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Βαρίδια που φεύγουν
και μένουν

  Μέσα στις επόμενες μέρες θα συζητηθούν στο 
δημοτικό συμβούλιο Νάουσας οι εκκαθαρίσεις της 
ΤΑΒ στα 3-5 Πηγάδια και της ΕΤΑ στο άλσος του Αγίου 
Νικολάου. Δύο άλλοτε κραταιές δημοτικές επιχειρήσεις 
με πανελλήνιο γόητρο, που όμως κατέληξαν να 
αποτελούν βαρίδι για τον Δήμο Νάουσας, ειδικά μετά 
το 2010 που έγιναν Α.Ε.
  Η “καλή” είδηση του τέλους μιας κατιούσας 
διαδρομής με λύση των επιχειρήσεων, γίνεται δυστυχώς 
κάκιστη στο άκουσμα των ποσών και των ανοιγμάτων 
που συνοδεύουν οι εκκαθαρίσεις τους. Ποσά που 
θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τον προϋπολογισμό του 
Δήμου τα επόμενα χρόνια, ειδικά σε περιόδους πάρα 
πολύ δύσκολες για την Αυτοδιοίκηση.
  Φάρος αισιοδοξίας για τον Δήμο Νάουσας το 
φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο για την αξιοποίηση των 
υδροηλεκτρικών έργων, στον βαθμό και στον χρόνο 
που θα αποδώσει τα ποσά των μελετών, που είναι 
άκρως ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα. Τελούν ωστόσο 
υπό τη σκιά του οικονομικού ανοίγματος των πρώην 
δημοτικών επιχειρήσεων και τον τελικά καταμετρημένο 
όγκο του.
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Στον τελικό η Μαρίνα

Ερμηνεύοντας το ΄Για νασ΄ εκδικηθώ΄ τουΛάκηΠαπαδό-
πουλου ηΜαρίναΚυριαζοπούλου πέρασεστον τελικό του
Voice το βράδυ τηςΠέμπτης.Η νεαρήΒεροιώτισσασήκωσε
το γάντιπου της έριξε ο κόουτς τηςΠάνοςΜουζουράκης και
ερμήνευσεαυτήτηφοράελληνικότραγούδι(στηνπρώτηεκτέ-
λεση οΛάκης και οΔημήτρηςΜητροπάνος), μάλιστα, όπως
ειπώθηκε,πρώτηφορά από γυναικεία φωνή και πολύ καλά
διασκευασμένο.O τελικός είναι προγραμματισμένος για την
ερχόμενηΤετάρτη.

ΣτηνΠλατεία
«Πεταλούδας»

ΣεπλατείαΧριστουγέννων θα μετατραπεί ηπλατεία της
«Πεταλούδας»στηΒέροια,στοπλαίσιο τωνεκδηλώσεωντου
ΕμπορικούΣυλλόγου, τουΔήμου και τουΕπιμελητηρίου.Το
Σαββατοκύριακολοιπόν,με εξοπλισμόκαιαπό τηΓιορτήΣο-
κολάταςθαδημιουργηθεί έναχριστουγεννιάτικοσκηνικόστην
πλατείαενώσ’όλητηνΑγοράθαυπάρχουνξυλοπόδαροικαι
ζογκλέργιαναδιασκεδάσουντονκόσμο.

Στην πλατεία Δημαρχείου
το ΕΚΑΒ ενημέρωσε

τους πολίτες
για την πνευμονική 

αναζωογόνηση
Κάθε χρόνο 12 με 19Δεκεμβρίου τοΕΚΑΒδιοργανώνει

πανελλαδικάμια εβδομάδαπρόληψης και εκπαίδευσης  των
πολιτώνστημνήμηδύοσυναδέλφωντουςπουέχασαντηζωή
τουςστηΚρήτηεκτελώνταςτοκαθήκοντους.Εκπαιδευτέςαλ-
λάκαιμέλητουΕΚΑΒΗμαθίαςχθεςτοπρωίβρέθηκανστην
πλατείαΔημαρχείουτηςΒέροιας,δείχνονταςστονκόσμοπώς
γίνεται ηπνευμονικήαναζωογόνησησεπερίπτωση έκτακτης
ανάγκης.

Εκτροπή κεραυνών;
Αναφορά

μέχρι και για
εκτροπή κε-
ραυνώνλόγω
της ύπαρξης
των ανεμο-
γ εννη τρ ιών
στο Βέρμιο
έ γ ι ν ε  α π ό
τον καθηγητή
Δασολογίας
του ΑΠΘ κ.
Ζάγκα,  στη
συνεδρίαση
τηςπερασμέ-
νης Τετάρτης
για τοαιολικό
πάρκο.

Τοστοιχείοαυτόαμφισβήτησεστηδιάρκεια
της τοποθέτησής του λίγοαργότεραο δημο-
τικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας
ΖήσηςΠατσίκας, σχολιάζοντας ότι αυτά τα
πράγματαδενμπορείναλέγονταιχωρίςστοι-
χεία, ειδικά από καθηγητές Πανεπιστημίου.
«Ήνατοτεκμηριώσετεήνατοανακαλέσετε»
τόνισεοκ.Πατσίκας.

Δημοπρατείται
μέσαστιςγιορτές;

Θέμα ημερών είναι
όπως όλα δείχνουν το
ζήτημα της νέας δημο-
πράτησης του έργου
της γέφυρας Κούσιου
από τον δήμοΒέροιας,
θέμα που θα απασχο-
λήσειγιαακόμημίαφο-
ρά τη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου
πουείναιπρογραμματι-
σμένηγιατηνερχόμενη
Δευτέραστις6 τοαπό-
γευμα.

Όπωςφαίνεται όλα τα γραφειοκρατικά και άλλα ζητήματα
πουκαθυστερούσαντηδημοπράτησηέχουνπιαολοκληρωθεί,
μετηνανακοίνωσητηςδημοπράτησηςναυπολογίζεταικατάτις
πληροφορίεςμαςμέσαστοδιάστηματωνγιορτώντωνΧριστου-
γέννωνκαιτηςΠρωτοχρονιάς.

Δεδομένουμάλιστα ότι το μέρος του έργουπουαφορά τα
οικοδομικάστοιχεία έχει σχεδόνολοκληρωθεί με τη μέχρι σή-
μεραπαρέμβαση στην κοίτη τουποταμού, εκτιμήσεις για τη
χρονικήπορεία του έργουαναφέρουνότι με τηνανάδειξη του
εργολάβου,οιεργασίεςμπορούνκάλλισταναξεκινήσουνμέχρι
τοΠάσχακαιίσωςνατελειώσουνεντόςτου2018!

ΤούρκοιΒεροιώτικηςκαταγωγής
στοΔήμαρχοΒέροιαςμε…ρεβανί

 ΜιαοικογένειαΤούρκωνπολιτώνπουέλκουντηνκατα-
γωγή τουςαπό τηΒέροιακαικατοικούνσήμεραστηνπόλη
Αλάτσατα τηςΤουρκίας, υποδέχτηκεστογραφείο τουοΔή-
μαρχοςΒέροιας,ΚωνσταντίνοςΒοργιαζίδης,τηνΠαρασκευή
15Δεκεμβρίου 2017.Η επίσκεψη οργανώθηκε από τοΜι-
κρασιάτησυγγραφέα,ΓιώργοΚοτζαερίδη,οοποίοςέχειανα-
λάβειτηξενάγησήτουςστηΒέροια.Μέσασεφιλικόκλίμαο
Δήμαρχοςτουςκαλωσόρισεκαιτουςμίλησεγιατησημερινή
Βέροιαενώτουςχάρισεέναφωτογραφικόλεύκωμακαιάλλο
πληροφοριακόυλικόγιατηνπόλη.Απότηνπλευράτους,οι
Τούρκοι επισκέπτες,σεμια ιδιαίτερασυμβολική χειρονομία,
πρόσφερανστον κ. Βοργιαζίδηπαραδοσιακό «Βεροιώτικο
ρεβανί»πουηοικογένεια τουςσυνεχίζει ακόμα καισήμερα
ναπαρασκευάζειστηνΑλάτσατα,συνεχίζονταςμιαοικογενει-
ακήπαράδοσηπολλώνδεκαετιώνηοποίαείχεξεκίνησεαπό
τονπαππούτουςπουείχεγεννηθείστηΒέροια.

Καραμπόλαμευλικέςευτυχώςζημιές
Καραμπόλα σημειώθηκε το

πρωίτηςΠέμπτηςστηνέαΠερι-
φερειακήοδόστούψοςτουLidl,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
κυκλοφοριακόπρόβλημα.Όπως
μας είπαναυτόπτες μάρτυρες 3
οχήματαπουκινούντανμεκατεύ-
θυνσηπρος τηΛεωφόροΣτρα-
τού, συγκρούστηκαν, ευτυχώς
όωμςσημειώθηκαν μόνο υλικές
ζημιές.

Βέβαια σε τέτοιες περιτπώ-
σειςκαιμόνοητρομάραφθάνει.

Αγιασμός
στοχιονοδρομικό

Σελίου
Εγκαίνιακαιαγιασμόςτηςνέαςχιονοδρομικής

περιόδουθαγίνειτηνΚυριακήστοχιονοδρομικό
κέντροΣελίου.ΚιόπωςείπεοπρόεδροςτηςΔ.Ε.
ΚώσταςΤζελέπηςχθεςστονΆκου99,6... «υ-
πάρχειπλήρηςετοιμότητα,μέσαστηνεβδομάδα
παραλαμβάνεται και ο νέος χιονοστρωτήρας και
τομόνοπουαναμένουμεείναιοιχιονοπτώσεις»!

Μετηνευχήόλωνναγίνεικιαυτό!
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Μετά την κατα-
δικαστική απόφα-
ση της Πέμπτης  
κατά αγροτών για 
παρακώλυση συ-
γκοινωνιών λόγω 
κινητοποιήσεων 
και μπλόκων στην 
Κουλούρα,  ο Α-
γροτικός Σύλλογος  
Βέροιας ανακοι-
νώνει τα εξής:

«Με μια κα -
θαρά  πολιτ ική 
απόφαση καταδι-
κάστηκαν χθες  οι 
τρεις του προε-
δρειου του Αγροτι-
κου Συλλόγου μας 
(Χαλκίδης Αναστά-
σιος. Βράνας Γιαννης  Παπακωνσταντίνου Θοδωρής )για τους αγώνες των αγροτών τον χειμώνα 
του 2017.

Η απόφαση αυτή έρχεται εν όψει των νέων κινητοποιήσεων, και σε  μια περίοδο βαθειάς οικο-
νομικής ανέχειας  των αγροτών.

Έρχεται σε μια περίοδο πλήρους εμπαιγμού των αγροτών από μια κυβέρνηση και  έναν υ-
πουργό Γεωργίας  ο οποίος με μεγάλη ευκολία υπόσχεται το καλοκαίρι τα  αυτονόητα (αποζημιώ-
σεις βροχόπτωσης)  και τον χειμώνα τα ξεχνά αφού έχει  προηγηθεί ένα μεγάλο διάστημα σχετι-
κού «μασάζ της νοημοσύνης μας» .Ενα διάστημα που με φήμες και διαδώσεις  περί επικείμενης 
αποζημίωσης κατάφεραν να κρατήσουν τους αγρότες σε «ομηρία».

Από μια κυβέρνηση και έναν υπουργό ο οποίος δεν δέχεται να συναντήσει τους αγρότες  «μη 
έχοντας τίποτε να τους πεί» καταδεικνύοντας έτσι πως δεν του καίγεται καρφί  για τις επιπτώσεις 
του «εμπάργκο» και την κατάρρευση τιμών και παραγωγών.

Έρχεται σε μια περίοδο που οι δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις (φορολογία, ασφάλεια. έκτακτοι 
φόροι άμεσοι και έμμεσοι πολλαπλασιάζονται  (θυμηθείτε τους αγώνες μας πριν λίγα χρόνια για 
την μη καθιέρωση του ΕΝΦΙΑ στα χωράφια ) και δείτε τι γίνεται σήμερα. Όλα αυτά  σε συνδυασμό 
με τις εξευτελιστικές τιμές του ροδακίνου έχουν  γονατίσει και τα πιο εύρρωστα  αγροτικά νοικοκυ-
ριά. 

Μέσα σε όλα αυτό το κλίμα ο ΥΠΑΑΤ κ. Αποστόλου βγαίνει στα ΜΜΕ περιχαρής  δηλώνοντας 
ότι οι εξαγωγές μας παρουσιάζουν άνοδο. 

Εννοεί προφανώς τις εξαγωγές των μηδενικών τιμών για τους παραγωγούς .
 Κρατά ερμειτικά κλειστή την πόρτα του υπουργείου του για τους αγρότες του μόχθου και την 

ανοίγει «επιλεκτικά» εκειοπουνομιζει. (ο κατά τα άλλα υπουργός των ανοικτών  θυρών)
Εμείς οι αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας και οι άλλοι συνάδελφοι μας της 
Πανελλαδικής Επιτροπής των Συλλόγων, Ομοσπονδιών και των Μπλόκων δηλώνουμε απε-

ρίφραστα  ότι δεν πτοούμαστε ούτε από τις δικαστικές αποφάσεις , ούτε «μασάμε»  ψεύδη και 
εμπαιγμούς .  

 Το δίκιο του αγώνα μας, μας ενώνει και μας δυναμώνει. 
Η μάχη για την επιβίωση θα είναι η μητέρα των μαχών.
Συνεχίζουμε…Θα νικήσουμε». 

Η πιο γλυκιά γιορτή για τα παιδιά μέχρι την Κυριακή 
στο πάρκο της Εληάς 

Γέμισε χαρούμενες φωνές και χαμόγελα χθες το βράδυ το πάρκο της Εληάς στη 
Βέροια, όπου ξεκίνησε η 4η Γιορτή Σοκολάτας και Ζαχαροπλαστικής της Π.Ε Ημαθί-
ας. Τη γιορτή παρουσιάζει ο αγαπητός «αρβύλας» Στάθης Παναγιωτόπουλος ο οποί-
ος καλωσόρισε τον κόσμο και ευχήθηκε να περάσουν όλοι ένα όμορφο τριήμερο. Χαι-
ρετισμό απηύθυναν εκ μέρους της Αντιπεριφέρειας ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος και 
ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλαιτζίδης, ο οποίος τόνισε μεταξύ  άλλων η 4η γιορτή σο-
κολάτας, όχι μόνο φιλοδοξεί, αλλά θα είναι μακράν η καλύτερη από τις προηγούμενες.

Επίσης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, για τη στήρι-
ξη,τους χορηγούς   ζαχαροπλάστες και επαγγελματίες της Βέροιας, που πάντα είναι 
στην πρώτη γραμμή της εκδήλωσης καθώς και τα  στελέχη της Π.Ε Ημαθίας, τους 
εθελοντές και όλους όσοι προσέφεραν στο να καταστεί θεσμός  η γιορτή.

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου ο κ. Γιούλης Κουτσιώφτης αναφέρθηκε στην συνερ-
γασία του φορέα με την Αντιπεριφέρεια και τους συμμετέχοντες ζαχαροπλάστες και τόνισε ότι η περιοχή μας εκτός από το ροδάκινο και  το κρέας  έχει πλεονεκτήματα και σε άλλα γαστρονομικά προϊόντα που 
αφορούν στο κομμάτι της ζαχαροπλαστικής. 

Αμέσως μετά τα παιδιά, κυρίως, που γέμισαν την πλατεία, και τα ξωτικά υποδέχτηκαν τον Αη Βασίλη, φωτογραφήθηκαν μαζί του στο σπιτάκι του ενώ μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν μικροί και μεγάλοι για τα εργα-
στήρια χειροτεχνίας ,ζωγραφικής προσώπου και γλυκών που θα είναι στημένα επί τρεις ημέρες στο πάρκο.

Η πρώτη βραδιά έκλεισε με συναυλία του Μύρωνα Στρατή. 
Η Γιορτή Σοκολάτας θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή στις 2.00 το μεσημέρι, με πολλά δρώμενα, μάγους, χορό και παιχνίδι, ενώ  η Φιλαρμονική του Δήμου θα καλωσορίσει τα Χριστούγεννα κλείνοντας το τριή-

μερο.

Και το τρενάκι από χθες 
στο κέντρο της Βέροιας

Ξεκίνησαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από τον Εμπορικό 
Σύλλογο, τον Δήμο, το Επιμελητήριο, το ΔΗΠΕΘΕ και την ΚΕΠΑ
Έκανε ευχάρι-

στη και αισθητή την 
παρουσία του στο 
κέντρο της Βέροι-
ας το τρενάκι των 
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν 
που από χθες Πα-
ρασκευή, το από-
γευμα, ξεκίνησε τα 
δρομολόγιά του στο 
κέντρο της Βέροιας.

Αφετηρία είναι η 
Πλατεία Δημαρχεί-
ου και περνάει από 
Μητροπόλεως, Βε-
νιζέλου, Κεντρικής 
για να καταλήξει και 
πάλι στην πλατεία. 
Γενικώς όλη η πόλη 
βρίσκεται σε ένα προεόρτιο χριστουγεννιάτικο κλίμα το οποίο θα δαρκέσει με εκδηλώσεις, μέχρι τις 17 
Ιανουαρίου 2018 σ’ όλη την αγορά σε ένα 15νθήμερο που συνδιοργανώνουν ο Εμπορικός Σύλλογος, ο 
Δήμος, το Επιμελητήριο, το ΔΗΠΕΘΕ και η ΚΕΠΑ.

Τι θα γίνει σήμερα στο κέντρο της Βέροιας
Συγκεκριμένα σήμερα Σάββατο το μεσημέρι στο εμπορικό κέντρο της Βέροιας θα συγκεντρωθούν παι-

διά από 6 ομάδες του τμήματος θεατρικής υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, Γ’ & Δ’ Δημοτικού καθώς 
και Γυμνασίου και Λυκείου. Τα παιδιά φορώντας εορταστικά κόκκινα σκουφιά θα ξεχυθούν για 2 ώρες στα 
στενά της αγοράς

Στα φυλλάδια εμφανίζεται ο τίτλος της εκδήλωσης ΓιορτάΖΩ- ΨωνίΖΩ – ΖΩ στη Βέροια και στην άλλη 
πλευρά «γράψε μια ευχή», που ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κάνει. Οι ευχές θα συγκεντρωθούν σε 

κιτίο στην πλατεία Δημαρχείου 
και ο καθένας θα πάρει από 
μια ευχή, που ένας άλλος συ-
μπολίτης του έγραψε. 

Στο χώρο υπάρχει φωτο-
γράφος, που με drone θα τρα-
βήξει τη φωτογραφία του συ-
γκεντρωμένου πλήθους από 
ψηλά. 

Απώτερος σκοπός είναι να 
γίνουν αφίσες διπλής όψης 
που στη μία πλευρά θα υπάρ-
χει η φωτογραφία του πλήθους 
και στην άλλη οι ονομαστικές 
ευχές (χαρτόνι) και να κολλη-
θούν σε όλα τα καταστήματα 
της πόλης μας, ώστε κατά τις 
γιορτινές αγορές, να τονίζεται η 
αξία της ατομικότητας του κάθε 
καταναλωτή!

Αγρότες Βέροιας, Πανελλαδικών 
Συλλόγων και Μπλόκων: 

Δεν πτοούμαστε ούτε από τις 
δικαστικές αποφάσεις , ούτε 

«μασάμε» ψεύδη και εμπαιγμούς   

Τρενάκι δρομολόγια
ΔΙΑΔΡΟΜΗ:  Αφετηρία Πλατεία Δημαρχείου, Βενιζέλου, Μαλακούση, 
Κεντρικής , Πλατεία Δημαρχείου 
Αναλυτικά το πρόγραμμα  κυκλοφορίας έχει ως εξής:
Σάββατο16 Δεκεμβρίου         11:00- 14:00
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου         11:00- 14:00
 Από την Δευτέρα  18 έως το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου:  17:00-21:00  
Κυριακή 24 Δεκεμβρίου:     11:00-14:00 
Δευτέρα  25 Δεκεμβρίου:     11:00-14:00 
Τρίτη 26 Δεκεμβρίου    11:00-14:00
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου    17:00-21:00
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου    17:00-21:00
Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου     17:00-21:00
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου      17:00-21:00 
Κυριακή 31 Ιανουαρίου      11:00- 14:00 
Δευτέρα 1 Ιανουαρίου  2018    11:00-14:00 
Τρίτη 2 Ιανουαρίου    11:00-14:00
Τετάρτη 3 Ιανουαρίου      11:00- 14:00 
Πέμπτη 4 Ιανουαρίου     17:00-21:00 
Παρασκευή 5 Ιανουαρίου      17:00-21:00, 
Σάββατο 6 Ιανουαρίου              11:00- 14:00
Κυριακή 7 Ιανουαρίου     11:00-14:00
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Η παραβολή παρουσιάζει συνοπτικά και εύστοχα κάποιες από τις βασικές αρχές που αξίζει να ανα-
λογιστούμε, καθώς θα μπορούσαν να είναι ο χάρτης που θα μας καθοδηγήσει με ασφάλεια σε όλα τα 
μονοπάτια που θα συναντήσουμε στο ταξίδι της ζωής.

 1. Είναι σημαντικό να ξεκινάμε για κάθε προορισμό κουβαλώντας στις αποσκευές μας τη φώτιση 
μιας ανώτερης Δύναμης. Εκείνης της ενέργειας που ξεπερνά τα ανθρώπινα και γίνεται ο φάρος που 
κρατά το όραμά μας ξεκάθαρο και φωτίζει το μονοπάτι μας. 

2. Οι δοκιμασίες, οι αποτυχίες και οι δυσάρεστες εμπειρίες μας διαπλάθουν. Καθένας στο δρόμο 
του συναντά εμπόδια που κάποιες φορές δεν μπορεί να αποφύγει. Από μια άλλη οπτική, οι δυσκολίες 
είναι το κίνητρο να υπερβούμε τον εαυτό μας και να ανακαλύψουμε δυνάμεις που δε γνωρίζαμε ότι 
έχουμε. Αρκεί να μείνουμε συντονισμένοι με την επιδίωξη μας να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα μας 
και να μην επιτρέψουμε εμπόδια να μας βγάλουν από την πορεία μας. Άλλωστε, χρειάζεται μια δυνατή 
μπόρα, για να μπορέσεις να απολαύσεις τη μαγεία του ουράνιου τόξου. 

3. Κάθε λάθος είναι θεμιτό και συχνά αναπόφευκτο. Όλοι κάνουμε λάθη. Ωστόσο, δεν είναι η πραγ-
ματικότητα του γεγονότος ότι σφάλλουμε τραυματική, αλλά ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε. Κάποιοι 
χρησιμοποιούν τα λάθη τους ως άλλοθι για να επιτεθούν στην αυτοεκτίμησή τους, στην πραγματικότη-
τα, υπονομεύοντας κάθε μελλοντική προσπάθεια. Άλλοι έχουν την τάση να αποποιούνται την ευθύνη 
των σφαλμάτων τους, ρίχνοντας το φταίξιμο πάντα στους γύρω. Υπάρχουν και εκείνοι που, συνειδητά, 
επιλέγουν να δουν το λάθος τους ως μάθημα που γίνεται εφόδιο για τη συνέχεια της ζωής τους.  Το 
λάθος είναι ένδειξη ότι κάποια πράξη δεν είχε την προβλεπόμενη έκβαση και θα μπορούσε να γίνει η 
αφορμή όχι για διακοπή της προσπάθειας, αλλά για επαναπροσδιορισμό της δράσης προς μια εναλ-
λακτική κατεύθυνση. 

4. Η ζωή μας είναι το αποτέλεσμα παλαιών και τρεχόντων επιλογών. «Γράφουμε» την ιστορία μας 
καταθέτοντας κομμάτια ψυχής δηλ. συναισθήματος, όπως αυτά φλιτάρονται μέσα από τις διαδικασίες 
της σκέψης. Επομένως, αυτή είναι η περιουσία μας που ελάχιστα επηρεάζεται από την εξωτερική μας 
εμφάνιση, αυτά που κατέχουμε ή εκείνα που φοράμε. Θα άξιζε, λοιπόν, να δώσουμε μεγαλύτερη  βα-
ρύτητα στην εσωτερική καλλιέργεια, στη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική ισορροπία, γιατί αυτά 
είναι τα υλικά με τα οποία γράφονται οι πιο σπουδαίες αφηγήσεις της ζωής μας. 

5.Οι πράξεις είναι η μετουσίωση των σκέψεων και των συναισθημάτων. Κατευθύνονται από ένα 
κίνητρο και η τροχιά που διαγράφουν εκπληρώνει κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Κάθε ενέργεια αφήνει 
ένα ίχνος στην προσωπική μας ιστορία και κάποιες φορές επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μας. Το 
καλύτερο που μπορούμε να επιλέξουμε είναι να δίνουμε στις πράξεις μας αξία και μέσω αυτών να βελ-
τιώνουμε το δυναμικό μας και να συμβάλλουμε στη θετική εξέλιξη των άλλων, ακόμη και σε περιπτώ-
σεις όπου δεν υπάρχει αντίκρισμα. Η ηθική ανταμοιβή είναι η προσωπική ικανοποίηση της προσφοράς 
χωρίς να προϋποθέτει ανταπόδοση.    

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Την ουσία δεν τη 
βλέπουν τα μάτια…»  

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Το παιδί κοιτούσε τη γιαγιά του που έγραφε 
ένα γράμμα. Κάποια στιγμή τη ρώτησε:

– Γράφεις μια ιστορία που συνέβη σε εμάς; 
Και μήπως είναι μια ιστορία για μένα;

Η γιαγιά σταμάτησε να γράφει, χαμογέλασε 
και είπε στον εγγονό της:

– Όντως γράφω για σένα, Ωστόσο, αυτό που 
είναι πιο σημαντικό κι από τις λέξεις είναι το μο-
λύβι που χρησιμοποιώ. Θα ήθελα, όταν μεγαλώ-
σεις, να γίνεις σαν κι αυτό.

Το παιδί, περίεργο, κοίταξε το μολύβι και δεν 
είδε τίποτα το ιδιαίτερο.

– Αφού είναι το ίδιο με όλα τα μολύβια που 
έχω δει στη ζωή μου!

– Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο τον οποίο 
βλέπεις τα πράγματα. Το μολύβι έχει πέντε ιδιότη-
τες, τις οποίες αν καταφέρεις να διατηρήσεις, θα 
είσαι πάντα ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται σε 
αρμονία με τον κόσμο.

Πρώτη ιδιότητα: Μπορείς να κάνεις μεγάλα 
πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι 
υπάρχει ένα Χέρι το οποίο καθοδηγεί τα βήματά 
σου. Αυτό το χέρι το λέμε «Θεό» και Εκείνος 
πρέπει να σε καθοδηγεί πάντα σύμφωνα με το 
θέλημά Του.

Δεύτερη ιδιότητα: Πότε-πότε πρέπει να στα-
ματάω να γράφω και να χρησιμοποιώ την ξύ-
στρα. Αυτό κάνει το μολύβι να υποφέρει λίγο, 
αλλά στο τέλος είναι πιο μυτερό. Έτσι, μάθε να 
υπομένεις ορισμένες δοκιμασίες γιατί θα σε κά-
νουν καλύτερο άνθρωπο.

Τρίτη ιδιότητα: Το μολύβι μας επιτρέπει πά-
ντα να χρησιμοποιούμε γόμα για να σβήνουμε τα 
λάθη. Κατάλαβε ότι το να διορθώνουμε κάτι που 
κάναμε δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σημαντι-
κό για να παραμένουμε στο δρόμο του δικαίου.

Τέταρτη ιδιότητα: Αυτό που έχει στην ουσία 
σημασία στο μολύβι δεν είναι το ξύλο ή το εξω-
τερικό του σχήμα, αλλά ο γραφίτης που περιέχει. 
Έτσι, να φροντίζεις πάντα αυτό που συμβαίνει 
μέσα σου.

Τέλος, η πέμπτη ιδιότητα του μολυβιού: Α-
φήνει πάντα ένα σημάδι. Έτσι, λοιπόν, να ξέρεις 
ότι ό, τι κάνεις στη ζωή σου θα αφήσει ίχνη και 
να προσπαθείς να έχεις επίγνωση της κάθε σου 
πράξης.»

Paulo Coelho
«Like the Flowing River»

Το ότι το ζήτημα της υ-
πογεννητικότητας συνιστά 
την πλέον σοβαρή παρά-
μετρο της κρίσης που μα-
στίζει την Πατρίδα μας και 
αποτελεί τη βάση, πάνω 
στην οποία εδράζονται σει-
ρά άλλων κρίσιμων προ-
βλημάτων αποτελεί κοινό 
τόπο, έστω και αν δεν 

τυγχάνει ανάλογης προβολής και δημοσιότητας. 
Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπο-
λιτών μας αγνοεί την κρισιμότητα της πραγματικό-
τητας, όπως αυτή αποκρυσταλώνεται στις ανακοι-
νώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπου α-
ποτυπώνεται με γλαφυρά μοιραίο τρόπο η εξέλιξη 
των δημογραφικών μεγεθών της χώρας μας. 

Ήδη από το 2011 οι γεννήσεις στην Ελλάδα 
κάθε έτος είναι λιγότερες από τους θανάτους. Ό-
μως, τα στοιχεία των τελευταίων δύο ετών 2015 
και 2016 καθώς και τα προσωρινά στοιχεία για το 
έτος 2017 (συγκεκριμένα μέχρι την 09.10.2017) 
είναι πράγματι συγκλονιστικά. Από μια διαφορά 
4.671 θανάτων περισσότερων από τις γεννή-
σεις το 2011, φθάσαμε στις 29.365 το 2015, στις 
25.894 το 2016 και στις 28.138 μέχρι 09.10.2017 
για το 2017. 

Η τραγικότητα της κατάστασης ενισχύεται ακό-
μη περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι η αύξηση 
των θανάτων στην παρούσα συγκυρία επιδρά 
διπλά αρνητικά στην επιβίωση του έθνους μας, 
αφού είναι γνωστό ότι ένας συνταξιούχος συμβά-
λει ουσιαστικά στη διαβίωση της οικογένειας ενός 
τουλάχιστον άνεργου παιδιού του.  

Με ιδιαίτερα θετική έκπληξη πληροφορηθή-
καμε την πρωτοβουλία του Δήμου Αμοργού να 
αναγγείλει συγκεκριμένα κίνητρα προκειμένου 
να αυξηθούν οι γεννήσεις στο νησί. Με αφορμή 
το γεγονός ότι φέτος στο ένα από τα τέσσερα 
νηπιαγωγεία του νησιού θα υπάρχει μόνο μία 
μαθήτρια, η Αμοργός, το πανέμορφο 
αυτό κυκλαδίτικο νησί, ριγμένο στο α-
πέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, προτείνει 
τρόπους για την καταπολέμηση της υ-
πογεννητικότητας και την συνακόλουθη 
αύξηση του πληθυσμού του νησιού που 
σταδιακά φθίνει, μια και πολλοί νέοι ε-
γκαταλείπουν τα νησιά αναζητώντας μια 
καλύτερη τύχη και φυσικά εργασία στα 
αστικά κέντρα. 

Ο Δήμος λοιπόν σχεδιάζει να δώσει 
επιδότηση 2.000 Ευρώ για κάθε παιδί 
που γεννιέται στην Αμοργό, αλλά και 
άλλες σημαντικές παροχές, όπως μει-

ωμένα δημοτικά τέλη, αλλά και δωρεάν ύδρευση 
για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω 
φυσικά δεν ισχύουν μόνο για τους ήδη μόνιμους 
κατοίκους του νησιού, μια και στόχος της δημο-
τικής αρχής είναι να προσελκύσει νέους που θα 
επιλέξουν να ζήσουν και να δραστηριοποιηθούν 
στο νησί. 

Ενδιαφέρουσα πράγματι πρωτοβουλία που 
είναι όμως αδήριτη εθνική ανάγκη να βρει άμεσα 
μιμητές σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο που θα 
καλύπτει το σύνολο της χώρας. Για να μπορέσει 
όμως να φέρει αποτελέσματα μία τέτοια κινητοποί-
ηση είναι απαραίτητο να αποκτήσει τα χαρακτηρι-
στικά μιας πανεθνικής εκστρατείας. 

Είναι συνεπώς κάτι παραπάνω από αναγκαίο 
να συγκληθεί με πρωτοβουλία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, για 
να χαραχτεί μία διακομματική στρατηγική αντιμε-
τώπισης του πλέον κρίσιμου εθνικού ζητήματος. 
Το δημογραφικό βρίσκεται πέρα και πάνω από 
κόμματα και ιδεολογίες, αφορά την επιβίωση του 
ελληνικού έθνους και ως τέτοιο πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται. Είναι από τα ζητήματα που πρέπει να 
μας ενώνουν και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να λειτουργεί διαλυτικά.    

Άλλωστε σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 
άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος οι Πολύτεκνες 
Οικογένειες «έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας α-
πό το Κράτος». Το χρέος αυτό καθίσταται, ιδιαίτε-
ρα στη σημερινή εποχή, εξόχως επιτακτικό, ενόψει 
της αυτονόητης και αναμφίβολης πλέον αλήθειας 
ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που δεν 
έχει επέλθει στη Χώρα μας ρήξη του κοινωνικού 
ιστού, εξαιτίας της μακροχρόνιας, βαθειάς και ε-
πώδυνης οικονομικής κρίσης, είναι η Οικογένεια, 
κυρίως δε η Πολύτεκνη Οικογένεια. 

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

 

Άξιο παράδειγμα προς μίμηση
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Διαστημική πόλη η Βέροια καθώς 
στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ προβάλ-
λεται η νέα ταινία: Star Wars οι Τελευ-
ταίοι Jedi

Το Σάββατο το πρωί 16/12 οι ήρω-
ες που αγαπήσατε θα κυκλοφορή-
σουν στο πόλη, χαρίζοντας στο κόσμο 
εκπτωτικά κουπόνια για την προβολή 
της ταινίας.

Το ίδιο απόγευμα σας περιμένουν 
στο ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ μαζί με πληθώρα Star 
Wars Funs !!!

Γίνε εσύ ο τελευταίος Jedi, φωτογραφίσου μαζί 
τους και νιώσε την δύναμη.

«Χριστούγεννα και ΣΙΑ»
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
 Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, με τη φωνή 

του Πάνου Μουζουράκη
Σκηνοθεσία: Αλέν Σαμπά
Ηθοποιοί: Αλέν Σαμπά, Πιο Μαρμάι, Γκολσιφτέ 

Φαραχανί, Οντρέι Τοτού, Μπρούνο Σάντσες, Λουϊζ 
Σάμπα, Νταβίντ Μαρσέ, Γκρεγκουάρ Λουντί

COCO 
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00

Σκηνοθεσία: Λ. ΑΝΚΡΙΤΣ & Α. ΜΟΛΙΝΑ
Σενάριο: ΛΙ ΑΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

 
WONDER WHEEL  (ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ)
Κάθε μέρα 21.45
Σκηνοθεσία: ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ Σενάριο: ΓΟΥΝΤΙ 

ΑΛΕΝ Ηθοποιοί: ΚΕΙΤ ΓΟΥΙΝΣΛΕΤ, ΤΖΑΣΤΙΝ ΤΙ-
ΜΠΕΡΛΕΙΚ, ΤΖΟΥΝΟ ΤΕΜΠΛ, ΤΖΙΜ ΜΠΕΛΟΥΣΙ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
(η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Συνεχίζει για 4η και τελευταία εβδομάδα
Κάθε μέρα: 19.30 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      14/12/17 - 20/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Κάθοδος συνταξιούχων στην 
Πλατεία Συντάγματος για το 
πανελλαδικό συλλαλητήριο 
Συμμετείχε αντιπροσωπεία και από τη Βέροια

Σε συλλαλητήριο κα-

τέβηκαν το απόγευμα της 
Παρασκευής στην Πλατεία 
Συντάγματος, στην Αθήνα, 
οργανώσεις συνταξιούχων 
από όλη τη χώρα, αντιδρώ-
ντας, «στις νέες περικοπές 
που έρχονται και που θα ο-
δηγήσουν τις συντάξεις τους 
σε ακόμα χαμηλότερα επί-
πεδα».

Το παρόν στο πανσυντα-
ξιουχικό συλλαλητήριο έδω-
σε και αντιπροσωπεία από 
τη Βέροια συνταξιούχων του 
ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, που αψηφώ-
ντας τις δυσκολίες της μετάβασης στην πρωτεύουσα, έσπευσαν να ενισχύσουν την πανελλαδική 
κινητοποίηση. 

«Μαζικά, αγωνιστικά υπερασπιζόμαστε τις συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας που τα πληρώσαμε 
με τον μόχθο της ζωής μας και δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή» αναφέρουν τα σωματεία σε 

ανακοινώσεις τους. Και φυσικά μόνο 
άδικο δεν έχουν.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ, 
Δήμος Κουμπούρης, «μας πετσοκό-
βουν χρήματα που τα έχουμε δουλέ-
ψει με ιδρώτα σε όλη μας τη ζωή και 
δεν τους τα χρωστάμε».

Στο πανελλαδικό συλλαλητήριο 
των συνταξιούχων έχουν έρθει πε-
ρισσότερα από 70 πούλμαν από όλη 
τη χώρα, ενώ υπολογίζεται ότι συμ-
μετείχαν συνολικά πάνω από 7.000 
συνταξιούχοι. Οι συνταξιουχοι ζητούν 
«να μπει ένα τέλος στη διάλυση της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, να τους ε-
πιστραφούν όσα τους έχουν πάρει, 
να δοθεί δωρεάν ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και να σταματήσει 
η φοροεπιδρομή που τους οδηγεί 
σε περαιτέρω φτωχοποίηση». Μετά 
την ολοκλήρωση των ομιλιών των 
επικεφαλής των συνταξιουχων ακο-
λούθησε μουσικό πρόγραμμα, ενώ 
προσφέρθηκε φαγητό για όσους εί-
χαν ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα για 
να παραβρεθούν στην κινητοποίηση 
στο Σύνταγμα. Τέλος οι Συνεργαζό-
μενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
κατέθεσαν  υπόμνημα με τα αιτή-
ματά τους στον Πρωθυπουργό και 
στα Κόμματα της Βουλής (εκτός της 
Χρυσής Αυγής).  
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Για τον προϋπολογισμό του 
2018 μίλησε στη Βουλή η Φρόσω 
Καρασαρλίδου, βουλευτής Ημαθί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Στην τοποθέτησή της ανέφερε:
«Για πρώτη φορά – έπειτα 

από πολλά χρόνια - κλείνει ο ι-
στορικός κύκλος των μνημονίων 
που κληρονομήσαμε από τη ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ.Οι εξελίξεις στην 
πραγματική οικονομία δείχνουν 
ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋ-
ποθέσεις για να περάσουμε στη 
μεταμνημονιακή εποχή. 

Η χώρα μπαίνει σε τροχιά α-
νάκαμψης, η τρίτη αξιολόγηση 
κλείνει και προετοιμαζόμαστε για την έξοδο στις 
αγορές. Και όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα εντατικής 
προσπάθειας εξορθολογισμού των δαπανών χωρίς 
περικοπές στους μισθούς και το κοινωνικό κράτος.  
Αλλά και αποτέλεσμα του περιορισμού της διαφθο-
ράς, της διασπάθισης δημόσιου χρήματος αλλά και 
της φοροδιαφυγής». 

Αυτά τόνισε η βουλευτής Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου στην ομιλία της στη Βουλή 
για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018, 
επισημαίνοντας ότι «ο κρατικός προϋπο-
λογισμός του 2018 είναι καταρχήν ένας 
προϋπολογισμός δημοσιονομικής σταθερό-
τητας που πιστοποιεί ότι πετυχαίνουμε τους 
στόχους μας».

Η βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στα στα-
θερά βήματα που σημειώνονται τελευταία 
για την προστασία των ευάλωτων στρωμά-
των, όπως: 

• Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
• Η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων. 
• Το Κοινωνικό Μέρισμα φέτος, ύψους 

1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ - υπερδιπλάσιο 
σε σχέση με πέρυσι. 

• Ο θεσμό των σχολικών γευμάτων, το 
2019 τα μισά παιδιά όλων των δημοτικών 
και γυμνασίων θα σιτίζονται δωρεάν.

• Τα δωρεάν μεταπτυχιακά για φοιτητές 
που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώ-
νουν δίδακτρα

• Η προστασία της λαϊκής κατοικίας
• Η καθολική και ισότιμη ιατροφαρμα-

κευτική περίθαλψη για όλους τους πολίτες. 
Εντάχθηκαν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι 
δωρεάν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

• Η δημιουργία Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας με 239 Τοπικές Μονάδες Υγείας 
σε 65 αστικές περιοχές. 

Ειδικότερα για τον πολύπαθο χώ-
ρο της υγείας, η Φρόσω Καρασαρλί-
δου σημείωσε ότι η κυβέρνηση μέχρι 
σήμερα κατάφερε: 

• Να ενισχύσει το ΕΣΥ με μόνιμο 
και επικουρικό προσωπικό. 

• Να διαγράψει τα χρέη των ανα-
σφάλιστων.

• Και κυρίως να νομοθετήσει την 
καθολική και ισότιμη  κάλυψη του 
πληθυσμού, με σαφή προτεραιότητα  
στη δημόσια περίθαλψη. 

«Προχωράμε μπροστά και δημι-
ουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέ-
σεις ώστε η χώρα να ανακάμψει με 

τον πολίτη όρθιο.  Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε 
αλλά θα τα κάνουμε.  Για να προστατεύσουμε πε-
ρισσότερο τους μικρούς και τους μεσαίους.  Για να 
χτυπήσουμε πιο αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή. 
Για να είμαστε σε θέση να βγούμε οριστικά από τα 
μνημόνια», κατέληξε η βουλευτής.

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Με σταθερά βήματα γυρνάμε 

σελίδα, περιορίζουμε τη διαφθορά, 
τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος 

και της φοροδιαφυγής»

Πρόσκληση 
του ΚΚΕ Ημαθίας σε συνεστίαση

Η Τ.Ο. Ημαθίας του ΚΚΕ σας προσκαλεί στην συνεστίαση που οργανώνει την 
Κυριακή 17 Δεκέμβρη 2017 και ώρα 01:00΄το μεσημέρι, στην ταβέρνα του Βασίλη 
στην Πατρίδα Βέροιας. Στην συνεστίαση θα μιλήσει ο Κυριάκος Μαυρομάτης, μέ-
λος του Τ.Γ. Ημαθίας του ΚΚΕ.
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KΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 16 

Δεκεμβρίου 2017 στις 10.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Παρασκευής Πατρίδας Ημα-
θίας ο Γεώργιος Αποστολί-
δης σε ηλικία 63 ετών.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, εορτή της Αγίας ενδόξου Μεγα-

λομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός 
Παρασκευής Βεροίας.

Οι ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου
5.300 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου
7.00 π.μ. Όρθρος-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργού-

ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμονος.

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας 
τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 
72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Μητρόπολης Βέροιας  
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΠΙΖΕΤΑ

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, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο restaurant ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής Πατρίδας  
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 

(ιατρός)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

 Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια
Τα αδέλφια,  

Οι λοιποί συγγενείς
 και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα Κυριώτισσας 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας πα-
τέρα, υιού, αδελφού, ανιψιού 
και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΦΗΝΙΑ

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

Τα τέκνα, Η μητέρα
Ο αδελφός, Οι θείοι, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Νικολάου Φυτειάς Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΩΜ. 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα παιδιά
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Παντελεήμονα 
Μετοχίου Ημαθίας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας συζύγου, μητέ-
ρας, γιαγιάς

ΑΘΗΝΑΣ 
ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά

Τα εγγόνια, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 Βέροια  15-12-2017                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αριθ.Πρωτ.:  τ.τ.46465 
ΤΜΗΜΑ    :   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                       
ΓΡΑΦΕΙΟ  :    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, δύο  (2) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των 
υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 792/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
(αρ. πρωτ. 11862/12-12-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), των αριθ. 
31575/13-9-99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότητες, με τα αντί-
στοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα 
κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό 
Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός προθε-
σμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 18-12-2017 έως 22-12-2017).

 Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 61ΛΥΩ9Ο-Θ6Ζ) 
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κατάληψης των θέσεων και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Οἱ ἱερεῖς, τά μέλη τοῦἘνορικοῦΦιλο-

πτώχου Ταμείου, καίοἱ συνεργάτες τοῦ Κοινω-
νικοῦ Παντοπωλείου τῆς ἐνορίας τῆς Ὑπαπα-
ντῆς τοῦ Χριστοῦ Βεροίας ἐκφράζουν ὁλόψυχα 
τίς θερμές εὐχαριστίες τούς σέ ὅλους ὄσους 
βοήθησαν καί στήριξαν τό φιλανθρωπικό ἔργο 
τῆς ἐνορίας μας. Τήν φετινή χρονιά μοιράστη-
καν πάνω ἀπό χίλια (1000) δέματα σέ ἀδελ-
φούς μας πού εἴχαν ἀνάγκηκαί συνεχίζουν νά μοιράζονται αὐτές τίς ἅγιεςἡμέρες. 

Εὔχόμαστε ὁ Θεός καί ἡ Παναγία μας νά χαρίζει πλουσιοπάροχα σέ ὅλους ὑγεία 
και εὐλογία. Νάμήν ξεχνάμε ὅτι ὅποιος βοηθάει τόν συνάνθρωπό του δανείζει στον 
ἴδιο τό Θεό.

Καλά κι εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Υ.Γ. Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο τῆς ἐνορίας βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Πίνδου 23 και 
εἶναι ἀνοικό ἀπό Δευτέρα ἔως Παρασκευή ἀπό τίς 10.00π.μ.  ἔως τίς 12μ.

Ενορία Αγίας Παρασκευής Βέροιας

ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 5.00 μ.μ.

Επί τη έναρξη 
του Αγίου Δωδεκαημέρου
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται, μπορούν να τα  προσφέρουν για το Γηροκομείο 
Βέροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας    Tηλ.επικ. 6980 683443.

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Συγκέντρωση Τροφίμων
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια του Κοινωνικού και Φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων, στα γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, 
για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βεροίας η οποία προσφέρει καθη-
μερινά συσσίτιο σε άπορες οικογένειες.

Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή και από τις ώρες 
10.30 έως 12.30 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6ΠΖΠ7ΛΛ-13Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ. Φ2.4.2/19/2700/531418

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής 

Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό δι-
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΟΔ / Συντήρηση 
και επισκευή βλαβών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
Π.Ε. Ημαθίας» με προϋπολογισμό 140.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 
[45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με  προϋπολογισμό 
112.903,22 ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλε-
πτα και αναθεώρηση)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
είναι η 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.00΄π.μ. 

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομι-
κούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασί-
ες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογη-
τικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 11 Ιανουαρίου 2018. 
και ώρα 10.00΄π.μ. .

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.
gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53647, FAX επικοινω-
νίας 23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κος 
Χατζηβαμβάκης Ευστράτιος. 

3.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  στην κατηγορία 
έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και 

ι)  για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς στην Α2 τάξη και 
άνω

ιι) για ενώσεις οικονομικών φορέων στην Α1 τάξη με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 

και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-
σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υ-
πό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 
1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 2.258,06 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλά-
χιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι 10 Αυγούστου 
2018 , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι  (6) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους (Τέλη 
Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), με κωδικό 2131ΗΜΑ011IΔΠ16, 
προϋπολογισμού 140.000,00 € που εγκρίθηκε με την  υπ’ 
αρίθμ. 59/10-04-2017(ΑΔΑ: ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ) απόφαση Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονία με πίστωση για το 
έτος 2017, 90.000,00 € και για το έτος 2018, 50.000,00€, κατό-
πιν και της υπ’ αριθμ. Α/Α 1979 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης 
αρ.πρωτ. 262462/2428/28-6-17(ΑΔΑ: 7ΖΩ07ΛΛ-83Ν) ύψους 
90.000,00 € για το οικονομικό έτος 2017.

6.  Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/16  

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της   Περιφέρειας      Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 13/12/2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC002414669) 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

Γράφει ο 
Κωνσταντίνος Μίζας
Επιμελητής 
Ανηλίκων Βέροιας                          
                                              
Το τρένο έκοψε ταχύτητα. Εί-

χαν απομείνει πλέον λιγοστοί 
επιβάτες  στα βαγόνια. Από το 
παράθυρο του διαδρόμου φά-
νηκαν οι χιονισμένες κορφές του 
βουνού. Σε λίγο θα έφτανε στον 
προορισμό της.

Ξεκλείδωσε. Το σπίτι είχε μείνει σχεδόν ανέπαφο μετά 
την πρόσφατη απώλεια των γονιών. Σου έδινε την εντύ-
πωση ότι είχαν πεταχτεί κάπου κοντά,και θα επέστρεφαν 
από στιγμή σε στιγμή. Περπάτησε χωρίς εμφανή λόγο στα 
δωμάτια. Προσπάθησε να σκεφτεί κάτι ευχάριστο. Δεν τα 
κατάφερε. Κοίταξε τις φωτογραφίες στους τοίχους. 

Ανοιξε τα συρτάρια στο έπιπλο του χωλ. Παληοί λογα-
ριασμοί,η ατζέντα με τα τηλέφωνα,μία φωτογραφία από 
κάποια εκδρομή. Στην άκρη, μέσα σε ένα πλαστικό διάφανο 
κουτάκι, είχε κάτι κέρματα. Θυμήθηκε. Τα κέρματα που μά-
ζευε η μητέρα της για τα κάλαντα.

Πείνασε. Παρήγγειλε κάτι έτοιμο απ έξω. Ξεφύλλισε 
μηχανικά την εφημερίδα που αγόρασε το πρωί από τον 
σταθμό. Κοίταξε το ρολόι της. Τρείς. Μία ξαφνική παρόρμη-
ση την έκανε να ανοίξει το παληό ραδιόφωνο του πατέρα. 
Κάθε Κυριακή  την ώρα αυτή συνήθιζε να ακούει τις ποδο-
σφαιρικές μεταδόσεις. 

Μαζί με την φωνή του εκφωνητή (από ποιά ρωγμή του 
χρόνου άραγε?),το δωμάτιο γέμισε με την μυρωδιά κοκκινι-
στού με ρύζι. Της φάνηκε ότι άκουσε τον ήχο από ποτήρια 
που τσουγκρίζουν.

Αυτή η εικόνα σαν απαλό σύννεφο την τύλιξε, και βυθί-
στηκε σε έναν γλυκό ύπνο.

Κέρματα  
Χριστουγέννων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων 
του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά  όλους όσους βο-
ήθησαν στην πραγματοποίηση του Χριστουγεννιάτικου 
Παζαριού μας στο ισόγειο του Δημαρχείου Βέροιας 8-9 
& 10/12/17

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας για την παραχώ-
ρηση του Δημαρχείου

2. Την Κ.Ε.Π.Α.  Βέροιας για την παραχώρηση των 
τραπεζιών της Έκθεσης

3. Την Διακοσμήτρια Ευαγγελία Απλακίδου για το 
στήσιμο της Έκθεσης

4. Τους φούρνους ΚΟΓΙΑ & ΦΡΑΝΤΖΗ για την δωρεά 
γλυκισμάτων

Επίσης όλα τα τοπικά site και τους δημοσιογράφους 
για την βοήθεια τους. 

Ευχόμαστε το μέλλον να μας επιφυλάσσει και άλλες 
τέτοιες αξιόλογες συνεργασίες για να μπορούμε να τις 
μοιραζόμαστε με όλους εσάς που είστε πλάι μας βοηθοί 
και αρωγοί του έργου μας.  

H Eικαστικός 
Δήμητρα Κούλα

εκθέτει μαζί με άλλους 
20 Καλλιτέχνες

Η Δήμητρα Κούλα είναι μέλος του Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών.Έχει 
κάνει μιά πορεία στη ζωγραφική με μιά ενεργή παρουσία πολλών ετών σε Γκα-
λερί και Αίθουσες τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Έχει εκθέσει δύο φορές 
στις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη) ,στην Ιταλία και συμμετείχε σε μπιεννάλε ζωγραφικής και 
γλυπτικής καθώς και σε Παγκόσμιες εκθέσεις.Έχει τιμηθεί με βραβείο για την 
συνολική της προσφορά στην ζωγραφική από την Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων 
Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών και με έπαινο για εργασία της για την Ομηρική 
Ιθάκη. Επίσης απέσπασε διάκριση με την συμμετοχή της σε έκθεση του ΣΚΕΤΒΕ 
“Παράλληλοι Δρόμοι” το 2016 . Η τελευταία της ομαδική παρουσίαση ήταν στην 
ArtThessaloniki –project τον Δεκ. του 2016 και πριν τρία χρόνια στην Γκαλερί 
Ρω,το Δεκέμβριο του 2014 επίσης στην Θεσσαλονίκη μαζί με άλλους απόφοι-
τους της ΑΣΚΤ

Στην Γκαλερί της Νατάσας Γκοβεδάρου 
στην Θεσσαλονίκη  (Γ Παπανδρέου 5)
“ΑRTEXPO 1”
H έκθεση θα διαρκέσει από την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου,
έως τις 13 Ιανουαρίου



Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα
Μουσικοπαιδαγωγός - 
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Στο πέρασμα των χρόνων 
η μουσική έχει χρησιμοποιηθεί 
ως μέσο επικοινωνίας, δημιουργίας, έκφρα-
σης, αλλά και ως θεραπευτικό μέσο ανά τους 
αιώνες, από όλους σχεδόν τους αρχαίους πο-
λιτισμούς της Ανατολής. Στην αρχαία Ελλάδα, 
ο Πλάτωνας, ο Πυθαγόρας, ο Αριστοτέλης, 
είναι οι πρώτοι που θέτουν τις βάσεις  και 
μελετούν την επίδραση των ήχων στον άν-
θρωπο, με ορθολογιστικό και επιστημονικό 
πνεύμα. Στο Μεξικό, από την εποχή των Αζτέ-
κων ακόμη, η χρησιμοποιούν τη μουσική ως 
μέσο ενεργοποίησης για το θαύμα της ζωής. 
Το θαύμα της γέννησης.

Πλέον με τη βοήθεια της τεχνολογίας των 
υπερήχων, αλλά και της ανάπτυξης συνεχώς 
νέων μεθόδων παρακολούθησης της εμβρυϊ-
κής ζωής, και με βάση πειραματικά τεκμηριω-
μένα ερευνητικά συμπεράσματα από όλο τον 
κόσμο, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η 
ανθρώπινη ύπαρξη από την πρώτη στιγμή 
της δημιουργίας της, έχει νοητικά βιώματα, 
αισθητηριακές αντιλήψεις, συνείδηση και μνή-
μη.

Σύμφωνα με μελέτες, συνάγεται ότι η μορ-
φωτική και λειτουργική βάση των νευρικών 
λειτουργιών του ανθρώπου πρέπει να καθο-
ριστούν το αργότερο έως το τέλος του δεύτε-
ρου μήνα της ενδομήτριας ζωής, ενώ διαπι-
στώθηκε ότι η ίδια περίοδος χαρακτηρίζεται 
από αυξημένη ευαισθησία στους επιβλαβείς 
παράγοντες. Κατά το δεύτερο ήμισυ της εγκυ-
μοσύνης, το έμβρυο έχει μια ραγδαία ανάπτυ-
ξη συσχετιστικών λειτουργιών του εγκεφάλου. 

Δεδομένου ότι η ακουστική περιοχή του 
εγκεφάλου διαμορφώνεται νωρίτερα από άλ-

λες περιοχές,  και έχοντας υπόψη όχι μόνο 
τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και τη δυνατό-
τητα αισθητηριακής του αποδοχής και αφο-
μοίωσης, η πρωτοποριακή για την Ελλάδα 
μουσικοθεραπευτική μέθοδος Sonatal με τη 
βοήθεια της μουσικής αλλά και της φωνής 
της μητέρας, δημιουργεί τρεις κατηγορίες 
επιπτώσεων στην υγεία της μητέρας αλλά 
και του βρέφους: ψυχολογική και αισθητι-
κή (συσχετισμός, συναισθήματα, εικονιστική 
προβολή), φυσιολογική (λειτουργική, με την 
οποία μπορεί να ασκεί ορισμένες λειτουργίες 
του σώματος), δονητική (οι δονήσεις, ως ένα 
φυσικό φαινόμενο, έχουν μια επίδραση στα 
εμβρυϊκά κύτταρα και ενεργοποιούν διάφο-
ρες βιοχημικές λειτουργίες). Διαπιστώθηκε 
ότι όταν τραγουδάει η έγκυος, στο σώμα της 
υπάρχουν ψυχολογικές και φυσιολογικές αντι-
δράσεις που βελτιώνουν την ομοιόσταση και 
την ψυχολογική της κατάσταση.

Παρά το γεγονός ότι το έμβρυο δεν κατα-
λαβαίνει τα γεγονότα που προκαλούν την αι-
σθηματική αντίδραση της μητέρας, 
συνειδητοποιεί τις σωματικές αντι-
δράσεις και εντυπώσεις του συναι-
σθήματος. Με αυτόν τον τρόπο, το 
έμβρυο υιοθετεί «χημικά» από τη 
μήτρα ακόμα, τις γονικές αντιλή-
ψεις και η συμπεριφορά του προ-
σαρμόζεται σύμφωνα με αυτές. 
Φαινομενικά, μπορεί το έμβρυο 
να είναι ασφαλές μέσα στη μήτρα, 
αλλά να νιώθει την απόρριψη και 
το φόβο. Κατά συνέπεια, είναι πι-
θανόν να φτάνει στον κόσμο κου-
βαλώντας ένα ασυνείδητο φορτίο 

αβεβαιότητας και άγχους.
Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα, είναι η αναφορά 
του Gabriell L. Federico σε 
μια μητέρα ενός βρέφους 
10 μηνών, το οποίο έκλαιγε 
ακατάπαυστα. Προκειμέ-

νου να το ηρεμήσει, έβαζε μουσική Mozart, 
κάτι που έκανε και για να χαλαρώσει η ίδια, 
κατά το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης 
της, από τον θάνατο του πατέρα της, χωρίς 
αποτέλεσμα όμως, αφού συχνά ξεσπούσε 
σε κλάματα. Το έμβρυο συνέδεσε τη μουσι-
κή Mozart με το λυγμό της μητέρας του, και 
ακόμα 10 μήνες μετά τη γέννησή του, ανα-
στατωνόταν και έκλαιγε στο άκουσμα αυτής 
της μουσικής.

Κατανοούμε λοιπόν πως προέχει η ψυχι-
κή και σωματική υγεία της μητέρας ώστε και 
αυτή με τη σειρά της να ανταπεξέλθει στην 
πιο δύσκολα και συνάμα μαγική αποστολή 
της ζωής της. Τη δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος πλημμυρισμένου από σωστά 
ερεθίσματα, διαποτισμένο με αγάπη, για να 
προσφέρει στο παιδί της όλο τον πλούτο των 
αρμονικών, που πυροδοτούν το ξεκίνημα για 
μια υγιή σωματικά κ πνευματικά ζωή. 

Τον ήχο της ζωής.
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ΝΑ’ ΤΑ 
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Όταν πήγαινα σχολείο,
τα γράμματα τα κουβάλαγαν τραίνα 
και μεγάλα φορτηγά ,
οξείες και περισπωμένες
τριήρεις με αγράμματους ναύτες 
μαζί τις Μοίρες και το φθινόπωρο.

Ίσως γι` αυτό δεν εμορφώθην κι` ούτε συνεμορφώθην, 
γιατί μ` έκλεψε η φαντασία κι έμεινα μόνος
στο δάσος με τους θάμνους και τις οξιές,
όπου από μικρός έκρυβα τα όνειρα μου
στο ίδιο δένδρο που έκρυβε τα παραμύθια του ο Αίσωπος
  
Έπειτα πήγα στις εγκυκλοπαίδειες 
και στα μυστικά του Τρωικού, 
όπου έμαθα πως ο Αγαμέμνονας κρυβόταν 
απ` τον εαυτό του,
μην και φωτογραφηθεί μαζί με τα ερωτικά του βάσανα…

Τότε είπα κι εγω, 
ας πάρω τον χάρτη του ΚΟΣΜΟΥ μαζί μου, 
να τον κουβαλώ
μην και μου τον κλέψουν και αλλάξουν την τύχη του…

«Τι πλούσιος είσαι και τι φτωχός ο κόσμος σου…»
ήταν το θέμα του παγκόσμιου συνέδριου που έψαχνε 
να βρει
την αρρώστια της εποχής 
και οι ρεπόρτερ ρωτούσαν αν μαθεύτηκε κάτι 
για την αρχαιοελληνική λαιμαργία της Αναγέννησης 
και γι` αυτό το απεγνωσμένο αγκάλιασμα του κοριτσιού 
με τις μετακινήσεις του ΕΙΝΑΙ του.

Μα την ίδια στιγμή τα ραδιόφωνα ανακοίνωναν, 
πως ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε
και ένα άκουσμα ουρανίων, ομόηχο με μωρουδίστικα
 λογάκια 
άρχιζε ν’ ακούγεται απο παντού.
Τα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια του Παπαδιαμάντη ήταν, 
είπε η γιαγιά !
Περισσότερο απ` όλους αυτά χαρήκανε.
Πόσοι βιαστικοί της καθημερινότητας θα τα έπαιρναν 
στην αγκαλιά τους!!!

Γιάννης Ναζλίδης

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Eυχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμά:
1. Την κ. Νίκη Μωυσιάδου για τη δωρεά των 100 

ευρώ για την προετοιμασία των χριστουγεννιάτικων 
δώρων.

2. Την κ. Μαυροπούλου Μαρία για την προσφορά 
τροφίμων στη μνήμη της γιαγιάς της και στη μνήμη της 
Σταυρούλας Τσολοτσίδου.

3. Την κα Χ.Α. για τη δωρεά των 50 ευρώ για ενί-
σχυση του Ομίλου Προστασίας.

4. Την αγαπημένη φίλη Β.Λ. για τη δωρεά 100 ευρώ 
για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

5. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για μία ακόμη φορά 
τον κ. Θεοχαρόπουλο Αντώνιο για τη δωρεάν παρα-
κολούθηση μαθημάτων στη Σχολή του ΕΚΕΔΙΜ, των 
παιδιών του Ομίλου.



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Τα Χριστούγεννα ως ξε-
χωριστή γιορτή, φίλοι ανα-
γνώστες, διαμορφώθηκαν 
και αναπτύχθηκαν αργά. 
Προηγήθηκε ο εορτασμός 
των Θεοφανίων, που εορ-
τάζονταν μαζί με τη Γέννη-
ση στη Δυτική και λίγο μετά 

στην Ανατολική Εκκλησία.
Επί Πάπα Ιουλίου Α΄ (337-352) τα Χριστούγεννα 

σταμάτησαν να γιορτάζονται μαζί με τα Θεοφάνια 
και θεσπίσθηκε ως επέτειος η 25η Δεκεμβρίου. Για 
την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός, υπήρχε διχο-
γνωμία από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Κλήμης 
ο Αλεξανδρεύς υποστήριζε ότι ο Χριστός γεννήθηκε 
τη 17η Νοεμβρίου, ο Επιφάνιος τον Ιανουάριο, άλ-
λοι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο. Πρώτοι όρισαν την 25η ο 
Σέξτος ο Αφρικανός και ο Ιππόλυτος. Η αιτία για την 
καθιέρωση αυτής της ημερομηνίας δεν έχει εξακρι-
βωθεί θετικά.

Κατόπιν έρευνας των αρχείων της Ρώμης, όπως 
πιστεύεται, επί της απογραφής που έγινε επί αυτο-
κράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, σε συνδυασμό 
με υπολογισμό ρήσης του Ευαγγελίου (το οποίο 
και συνέτεινε) του Προδρόμου λεχθείσα περί τον 
Χριστόν: «Εκείνος δει αυξάνειν, εμέ δε ελαττού-
σθαι» (Ιωάνν. γ΄ 30). ΜΕ βάση αυτή την υποθετική 
πηγή, η Γέννηση του Χριστού ορίσθηκε κατά το 
χειμερινό ηλιοστάσιο, όπου και αρχίζει η αύξηση 
των ημερών. Η 25η Μαρτίου θεωρείτο ως αρχή 
της άνοιξης, ημέρα έναρξης της εαρινής ισημερίας. 
Αυτή η ημέρα για τους Χριστιανούς ήταν η πρώτη 
ημέρα της Δημιουργίας και συγχρόνως η αρχή της 
πνευματικής δημιουργίας των ανθρώπων με τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Επομένως η Γέννηση 
τοποθετήθηκε εννιά μήνες μετά την άσπορη σύλ-
ληψη της Θεοτόκου δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου. 
Άλλοι υποστηρίζουν ότι στον καθορισμό της 25ης 
Δεκεμβρίου ως ημερομηνίας εορτασμού συνετέλε-
σαν προφανώς η μεγάλη εθνική γιορτή των γενε-
θλίων του αήττητου θεού Ηλίου και ο εορτασμός 
των γενεθλίων του Μίθρα.

Η Εκκλησία, φαίνεται, θέλησε να υποκαταστήσει 
την ειδωλολατρική γιορτή του αήττητου Ηλίου με τη 
γιορτή του πνευματικού ήλιου δηλαδή του Χριστού. 
Συνεπώς, όταν ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη 
θρησκεία της αυτοκρατορίας, προσπάθησε να 
αφομοιώσει και να δώσει νέα διάσταση και νέα ση-
μασία σε πανάρχαια λατρευτικά έθιμα και λατρευτι-
κές συνήθειες αιώνων.

Από τη Δύση ο εορτασμός της Γεννήσεως στις 
25 Δεκεμβρίου πέρασε στην Ανατολή γύρω στο 
376. Το 386 ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πα-
ρότρυνε την Εκκλησία της Αντιόχειας να συμφωνή-
σει στην 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της 
Γέννησης. Χρειάσθηκε μεγάλη προσπάθεια και πο-
λύχρονοι αγώνες, προκειμένου να πεισθούν όσοι 

θεωρούσαν τη νέα γιορτή απαράδεκτη καινοτομία 
και νεωτερισμό.

Με την πάροδο του χρόνου επικράτησε σε όλο 
το χριστιανικό κόσμο, εκτός από τους Μονοφυσίτες 
χριστιανούς (Αρμένιους, Αβησσυνούς και Κόπτες), 
που συνεχίζουν το συνεορτασμό με τα Θεοφάνια.

Το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, απαγόρευ-
σε την εργασία και τα δημόσια έργα κατά τη διάρ-
κεια των Χριστουγέννων, τα οποία ανακήρυξε δη-
μόσια αργία. Μέχρι το 1100, καθώς είχε επεκταθεί η 
δράση των ιεραποστολών στις παγανιστικές ευρω-
παϊκές φυλές, όλα τα έθνη της Ευρώπης γιόρταζαν 
τα Χριστούγεννα. Εν τούτοις, αργότερα, εξαιτίας 
της Μεταρρύθμισης, απαγορεύτηκε ή περιορίστηκε 
κατά περιόδους η τήρηση του εορτασμού τους σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, 
καθώς εθεωρείτο ότι περιλάμβανε σε μεγάλο βαθμό 
ειδωλολατρικά στοιχεία.

Η Δύση, λοιπόν, πήρε από την Ανατολική Εκ-
κλησία τη γιορτή των Θεοφανίων και η Ανατολή 
παρέλαβε από τη Δυτική Εκκλησία τη γιορτή των 
Χριστουγέννων.
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Ο εορτασμός 
των Χριστουγέννων

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση αγάπης στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της την Κυ-
ριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 το μεσημέρι θα έχει συνεστία-
ση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή ΕΛΗΑΣ στις 
13.00. Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 12 ευρώ. Περιλαμβά-
νει ζωντανή μουσική, ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, τυρί και κρε-
ατικό. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε 
από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη είναι ανοικτή 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τος ώρες 10.30-12.30 
το πρωί. Τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Τα δραματικά 
γεγονότα που κυ-
ριάρχησαν στην 
επικαιρότητα των 
τελευταίων ημε-
ρών, ε ίχαν ως 
συνέπεια να πε-
ράσει αθόρυβα η 
Παγκόσμια Ημέ-

ρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που με 
απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών καθιερώθηκε να τιμάται την 10η 
Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Παρά ταύτα αποτελεί γενικότερη δια-
πίστωση το γεγονός,  ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ανά την Υφήλιο εξακολου-
θούν να  καταπατούνται συνεχώς, προ-
κλητικά και με αυξανόμενη συχνότητα 
και ένταση

.Η προσφυγική κρίση, οι κοινωνικές 
ανισότητες, η εξουθένωση της προσω-
πικότητας των αδυνάτων, η επιβολή του 
δίκαιου του ισχυρότερου, οι πολιτικές 
φυλακίσεις, οι εξορίες και τα βασανιστή-
ρια, αποτελούν μερικές από τις προ-
κλητικές καταπατήσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που βρίσκονται σε πλήρη 
αναντιστοιχία με την πολιτιστική ανά-
πτυξη που χαρακτηρίζει την σημερινή 
πορεία της ανθρωπότητας. 

Αυτά τα φαινόμενα καταγγέλλονται 
ως συμβαίνοντα συνήθως σε χώρες του 
λεγόμενου Τρίτου Κόσμου που κυριαρ-
χούν ανελεύθερα καθεστώτα η που βρί-
σκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Οι καταπατήσεις όμως των ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων δεν εξαντλούνται 
εκεί. Εντοπίζονται και εκδηλώνονται και 
στις προηγμένες κοινωνίες με την κα-
θημερινή έξαρση φαινομένων τα οποία 
γίνονται εμφανώς αντιληπτά, ενίοτε και 
με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο, από τον 
κάθε πολίτη. 

Αποτελεί δε σαφέστατη υποχρέωση 
της πολιτείας και του κοινωνικού ιστού 
να τα εξαλείψει.

Μερικές από αυτές τις καθημερινές 
καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων αφορούν ολόκληρες ομάδες συ-
νανθρώπων μας, ενώ άλλες μεμονωμέ-
να περιστατικά.

Το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ είναι 
ένα στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Η ανεργία αποτελεί μια κατάφωρη 
καταπάτηση ανθρώπινου δικαιώματος η 
οποία υποβαθμίζει την αξία του ανθρώ-
που, εξουθενώνει την προσωπικότητά 
του και τον ωθεί σταδιακά στην κοινωνι-
κή απένταξη με όλες τις αυτονόητες συ-
νέπειες για την κοινωνία και για τον ίδιο.

H  ΠΑΙΔΕΙΑ είναι ένα άλλο καίριο αν-
θρώπινο δικαίωμα.

Η συγκροτημένη γνώση και το δικαί-
ωμα στην διαρκή ενημέρωση αποτελούν 
το απαραίτητο στοιχείο το οποίο πρέπει 

να χαρακτηρίζει τον σημερινό άνθρωπο, 
έτσι ώστε αυτός να μπορεί να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες της προσωπικής 
του προόδου και της ευρύτερης κοινωνι-
κής ανάπτυξης.

Η αδυναμία της σημερινής Πολιτείας 
να κατοχυρώσει ισότιμα την μόρφωση 
σε όλους τους πολίτες αποτελεί  εμφανή 
καταπάτηση στοιχειώδους ανθρωπίνου 
δικαιώματος. 

H ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ αποτελεί για 
κάθε πολίτη αυτονόητο ανθρώπινο δι-
καίωμα.

Κάθε πολίτης που, σύμφωνα με τις 
δυνατότητές του, συμμετέχει στις δαπά-
νες που απαιτούνται για την λειτουργία 
του Κράτους πρέπει να είναι και να αι-
σθάνεται ασφαλής στον τόπο διαμονής,  
στον τόπο εργασίας και όπου γενικώς 
δραστηριοποιείται.

Η έξαρση της εγκληματικότητας, το 
επισφαλές της σωματικής ακεραιότητας 
και ο φόβος καταστροφής της περιου-
σίας, αποτελούν κραυγαλέα παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι ξέ-
νη με κάθε έννοια συντεταγμένης πολι-
τείας.

Το κορυφαίας όμως σημασίας ανθρώ-
πινο δικαίωμα του οποίου η καταπάτηση 
δεν νοείται σε μια οργανωμένη και σύγ-
χρονη κοινωνία  είναι αναμφισβήτητα η 
ΥΓΕΙΑ. 

Η διασφάλιση της Υγείας επί ίσοις 
όροις σε όλους τους πολίτες μιας Πο-
λιτείας η οποία θέλει να θεωρείται ως 
ευνομούμενη, αποτελεί βασικό ανθρώ-
πινο δικαίωμα του οποίου η καταπάτηση 
αποτελεί σαφέστατα ένδειξη κοινωνικής 
οπισθοδρόμησης και υπανάπτυξης.

Αυτές αλλά και άλλες λιγότερο ή πε-
ρισσότερο μεμονωμένες περιπτώσεις 
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
γίνονται αντιληπτές από τον καθένα στην 
σημερινή κοινωνία.

Η υποστήριξη αυτών των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων δεν είναι εύκολη υπό-
θεση.

Απαιτεί συνεχή εγρήγορση, καθαρή 
σκέψη, ανθρώπινη ευαισθησία και πο-
λιτιστική συνέπεια εκ μέρους της πολι-
τείας, των κοινωνικών οργανώσεων και 
καθενός πολίτη ξεχωριστά.

Η πρόσφατη ημέρα που παγκόσμια ή-
ταν αφιερωμένη στα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα ας αποτελέσει ένα έναυσμα για όλους.

Ας ελευθερωθεί για λίγο η σκέψη από 
τις μικρές ή μεγάλες ενασχολήσεις και ας 
κοιταχθεί ο άμεσος περίγυρος. Σίγουρα 
θα ανακαλυφθούν συνάνθρωποι των 
οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα παρα-
βιάζονται. 

Η πολιτεία, η οργανωμένη κοινωνία 
και κάθε αρμόδιος, θα ενεργοποιηθούν 
μόνο εφόσον ο κάθε ενεργός πολίτης α-
ναλάβει και την προσωπική του ευθύνη.

Τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και 

η ευθύνη των πολιτών

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
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Από τις αθλητικές  εκδηλώσεις 
του  Σαββατοκύριακου  ξεχω-
ρίζει ο αγώνας της Βέροιας 

την Κυριακή στις 3 μ.μ στο Δημοτικό 
Στάδιο με την Αναγέννηση Καρδίτσας 
. Οι γηπεδούχοι δεν αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα και με «γεμάτες 
τσέπες» θα επιδιώξουν να πάρουν την 
νίκη και τους τρεις βαθμούς, ώστε 
να ανέβουν ακόμη περισσότερο στον 
βαθμολογικό πίνακα. Για το πρωτά-
θλημα Νέων η ομάδα της Βέροιας 
θα παίξει την Κυριακή το μεσημέρι 
(12.30) στην Δράμα με την Δόξα. 

Γ’Εθνική
ΝτέρμπιστηνΝάουσαόπουη τοπικήομάδαθα

υποδεχθεί τονΜ.ΑλέξανδροΤρικάλων .Καιοιδύο
ομάδεςπροέρχονταιαπόισοπαλίεςεκτόςέδραςκαι
όλοιπεριμένουνναγίνειένακαλόπαιχνίδι.

ΑντίθεταοΦίλιπποςΑλεξάνδρειαςπουηττήθηκε
εντόςαπό τονΛαγκαδά τηνπερασμένηΤετάρτηθα
αντιμετωπίσεικαιπάλιστηνΑλεξάνδρειατονπρωτο-

πόροΆρηΠαλαιοχωρίου.

Α1χαντμπολΑνδρών.
Σάββατο19,30μ.μ
ΧΑΝΘ-ΦίλιπποςΒέροαις

Α1Γυναικών
ΣάβαβτοστηνΆΡΤΑ
Αναγέννηση-Φίλιππος

Α2Ανδρών
Σάββατο
Ζαφειράκης-ΑλέξανδροςΑξιούπολις

ΜπάσκετΓ΄Εθνική
Κυριακήστις5μ.μ
ΑΠΣΠτολεμαίδας-ΑΟΚΒέροαις

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Σάββατο16-12
Εδεσσαϊκός-Μελίκη
Άσπρο-Ζαφειράκης
Μ.ΑλέξανδροςΓιαν.-Αλεξάνδρεια

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Σάββατο
ΑετοίΒέροιαςμεΑΚΕΠιερίας

Μια ευχάριστη, αν και 
αναμενόμενη, έκπληξη 
περίμενε τους ανθρώπους 

της Πρωτοβουλίας για το Παιδί το 
πρωί της Παρασκευής. Μετά την 
ολοκλήρωση της διάθεσης των 
εισιτηρίων διαρκείας, ο πρόεδρος 
της διοικούσας επιτροπής του 
τμήματος μπάσκετ Λαζός Ηλίας 
επισκέφθηκε τον πρόεδρο της 
ΠγΠ Σιδηρόπουλο Αριστοτέλη και 
παρέδωσε την επιταγή με το ποσό 
που αναλογούσε στον Σύλλογο από 
την εκκαθάριση.

Είναιμιαδιαδικασίαηοποίαλαμβάνειχώρατα
τελευταία5χρόνια,καθώςμέροςτωνεσόδωναπό
τιςκάρτεςδιαρκείαςτουτμήματοςμπάσκετδιατίθε-
ταιγιατιςανάγκεςτουΣπιτιούτηςΒεργίνας.Είναι
γνωστόάλλωστεότισύσσωμοςομπασκετικόςΦί-
λιππος(παίκτες,προπονητέςκαιδιοίκηση)μετην

αμέριστηπάντασυνδρομή τωνφιλάθλων και των
χορηγών της ομάδας, έχει διαχρονικά αποδείξει
τηνευαισθησίαπουτονδιακρίνεισεθέματακοινω-
νικήςευθύνηςκαιπροσφοράς.

Οι άνθρωποι τουΦιλίππουανανέωσαν τορα-
ντεβού τους με ταπαιδιά και τους εργαζομένους
τηςΠγΠ για τις ερχόμενες μέρες, όταν και σύσ-
σωμοτοαγωνιστικότμήμαθαεπισκεφθείτοΣπίτι
τηςΒεργίναςγιαναμοιράσειδώρα,ναακούσειτα
κάλαντακαιναπεράσειμερικέςστιγμέςχαράςκαι
χαλάρωσηςμετουςμικρούςτουενοίκους.

ΠλούσιοΑθλητικό
ΣαββατοκύριακοστονΝ.Ημαθίας

Την Κυριακή Βέροια- Καρδίτσα

ΦίλιπποςΒέροιαςτμήμαΜπάσκετ
Παράδοση επιταγής στην Πρωτοβουλία 

για το Παιδί

Από την ΕΠΣ Ημαθίας Επιτρο-
πή διαιτησίας ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και οι βοηθοί που 

θα διευθύνουν τα παιχνίδια του Σαβ-
βατοκύριακου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης16.12.2017
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(13ηαγω-

νιστική)
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 15.00ΑΣΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ -

ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ
Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙ-

ΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 15.00ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ - ΠΑΟΚ

ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ
Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΑ-

ΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ 15.00ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ -
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑ-
ΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΡΑΧΟΥ 15.00 ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ -
ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ15.00ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΑΡΗΣΠΑ-
ΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΑΣΩΝΙ-
ΔΗΣΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ -
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ15.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ

Οιδιαιτητέςτωναγώνων16-17/12
στηνΕΠΣΗμαθίας
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

    Παρακολουθώ, 
όπως όλοι οι Έλληνες 
πολίτες, με αγανάκτη-
ση  στον ημερήσιο τύπο 
και από τις οθόνες της 
τηλεοράσεως το ταξίδι 

του προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας(εί-
ναι?) και τα γεγονότα που συνέβησαν τις ημέ-
ρες εκείνες. Δεν έχω άποψη για τα παιχνίδια 
της Διπλωματίας  που στην πλάτη του λαού. 
Το πρώτο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι 
επιβαρύνθηκε ολόκληρη η Ελλάδα ιδιαίτερα 
η Αθήνα  με την επίσκεψη ενός ηγέτη μιας 
χώρας που υποτίθεται ότι είναι ο εκλεγμένος 
Πρόεδρος. Οι κάτοικοι της Αθήνας για δυο μέ-
ρες έζησαν  μαρτυρική ζωή. Έκλεισαν δρόμοι, 
καταστήματα, χιλιάδες  αστυνομικοί σε 24ωρη 
βάση έμειναν  στους δρόμους. Δαπανηρά τρα-
πεζώματα με αστακούς και όλα αυτά για πιο 
λόγο. Να πω δημόσιες σχέσεις ? Μα η Ελλάδα 
δεν είναι κάποια ιδιωτική Εταιρεία που πρέπει 
να προβάλλει τα προϊόντα της. Είναι η τριών 
χιλιάδων  ετών ιστορία της και η θερμή φιλοξε-
νία της από τα παλιά χρόνια με τις  λουσμένες 
στο φως ελληνικές παραλίες της. Δεν αμφισβη-
τώ ότι μια τέτοια συνάντηση μεταξύ των προέ-
δρων δυο κρατών επί ελληνικού μάλιστα εδά-
φους έχει τη δική της βαρύτητα στις διακρατι-
κές σχέσεις. Εκείνο όμως που με ενοχλεί είναι 
ότι ακόμα δεν κατάλαβα το λόγο της έλευσης 
του υψηλού καλεσμένου της γειτονικής χώρας. 
Να διευκρινίσω με ειλικρίνεια  ότι δεν είμαι 
διατεθειμένος να κάνω αντιπολίτευση, να επι-
κρίνω δηλαδή ή να προβάλλω το έργο κάποιου 
κόμματος της επιλογής μου. Θέλω όμως να 
μάθω γιατί ο υψηλός καλεσμένος μας προτού 
έρθει στην Ελλάδα σε συνέντευξη τύπου που 
έδωσε δήλωσε το σκοπό των αιτημάτων τα ο-
ποία θα υπερασπιζόταν στην Ελλάδα.  Αμέσως 
ακύρωσε τη σημασία της επίσκεψης. Δεν μας 
τα έστελνε τα αιτήματα και τους παράλογους 
ισχυρισμούς με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
για να μη μπει στον κόπο να ταξιδεύει. Συγνώ-
μη δεν θέλω να μειώσω το επίπεδο τη συνομι-
λίας που είχε με την πολιτική ηγεσία της χώρας 
μας. Πρόσεξα όμως, ότι ο ισχυρισμός του περί 
της αναθεωρήσεως της Συνθήκης της Λοζάνης 
(1923) μετά τη συνάντηση  συνεχίστηκε με τον 
πιο χυδαίο τρόπο  με τη νέα του συνέντευξη 
τύπου. Όσο διάστημα απολάμβανε την ελλη-
νική φιλοξενία οι παραβιάσεις στον εναέριο 
χώρο του Αιγαίου συνεχίζονταν αμείλικτες και 
προκλητικές. Κάποιες φορές καταπατώντας 
μάλιστα σε ημερήσια βάση τους κανόνες του 
ελληνικού FIR  Αθηνών.  Ούτε τη δική του 
παρουσία ως φιλοξενουμένου δεν σεβάστηκε. 
Έγινε, δηλαδή μια τέτοια αναστάτωση μόνο 
για να ρίξουμε κανονιά και να σκοτώσουμε ένα 
σπουργίτη. Να ξοδέψου-
με ένα χιλιάρικο για να 
αγοράσουμε τσίχλες?

    Μας άρεσε  μετά 
το Β΄. Π. Πόλεμο νέ-
οι να διαβάζουμε ή να 
παρακολουθούμε κινη-
ματογραφικά έργα που 
παρουσίαζαν  κάποιες 
σπουδαίες μάχες του 
πολέμου( όπως τη μάχη 
των Αρδενών). Θαυμά-
ζουμε τους πρωταγωνι-
στές και θέλαμε να τους 
μιμηθούμε στα παιχνίδια 
μας. Εκείνο που μου έ-
μεινε ήταν ότι κάθε στρα-
τιωτική πλευρά προσπα-

θούσε να μάθει το όνομα του  στρατηγού του 
αντίπαλου στρατού, Να μάθουν για τη ζωή του, 
τις πολεμικές εμπειρίες του, τις ικανότητές του, 
τις συνήθειες ακόμη και τον χαρακτήρα του. Έ-
τσι οι ίδιοι με τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν 
να κρίνουν και να προσαρμόσουν ανάλογα τα  
στρατιωτικά τμήματα της παράταξης. 

   Εδώ έρχεται ένας ηγέτης, ο T. ERTOGAN 
, του οποίου ο βίος και η πολιτική του θητεία 
είναι όλα γνωστά και οδηγούν στο συμπέρα-
σμα ότι είναι αναξιόπιστος. Οι γονείς μας που 
ήρθαν από τον Πόντο και έζησαν μαζί τους, 
μας έλεγαν ότι οι Τούρκοι είναι αναξιόπιστοι 
και  δεν τηρούν το λόγο τους(δεν έχουν μπέ-
σα).  Διαβάζοντας  και διδάσκοντας στα σχο-
λεία τα πολεμικά γεγονότα του παρελθόντος 
αυτό μας δίδαξαν. Τον καλέσαμε εδώ να μας 
πουλήσει τσαμπουκά με το επιπόλαιο ύφος 
του Σουλτάνου της πάλαι ποτέ Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και να μας πει τις διεκδικήσεις 
του στο Αιγαίο στη Θράκη και στην μαρτυρική 
Κύπρο.  Λίγη ιστορία θα μας λύσει την απορία 
μας. Θυμηθείτε το πόλεμο με τους Σουλιώτες 
και αυτούς που ακολούθησαν. Οι πρόγονοι  
του Ερτογάν το 1922 εξόντωσαν έναν ακμαίο 
Ελληνισμό στη Μ. Ασία και στον Πόντο, Κα-
τάσφαξαν γυναίκες, παιδιά, έκαψαν εκκλησίες 
με του ιερείς και πλήθος χριστιανών.Το1955 
εξολόθρεψαν παρά την προστασία της Συνθή-
κης της Λοζάνης, έναν ακμαίο Ελληνισμό της 
Κωνσταντινούπολης, που η οικονομική και πο-
λιτιστική του υπεροχή ήταν δεδομένη. Το  1964 
εξ αιτίας των επεισοδίων της Κύπρου το 1974  
με την κατάληψη του 38%  του νησιού και τον 
θάνατο εκατοντάδων ελλήνων γεγονότα που 
επικυρώνουν τον χαρακτηρισμό αναξιόπιστου. 
Άλλο ένα γεγονός το επεισόδιο των Ιμίων τον 
Ιανουάριο του 1996 που βρήκαν το θάνατο οι 
τρεις έλληνες Αξιωματικοί του Πολεμικού μας 
Ναυτικού. 

 Στην ίδια του τη χώρα διέλυσε το στρατό 
την αστυνομία και χιλιάδες πολίτες κακομε-
ταχειρίζονται με αφορμή το πραξικόπημα του 
Ιουλίου του παρελθόντος έτους. Έκλεισε στις 
φυλακές δημοσιογράφους και κάθε φωνή δια-
μαρτυρίας. Τα χέρια του την ώρα της χειραψί-
ας με τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας μας  
έσταζαν αίμα από τις σφαγές των προγόνων 
του σε βάρος των Ελλήνων. Ο πολιτικός κό-
σμος στην Ευρώπη απαξιοί να τον καλέσει στη 
χώρα του ακόμη και να μιλήσει μαζί του. Πρέ-
πει να του δώσουν βραβείο της διαφθοράς. 

Παρά ταύτα ομολογώ ότι το χάρηκα όταν 
τον είδα με τα μάγουλα κόκκινα από τα χα-
στούκια που του έδωσαν ο πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπου-
λος, ο Πρωθυπουργός , κ. Αλέξης Τσίπρας   
και ο αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπράβο σε όλους. 

  Θέλουμε συμμάχους ειλικρινείς και αξιόπι-
στους.  Δε χρειαζόμαστε τέτοιες ανούσιες και 
επικίνδυνες συναντήσεις γιατί ο τόπος μας θα 
γεμίσει ποντίκια  από τις γέννες των Βουνών.

ΚΟΙΛΟΠΟΝΟΥΣΕ ΤΟ ΒΟΥΝΟ 
ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙ

  « Η πολιτική είναι τέχνη της ψευδολογίας». Βολταίρος

Φίλοι μου, καλή σας 
ημέρα, 

σήμερα δεν θα πούμε 
πολλά. Ο περίπατός μας 
θα είναι σύντομος. 

Να μην σας στενοχω-
ρήσω και πολύ, χρονιά-
ρες μέρες!

Λιγότερο από δέκα ει-
κοσιτετράωρα για τα Χρι-

στούγεννα.
Μία ιστορική ημέρα, όπου ο Θεούλης μας, πήρε 

σάρκα και οστά και έγινε άνθρωπος με σκοπό να 
μας δείξει πως και εμείς οι άνθρωποι, μπορούμε να 
φθάσουμε στη Θέωση.

Για να συμβεί πάντως κάτι τέτοιο, το πρώτο 
πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε, εμείς οι γήινοι, 
που συμπεριφερόμαστε ως αθάνατοι, είναι ο ορ-
θόδοξος εορτασμός των Χριστουγέννων και όχι ο 
ειδωλολατρικός!

Γιατί μην μου πείτε φίλοι μου, ότι το νόημα αυ-
τής της περιόδου που διανύουμε, είναι τα χιλιάδες 
πολύχρωμα λαμπάκια, τα δένδρα διαφόρων σχη-
μάτων, οι τόννοι από μελομακάρονα και  μπακλα-
βάδες (ωραίο πράμα ο μπακλαβάς!), οι βιτρίνες, 
τα μερίσματα, τα φανταχτερά ρούχα, οι ωραίες πα-
ντούφλες, ο δέκατος τρίτος μισθός που κόπηκε, ο 
κόκκινος χοντρούλης κύριος με τα άσπρα γένια, …

Τι πράγμα και αυτό, όμως φίλοι μου με τον κόκ-
κινο κυριούλη. 

Κάθε χρόνο και ποιο χοντρό τον εμφανίζουν. Σε 
λίγο, θα μας τον σκάσουν!

Ανοίγουμε παρένθεση, φίλε Αλέξη μπορείς κάλ-
λιστα να  ισχυριστείς ότι δεν δίνεις τη δέκατη τρίτη 
σύνταξη, επειδή ως καλός Χριστιανός, θέλεις να 
επαναφέρεις και να καθιερώσεις ένα πνευματικό 
τρόπο ζωής και όχι καταναλωτικό! Κλείνει η παρέν-

θεση.
Που λέτε φίλοι μου, αυτές τις ημέρες αντί να 

προβληματιζόμαστε να κατανοήσουμε το πραγματι-
κό νόημα των Χριστουγέννων, αναμένουμε με αγω-
νία να μάθουμε τι καιρό θα κάνει εκείνες τις ημέρες, 
θα χιονίσει άραγε, για να πάω για σκι στην Αράχω-
βα, για να φορέσω και τα καινούρια βατραχοπέδιλα 
που μου έφερε ο Άι Βασίλης!

Και ενώ θα φορώ την αρκούδα, τη γούνα για 
σένα που κάνεις πως δεν κατάλαβες, θα πετάω και 
κανά χάλκινο στο ψωραλέο ζητιάνο, για να δείξω 
ότι είμαι και καλός Χριστιανός, μέρες που είναι!

Υπάρχει βέβαια και η άλλη περίπτωση, να πού-
με ότι δεν κρατάμε ψιλά και να ρίξουμε και μερικά 
μπινελίκια που δεν πηγαίνουν να δουλέψουν, όπως 
εμείς οι δουλευταράδες-εργασιομανείς!

Αυτές βέβαια τις ημέρες δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι εκτελούνται και οι ισολογισμοί, είτε σε ατομική 
επιχείρηση, είτε σε πολυεθνική.

Κοινώς κάνουμε τη σούμα για να δούμε πως 
πήγε η χρονιά. 

Με λίγα λόγια εάν κλέψαμε αρκετά από τον συ-
νάνθρωπό μας ή είχαμε και άλλα περιθώρια.

Μαγειρεύουμε λοιπόν τα νούμερα, συνήθως 
έλλειμμα παρουσιάζουμε, επειδή δεν ξέρουμε καλή 
πρόσθεση και όλο χαρά που κοροιδέψαμε τους 
πάντες και τα πάντα, αγοράζουμε το κόσμημα για 
το μωρό, κλείνουμε εισιτήρια για κάποιο μέρος με 
περισσότερα λαμπιόνια από το χωριό μας, και από 
το δωμάτιο του ξενοδοχείου των δεκαπέντε ντάν, 
ετοιμαζόμαστε για την βραδινή μας έξοδο, στην ορ-
θοδοξία, λέγεται ρεβεγιόν!

Αγάπη μου ποια γραβάτα θα φορέσεις, θα ρωτή-
σει η Μόνικα, σε ξανθό. 

Λέω να βάλω την πράσινη με τις κίτρινες τελεί-
τσες, απαντά ο «γελαδάρης» με τις επιχορηγήσεις.

Το πράσινο μου θυμίζει τα βοσκοτόπια, που βό-
σκουνε τα γελάδια μου και τα μοσχάρια μου!

Αχ αυτή η καταγωγή σου, να την κουβα-
λάς παντού.

Τέρμα, αποφάσισα, θα βάλεις την κόκκινη 
γραβάτα, για να την βλέπουν και να καταλα-
βαίνουν, πως ότι απέκτησες, είναι με αίμα 
και αγώνες!

Και αφού λυθεί το μέγιστο ζήτημα της 
ενδυμασίας, και φορέσουμε το ανάλογο α-
σημικό ή την αλυσίδα (συνήθως πάχους για 
γαιδούρια!), μεταβαίνουμε με τον κομπρέσο-
ρα και τα απαραίτητα άλογα, στο καζίνο. 

Και αφού πιούμε και σκάσουμε από τα 
«νηστίσιμα» εδέσματα, θα πάρουμε το αί-
σθημα και θα κατευθυνθούμε σε γνωστό 
γκλαμουράτο χώρο, για να ακούσουμε κλα-
σική μουσική (με αυτή βόσκαμε τα γελάδια 
μας!).

Και τη στιγμή, που ο κύριος χαιδεύει την 
κοιλιά του και αισθάνεται περήφανος για το 
πόσο πετυχημένος έγινε, η δε κυρία αυτο-
θαυμάζεται και σκέφτεται ότι η «κολλητή» 
της θα σκάσει από τη ζούλια της, εάν δει το 
καινούριο της ασημικό, ξαφνικά ο ουρανός 
αγριεύει, αέρας και κακό και από την πίστα, 
φεύγει δια μαγείας ο πιανίστας και εμφανί-
ζεται ένας κακάσχημος με το γράμμα Χ στο 
κεφάλι του!

Αγάπη μου, κοίτα αύριο θα Χιονίσει, λέει 
η ξανθιά, όχι θα ανεβεί το Χρηματιστήριο, 
ισχυρίζεται ο άλλος μπούφος, και η μουσική 
που ακούγεται είναι:

«ο Χάρος βγήκε, βγήκε παγανιά
και θέρισε μία γειτονιά
και έγινε μαύρος ουρανός
και ανεμοζάλη και καπνός»!
Και μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, α-

κούγεται η βροντερή φωνή:
«χοντρούλη έχεις δέκα λεπτά καιρό, όσο 

έκανες και για τον ισολογισμό, για να αλλά-
ξεις γραβάτα και να αφήσεις τη μάσα και να 
μπεις στην κάσα».

Φίλοι μου δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, ό-
τι για κάποιους από εμάς τα φετινά Χριστού-
γεννα ίσως να είναι και τα τελευταία μας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΑΣΕ ΤΗ ΜΑΣΑ ΚΑΙ 
ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά  όλους όσους μας τίμησαν στην 
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των παιδιών μας στο  ξενοδοχείο 
ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ την Πέμπτη  14-12-17  ειδικότερα 

1. Τον Σεβασμιότατο Βεροίας Ναούσης&Καμπανίας κ.κ. Πα-
ντελεήμονα που με την φωτισμένη παρουσία του τίμησε τη γιορ-
τή μας και έδωσε χαρά σε όλους μας ιδιαίτερα στα παιδιά μας. 

2. Την Πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών κ. Μαρίνα 
Ψωμιάδου 

3. Τον εκπρόσωπο του Αθλητικού Σωματείου ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
της Βέροιας κ. Μπαντή που μας παρέδωσε την επιταγή με 
την δωρεά προς την Μέριμνα μέρους του ποσού των εσόδων 
της εκδήλωσης τους την 4-12-17 στον Χώρο Τεχνών Βέροιας 

4. Τον κ. Αντώνη Καγκελίδη Πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΩΡΑΦΑ» Της Πατρίδας

Και όλους όσους μας βοήθησαν στην επιτυχία της γιορτής 
μας:

1. Το φιλόξενο «ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» και το φιλότιμο προ-
σωπικό του που για μια ακόμα φορά στέγασαν την γιορτή μας.

2. Τις κυρίες Ειρήνη Μουστάκα, και Καίτη Κυβεντίδου που 
με τα εδέσματα τους στόλισαν τον μπουφέ μας.

3. Την χορωδό  κ. Ελένη αναγνώστου & τον βαρύτονο 
Γιώργο Κυρόπουλο που πλαισίωσαν με γλυκές νότες τα παι-
διά μας. 

4. Την σχολή χορού της κ. Μελίνας Παπαδοπούλου & την 
μικρή χαριτωμένη μαθήτρια της. 

5. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΩΡΑΦΑ» Της 
Πατρίδας που μας τραγούδησαν τα χριστουγεννιάτικα ποντι-
ακά κάλαντα. 

Ευχαριστούμε επίσης:
1. Τα αρτοζαχαροπλαστία ΚΟΓΙΑΣ.
2. Το ζαχαροπλαστείο ΦΙΝΟ 
3. Το κατάστημα με ζαχαρώδη του κ. ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ 
4. Την κ. Σοφία  Μπουσμαλή για την δωρεά τροφίμων για 

το γεύμα των παιδιών στο Κέντρο 
5. Την επιχείρηση ΓΑΛΛΙΚΑΣ για την δωρεά κρέατος για 

το γεύμα των παιδιών στο Κέντρο
6. Την επιχείρηση ΚΕΧΑΓΙΑΣ  για την δωρεά κρέατος για 

το γεύμα των παιδιών στο Κέντρο
7. Την επιχείρηση ΜΠΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ για την δωρεά κρέα-

τος για το γεύμα των παιδιών στο Κέντρο
8. Τον φούρνο ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ στο Τσερμένι για την κα-

θημερινή δωρεά  πρωινού γεύματος
 Η  Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
από τον Όμιλο Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας και η χορωδία 

Μουσική Πολυφωνία , διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη Εκ-
δήλωση την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 17.00 στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 

Συμμετέχουν η Θεατρική Ομάδα της Γ΄ τάξης του 2ου Δη-
μοτικού Σχολείου Βέροιας και η χορωδία του 12ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας.

Οικονομική ενίσχυση 5 ευρώ.



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 (Ε.Α. VII, 448)
1. Πραταλίδα το μνάμα Λυκαστίω, 
άκρον ερώτων
2. ειδότος, άκρα μάχας, άκρα 
λινοστασίας,

3. άκρα χοροιτυπίας. Χθόνιοι, 
Μίνωϊ τον άνδρα
4. τούτον, Κρηταιείς Κρήτα, παρωκίσατε.
ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΤΑΛΙΔΑ
1. Του Πραταλίδα τούτο δω που βλέπεις ειν’ το μνήμα.
2. Ήταν από τη Λύκαστο κι ήταν σ’ όλα του πρώτος:
3. Πρώτος στην τέχνη του Έρωτα και στους πολέμους
 πρώτος,
4. πρώτος στο στήσιμο διχτυών, στα γλεντοκόπια πρώτος.
5. Τον Κρητικό τον ΆΝδρ’ αυτόν, κριτές του Άδη Κρήτες,
6. εκεί δίπλα στο Μίνωα να κατοικήσει βάλτε!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Στο παραπάνω επίγραμμά του ο Λεωνίδας ο Ταραντίνος 

(3ος αι. π.Χ.) αναφέρεται σε κάποιον Πραταλίδα (πράτος = 
πρώτος) από την πόλη Λύκαστο της Κρήτης, ο οποίος ήταν σ’ 
όλα πρώτος. Είχε φτάσει στα άκρα, στην κορυφή, όλων εκεί-
νων με τα οποία είχε ασχοληθεί. Σ’ ό,τι τον ενδιέφερε έβγαινε 
πρώτος.

Αλλά ο θάνατος, που δεν κάνει εξαιρέσεις (ευτυχώς ή δυ-
στυχώς δεν είναι του παρόντος σημειώματος), όταν ήρθε η ώ-
ρα του, πήρε και τον ξεχωριστό Κρητικό Πραταλίδα κι έμεινε να 
θυμίζει το πέρασμά του απ’ τη ζωή ένα μνήμα (δύο μέτρα γης) 
στου οποίου τη θέα ο ποιητής νιώθει την ανάγκη να κάνει δέη-
ση στους κριτές του Κάτω Κόσμου, τον Μίνωα, τον Ραδάμανθυ 
και τον Αιακό, απ’ τους οποίους οι δύο πρώτοι ήταν Κρητικοί, 
να του κάνουν τη χάρη και να βάλουν τον συμπατριώτη τους, 
τον διακεκριμένο Πραταλίδα, να κατοικήσει σ’ εκείνο το μέρος 
των Ηλύσιων Πεδίων (του Παράδεισου των Αρχαίων), όπου α-
ναπαυόταν, όταν δεν δίκαζε, και ο ανώτατος κριτής, ο θρυλικός 
βασιλιάς της Κρήτης, ο Μίνωας.

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Πλάτωνα, οι νεκροί παρουσιάζο-

νται μπροστά στους κριτές του Άδη γυμνοί, χωρίς να τους συ-
νοδεύει κανένας από τους συγγενείς τους και έχοντας αφήσει 
πάνω στη γη όλα εκείνα τα στολίδια που φορούσαν για να ξε-
χωρίζουν από τους άλλους, ώστε η κρίση να είναι αμερόληπτη, 

απόλυτα δίκαιη. (Πλάτωνος «Γοργίας» Β΄ 79 κ.ε. 523 Ε.).
Κριτές του Άδη, σύμφωνα με το προσημειωθέν σύγγραμμα 

του Πλάτωνα, είναι οι διορισμένοι από το Δία γιοι του, ο Μίνως 
και ο Ραδάμανθυς, τέκνα της αγαπημένης του Ευρώπης και ο 
ετεροθαλής αδελφός τους, οι Αιακός, τέκνο της αγαπημένης 
του Αίγινας, με ειδική αποστολή ο Ραδάμανθυς να δικάζει τους 
Ασιάτες, ο Αιακός τους Ευρωπαίους και ο Μίνως να διευθετεί 
τα προβλήματα που θα τύχει να παρουσιαστούν.

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΜΙΕΖΑΣ (ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ)

Στην παράσταση της Κρίσης του μακεδονικού τάφου της 
Μίεζας ο νεκρός (κάποιος Μακεδόνας στρατιωτικός, που κατά 
πάσα πιθανότητα είχε πάρει μέρος στην εκστρατεία του Μ. Α-
λεξάνδρου και πέθανε στην πατρίδα του στα τέλη του 4ου π.Χ. 
αιώνα) του οποίου το όνομα δεν αναγράφεται, οδηγείται από 
τον ψυχοπομπό θεό Ερμή, ο οποίος αναγνωρίζεται από τα πα-
σίγνωστα σύμβολά του, στον τόπο της κρίσεως, όπου, επειδή 
είναι Ευρωπαίος, τον περιμένει καθισμένος στο θρόνο του ο 
Αιακός, του οποίου το όνομα αναγράφεται πάνω από το κεφάλι 
του, έτοιμος να τον κρίνει, ενώ, παραδίπλα στέκεται όρθιος, ως 
παρατηρητής, ο κριτής των Ασιατών Ραδάμανθυς, του οποίου 
επίσης αναγράφεται το όνομα.

Η όλη παράσταση μαρτυρεί ότι ο νεκρός Μακεδόνας συ-
μπολεμιστής του Μ. Αλεξάνδρου ήταν γνώστης της σχετικής με 
την κρίση των νεκρών θεωρίας του Πλάτωνα, την οποία, όπως 
φαίνεται από το επίγραμμά του, μάλλον αγνοεί ο επιγραμματο-
ποιός Λεωνίδας ο Ταραντίνος, αφού ζητάει από τους Κρητικούς 
δικαστές να φροντίσουν, μεροληπτώντας, ώστε ο συμπατριώ-
της τους Πραταλίδας να τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης.

Ας σημειωθεί ότι και στις μέρες μας ο κόσμος παρηγορώ-
ντας τους συγγενείς εύχεται, όταν κηδεύεται κάποιος, να έχει 
«Καλόν Παράδεισο», δηλαδή, με άλλα λόγια, μια καλή θέση 
στον Παράδεισο… λες και μπορεί να υπάρχει και… κακός 
Παράδεισος, ή ότι μπορεί ο Παράδεισος να έχει περισσότερο 
ή λιγότερο προνομιούχες περιοχές, κάτι σαν βόρεια και νότια 
προάστια…

Το εγκώμιο του Κρητικού Πραταλίδα μου θύμισε τον ιδανικό 
ανθρώπινο τύπο της κλασσικής αρχαίας Ελλάδας, που ήταν 
ο «Καλός κ’αγαθός» (ο όμορφος στο σώμα και συγχρόνως 
εύψυχος, δηλαδή παλληκάρι με όλη τη σημασία της λέξης) 
αλλά και τον ιδανικό τύπο ανθρώπου, όπως τον οραματίζεται 
ο Νεοέλληνας, που, όπως φαίνεται από τα λεγόμενά του, δεν 
διαφέρει καθόλου από εκείνον των αρχαίων του προγόνων!

«Ήθελα να ‘μουν όμορφος, να ‘μουν κα παλληκάρι
και να τραγούδαγα καλά, δεν ήθελα άλλη χάρη».

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ 

Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

      Ο στόχος πρόβαλε μπρο-
στά,βαμμένος έντονα σημάδια 
κύκλους τον ένα μες τον άλλο 
χαραγμένος,τα βέλη να βρεθούν 
στο κέντρο,να πετύχει,όμως δεν 
ήταν μπορετό..

Ανάποδες εικόνες κόσμος ό-
λόκληρος τα πάνω κάτω,οι κύ-
κλοι μοναχά δε δείχνανε νάχουν 
γυρίσει όπως κι αν πέφτανε φαι-
νόντουσαν το ίδιο,στήριγμα να 
μην είναι πουθενά,ν’ακούμπαγε 
το στόχο να πετύχει,βασίλευε η 
αστοχιά.

Κάθε προσπάθεια καλοσημαδεμένη.έδειχνε σίγουρη το 
στόχο της να βρει,κι άρχιζε η γιορτή για την επιτυχία,βέλη 
αμέτρητα πηγαίνανε γραμμή στο κέντρο να χτυπήσουν μ’όλη 
τους την ορμή,σαν έφταναν στα λίγα χιλιοστά από το στόχο 
σταματούσαν..

Ητανε στην ευθεία για το κέντρο,σίγουρα θα πετύχαιναν 
ετούτη τη φορά,όμως αλλιώς γινότανε στο τέλος.

Δύναμη μαγική θαρρείς τα κράταγε και πέφτανε στο χώμα 
τσακισμένα,όσο που γίνανε σωρός ακόμα και τους στόχους θα 
σκεπάζαν.. ..

Ολα πετούσαν σαν τρελλά,πού ήθελε τραβούσε το καθένα 
λόγια γυρνούσαν πίσω άπραχτα,καράβια τσακισμένα ψάχναν 
στους βράχους να σωθούν δεν άκουγε κανείς.

Φωνές από παντού ολόγυρα αισθήματα πνιγμένα,γυρεύαν 
να  γκρεμίσουν ότι ευαίσθητο ότι αγαπημένο να χτυπούν...

Σχήματα ασουλούπωτα,μικρές σκιές σαν άνθρωποι που δεν 
τις έπιανε το μάτι,μ’όλα τα πασαλήμματα και τις μπογιές στο 
τσιτωμένο δέρμα,τα παρδαλά φορέματα να νεανίζουν τάχα,-
χλευάζανε ειρωνικά,ενώ μπροστά μιλούσανε αλλιώς κανείς δεν 
ήξαιρε τι θέλαν.

Φωτιές ανάβανε μικρές κόκκινες φλόγες,απλώνανε σιγά σι-
γά τα κουκουλώναν όλα,τη λευτεριά  της σκέψης,τη φυγή,να μη 
μπορεί όσο ακόμα έμεινε να το χαρεί με ότι  τον αποτελούσε...

Υπουλο το παιχνίδι βρισκόντουσαν παντού να κυνηγούν,το 
όνειρο που κράταγε για χρόνια,δε γίνοταν ν’αφήσει να χτυ-
πούν,κι ας ήτανε παράλογο,ατέλειωτες σειρές σκουλίκια το 
δηλητήριο σκορπάγανε παντού..

Αρχισαν να μετρούν ανάποδα τα χρόνια,αρνητικά,σα να μην 
ήτανε ποτέ τώρα να εκδικιώνται,… «σαν χάνεις απ’τη δύναμη 
που είχες λίγο λίγο,χάνεις απ’όλα που σε τριγυρνούν,όχι μονά-
χα σ’ένα.».

Τραγούδια που γραφόντουσαν και μοιραζόνταν σ’ όλους,να 
τραγουδούν κι αυτοί, άλλο πια δε γραφόνταν,εκείνες  οι σκιές 
ανάβανε φωτιές για να τα κάψουν.…

Κι ας ήτανε σπαράγματα ψυχής έτσι που βγαίνανε απ’τα 
παλιά δοσμένα,μ’όση ακρίβεια η θύμηση βαστά...

Εκείνα τα στολίσματα κάθε γλυκειά ματιά,πρόσωπα φωτι-
σμένα με χαρά μαγνήτες που τραβούσανε και διώχναν..

Ο χώρος πούλεγε… «από την πόρτα μου και μέσα άρχο-
ντας είμ’ εγώ  ο βασιλιάς..» έγινε εχθρικός,του δρόμου ένα 
κομάτι, ούτε κι εκεί δεν γίνοταν να είν’ο εαυτός του..

Οι μουσικές που πήραν χρόνια ως να μαζευτούν,ταινίες,-
δίσκοι,μηχανές τον ήχο το βαθύ που γέμιζε την κάμαρα να 
βγάζουν, κι όλα μαζί στον κόσμο του ζωή να δίνουνε ξανά,να 
φέρνουν τ’αναρίγημα στο σώμα την ψυχή κι ας είχανε περάσει 
χρόνια,τώρα σωπαίνουνε θλιμμένα,άχρηστα,προσπερασμέ-
να,η πρόοδος τα πέταξε στην άκρη..

Αστοχιά,οι στόχοι πήραν να χορεύουνε τρελλά σ’ένα ρυθμό 
δικό του ο καθένας, άλλος άλλαζε δρόμο ξαφνικά,απότομα, άλ-
λος θαρρείς μέσα στη γη χωνόταν,κι άλλος άνοιγε τα φτερά και 
έφευγε από τον ουρανό πιο πέρα.....

Δύσκολο το σκαρφάλωμα ως πιο ψηλά τάχα καλύτερα πως 
θα φαινόνταν,τάχα θα ήταν πιο πολλοί..

Μάταια με κάθε ανεβασιά σκορπίζαν,χάναν το σχήμα τους 
γινόντουσαν τόσο μικροί,χίλια κομάτια ο καθένας πόθοι,επιθυ-
μίες τρυφερές χανόντουσαν,το δρόμο δεν ανοίγαν στη χαρά,να 
ζήσουν τη θυσία μιάς ζεστής στιγμής,τα περασμένα με τα 
τωρινά να σμίξουν χορός όλα να γίνονταν κύκλο να σέρνουνε 
ολόγυρα μαζί.. 

Στης θάλασσας την άκρη καθισμένος,τα βότσαλα επήρε να 
μετρά έτσι καυτά,έτσι πολύχρωμα που ήταν,τα σκούρα βγαίναν 
πιο πολλά τα κάτασπρα που ήθελε σπανίζαν.

Τα χείλια σιγανοψιθύριζαν ακόμα ένα τραγούδι θέλανε να 
πουν,αυτή η ακατάσχετη μανία,με τίποτα δε σταματά,τίποτα 
δεν την σβήνει.

Νιώθει να πνίγεται μες τα βαθιά νερά μπροστά του,τα κύμ-
ματα δεν ήταν στόχοι από παλιά,πότε σαν χάδι ν’ακουμπούν,-
πότε σαν χτύπημα να τον τραντάζουν,τέτοια μονάχα ήταν.

Απάνω στο βουνό,ένιωθε να κατρακυλάνε οι ελπίδες,λάκκοι 
βαθιοί ανοίγονταν να τα καταβροχθήσουν όλα,εκείνο τ’αεράκι 
μοναχά απλώνοταν σαν χάδι,να γαληνεύει το μυαλό,να σβήνει 
τον ιδρώτα,την κάθε ανησυχία να μπορεί να σταματά εκεί,δίπλα 
στο θάμνο,στη σκιά του δέντρου τη χλωρή.

Ανάποδες εικόνες κυτάγανε από παντού,μια φούχτα οι 
μικρές χαρές πήρανε να ξεφτίζουν,ο κόσμος όλος πάνω κάτω,-
στήριγμα να μην είναι πουθενά,στόχος να βρει  κανένας,αστο-
χιά.
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Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Αστοχιά ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ 
«Ο ΠΡΑΤΑΛΙΔΑΣ»

Εορταστικό Πρόγραμμα  2017 -2018 :
Κυριακή: 17.12.2017    11:00-16:00 
Δευτέρα: 18.12.2017  09:00-14:00  17:00 - 21:00
Τρίτη:  19.12.2017  09:00-14:00  17:00 - 21:00
Τετάρτη: 20.12.2017     09:00-14:00  17:00 - 21:00
Πέμπτη: 21.12.2017     09:00-14:00  17:00 - 21:00
Παρασκευή: 22.12.2017     09:00-14:00  17:00 - 21:00
Σάββατο: 23.12.2017     09:00-16:00 
Κυριακή: 24.12.2017  11.00-17.00
Δευτέρα: 25.12.2017  ΑΡΓΙΑ
Τρίτη:  26.12.2017  ΑΡΓΙΑ
Τετάρτη: 27.12.2017     09:00-14:00  17:00 – 21:00
Πέμπτη: 28.12.2017  09:00-14:00  17:00 – 21:00
Παρασκευή: 29.12.2017  09:00-14:00  17:00 – 21:00
Σάββατο 30.12.2017     09:00- 16:00 
Κυριακή 31.01.2017    11.00-17.00
Δευτέρα 01.01.2018   ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ  02.01.2018  ΚΛΕΙΣΤΑ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό18-12-2017 μέχρι24-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μετά από το 1οΔημοτικό ΣυμβούλιοΠαίδων
οπρόεδρος τουΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, δημοτικός
σύμβουλοςκ.ΝίκοςΜαυροκεφαλίδηςζήτησεαπό
τονκ.Γ.Μόσχο,ΣΥΝΗΓΟΡΟτουΠΑΙΔΙΟΥ,νασυ-
ντάξει επιστολή για τουςμαθητές τωνΔημοτικών
ΣχολείωντηςΒέροιας,μεαφορμήτηνπρώτησυ-
νεδρίασητου«ΔημοτικούΣυμβουλίουΠαίδων.

ΑναφέρειοΣυνήγοροςτουΠαιδιού:
«Αγαπητάμουπαιδιά,
Σαςγράφωαυτές τις γραμμέςλίγεςώρεςμετά

την1ηΣυνάντηση τουΔημοτικούΣυμβουλίουΠαί-
δωνΒέροιας,στοοποίοσυμμετείχανμαθητές και

μαθήτριεςτηςΣΤ’τάξηςαπό26σχολείατουνομού
Ημαθίας.Ήτανμιαυπέροχηεμπειρίακαιμιααπό-
δειξηότιαξίζειναδίνουμετηνευκαιρίασταπαιδιάνα
εκφράζουνελεύθερατηγνώμητουςγιαόλαταθέμα-
ταπουτααφορούν,όπωςρητάπροβλέπειηΔιεθνής
ΣύμβασηγιαταΔικαιώματατουΠαιδιού(άρθρο12).

Θα ήθελα αρχικά νασυγχαρώ ταπαιδιάπου
πήρανμέροςστηνσυνάντηση,αλλάκαιτουςσυμ-
μαθητές,τιςσυμμαθήτριες,τουςδασκάλουςκαιτις
δασκάλους τουςπουβοήθησανστηνπροετοιμα-
σία τους.Άκουσαμεπολύενδιαφέρονεξαιρετικές
ιδέες, πρωτοβουλίες που πήρατε στα σχολεία
σας καιπροτάσειςσας, και ιδιαίτερα για τοπε-
ριβάλλον, τουςδημόσιους χώρουςψυχαγωγίας,
άθλησηςκαιαναψυχής,τασκουπίδια,τηνκίνηση
και την ασφάλεια των παιδιών στην πόλη, τα
σχολικάπροαύλια,τηνοργάνωσητηςεκπαίδευ-
σης, τις σχολικές δραστηριότητες και την ευέλι-
κτηζώνη,τακέντραυγείαςκαιτανοσοκομείαγια
παιδιά, τα αδέσποτα ζώα, τον ρατσισμό και τις
προκαταλήψεις, τα δικαιώματα τωνπαιδιών με
αναπηρίες,τηστήριξητωνπαιδιώνπροσφύγων,
τη σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά, τους
αστέγους,τιςδράσειςαλληλεγγύηςγιατουςφτω-
χούς, τιςπολιτιστικέςπρωτοβουλίες,με έμφαση
τοθέατρο,τοβιβλίοκαιτιςτέχνες,τηνενημέρω-
ση, τηνπροστασία τηςοικογένειαςπουπλήττε-
ται από την οικονομική κρίση, την κακοποίηση
καιτηνανάγκηναυπάρχειέλεγχοςγιαταπαιδιά
πουδενπηγαίνουνσχολείοκαιοιγονείςτουςτα
παραμελούνήταστέλνουνναδουλεύουν.

Τα δικαιώματα τουπαιδιού δεν είναι εύκολη
υπόθεση, παρόλο που έχουμε αρχίσει τα τε-
λευταία χρόνια να τα αναγνωρίζουμε και να τα
συζητάμεπερισσότερο.Ύστερααπό14,5χρόνια
εμπειρίαςτουΣυνηγόρουτουΠαιδιού,εκατοντά-
δωνσυναντήσεωνμεπαιδιά καιπαρεμβάσεων
για την προστασία των δικαιωμάτων τους, θα
ήθελα νασαςβεβαιώσωότι χρειαζόμαστεαπό-
λυτα τιςδικέςσαςπροσπάθειεςγιανακάνουμε
τα δικαιώματαπράξη και να διεκδικήσουμε τις
αλλαγέςπου χρειάζονται απόαυτούςπου είναι

υπεύθυνοι για τιςπολιτικέςαποφάσειςστον τόπο
μας.

Μετηνευκαιρίατηςεπικοινωνίαςμαςσαςπρο-
τείνωμερικέςενέργειεςπουθαβοηθήσουνγιανα
δυναμώσουνταδικαιώματάσας:

-Συζητάτε τακτικάμε τους γονείςσας για όλα
ταθέματαπουσαςαπασχολούν.Τονίστε τουςνα
μηνκάνουνκαμίαενέργειαπροςτοσυμφέρονσας
χωρίςνασαςενημερώνουνκαιχωρίςνατοκουβε-
ντιάζουνπρώταμαζίσας.

-Ζητήστεαπό τουςδασκάλους και τις δασκά-
λεςσας να οργανώνουνσυχνάσυμβούλια –συ-
νελεύσεις της τάξης, όπου θα συζητάτε όλα τα
θέματα που σας απασχολούν και θα παίρνετε
αποφάσειςμεδημοκρατικέςδιαδικασίες

-Προτείνετεστουςφίλουςκαιτιςφίλεςσαςνα
συμφωνήσετεότιδενθαδεχόσαστεσυμπεριφορές
πουστεναχωρούν,πληγώνουνκαιοδηγούνπαιδιά
στηναπομόνωση.

-Κρατάτεταμάτιακαιτααυτιάσαςανοικτάσε
ότι βλέπετε και ακούτεστοσχολείο, στηνπόληή
στο διαδίκτυο και συζητάτε τα με τους γονείς και
ταπρόσωπαπουεμπιστεύεστε,γιαταμέτραπου
πρέπει ναπάρουν οι υπεύθυνοιπροκειμένου να
προστατευθούνταπαιδιάαπόκινδύνουςκαιβλα-
πτικέςπρακτικές.

-Λέτε ελεύθερα τη γνώμησαςπαντού, προ-
σέχονταςωστόσο ναμηθίγετε τουςάλλους– τις
άλλες,αλλάκαιναμηνεκθέτετετονεαυτόσαςσε
κίνδυνο.

-Αναλάβετε τις ευθύνες σας και παράλληλα
διεκδικήστε τιςαλλαγέςπουχρειάζεται ναγίνουν,
ώστεόλαταδικαιώματατωνπαιδιώνναπροστα-
τεύονται!

Γιατί όπως είπαμε, τα δικαιώματα είναι σπου-
δαία υπόθεση, αλλά καιπολύδύσκολη για να τα
κάνουμεπράξηστηζωήμας.

Καλήσυνέχειαστιςπροσπάθειέςσας!!!
ΓιώργοςΜόσχος

ΣυνήγοροςτουΠαιδιού
(ΒοηθόςΣυνήγοροςτουΠολίτη
γιαταΔικαιώματατουΠαιδιού

ΕπιστολήτουΣυνήγορουτουΠαιδιούπροςτους
μαθητέςτουΔημοτικούΣυμβουλίουΠαίδωνΒέροιας

Φαρμακεία
Σάββατο 16-12-2017

08:00-14:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-
ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)
23310-66755

08:00-14:30ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ623310-22017

08:00-14:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-
25000

14:30-20:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

19:00-01:00+ διαν.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-
ΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

Κυριακή 17-12-2017
08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
14:30-20:30ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8223310-67530
19:00-01:00 + διαν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&

ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι απόβενζινάδικο
Γαλάνη)23310-73324

Δευτέρα 18-12-2017
14:30-20:30ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551
14:30-20:30ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζό-

δρομοςαγοράς)23310-73124
19:00-01:00 + διαν.ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟ-

ΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
23310-23360



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-
διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο), με

πατάρι30 τ.μ.,αυτόνο-

μη θέρμανση και θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  σ τρ .  σ το

δρόμο  Βέρο ια -Λα -

ζοχώρ ι ,  σ ε  παρα -

γωγή ρόδια 8 ετών,

960 δένδρα,  με  25

τόνους παραγωγής,

π ε ρ ί φρα ξη ,  ν ε ρό .

Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
με ροδάκινα καιπο-

μώναστην άσφαλτο

7.500 τ.μ., κοντάστην.

Αγ. Μαρίνα και Αγ.

Γεώργιο. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
ροδακινιές (δένδρα7ε-

τίας)μεπομώνα, εκτά-

σεως10.500 τ.μ. εντός

συνοικισμού Κυδωνο-

χωρίου (ΜΟΥΣΤΑΛΙ).

Τηλ.  επικοινωνίας:

23310 23184, 6976

631156,6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ ΙΚ Ι Α ΖΕΤΑ Ι
κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο,  σαλοκου-

ζ ίνα,  μπάνιο,  ανα-

καινισμένη, ατομική

θέρμανση πετρελαί-

ου,  α ιρ  κοντ ίσ ιον,

πλήρωςεπιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικόγραφείο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της
πολυκατοικίαςΠαστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάσταση

γραμμή Internet, κε-

ντρική θέρμανση,T.V.,

κλιματιστικό, ηλ. κουζι-

νάκιμεφούρνο,ψυγείο

κ.λπ.Πληρ.τηλ.:23310

24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-
λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ. πλήρως επιπλω-

μένο και εξοπλισμένο

με τηλεόραση, κλιμα-

τισμό, ηλ. θερμοσίφω-

να,Wi-Fi, θέση πάρ-

κιγκ και πλυντήριο σε

νεόδμητη οικοδομή,

στο κέντρο τηςΒέροι-

ας. Πληροφορίες στο

τηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί λεωφορείου για τη Γερ-
μανία για εργασία και διαμονή.Προϋποθέσεις,
λίγα Γερμανικά, δίπλωμαοδήγησης λεωφορείου
με ταΜοντούλ, αξιότιμος μισθός και μπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
πρώην εξουσιοδοτη-

μένοσυνεργείοOPEL,

πλήρως εξοπλισμένο,

μεπολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-
πωλείοστηΒέροια,με

σταθερήπελατεία.Τηλ.:

6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια
delivery έως 40 ετών

γιαμόνιμη εργασία για

το κατάστημα «Κρε-

ατούλης» στηΒέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικόγιαόλαταπόστα,

από γνωστό μεζεδο-

πωλείο στη Βέροια.

Τηλ.:6979636082.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός ή
κοπέλαάνωτων25ετών

γιατογυράδικο«Πράπας

Grill»στηΒέροιαγιαερ-

γασίακαιντελίβερι.Τηλ.:

23310 71222 & 6982

271222(WUp)ήαυτοπρο-

σώπωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός

αυτοκινήτων από επι-

χείρηση στη Βέροια.

Ικανοποιητική αμοιβή.

Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή
κύριος για φροντίδα

και περιποίηση ηλικι-

ωμένου. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοα-
πόεταιρίααυτοκινήτων

για το τμήμαανταλλα-

κτικών με πολύ καλή

γνώση Η/Υ, αγγλικών

και γνώσεις μηχανο-

λογίας. Τηλ.: 23310

62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρεο-
πωλείοστηΒέροια,κρε-

οπώληςγιαπλήρηερ-

γασία.Τηλ.επικοινωνίας:

2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΝοσηλευ-
τής για ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

καιφροντίδακυρίαςμε

σοβαρόκινητικόπρόβλη-

μα,μεκαροτσάκιμεταφο-

ρικόμέσοθαεκτιμηθεί.

Τηλεπικ.6953010340.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από 22 έως 40 ετών,

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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δίπλωμαοδήγησηςΓ΄κατη-

γορίας, γνώστηςχειρισμού

κλαρκ.Τηλ.: επικοινωνίας:

6976777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ
ζητείταικύριοςάνωτων30ετών

μεάνεσηλόγουκαιευχέρεια

στιςδημόσιεςσχέσειςνααναλά-

βειεταιρίαστοΝομό.Τηλ.:6934

888738κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασία σε sport cafe σαν

σερβιτόραγιαπρωινήήα-

πογευματινήεργασία,στοκέ-

ντροτηςΒέροιας.Τηλ.:6998

027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαμεμε-
ταφορικόμέσογιακαφέου-

ζερίστοΜακροχώριαπέναντι

απότοπαλιόκρατικόΚΤΕΟ,

γιααπογευματινέςώρεςαπό

4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.Τηλ.:

6977755040,6983469968&

2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται
κοπέλες για εργασία.Τηλ.:

6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρίαμο-

νογονικήςοικογένειας,ζητά-

ει εργασία, γιαφύλαξηηλι-

κιωμένων και καθαρισμό

σπιτιών.Τηλ.εφωνο:6999

262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούή κα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ.επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων καισκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜαθη-

ματικός μεπολυετήπεί-

ραπαραδίδειμαθήματαγια

όλαταεπίπεδασεμαθητές

Γυμνασίου,Λυκείου και Ε-

ΠΑΛ.Αναλαμβάνει προε-

τοιμασία για τις Πανελλα-

δικές εξετάσεις.Τιμές λογι-

κές.Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ μεφροντιστηριακή
πείρα και ειδικότητα στην

ΈΚθεση,παραδίδει ιδιαίτε-

ρα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυ-

κείου, μεμονωμένα και σε

γκρουπάκια. Τιμές προσι-

τές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑπαραδίδειμα-

θήματα σε παιδιάΔημοτι-

κού-Γυμνασίου.Τιμέςπρο-

σιτές.Τηλ.:6934840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣπαραδίδει μαθή-
ματασεμαθητέςδημοτικού,

γυμνασίου και λυκείου.Τι-

μέςπροσιτές.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6976802836.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕσεάσπροχρώμα,με

στρώμακαιυφασματάκιαπρο-

στατευτικά,σχεδόναχρησιμο-

ποίητο.Τιμήευκαιρίας150,00

ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλά τζάμια ,μεΑνελκυστή-
ρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,
Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή:200€.

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

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

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

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

Κωδ:115564 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
άνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή
καιΜπάνιοανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανση
ανεξάρτητη,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-

ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα270€.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη -
Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,Ανοιχτό
Πάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:
200€.

Κωδ:115685ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.2οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες
,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστηΘέαστον
κάμποκαι τακουφώματατουείναιμεδιπλά
τζάμια,-Τιμή:260€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

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

Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
75τ.μ.,μεαυλή300τ.μ.περ.με2υ/δ,σαλόνι
ξεχωριστήκουζίνακαιμπάνιο,μεωραίοκήπο
καιχωρίςκοινόχρηστα,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο
170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκεςηβιοτεχνικόςχώροςσυνολικής
επιφάνειας1.180τ.μ.μαζίμε15στρ.οικοπεδι-
κόχώρο.Είναικατασκευασμένεςτο1985και
διαθέτουνμεγάλοπροαύλιο-Ενοίκιο1.000€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλου-
μινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ23581ΚΕΝΤΡΟ,γιαΈδραεπιχεί-

ρησηςστηνΕληά,σε οικοδομήπεριωπής
ενοικιάζεταιγραφείομεγάληςπροβολής 25
τ.μ.,μεWC,κομπλέκαιμεπαροχήinternet,
χωρίςκοινόχρηστα,μόνο70€.

Κωδ:23657 -ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας28 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.

Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
με Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,Διπλάτζά-
μια-Τιμή:150€.

Κωδ:23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειγιαθέρμανσηΚλι-
ματισμόταδεκουφώματατουείναιαλουμινίου
συρόμενα,μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο130€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23854-ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας24τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1966καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
-Ενοίκιο150€.

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑκατάαπο-
κλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας89τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,και2WC.Είναικατασκευασμένο
το1989καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πε-
τρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια
καιπροαύλιο-Τιμή:300€.

Κωδ:23862-Μακροχώριστηναρχήτης
Αριστοτέλους ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας
100τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
Χώρομεwc.Είναικατασκευασμένοτο1988
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιοκαι
μίααποθήκη-Ενοίκιο200€.

Κωδ:23772 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σεεξαιρετικάκεντρικόσημείοκατάστημασυ-
νολικής επιφάνειαςαποτελούμενοαπό360
τ.μ.στο ισόγειο καιμε180τ.μ.πατάρι.Έχει
επιπλέονκαιμεγάλοαύλιοδικότουχώρογια
ανάπτυξημίαςσοβαρήςεμπορικήςδραστη-
ριότηταςΤιμή:650€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 23823 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας
400τ.μ.στοισόγειοκαι400τ.μ.υπόγειο.Είναι
κατασκευασμένο το1989καιδιαθέτειμεγά-
λοαύλιοχώροπερίπου4.500τ.μ.οοποίος
ανήκει επίσηςστοακίνητοαυτό.Μίσθωμα :
1.600€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23818-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονΠρο-

μηθέακοντάστο5οδημοτικόπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:40€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13761 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένο το1978
και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρι-
κό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα .Τιμή:
25.000€.

Κωδ:13759-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας90 τ.μ.1ου
ορ.επίτηςΑριστοτέλους.Έχει2Υπνοδωμάτια
σαλόνι , κουζίναχωριστήκαιμπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1967καιδιαθέτειΑπερι-
όριστηΘέα, τακουφώματαείναιξύλινα,έχει
πάρκινγκ,αποθήκηκαικήπο.Τιμή:35.000€.

Κωδ:13781-ΣτηνΑλεξάνδρειαπάνωσε
πολύκεντρικόδρόμοΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλει-
στικότηταδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
92 τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1985καιδιαθέτειΑπεριό-
ριστηΘέα,μεανελκυστήρα-Τιμή:40.000€.

Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική
θέαδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας92τ.μ.
ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιο,έχεικουφώ-
ματαξύλινακαιανελκυστήρακαινούργιο,έχει
επίσηςκλιματιστικάκαιτέντες,τιμή:95.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο,
έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250 τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλεια
καιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημεξυλο-
λέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο

τίμημα220.000€,Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναι κατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο150.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

πωλείταιαποθήκημεγάλημεάδειαγιαπάρ-
κινγκ468τ.μ.,μεχωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο, τιμή110.000€.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. 1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:400.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ,Πωλείταιαγροτε-

μάχιοστηνπεριοχήΠέτρινηΓέφυρα3στρέμ-
ματα ,η τιμή του εξαιρετικάχαμηλή ,μόνο
4.000€.

Κωδ13707. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,κοντάστην
ΝέαΛυκογιάννηπωλείταιαγροτεμάχιο4στρ.
περ. μεεπιτραπέζιαδένδρα5ετώνποικιλία
Λολίτα,μεπολύεύκολοπότισμα,κατάκλιση,

τιμήμόνο12.000€.
Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο

7.5χιλ.Πωλείται χωραφοοικόπεδο 12.000
τ.μ.,γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπράγματι χαμηλή,μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο170

τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεμοναδικήθέαστον
κάμπο ,άρτιοκαιοικοδομήσιμομεσ/δ0,8 ,
τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€,

Κωδ13596ΠΑΠΑΓΟΥ,Έτοιμογιαδόμη-
σηοικόπεδο268τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
με15,5μφάτσα,σ/δ1,2καιθέαεξαιρετική
στονκάμπο,πωλείται85.000€,

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382
τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,πρό-
κειταιγιαγωνιακόοικόπεδοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,15.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικόπε-
δο584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8ελα-
φρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμοκαι
μενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικόπεδο
σίγουρα,τιμή70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ 13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

κλειστόανεξάρτητο γκαράζ άνετο20 τ.μ.,
ισόγειο,μεκαλήπρόσβασηκαιτιμήεξαιρετικά
χαμηλή,μόνο7.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13834 - Κέντρο στην αρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότη-
ταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστήκαιμεκαι-
νούργιομπάνιο .Έχεικαινούργιααλουμινίου
κουφώματαμεδιπλά τζάμια, ευρίσκεταισε
πολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους χώρους
,μεθωρακισμένηπόρτακαιαποτελείευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ
.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.
τιμή:78.000€.

Κωδ:23750-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ: 13605 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό),φραπιέρα (επαγ-

γελματική-βαρέως τύπου), το-

στιέρα(επαγγελματική2εστιών),

2 στρογγυλά τραπέζια, 7 καρέ-

κλες (με κουπαστή) και 8ψηλά

σκαμπό.Πωλούνται σε τιμή ευ-

καιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια

από 50 ετών έως 70 για σο-

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.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟκεντροΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ.250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Για διαλογητηριο ηπαρομοιες χρησεις,μεψυκτικους θα-
λαμους

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ

Στέλεχος για το τμήμαΜΗΧΑΝΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗΣ της εταιρείας γιαπλήρηαπασχό-
λησηκαιμεταπαρακάτωπροσόντα:

-Πτυχίοστηνπληροφορική
-ΆριστηδιαχείρισηπρογραμμάτωνΗ/Υκ΄Internet
-Πολύκαλέςτεχνικέςγνώσειςυπολογιστών
-ΠολύκαλέςγνώσειςπρογραμματισμούΗ/Υκ΄ανάπτυξηςλογισμικού
-Ικανότητες,ενδιαφέρονκαιαφοσίωσηγιατοαντικείμενοδουλειάς,σεσυν-

δυασμόμεκαλέςεπικοινωνιακέςδεξιότη-τεςκαιπνεύμακαλήςσυνεργασίας.
-ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικών
-ΓνώσηΓερμανικήςΓλώσσαςκαιπροϋπηρεσίαθαληφθούνυπόψη.
Βιογραφικά δεκτάστο info@almifoods.gr  και  fax. 23330 27806

μέχριτις15.12.2017.
Τηλ. Επικοινωνίας: Γραμματεία (23330 27800)

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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βαρή σχέση. Τηλ.: 6989

007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί-

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητε ί  γνωριμ ία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά 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.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

-Δίπλωμαοδήγησης
-Πολύκαλήγνώσηρουμανικών-αγγλικών
-Διαπραγματευτικέςκαιοργανωτικέςικανότητες
-Ικανότηταταξιδιώνστοεξωτερικό
-Ηλικίαάνωτων25ετών
Ηεταιρίαπαρέχει;
-Ικανοποιητικόςμισθόςκαιbonus
-Προοπτικέςεξέλιξηςσύμφωναμετααποτελέσματα
-Αυτοκίνητο
-Κινητότηλέφωνο
-Κάλυψηεξόδωνταξιδιώνστοεσωτερικό-εξωτερικό
ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
-ΣΤΟFAXΣΤΟ2331097118
-ΣΤΟEMAIL: ideco.expo@yahoo.grΜΕΘΕΜΑ«ΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

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



PΣυγγνώμη ρε παιδιά, τόσα 
λεφτά δίνουμε στους Γερμα-
νούς, τι τα κάνουν;

PΚαι δεν μπορούν να σχημα-
τίσουν μια κυβέρνηση να πού-
με...

PΚι εμείς που έχουμε κάνει 
καμιά εικοσαριά κυβερνήσεις 
μόνο επί κρίσης, είμαστε τα 
παραπεταμένα της Ευρώπης.

PΜέχρι και πόστο για τον 
Καμμένο ανακαλύψαμε άμα λά-
χει. Που στο εξωτερικό τους καί-
νε.

PΑλλά όσο ξέρουν από πο-

λιτική οι Γερμα-
νοί, άλλο τόσο 
ξ έ ρ ο υ ν  α π ό 
φαί.

P Μ πά μ ι ε ς , 
φακές, μπιζέλια... Και αυτοί θέλουν 
να απαγορεύσουν τον γύρο ρε φί-
λε.

PΝα δεις που ζαλίζονται από 
την πολλή ανάπτυξη.

PΠήγα να βγάλω τον αρακά 
απ’ το ψυγείο, μου πιάνει το χέρι 
το μπέικον και μου λέει: «Σοβαρέ-
ψου...»!

PΕντέλει έχω παραισθήσεις 
όταν πεινάω.

PΠροχθές κόπηκε το ρεύμα στο 
σπίτι κι έφτιαξα φραπέ με το σέι-

κερ. Σήμερα συνήλθα από 
την κούραση.

PΒάλτε με να σκάψω 
κιόλας...

PΕπίκαιροι διάλογοι:

P-Γιατρέ μου, έχω πρό-
βλημα στην άρθρωση...

-Ε, με αυτή την υγρασία 
τι περίμενες;

-Είστε σίγουρα λογοθε-
ραπευτής;

P -Μάνα,  έσπασα το 
φράγμα του ήχου!

-Δεν πειράζει αγόρι μου, 
έτσι κι αλλιώς θα έβαζα 
σκούπα!

PΗ προτροπή της ημέ-
ρας. Nα τα φτιάχνετε με 
εγωίστριες. Είναι πιο εύ-
κολο να τις ξεφορτωθείτε 
μετά.

PΜονάδα μέτρησης ανθρώπι-
νων σχέσεων: κώλος και βρακί!

P Ανακαλύφθηκε ηλιακό σύ-
στημα παρόμοιο με το δικό μας, 
κάποια εκατομμύρια έτη φωτός 
μακριά. Σχεδόν όσο και οι καλο-
καιρινές μας δια-
κοπές.

PΚαι:
Ο Μανώλης την 

ώρα που περπατά 
στον δρόμο, δέ-
χεται ένα μικρό... 
ενθύμιο από ένα 
πουλάκι στο πρό-
σωπο. Βλαστη-
μώντας, βγάζει 
το μαντήλι  του 
και σκουπίζεται. 
Εκείνη τη στιγμή 
περνάει από εκεί 
ο παπάς του χω-
ριού.

-Μην βλαστη-
μάς τέκνον μου. 
Δεν κάνει. Είναι 
αμαρτία απ’ το 
Θεό...

-Μα πάτερ, δε βλέπεις πως με 
έκανε το βρωμόπουλο;

-Σκέψου, τέκνον μου, ότι ακόμη 
και αυτό με σοφία εποίησε ο Θεός. 
Φαντάσου να είχε δώσει φτερά στις 
αγελάδες!

Κ.Π.
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