τα περισσότερα ψέματα και ε-
μείς να τα πιστέψουμε. Να τους εξουσιοδοτήσουμε  
και από εκεί και πέρα θα φροντίσουν για τον εαυτό 
τους. Ψηφίζω από το 1955 μέχρι σήμερα. Ύστερα 
από κάποια χρόνια κοντεύω να παραδεχτώ ότι τη 
θηλιά της αγχόνης μου εγώ την ύφανα  γιατί συμ-
φιλιώθηκα  με την ιδέα ότι οι εκλεγέντες κυβερνή-
τες κάθε φορά αισθάνονται κάποια ευθύνη για την 
τύχη και την πρόοδο του λαού μας.  

    Η λέξη « σκάνδαλο» για οικονομικά θέματα 
και υπεξαιρέσεις του δημοσίου χρήματος μας τρό-
μαζε. Τώρα μας έγινε ρουτίνα της καθημερινότητάς 
μας. Εκατομμύρια Ευρώ, προϊόντα κλοπής του δη-
μοσίου χρήματος από μίζες στέλνονται σε διάφο-
ρους  φορολογικούς παραδείσους και κρησφύγετα 
του κόσμου. Κάποιοι παρουσιάζονται στις δημό-
σιες υπηρεσίες ως αναξιοπαθούντες που χρήζουν 
συμπαράσταση. Κάποτε διάβασα σε εφημερίδα 

ότι  σε ένα χωριό όλοι οι κάτοι-
κοι ήταν τυφλοί και ανάπηροι. 
Καλά κανείς δεν το ήξερε ή δεν 
το έβλεπε? Έγινε έλεγχος α-
πό τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
να τιμωρηθούν οι επίορκοι για-
τροί.  Πόσα χρήματα πλήρωσε 
και πληρώνει το δύσμοιρο το 
κράτος για την δημοσία υγεία 
και η περίθαλψη είναι πάντα 
ελαττωματική. Αυτοί οι οποίοι 
αναλαμβάνουν τα υπουργεία 
παίζουν με τις εμφανίσεις τους 
παρουσία των ΜΜΕ το θέατρο 
σκιών κατά προτίμηση τον τα-
λαίπωρο τον Καραγκιόζη. Όταν 
θα έλθουν οι εκλογές αρχίζουν 
τα πανηγύρια των υποσχέσεων 
για οικονομική ανάκαμψη και α-
νάπτυξη. Με τα πορτοκάλια και 
τα μανταρίνια δεν μπορούμε να 
κερδίσουμε το στοίχημα. Χρεια-
ζόμαστε επενδύσεις με οικονο-
μικούς όρους που συμφέρουν 
το δημόσιο και τους πολίτες. 
Αναζητούνται ηγέτες έντιμοι και 
πατριώτες για να σηκώσουμε 
όλοι μαζί το κάρο. Διαφορετι-
κά..

Ευθύνη των πολιτικών για τα 
προβλήματα της χώρας μας

«ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ»
 Εσπερίδα για τους Αγίους Ἰωάννη 
Χρυσόστομο και Λουκᾶς τον Ἰατρό

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας πραγμα-
τοποιεί Εσπερίδα με θέμα: «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ» Ἅγιος Ἰωάννης 
Χρυσόστομος και Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 
2017 στις 18:30 στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ ΠΑ-
ΝΤΑΝΑΣΣΑ (ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ναούσης) Είσοδος 
ελεύθερη Εκδήλωση 

της «Γλυκιάς 
Ισορροπίας» 

στη Στέγη
Ο Σύλλογος «Γλυκιά Ισορ-

ροπία» Ν. Ημαθίας τιμώντας 
την Παγκόσμια Ημέρα του 
Διαβήτη διοργανώνει την Κυ-
ριακή 12 Νοεμβρίου 2017 
στις 11.00 π.μ. στην Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών στη 
Βέροια, εκδήλωση με δωρεάν 
μετρήσεις σακχάρου, ενώ στο 
φουαγιέ θα προσφέρεται κα-
φέ και σνακς. Θα ακολουθήσει 
ομιλία από τους γιατρούς: Χα-
τζηϊωαννίδη Λάζαρο, Καπράρα 
Αθηνά, Μαυροκεφαλίδη Ιωάν-
νη, Αποστόλου Αγγελική.



ΟΣύλλογοςΒλάχωνΒέροι-
αςανεβάζει τηθεατρικήπαρά-
σταση στη βλάχικη γλώσσα,
με υπότιτλους στα ελληνικά,“
Ησυμπεθέρααπό τοπεριβόλι
Cuscrapirvuliata”τηςΖωήςΠα-
παζήση - Παπαθεοδώρου σε
διασκευή τουΤάκη Γεωργίου.
Η παράσταση θα παρουσια-
στεί στο κινηματοθέατροΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ στη Θεσσαλονίκη
ΕθνικήςΑμύνης 1(έναντιΛευ-
κού Πύργου),την Κυριακή 12
Νοεμβρίου2017στις12τομε-
σημέρι.

Ηπαράσταση γίνεται με τη
στήριξη του Κέντρου Πολιτι-
σμού τηςΠεριφέρειας Κεντρι-
κήςΜακεδονίας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό13-11-2017 μέχρι19-11-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

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

Τηνπαράσταση“Ησυμπεθέρααπότοπεριβόλι
Cuscrapirvuliata”παρουσιάζειοΣύλλογοςΒλάχωνΒέροιας

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 ΤηλέφωναΦαρμακεία
Σάββατο 11-11-2017

08:00-14:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ
1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

08:00-14:30ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130

14:30-20:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-
ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

19:00-01:00+διαν.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ6 (πλατείααστικών,διπλ.Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

Κυριακή 12-11-2017
08:00-14:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

14:30-20:30ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
8223310-67530

19:00-01:00+διαν.ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Δευτέρα 13-11-2017
14:30-20:30ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601
14:30-20:30ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙΩΝ

3123310-26914
19:00-01:00+διαν.ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙ-

ΚΕΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

ΤηνΤετάρτη, 1Νοεμβρίου2017καιώρα
12:00 μμ,πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
τουΚέντρουΘεραπείαςΤραύματοςτηςΠρω-
τοβουλίας για τοΠαιδί.Τα εγκαίνια έκανεη
Εισαγγελέας τουΑρείουΠάγου κυρίαΞένη
Δημητρίου-Βασιλοπούλου,παρουσία τουσ.
Μητροπολίτηκ.Παντελεήμωνος,τουΔημάρ-
χουΒεροίας,ΠεριφερειακώνΣυμβούλων,Ει-
σαγγελέων, εκπροσώπων της εκπαιδευτικής
κοινότητας,τωνστρατιωτώνκαιαστυνομικών
αρχώνκαιάλλωνπροσκεκλημένων.

ΗκυρίαΔημητρίουκάλεσε,σεμίασυμβο-
λική κίνηση, στην υπογραφή της κορδέλας
των εγκαινίων,ώστε να καταγραφεί με έμ-
φασηηανάγκη τηςσυνεργασίαςόλων των
συναρμόδιωνφορέων και υπηρεσιών,στην
υπόθεσητηςπαιδικήςπροστασίας.

ΤοΚέντροΘεραπείαςΤραύματοςθαδέ-
χεταιπεριστατικάαπόόλη τηΒόρειαΕλλά-
δα,παιδιώνπου κακοποιήθηκαν (ιδίωςσε-
ξουαλικά)καιθαασχολείταιμετηδιάγνωση

και την τεκμηρίωση της κακοποίησης, ενώ
θα επακολουθεί η συστηματική και επιστη-
μονικάπλήρηςθεραπεία τουπροκληθέντος
τραύματος.

Για την πραγματοποίηση του μεγάλου
αυτούστόχου, ηΠρωτοβουλία για τοΠαιδί
ευχαριστεί πρωτίστως την οικογένεια του
κυρίου Νίκου Κουτόβα, που συνέβαλε τα
μέγισταστην ολοκλήρωση της δωρεάς του
αείμνηστουΙωάννηΚούσιου.

Ακόμη, ευχαριστούμε από καρδιάς τους
χορηγούςπουσυνέβαλανστηνπραγματο-
ποίησητουέργου:

1.ΤηνΕταιρείαSTOIXIMAN SERVICES
A.E.γιατησημαντικήχρηματικήχορηγίατης.

2.ΤηνΟικογένειατουκυρίουΝίκουΚου-
τόβα,γιατηνοικονομικήυποστήριξη.

3.ΤηνΕταιρείαTedescoS.A.γιατηντοπο-
θέτησητωνσυνθετικώνκουφωμάτων.

4.ΤηνΕταιρείαBRIGHTA.E.γιατηχορή-
γησηφωτιστικώνσωμάτων.

5.ΤηνΕταιρείαΝικόλαοςΓ.Γκίκας&ΣΙΑ
Ο.Ε.γιατηχορήγησηδαπέδουLaminate.

6.ΤηνΕταιρείαMetalsustem-ΧοστελίδηΑφοι
Ο.Ε.γιατηχορήγησηθωρακισμένηςπόρτας.

7.ΤουςΑφουςΑναστασιάδηγιατηνχορή-
γησηεσωτερικώνθυρών.

8.Την«ΠαυλίδηΜ.Ε.Π.Ε.»γιατηχορή-
γησηπλακιδίων.

9.ΤονκύριοΓιάννηΒουνάτσοτης«Κω-
τσόβολος» για τη χορήγηση ενός δέκτη τη-
λεόρασης.

10.Την«ΟΛΥΜΠΟΣ»τωνΑφωνΜητσιγκό-
λα&Α.Πάσχου,γιατηχορήγησηπλακιδίων.

11.ΤοκατάστηματουΓιώργουκαιτηςΕ-
λένηςΤσαμήτρου(πόμολα-κρεμάστρες) για
τηχορήγησηπροϊόντωντου.

12.Τοκατάστημα«ΠρόϊοςInteriors»(κουρ-
τίνεςκλπ)γιατηχορήγησηπροϊόντωντου.

13.ΤοναλουμινοκατασκευαστήκύριοΓιώρ-
γοΚοτσίδηγιατηνεθελοντικήτουεργασία.

AΠΟΤΟΔ.Σ.

Ευχαριστήριο για τα εγκαίνια του Κέντρου θεραπείας τραύματος ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

“Ανηηχώτηςφωνήςτους
χαθεί,θαχαθούμεκιεμείς...”
ΤηνΠαρασκευή 17 Νοεμβρίουστις  8.30 μ.μ. στηνΑντωνιάδειοΣτέγη

ΓραμμάτωνκαιΤεχνώντοσύνολοΈκφρασηςκαιΔημιουργίαςτουΜουσικού
ΣχολείουΒέροιαςθαδιοργανώσειμιαξεχωριστήσυναυλίαμετίτλο“Ανηηχώ
τηςφωνής τους χαθεί, θα χαθούμε κι εμείς...”Ο τίτλος είναιπαρμένοςαπό
έναποίημα τουΠώλΕλυάρ καιπεριγράφει τοπεριεχόμενο της εκδήλωσης
πουείναιαφιερωμένηστην44ηεπέτειοτηςεξέγερσηςτουΠολυτεχνείου.Τη
μέρα εκείνηπουμίαομάδαφοιτητών,πουδενήτανπολύμεγαλύτεροι από
τουςμαθητέςπουδιοργανώνουντησυναυλία,ταέβαζανμεέναολοκληρωτι-
κόκαθεστώςκαιαψηφώνταςκάθεκίνδυνο,σφράγισανμετουςαγώνεςτους,
τηνιστορίατηςσύγχρονηςΕλλάδας.Σαςπεριμένουμεόλουςνααπολαύσετε
τηνυπέροχηδουλειάτουσχολείουσεμιασυναυλίαπουπολύπιθανόναμην
μπορούσαμεναπραγματοποιήσουμε,ανδενυπήρχεαυτήηομάδαφοιτητών
πουπάλεψανγιατηνελευθερίατηςέκφρασηςκαιτηςδημιουργίας.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:τηλ.2331065787,
e-mail:mail@gym-mous-veroias.ima.sch.gr



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά δι-
αμέρισμα από 80 έως

90 τ.μ.,σεοικοδομήέως

20ετίας,από ιδιώτη,στις

περιοχές:Καλλιθέα,Προ-

μηθέας ήΑνοίξεως, από

2ο όρ. και πάνω. Τηλ.:

23310 43365 & 6946

765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη
οικοδομή με όλα τα κο-

νφόρ και πολλά έξτρα

στην οδό Γρεβενώνστη

Βέροια. Τιμή λογική.

Τηλ.:6982993632,6949

215864,6934971109.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο
προσόψεως που μετα-

τρέπεται σε στούντιο,

30 τ.μ., στην Πλ. Πλα-

τάνων, σε τιμή ευκαιρί-

ας.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα

45 τ.μ. στο κέντρο της

Βέροιας(Κεντρική5-δί-

πλα στο Επιμελητήριο),

μεπατάρι 30 τ.μ., αυτό-

νομη θέρμανση και θέ-

ση πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 95 τ.μ. με θέα το

Αρχαιολογικό Μουσείο,

μεΑτομ.Θέρμανση, 2Δ-

ΣΚ, καινούργιοασανσέρ,

2ος όροφος, 40.000 ευ-

ρώ.Τηλ.: 6945 122583.

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΡΑΧΙΑ  πωλούνται
τρία οικόπεδα από 400

τ.μ. το καθένα, μεμονω-

μέναήόλαμαζί,στοκέ-

ντρο του χωριού, πίσω

από το Σχολείο. Τηλ.:

2331020051.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  πω-

λείται οικοπεδοχώραφο

4.750μέτρα,έγινεΠράξη

Σχεδίου, κοντά στοΛύ-

κειοΜακροχωρίου.Τηλ.:

6979083821.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
με ροδάκινα και πομώ-

να στην άσφαλτο 7.500

τ .μ. ,  κοντά στην.Αγ.

Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-

γιο. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με
ροδακινιές (δένδρα 7ετί-

ας)μεπομώνα,εκτάσεως

10.500 τ.μ. εντός συνοι-

κισμού Κυδωνοχωρίου

(ΜΟΥΣΤΑΛΙ). Τηλ. επι-

κοινωνίας: 2331023184,

6976 631156,  6977

511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ74, ενοικι-
άζεταιδιαμέρισμα55 τ.μ.,

3οςόρ.,κεντρικήθέρμαν-

ση,πάρκιγκ,ηλιακό.Τηλ.:

2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέ-
ρισμα65 τ.μ.στο κέντρο

της Βέροιας, πάροδος

Μερκουρίου Καρακω-

στή 1, 1ος όροφος, σα-

λόνι, κουζινα, δωμάτιο,

W.C.-μπάνιο, χωλ,μπαλ-

κόνι, με αυτόνομη θέρ-

μανση.Πληρ.τηλ.:23310

65745&6976688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειοδιαμέρισμα (πραγμα-

τικός λουλουδότοπος) με

εξωτερική θέα και μπαλ-

κόνι στην οδό Γρεβενών

11 καιΕρμού (γωνία) με

ατομική θέρμανση (κα-

λοριφέρ), ηλιακό θερμο-

σίφωνο (ζεστό νερό) και

με κλιματισμό καιπολλά

έξτρα.Τηλ.:6982993692,

6943 215864,  6934

571105.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 2ΔΣΚ κοντά

στηνΑνοίξεως μεΑ.Θ.,

2ος όροφος, 250 ευ-

ρώ. Τηλ. 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρ ισμα με  1ΔΣΚ,

Α.Θ.  στη  Βεν ι ζέλου

επιπλωμένο 160 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.
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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.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ολο-
καίνουργιο studio 35 τ.μ.
πλήρωςεπιπλωμένοκαιε-
ξοπλισμένο με τηλεόραση,
κλιματισμό, ηλ. θερμοσί-
φωνα,Wi-Fi,θέσηπάρκιγκ
καιπλυντήριοσενεόδμητη
οικοδομή, στο κέντρο της
Βέροιας.Πληροφορίεςστο
τηλ:6948457059.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Καζαντζά-
κη 21, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέραΔΚWC, μεγάλο μπαλ-
κόνι, σε νέα οικοδομή, 1ος
όρ., ντουλάπα, έξτρα απο-
θήκη. Τηλ.: 23310 71653 &
6984427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα (δωμάτιο-σαλοκουζί-
να)πλήρωςεπιπλωμένηκαι
με όλες τις ηλεκτρικές συ-
σκευές σε διώροφο, χωρίς
κοινόχρηστα στην περιοχή
Ωρολογίου. Ενοίκιο: 220 ευ-
ρώ.Τηλ.:2331068080.

ΠΙΕΡΙΩΝ 6, ενοικιάζεται
κατάστημα, δίπλα στην Ε-
θνικήΤράπεζα, περίπου 60

τ.μ.,μευπόγειο60 τ.μ.
Τηλ.:6945543578.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο OPEL,
πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-
πωλείο στη Βέροια, με
σταθερήπελατεία.Τηλ.:
6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ε-
ταιρίαΟλύμιαΓη,μεέδρα
τοΔιαβατό, κοπέλα για
τολογιστήριο.Τηλ.:6987
791718&2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή
κύριος για φροντίδα και
περιποίησηηλικιωμένου.
Τηλ.: 23310 25176 &
6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοαπό
εταιρία αυτοκινήτων για
το τμήμαανταλλακτικών
μεπολύκαλήγνώσηΗ/Υ,
αγγλικώνκαιγνώσειςμη-
χανολογίας.Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρεο-
πωλείοστηΒέροια, κρε-
οπώληςγιαπλήρηεργα-
σία. Τηλ. επικοινωνίας:
2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτωναπόεπιχείρη-
σηστηΒέροια,γιαπλήρη
απασχόληση. Ικανοποιητι-
κήαμοιβή.Ώρεςεπικοινω-
νίααπό9.00π.μ.έως6.00
μ.μ.Τηλ.:2331071553&
2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-
τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι
φροντίδα κυρίας με σο-
βαρόκινητικόπρόβλημα,
μεκαροτσάκιμεταφορικό
μέσοθαεκτιμηθεί.Τηλε-
πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από 22 έως 40 ετών,
δίπλωμα οδήγησης Γ΄

κατηγορίας, γνώστης χειρι-
σμού κλαρκ. Τηλ.: επικοι-
νωνίας:6976777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-
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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

ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑ-
ΣΤΗΡΙΟ τροφίμων ζη-
τείται αποθηκάριος.Α-
παραίτηταπροσόντα:

-Εμπειρία
-Ηλικίαέως35ετών
-Χρήση ηλεκτρικού

ανυψωτικού(Κλαρκ)
-Κάτοχοςμεταφορι-

κούμέσου
-Βιογραφικόσημείωμα
Τηλ. επικοινωνίας:

2331070401.
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ΡΙΑ ζητείται κύριος άνω
των30ετώνμεάνεσηλό-
γου και ευχέρειαστις δη-
μόσιεςσχέσεις νααναλά-
βειεταιρίαστοΝομό.Τηλ.:
6934888738κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίασεsportcafeσαν
σερβιτόρα για πρωινή ή
απογευματινή εργασία,
στο κέντρο της Βέροιας.
Τηλ.:6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με
μεταφορικόμέσογιακαφέ

ουζερί στοΜακροχώρι απέ-
ναντι από το παλιό κρατικό
ΚΤΕΟ, για απογευματινέςώ-
ρεςαπό4.00μ.μ. έως01.00
μ.μ.Τηλ.:6977755040,6983
469968&2331041541.

ZHTEITAI κοπέλα για ερ-
γαστήριο ζαχαροπλαστικής
στηΒέροια.Ηλικίααπό25-35
ετών,ελληνίδα.Οποιαδήποτε
εμπειρία θα ληφθεί υπόψιν.
Τηλ.: 2331022174,ώρες για
πληροφορίες8.00-13.00.

ΑΠΟ ΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίηση και φροντίδα ε-
ντός του δικού της σπιτιού
στηΝάουσα,ηλικιωμένηςκυ-
ρίας.Τηλ.:2332023475.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φύλαξηκαιπεριποίησηηλικι-
ωμένωνσε24ωρηβάση.Τηλ:
6993678697&6947705456.

ΚΥΡΙΑβοηθόςνοσηλεύ-
τριαςαναλαμβάνει τηφρο-
ντίδακαιπεριποίησηασθε-
νώνστοΝοσοκομείοήστο
σπίτι(νοσούντων-νοσηλευο-
μένων)ασθενώνγιαόλεςτις
ώρες (ημέρα-νύχτα).Τηλ.:
6944278448καΕύα.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
με πείρα και αγάπη για τα
παιδιά, με ειδίκευση στην
ψυχολογία του παιδιού, α-
ναλαμβάνει τη φύλαξη και
το διάβασμα παιδιών. Τηλ.:
6987180655.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδαηλικιωμένων&καθα-
ρισμασπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος

ΑΠΘμεειδικότητασταΑρχαία,
παραδίδειμαθήματασεμαθητές

Γυμνασίου-ΛΥκείου,μεμνωμέ-
νακαισεγκρουπ.Διανέμονται
σημειώσεις.Τηλ.:6980160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθημα-
τικός με πολυετή πείρα πα-
ραδίδει μαθήματα για όλα τα
επίπεδα σε μαθητές Γυμνα-
σίου,ΛυκείουκαιΕΠΑΛ.Ανα-
λαμβάνειπροετοιμασίαγιατις
Πανελλαδικέςεξετάσεις.Τιμές
λογικές.Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣ με φροντιστηριακήπεί-
ρα και ειδικότητα στηνΈΚ-
θεση, παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασε μαθητέςΔημο-
τικού, Γυμνασίου,Λυκείου,
μεμονωμένα και σε γκρου-
πάκια.Τιμέςπροσιτές. Τηλ.:
6973707829.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,Ηλ.
Συσκευές-Τιμή:120€

ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίςκοινόχρηστα
,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio35 τ.μ., κα-
τασκευή1972,ενιαίοςχώρος ,έχεικαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαι ξυλόσομπα ,1
οςόροφος,ενοίκιομόνο130€,Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψιμο
από10/11/2017.

Κωδ23261ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
40τ.μ.,επιπλωμένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο3οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,σεπράγματι
καλήκατάσταση,ατομικήθέρμανσημεκλιματι-
στικό,ελάχιστακοινόχρηστακαισεπολύκαλή
τιμήμόνο150€

Κωδ:24092 -ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότα-
τηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
ΚλιματισμόInverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά,έχει
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,πολύ
φωτεινή.Τιμή:180€

Κωδ:24305-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας77τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Αποθήκη,Τέντες-Τιμή:200€

Κωδ:23808-ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας87 τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινί-
ουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.

Κωδ:23702-ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανακαι-
νισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1989καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:210€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά

κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου280€,

Κωδ:23211 -ΤριπόταμοςΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ. ισόγειομεμι-
κρήαυλήδικήτης .Είναιδύοεπιπέδωνκαι
αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτιαστονόροφο
,Σαλονοκουζίναστοισόγειοκαιμπάνιο.Είναι
κατασκευασμένη το1970και διαθέτει θέρ-
μανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,μίααποθήκη ,
Τζάκικαι Ηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:220€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424-ΩΡΟΛΟΙ Αποθήκησυνο-

λικήςεπιφάνειας80τ.μ.σεημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:100€

ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,ισόγεια,κατα-
σκευή78,σεκαλήκατάσταση,ενιαίοςχώρος
,οιχώροι τουλειτουργικοί,γωνιακό,σετιμή
προσφοράς200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα -Τιμή:
100€

Κωδ:23657 -ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας28 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
με Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,Διπλάτζάμια
-Τιμή:150€

Κωδ:23811-ΩΡΟΛΟΙενοικιάζεταικατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο, .Είναικατασκευασμένοτο1987και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια-Μίσθωμα180€

Κωδ:23795-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1990καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έπιπλα,Διπλά
τζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:250€

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ. -Τιμή:
140€.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
70τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελεί-
ταιαπόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1975καιείναιφωτεινό,ανακαινισμέ-
νομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24637-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπί τηςο-
δούΚεντρικήςκατάαποκλειστικότηταΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας100τ.μ. Ισόγειο
μεεπιπλέονπατάρικαιμεγάλουπόγειο.Είναι
κατασκευασμένο το1992καιδιατηρείταισε
καλήκατάσταση.Τιμή:μόνο250€.

Κωδ:24676 -ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας123τ.μ. ισόγειογιακάθε
χρήση  εκτόςυγειονομικούενδιαφέροντος .
Αποτελείταιαπό4Χώρους,καιWC.Διαθέτει
καιμίααποθήκη80τ.μ.,Τιμή:550€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή ,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο
μίσθωμα1.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24146 -ΚαλλιθέαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταυπόγειοΠάρκινγκκλει-
στόσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13845-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας73τ.μ.ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1973καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΞύλινα,

-Τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο16.000€.
Κωδ:13813 -ΚέντροσταΚΤΕΛκοντά

ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
75τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1969καιδια-
θέτειΚουφώματαΞύλινα.Χρήζεισυνολικής
ανακαίνισης.Τιμή:35.000€.

Κωδ:13834-ΚέντροστηναρχήτηςΒενι-
ζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίναξεχωριστήκαιμεκαινούργιομπάνιο
.Έχεικαινούργιααλουμινίουκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικίααξι-
ώσεων,μεάνετουςχώρους,μεθωρακισμένη
πόρτακαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ .Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14588-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας90 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1967καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη ,Κήπο,
Σκαλιάεισόδου-Τιμή:85.000€

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά ,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95τ.μ. ισόγεια.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Ανοι-
χτωσιά,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:83.000€

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιαπο-

θήκημεγάλημεάδειαγιαπάρκινγκ468τ.μ.,
μεχωρητικότητα16αυτ/των ,κατάλληλοκαι
γιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,ξεχωριστόακί-
νητο,τιμή110.000€.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,

κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατομι-
κήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστικά,
άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούςαγορα-
στές,τιμή23.000€,

Κωδ:14207-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

τ.μ.,ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πα-
τάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάλη
βιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,κατάλ-
ληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγια
έναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο90.000€,

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις , τιμή
πώλησηςμόνο80.000€,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13863ΛΑΖΟΧΩΡΙ,πριν τοχωριό

πάνωστηνάσφαλτοπωλείταιχωραφοοικόπε-
δο6.875τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοσετιμή
ευκαιρίας,μόνο70.000€,

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

Κωδ.13857ΠωλείταιαγροτεμάχιοστοΚα-
λοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.με
νερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ.14299ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο500τ.μ.,

καιμεημιτελέςκτίσμα ,έχειάριστηπροβολή
καικαλόπροσανατολισμό,εκπληκτικόσίγου-
ρακαιαξιόλογογιαεπένδυση,μίαπολύσπά-
νιαευκαιρίασετιμήπραγματικάχαμηλή,μόνο
55.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετικά
καλόσημείο προσφέρεται οικόπεδοσυνολι-

κήςεπιφάνειας744τ.μ.κατάλληλογιαοικοδο-
μή Τιμή:200.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,βλέ-
πεισεδύοδρόμους,χωρίζεταικαισεδύοάρ-
τιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα,τιμή100.000€,

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
150.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1.119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμή:45.000€

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14267-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο .Είναικα-
τασκευασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομημεσόμπα,ΚουφώματαΑλουμινίου
καινούργια ,Ανελκυστήρακαιθέσηστάθμευ-
σηςστηνΠυλωτή , έχει επίσηςκαι Ηλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμήευκαιρίαςμόνο55.000€

Κωδ:14235-ΠεριοχήΔοβράψηλάΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταμίαπολύσπά-
νιακαιμεΠανοραμικήθέαΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας110τ.μ.σεδύοεπίπεδακαι
σεοικόπεδο4.250τ.μ.μεεκπληκτικήθέανα
βλέπειόλητηΒέροια.Είναικατασκευασμένη
το1984 .Χρήζεικάποιωνεργασιώνολοκλή-
ρωσης ,ηδε τιμή τηςείναιστηνκυριολεξία
τζάμπα,μόνο110.000€.

Κωδ:14248-Μακροχώρικοντάστοπρώ-
ηνΔημαρχείοΟικόπεδομεμεγάληπρόσοψη
σεδρόμο,συνολικήςεπιφάνειας458τ.μ.Τιμή:
40.000€.

κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218
τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία,καταπληκτικόοικόπεδο,σχε-
δόνχαρίζεται,σετιμήπράγματιχαμηλήμόνο
10.000€

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

του Σαββατοκύριακου
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κομ-

μωτές-κομμώτριες και

μανικιουρίστεςγιακαι-

νούργιο κομμωτήριο

στοκέντροτηςΒέροιας,

στηνπεριοχήπλατείας

Αγ.Αντωνίου.Τηλ.:6972

168686&2351032210.
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.

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

ψη,πωλητήμεεμπειρίαστιςπωλήσεις.Αποστολήβιογραφικούκαι
συνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας09:00π.μ.με14:00μ.μ.Τηλ.
Κέντρο:2331027102μεεσωτερικότονούμερο4.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

λατολόγιο και πλήρη εξοπλισμό. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Τηλέφωνο:6974030000ώρες9.00π.μ.
-1.00μ.μ.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοειδών
ΗΡΑΕΠΕ, δέχεται αιτήσεις γιαπροσλήψεις εποχικούπρο-
σωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίαςκαθημε-
ρινάεκτόςΣαββάτουκαιΚυριακήςαπότις9.00π.μ.έωςτις
2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεερ-

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

ΑΒΕΕ) σε διπλογραφικά βιβλία 
(Γ΄ κατηγορίας), αναλαμβάνει 
λογιστήρια ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ &

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791



18 11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει μαθήμα-
τα σε παιδιάΔημοτικού-Γυμνα-

σίου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6934

840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μα-
θητές δημοτικού, γυμνασίου και

λυκείου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.επι-

κοινωνίας:6976802836.

ΔΑΣΚΑΛΑ Πτυχιούχος του
Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κάτοχος

πτυχίουProficiency,παραδίδειιδι-

αίτεραμαθήματασεμαθητές/τριες

Δημοτικού, σε όλα τα μαθήματα

και σταΑγγλικά. Τιμές προσιτές.

Τηλ.Επικοινωνίας:6943908929.

ΙΤΑΛΙΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυ-
χιούχος πανεπιστημίου Ιταλίας,

με μεταπτυχιακές σπουδές στο

ΑΠΘ, παραδίδει μαθήματα ιταλι-

κών. Όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα

καισεgroups,προετοιμασίαγιαε-

ξετάσεις,υποστήριξησεφοιτητές.

Τηλέφωνο:6937844084.

ΚΑΘΗΓΗΤΡ ΙΑ  Γαλλ ι κών

απόφοιτος  Α.Π.Θ. ,  κάτοχος

Proficiency,μεπολυετήπείρα,πα-

ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα γαλλι-

κών και αγγλικών σε όλα τα επί-

πεδα. Ενισχυτικη διδασκαλία για

τα μαθήματα του σχολείου.Τιμές

προσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6907

042956.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, πτυχι-
ούχος τουΠαιδαγωγικούΤμήμα-

τος ΕΙδικήςΑγωγής Βόλου, ανα-

λαμβάνει τηνπαράλληληστήριξη

νηπίων και μαθητώνΔημοτικού,

ιδιαίτερα μαθήματα καθώς και

δημιουργική απασχόληση-φύλα-

ξη. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6955

331841.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙ-
ΚΩΝ απόφοιτη τουΑΠΘπαραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σεπαιδιά

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκείου

και ενήλικε επίσης, αναλαμβάνει

την καθημερινή μελέτη σεπαιδιά

Δημοτικού. Τιμές πολύπροσιτές.

Τηλ.:6972119753.

ΕΙΔΙΚΗΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,Πτυχι-
ούχος τουΠαιδαγωγικούΤμήμα-

τος ΕιδικήςΑγωγής Βόλου, ανα-

λαμβάνει τηνπαράλληληστήριξη

νηπίωνκαιμαθητώντωνπρώτων

τάξεων τουΔημοτικού, καθώςκαι

κατ’οίκονμαθήματα.Τιμέςπροσι-

τές.Τηλ.:6979818703.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) πλυντήρια

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.
ΚΕΝΤΡΟανώγειο1Δ-ΚΛ.30τ.μΕυκαιρία7500€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ60000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα, 2ΔΣΚ-WCπανεμορφο2οςμεΑ.Θ.
40000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙπποκρατειο93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο
52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.3ος 105 τ.μ μεΘεση,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ 2ΔΣ-Κ  Θέα,αποθ. Α.Θ ανα-
καιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφοδιαμερισμα3ΔΣΔΚΑ.ΘΘεα
καιαερα80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο  30 τ.μμε θεα,προ-
σοψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα35000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35 τ.μ ευχαριστο,τελικη τιμη
10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1ΔΣΚεπιπλωμενοΑυτ.Θερμ.ξυλ.παραθ.160€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ4ΔΣΚΩΡ/ΣΗΠαρκιγκκαινουριο400€

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1Δ-Σ-Κ προσοψη, ξυλιν πα-
ραθ.Α.Θ.170€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ. σ.δ
0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια28000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κοντα στου Τσεσμελη 19 στρ.με
επιτραπεζια, μετοχήΠομόνας κ μπεκακια 3000€ το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑπροςΧαρίεσσα18στρ.36000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6500 τ.μ. κοντα στο χωριο 30.000€
ΤΩΡΑ24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝ καταστ.25 τ.μ κατάλληλο και για γκαραζ
23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

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.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτι-
κή εμπειρία και εξειδίκευση
στς μεθόδους διδασκαλίας
Γλώσσας καιΜαθηματικών
καθώς και κάτοχος άδειας
διδασκαλίας αγγλικών πα-
ραδίδει μαθήματα ελληνικών
καιαγγλικώνσεμαθητέςδη-
μοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύπροσιτές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6980973819.

ΠΩΛΕΙΤΑΙσόμπαπέλλετεσωτερικούχώρουκαιαερόθερμη,
ιταλική,μάρκαςLaNordica-ExtraFlame,συνδέεταιμεκαλορι-
φέρ,μοντέλοiside102020,5Kw-Kw-H2O-15,7Kw,Kv-χώρο
-3,1Kwέως150τ.μ.,χρώμαμπορντώ.Τηλ.:6984870277.
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ρούχων, ψυγείο και ηλεκτρική

κουζίνα ελαφρώς μεταχειρισμένα

και β)πλήρεςφοιτητικό δωμάτιο

λευκό, καναπέδες ΙΚΕΑ και διά-

δρομος γυμναστικής.Πληρ. τηλ.:

6978 335129& 2310 813678 κα

Χριστίνα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ
σε άσπρο χρώμα, με στρώμα

και υφασματάκιαπροστατευτικά,

σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-

καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH),  πλυντήρ ιο  π ιάτων

(DIHR-Ιταλ ικό) ,  φρα-

πιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέως τύπου),

τοστιέρα (επαγγελ-

ματική 2 εστιών), 2

στρογγυλά τραπέζια,

7 καρέκλες (με κου-

παστή)και8ψηλάσκαμπό.Πω-

λούνται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:

6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυρια

από50ετώνέως70γιασοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμοςμεα-
νώτερη μόρφωση ζητεί γνωριμία

με κοπέλα ευχαρίστου χαρακτή-

ρα.Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις με χαμηλά

εισοδήματα για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-
ποχρεώσεις ζητά κυρία μέχρι 50

ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6984040769.

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλούνται 8φωτιστικά για
επαγγελματικό χώρο (τύπου σκαφάκι) λευ-
κούχρώματος,κομπλέ,μετιςλάμπεςτουςκαι
ανακλαστήρεςσε άριστη κατάσταση, όλαμαζί
ή μεμονωμένα.Τηλ.: 23310 66913 (από 9.00
π.μ.-3.00μ.μ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

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.



PΟι κυβερνήσεις πέφτουνε / η ε-
πιτροπεία μένει...

PΝα δείτε που και του Νταλάρα 
το έργο σ’ αυτή τη χώρα μετά θά-
νατον θα αναδειχθεί.

PΕκτός κι αν η φαντασία μου τα 
φταίει.

PBy the way. Πώς λέμε κατά 
φαντασίαν ασθενής; Ε, τώρα έ-
χουμε και το κατά φαντασίαν πε-
τρέλαιο.

PΕγώ ας πούμε βάζω τόσο λίγο 
πετρέλαιο στο σπίτι, που ο πετρελαι-
άς μου έγινε κολλητός με τον ντιλιβε-
ρά μου.

PΩς καθημερινοί επισκέπτες...

PΦανταστείτε ότι το φορτηγό με 
το πετρέλαιο κατά τη διαδικασία του 
γεμίσματος δεν κάνει καν στάση.

PΤο λες και πετρέλαιο κίνησης 
ε;

PΚαι δεν το λες και γέμισμα δη-
λαδή.

PΈνας γείτονας είδε το βαρέλι 
στον λέβητα μετά την παραλαβή 
και μου ρώτησε: Το γέμισες ή το 
άδειασες;

PΈλα μου ντε!

PΠού είναι τα καλά τα χρόνια 
που στο σπίτι και στο αυτοκίνητο 
μάς ρωτούσαν: Να το φουλάρω;

PΤώρα πας στο βενζινάδικο, βγά-
ζεις στο παράθυρο δεκάρικο και σου 
ρωτάνε: Πόσο να βάλω;

PΈχουν δει και τάλιρα τα μάτια 
τους κι αυτούς...

PΚατά τα άλλα. Πάω γυμναστήριο 
πανεπιστημιακού τύπου. Γράφτηκα 
αλλά δεν πατάω.

PΤης... τριτοβάθμιας και η αγά-
πη. Παντρεύτηκε αλλά δεν μαγει-
ρεύει.

PΡαδιενέργεια εντοπίστηκε στη 
χώρα. Ψέκασμα που δεν αντιλήφθη-
κε κανείς. Κι αφήστε τους άλλους να 
μετρούν αεροπλάνα.

PΒγήκε το διαζύγιο της Αθη-
νάς με τον ατακτούλη Αλβάρο ντε 
Μιράντα. Τώρα η κοπέλα ψάχνει 

γαμπρό που να 
έχει μεγαλώσει 
με μερέντα.

PΈχουμε ελ-
πίδες λοι-
πόν...

PΤο διαζύγιο βγήκε κοι-
νή συναινέσει. Δεν άντεξε 
άλλο μακριά μου.

PΚαι:
Πεθαίνει κάποιος και πε-

ριμένει στον προθάλαμο 
επιλογής για παράδεισο ή  
για κόλαση κάθεται και πε-
ριμένει την σειρά του. Εκεί 
υπάρχουν πολλά μεγάλα 
ρολόγια τοίχου που καθένα 
γύριζε με διαφορετική ταχύ-
τητα. Απορεί ο μακαρίτης και 
μετά από πολύ σκέψη απο-
φασίζει να ρωτήσει τον Άγιο 
Πέτρο.

-Άγιε Πέτρο, γιατί κάθε 
ρολόι γυρνάει με διαφορετι-
κή ταχύτητα;

Του απαντάει ο Άγιος:
-Κάθε ρολόι αντιστοιχεί 

σε μια χώρα της γης και αντιστοιχεί 
με τη συχνότητα των απεργιών στην 
χώρα. Π.χ. αυτό που γυρνάει σιγά 
- σιγά είναι της Αγγλίας. Εκείνο που 
γυρνάει πολύ γρήγορα είναι της Ιτα-
λίας. Το ακίνητο στο βάθος είναι της 

Γερμανίας...
-Και της Ελλάδας ποιο είναι;
-Αααα, αυτό το πήρε ο Ύψιστος 

για ανεμιστήρα!
Κ.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

του Σαββατοκύριακου11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201720

Πληρώνουν 2,5 εκατ. ευρώ 
προκαταβολή τους 
τευτλοπαραγωγούς 

για το 2017
- Μέχρι τα Χριστούγεννα η εξόφληση

Εντολή να δοθεί 
στους τευτλοπαρα-
γωγούς το ποσό 
των 2,5 εκατ. ευρώ 
για μέρος της πα-
ραγωγής που πα-
ρέδωσαν το 2017 
έδωσε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός 
Οικονομίας και Α-
νάπτυξης Αλέξης 
Χαρίτσης. Η επί-
σημη ανακοίνωση 
αναμένεται να γίνει 
τη Δευτέρα. Όπως 
αναφέρουν εκπρό-
σωποι των τευτλοπαραγωγών, τις επόμενες μέρες θα πληρωθεί η προκαταβολή της 
παραγωγής του 2017, ενώ η εξόφληση αναμένεται να γίνει πριν τα Χριστούγεννα.

Να σημειωθεί ότι φέτος καλλιεργήθηκαν περίπου 70.000 στρέμματα τεύτλων. 
Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην καλλιέργεια αλλά στην Ορεστιάδα με τις αλ-
λαγές στη διοίκηση 
της ΕΒΖ καθυστέ-
ρησε να ανοίξει το 
εργοστάσιο και τους 
έπιασαν οι βροχές. 
Όπως αναφέρουν 
τευτλοπαραγωγοί 
της Ημαθίας, αν δι-
οίκηση και κυβέρνη-
ση δεσμευτούν ότι 
οι πληρωμές στους 
τευτλοπαραγωγούς 
θα γίνονται μέχρι το 
τέλος κάθε έτους, η 
καλλιέργεια τεύτλων 
θα ξεπεράσει τ ις 
100.00 στρέμματα 
στη χώρα μας.
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