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Αλλάζει πρόσωπο
η εγκληματικότητα

    Ποσοτικά και ποιοτικά έχει αλλάξει η εγκληματικότητα 
τα τελευταία χρόνια. Επιτήδειοι αναζητούν και βρίσκουν 
νέους τρόπους εξαπάτησης των πολιτών προκειμένου να 
υφαρπάξουν μικρά ή μεγάλα ποσά. Η συνεχιζόμενη και 
μαζική πρακτική των τηλεφωνημάτων σε ανυποψίαστους 
πολίτες για δήθεν συμμετοχή συγγενικού τους προσώπου 
σε τροχαίο, με στόχο την άντληση χρημάτων, δείχνει 
ότι βρίσκει ευήκοα ώτα. Όπως και άλλες περιπτώσεις 
προσέγγισης κυρίως ηλικιωμένων ατόμων έξω από 
τράπεζες, με ομοίως πιθανά και απίθανα σενάρια 
εμπλοκής συγγενικών τους προσώπων σε καθημερινές 
υποθέσεις (δήθεν δικαστήρια, χρέη, δανεικά κ.λπ.).
 Κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων, η 
συμμετοχή τουλάχιστον δύο ατόμων στην προσπάθεια 
εξαπάτησης, η καλή προεργασία και το απύθμενο 
θράσος τους. Όλα τα παραπάνω είναι σε γνώση των 
αστυνομικών αρχών, που έχουν προβεί σε στοχευμένες 
πολιτικές προβολής των πρακτικών αυτών για την 
προστασία των πολιτών. 
  Εκείνο που επιπλέον χρειάζεται είναι καλή και τακτική 
ενημέρωση των ηλικιωμένων από τα παιδιά τους, ώστε 
να είναι υποψιασμένοι για όλους και για όλα. Η δική 
τους εποχή των ανοικτών πορτών και καρδιών έχει 
παρέλθει προ πολλού ανεπιστρεπτί.
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Εκπλήξεις για όλους
στην Κυριακάτικη γιορτή
των Παιδιών της Άνοιξης

ΠαγκόσμιαημέραΑμΕΑ τηνΚυριακή3Δεκεμβρίου και τα
«Παιδιά τηςΆνοιξης», αποφάσισα να κάνουνμια γιορτήστο
χώροτουςστηνΑλεξάνδρειαγιανατιμήσουντηνημέρα.

«Θα χορέψουμε θα έχουμε χειροποίητους λουκουμάδες
και θα έχουμε και για τους μικρούςμια μεγάλη έκπληξη, θα
είναι το φορητό αστεροσκοπείο, το οποίο θα δέχεται 12 με
15άτομακάθεφορά.Θαυπάρχειαπόλυτησυσκότισηκαιθα
είναιμιαμικρογραφίατουουρανούκαιεννοείταιηείσοδοςθα
είναι ελεύθερη» είπανστις «Πρωινέςσημειώσεις» τουΑΚΟΥ
99.6 η κοινωνική λειτουργόςΕλένηΚύργια και ο εικαστικός
ΑργύρηςΜπαντής,πουδουλεύουνχρόνιαμεταΠαιδιάτης
Άνοιξης(φωτό).

Θαακολουθήσει τοΧριστουγεννιάτικοπαζάρι τουςμε χει-
ροποίηταείδηόπωςτσάντες,ξυλόγλυπτατρισδιάστατασπίτια,
μεπήλιναπαντζούρια και πόρτες, διακοσμητικά, κεριά κ.ά.,
πουθαεκτεθούνστηνΠλατείαΔημαρχείου!

Επιτήδειοιεξαπατούντηλεφωνικάτουςπολίτεςμε
πρόσχηματηνεμπλοκήσυγγενώντουςσετροχαίο
Περισσότερεςαπόδέκαπεριπτώσειςτηλεφωνικήςπρο-

σπάθειας εξαπάτησηςπολιτών για δήθενσυμμετοχήσυγ-
γενικών τουςπροσώπωνσε υποτιθέμενο τροχαίο, είχαμε
χθεςστηΝάουσα,σύμφωναμετηνΑσφάλεια.Χωρίςόμως
σεκαμίααπότιςπεριπτώσειςναενδώσειοπολίτηςκαινα
δώσειχρήματαστουςθρασείςαγνώστουςπουτηλεφωνούν
καλάπροετοιμασμένοι,πολλέςφορέςέχονταςγνώσηονο-
μάτων,αλλάκαιονομάτωντοπικώναστυνομικών,τημαρ-
τυρίατωνοποίωνεπικαλούνται.ΣύμφωναμετηνΑσφάλεια
Νάουσας, κάτι αντίστοιχο είχε επαναληφθεί επίσηςμαζικά
προπερίπουτριώνμηνών.

Τοσενάριο γνωστό, αλλά καλό είναι να το επαναλαμ-
βάνουμε.Οι επιτήδειοι καλούν τυχαία ή όχι τηλέφωνα και
επικαλούνταιτροχαίομετησυμμετοχήτηςκόρης,τουγιου
κ.λπ. αυτού ή αυτήςπου απαντά, ζητώντας συνάντηση
μαζί τουπροκειμένου να τους δώσουν χρήματα για την
αποκατάστασητηςζημιάςήτηνιατρικήπερίθαλψη.Ηφόρτισητηςστιγμήςκάποιων,ίσωςτουςοδηγήσειναδεχτούν
τιςπροτάσειςτωναγνώστων,όπωςέγινεπολλέςφορέςστοπαρελθόν(απόπολλάχρόνιαπριν)μεμεγάλαποσάνα
χάνονταισεέναλεπτό.

Γιατοθέμααυτόυπήρξεκαιενημερωτικήπανελλαδικήκαμπάνιατηςαστυνομίας,πουμάλλονέχειπιάσειτόπο,αν
κρίνουμεαπότιςδέκασημερινέςαποτυχημένεςπροσπάθειες.

Και πραγματικά 
«μαχόμενοι»

«Ότανλέμεμαχόμενοι δικηγόροι το εννοούμε,
γι’αυτόστηρίζουμετονΦώτη»λένεοισυνεργάτες
τουυποψήφιουπροέδρουτουΔικηγορικούΣυλλό-
γουΒέροιαςΦώτηΚαραβασίλη,πουπάει στον
β΄ γύρωαυτή τηνΚυριακή, μαζί με τονΚώστα
Μηνόπουλο.

«Με τις ντουντούκεςβγαίναμεστουςδρόμους,
πρώτος και καλύτερος οΦώτης, στουςπολύμη-
νουςαγώνες τωνδικηγόρων,απέναντισταμέτρα
πουέπλητταντονκλάδο.Τοίδιοδυναμικάθασυνε-
χίσουμε,έχονταςένανμαχητικόπρόεδρο»,λένε…

Εξ’ου,προφανώς,καιηονομασίατουσυνδυα-
σμού«ΜαχόμενοιΔικηγόροι».

Καιεκκλησίαδωρίζειοκ.Σούκος
στηΣχολήΜετεκπαίδευσηςΑστυνομίαςστηΒέροια

ΜεμίαακόμηέκπληξηγιατηΣχολήΜετεκπαίδευσηςΑστυνομικώντηςΑστυνομικήςΑκαδημίαςστηΒέροια,έφερεο
δωρητής του κλειστούσκοπευτηρίου κ.ΚώσταςΣούκος (φωτόαριστερά), καλεσμένοςστη χθεσινή τελετήαπονομής
πτυχίωνσεαποφοιτήσαντεςαστυνομικούς.

Ηέκπληξηαφοράμίαακόμαδωρεά,μιαςμικρήςεκκλησίαςμέσαστησχολήγιατουςαστυνομικούς,τοπροσωπικό
αλλάκαιτουςκαλεσμένουςσετελετέςκαιεκδηλώσεις.Μάλιστα,μετάτηναπονομήκαιλίγοπριναποχωρήσειοΜητρο-
πολίτηςκ.Παντελεήμων,συζήτησανμετονδιοικητήτηςΣχολήςκ.Κούγκαγιαταθυρανοίξια,ότανμετοκαλόγίνειη
εκκλησία,ηοποίαεάνλάβουμευπ’όψιντουςχρόνουςολοκλήρωσηςτουσκοπευτηρίου,θαανεγερθείπολύσύντομα…

Απ’ότιφανταζόμαστεαναζητείταιεγκαίρωςκαιτοόνοματουΑγίουπουθααφιερώσειτοόνομάτουσ’αυτήν!

ΟιθεσμοίθέλουναλλάτοΥπουργείο
Παιδείαδιαμηνύειότιδενπροτίθεταινα
αυξήσειτοωράριοτωνεκπαιδευτικών
Αύξηση τουυποχρεωτικούεβδομαδιαίουωραρίου τωνεκπαιδευτικών

ζήτησανοιεκπρόσωποιτωνθεσμώναπότονυπουργόΠαιδείαςΚ.Γα-
βρόγλου.Σύμφωναμεπληροφορίες,εκτιμούνότιοιέωςτώρααποφάσεις
τουυπουργούδενυλοποιούντουςστόχουςπουέχουντεθεί.

Σήμερατοωράριοκλιμακώνεταιμεβάσηταχρόνιαυπηρεσίαςκαιτη
θέσητουεκπαιδευτικούαπότις18έωςτις24ώρεςμετουςθεσμούςνα
μηνείναιικανοποιημένοι,σύμφωναμετηνΚαθημερινή,μετηνπρόσφατη
απόφασηΓαβρόγλου γιαμείωση τουαριθμού τωνμαθημάτωνπου εξε-
τάζονταιστοτέλοςτηςχρονιάςπροκειμένουέτσινααυξηθούνοιημέρες
διδασκαλίας.

Επιπλέον, οι θεσμοί ζήτησαναύξηση τουαριθμού τωνμαθητώνανά
τμήμα και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.Ειδικότερασεό,τι αφορά την
αξιολόγηση,οιεκπρόσωποιτωνδανειστώνδιαπίστωσανότιδενέχειπρο-
χωρήσειούτεκαιηαυτοαξιολόγηση.

Και επειδή αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία «πολέμου» μεταξύ εκ-
παιδευτικώνκαιΥπουργείουοκ.Γιαβρόγλουέσπευσεναδιευκρινίσεισε
συνάντησηπου είχεμε τοΔΣ τηςΔιδασκαλικήςΟμοσπονδίαςΕλλάδας,
ότιδενείναιστιςπροθέσειςτηςκυβέρνησηςκάτιτέτοιο...

Ύπνος 
πολυτελείας

Μπορεί οδήμοςΒέροιας να έχει ειδική
υπηρεσίαγιατηναποκομιδήμεγάλωναντι-
κειμένων,ωστόσοαυτό δεν το γνωρίζουν
καιδεν τουιοθετούνόλεςκαιόλοι, δυστυ-
χώς.Μέχρι καιπεταμένο... σαλόνι είδαμε
στοκέντροτηςπόλης,πουέγινεη...χαρά
τωναδέσποτων,όπωςμαρτυράκαιηφω-
τογραφία!
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Συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας με βασικά αιτήματα τα κε-
νά λόγω έλλειψης καθηγητών 
και τη μεταφορά του σχολεί-
ου στην Αγία Βαρβάρα, έκα-
ναν χθες το μεσημέρι, στον 
πεζόδρομο της Ιπποκράτους, 
μαθητές του Μουσικού Σχο-
λείου Βέροιας, με τη στήριξη 
και του συλλόγου γονέων.

Πιο συγκεκριμένα, οι μα-
θητές ζητούν καθηγητές 
μουσικής παιδείας, δωρεάν 
μεταφορά για όλους, δωρε-
άν μουσικά βιβλία τα οποία 
κοστίζουν ακριβά, όπως και 
βιβλία γενικής παιδείας, α-
ναγνώριση  μουσικών σπου-
δών, άμεση μετεγκατάσταση 
του σχολείου τους στο κτήριο 
του πρώην πανεπιστημιακού 
τμήματος στην Αγία Βαρβά-
ρα, ενώ μεταξύ των αιτημά-
των ζητούν καλύτερη συμπε-
ριφορά από τους οδηγούς 
λεωφορείων.

Της διαμαρτυρίας είχε 
προηγηθεί διήμερη κατάλη-
ψη του σχολείου.

Τελετή απονομής πτυχίων σε 27 αποφοιτήσαντες  Αξιωματικούς 
από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας (Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, 
Ηπείρος), του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών 
Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ) εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, πραγματοποιή-
θηκε χθες το πρωί, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομι-
κής Ακαδημίας, στο Πανόραμα Βέροιας. Τα στελέχη φοίτησαν κατά το 
χρονικό διάστημα από 23-10-2017 έως 01-12-2017.

Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς επέδωσε ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Χρήστος 
Δραγατάκης, συνεπικουρούμενος από το Διοικητή της Σχολής, Αστυνο-
μικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα. ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον 
κ. Δραγατάκη για την τιμή της παρουσίας του στην τελετή.

Στην αίθουσα τελετών της Σχολής, παρευρέθησαν: ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης&Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων, ο ο-
ποίος τέλεσε και τη Δέηση προς τιμή των αποφοιτούντων Αξιωματικών,-
συνεπικουρούμενος από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο 
Φάκα,οι Βουλευτές του Νομού Ημαθίας κα. Φρόσω Καρασαρλίδου, κ. 
Χρήστος Αντωνίου και κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Εθελοντισμού και Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Βέροιας κ. Θεόφιλος Κορωνάς,ως εκπρόσωπος του Δημάρχου 
Βέροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη,ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνο-
μικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος Δημήτριος Κοτσιάφτης, ο 
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ταξίαρχος Αθανάσιος Μαντζούκας,ο Διοικητής της 1ης Μεραρχίας Πε-
ζικού, Υποστράτηγος Γεώργιος Βύνιος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Ημαθίας, Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Σιμούλης,ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, Αστυνομικός Διευθυ-
ντής Χαράλαμπος Θεοχάρης,ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Βέροιας, Επιπυραγός Αλέξανδρος Κουβακάς,ο Διευθυντής της Υποδι-
εύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός 
Διευθυντής Κωνσταντίνος Γκαϊταντζής,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας κ. Πέτρος Τσαπαρόπουλος,ο Πρόεδρος της Νομαρχι-
ακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ημαθίας κ. Τάσος Κωστόπουλος και το 
μέλος Δημήτριος Χαμπίδης,ο Πολιτευτής των ΑΝ.ΕΛ Ανδρέας Βέτσος, ο 
Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας SOUKOS ROBOTS, κ. 
Κωνσταντίνος Σούκος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Αρι-
στείδης Μπαρμπούτης, ο Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Αστυνόμος Α΄ Ιωάννης Ψαρογιάν-
νης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Αστυνόμος Α΄ Ανδρέας Καλογερόπουλος,ο Πρό-
εδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Ημαθίας, κ. Γεώργιος 
Χριστοδουλίδης,εκπρόσωποι των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, 
διδάσκοντες καθηγητές στη Σχολή καθώς και συγγενείς των αποφοιτού-
ντων Αξιωματικών.

Ο Διοικητής της Σχολής, Διονύσιος Κούγκας κατά την ομιλία του, με-
ταξύ άλλων επεσήμανε στους αποφοιτήσαντες αξιωματικούς :

«Επενδύστε στις νέες σας γνώσεις. Μη συμβιβαστείτε γενικά στη 
ζωή σας και πολύ περισσότερο στην επαγγελματική σας πορεία με 
συνήθειες, τριβές και κοινοτοπίες. Πάρτε ρίσκα και διαχειριστείτε τις 
αλλαγές, κάνετε όνειρα και σχεδιάστε δράσεις πέραν των στερεότυπων. 

Θέσατε φιλόδοξους στόχους, κάνετε προγραμματισμό και απολογισμό 
του έργου σας. Πρέπει να σκέφτεστε σύνθετα και ως επιτελείς και ως 
ηγέτες με ανοιχτούς ορίζοντες, με ευελιξία,  ταχύτητα και προσαρμοστι-
κότητα όπου και όποτε απαιτείται.Με τις σκέψεις αυτές και την ελπίδα 
ότι όλοι σας θα ανταποκριθείτε απολύτως στα ανωτέρω περιγραφέντα 
καθήκοντα και υποχρεώσεις και θα συμβάλλετε τα μέγιστα με όλες σας 
τις δυνάμεις, στην καλύτερη Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας και την ανάδειξη του σύγχρονου και ελπιδο-
φόρου προσώπου αυτώνσας συγχαίρω για την επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών σας» Σκοπός της επαγγελματικής μετεκπαίδευσης ήταν 
η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής τους μόρφωσης, η 
συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, η έρευνα, μελέτη και ενημέρωση στα σύγχρο-
να και γενικότερα θέματα και προβλήματα διοίκησης προσωπικού και 
επιτελικού σχεδιασμού, καθώς και στα θέματα επικοινωνίας σχέσεων 
και σχέσεων κράτους-πολίτη, με στόχο τη δημιουργία ικανών ηγετικών 
στελεχών. Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης 
συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά αντικείμενα θεωρητικής διδασκαλίας 
που αφορούν: Θέματα Οργάνωσης Διοίκησης, Ηγεσίας, Ειδικά Θέματα 
Αστυνομικού Δικαίου, Θέματα Αστυνομικού Ενδιαφέροντος, Νομικά 
Θέματα, Εθνικά & Διεθνή Θέματα, Θέματα Επικοινωνίας, Ψυχολογίας, 
Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων Κράτους – Πολίτη.

  Μετά το πέρας της εκδήλωσης παρατέθηκε μικρή δεξίωση στις ε-
γκαταστάσεις της Σχολής προς τους προσκεκλημένους, τους εκπαιδευ-
όμενους και τους συγγενείς τους στην οποία παρέστησαν 150  περίπου 
άτομα.

Διπλές εκλογές την Κυριακή για 
νέους προέδρους σε Επιμελητήριο 

και Δικηγορικό Σύλλογο
Κυριακή εκλογών η αυριανή, 3 

Δεκεμβρίου, τόσο για τη νέα Διοί-
κηση του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
όσο και για την εκλογή -σε β΄ Κυ-
ριακή- του νέου Προέδρου του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Βέροιας. Για 
τη θέση του προέδρου στον Δικη-
γορικό Σύλλογο πάνε για δεύτερο 
γύρο ο Κώστας Μηνόπουλος α-
πό την Αλεξάνδρεια και ο Φώτης 
Καραβασίλης από τη Βέροια. Να 
θυμίσουμε ότι το Δ.Σ. έχει ήδη ε-
κλεγεί από την πρώτη Κυριακή.

Στο Επιμελητήριο
Οι κάλπες θα στηθούν στο ι-

σόγειο του Επιμελητηρίου στη Βέ-
ροια και η διαδικασία θα ξεκινήσει 
από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 6.00 το 
απόγευμα.

Οι φετινές εκλογές του Επιμε-
λητηρίου, για πρώτη φορά, απα-
σχόλησαν σε τέτοια έκταση την 
κοινωνία και τα Μέσα Ενημέρω-
σης, αφού μέχρι σήμερα, οι δια-
δικασίες ήταν κυρίως εσωτερική 
υπόθεση και περνούσαν σχεδόν 
απαρατήρητες. Το φετινό φαινόμενο, κατά κοινή ομολογία, πήρε διαστάσεις προσωπικών ανα-
μετρήσεων, θυμίζοντας κάτι από πολεμικό πολιτικό σκηνικό σε εθνικές εκλογές, το οποίο όμως 
έχει καταδικαστεί στη συνείδηση των σκεπτόμενων πολιτών. Βέβαια, το γεγονός ότι οι υποψή-
φιοι για τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου, δείχνουν να έχουν κατεβάσει -αμφότεροι- τους τόνους 
μια ημέρα πριν την εκλογική διαδικασία, βοηθάει ιδιαίτερα στην εξομάλυνση του κλίματος και 
στην πτώση των υψηλών θερμοκρασιών, που αναπτύχθηκαν τον τελευταίο κυρίως μήνα της 
προεκλογικής περιόδου.

Με σύνεση και ηρεμία, ελπίζουμε, να ολοκληρωθεί η διαδικασία και την επόμενη μέρα, 
όποιος κι αν αναλάβει τη διοίκηση, να δείξει πνεύμα συνεργασίας, για το καλό του τόπου, το 
οποίο, εξάλλου ,όλοι επικαλούνται!

Με πανό και συνθήματα 
διαμαρτυρήθηκαν στον πεζόδρομο 

της Ιπποκράτους, μαθητές 
του Μουσικού Σχολείου Βέροιας 

Χθες στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
Απονεμήθηκαν τα  πτυχία στους 27 αποφοιτήσαντες Αστυνόμους 

του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών
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Η τοξοβολία είναι η συμβολική έκφραση της σπουδαιότητας που έχει η αυστηρή προσήλωση 
στον στόχο στην εξασφάλιση της επιτυχίας. Ο μόνος ασφαλής δρόμος για την πραγματοποίηση 
των επιδιώξεών μας είναι να γνωρίζουμε με σαφήνεια, αρχικά, τι είναι αυτό που αναζητούμε στη 
ζωή μας και έπειτα, να χαρτογραφήσουμε όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα, τα επιμέρους βήματα 
που απαιτούνται για να το πετύχουμε. Κάθε όνειρο και κάθε επιθυμία μετουσιώνεται σε στόχο, 
μόνο όταν πάψει να βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίωσης και αποκτά σάρκα και οστά μέσα 
από τη δράση, δηλ μέσα από τις ενέργειες που πρέπει να μπουν σε εφαρμογή για την πραγμα-
τοποίηση του. 

 Παρατηρώντας τη διαδικασία και τις επιμέρους δεξιότητες που αναδεικνύει ο τοξότης, 
αποκτούμε βαθύτερη γνώση του τρόπου που ο καθένας μας θα μπορούσε να εκφράζεται στην 
καθημερινή ζωή, αν επιθυμεί να εξελιχθεί. Ο τοξοβόλος ξεκινά τη ρίψη του προσπαθώντας να 
εξαλείψει όλους τους εξωγενείς παράγοντες που θα μπορούσαν να επιδράσουν αρνητικά στο 
έργο του. Φροντίζει το τόξο του να είναι σωστά προσαρμοσμένο, να βρίσκεται σε κατάλληλη 
απόσταση από το στόχο, να έχει στη φαρέτρα του τα απαραίτητα εφόδια που θα χρειαστεί. Στη 
συνέχεια, προσπαθεί να επιβληθεί στο άγχος του που θα επιφέρει περιττές μυϊκές εντάσεις και, 
αδειάζοντας τη σκέψη του από οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει αποσυντονισμό, επικε-
ντρώνεται με όλη του την προσοχή στο στόχο του. Ο αυτοέλεγχος και η πειθαρχία είναι η γέφυρα 
μεταξύ της ρίψης και της επίτευξης του στόχου. Το τελετουργικό της τοξοβολίας όμως, δε σταμα-
τάει εδώ. Η σκέψη του ακολουθεί την τροχιά του βέλους, καθώς φεύγει από τα δάκτυλά του, αλλά 
η προσοχή του τώρα πια μετατοπίζεται στην κατεύθυνση του βέλους και στις μεταβλητές που 
συντέλεσαν στην πιθανή αποτυχία του στόχου. Κάθε ρίψη είναι μια ολόκληρη διδασκαλία που 
ανατροφοδοτεί και υπογραμμίζει τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη επόμενη βολή.  

 Η τέχνη της τοξοβολίας είναι ένα φωτεινό παράδειγμα της τέχνης της ζωής. Όλοι είμα-
στε τοξοβόλοι και κάθε ανθρώπινη πράξη είναι ένα βέλος που σημαδεύει ένα στόχο. Για να είναι 
επιτυχής η βολή μας χρειάζεται να αξιολογούμε τις συνθήκες που επικρατούν και μένουμε συντο-
νισμένοι στο τελετουργικό του συγκεκριμένου στόχου, έχοντας την αίσθηση ότι επιβαλλόμαστε 
στις παρορμήσεις που θα μας αποστάσουν από το στόχο μας και την επιθυμία να δοθούμε ολο-
κληρωτικά στην προσπάθεια. Κάθε βέλος που εκτοξεύεται είναι μοναδικό και αμετάκλητο. Κάθε 
ρίψη που δεν μας φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία του στόχου, αναγκαστικά, γίνεται εμπόδιο στο 
δρόμο μας. Ας καλλιεργήσουμε μέσα μας τα χαρακτηριστικά του τοξότη και την πρόθεσή του, 
που μεταμορφώνεται σε ενσυνείδητη και προσηλωμένη δράση, γιατί αυτός είναι ο ασφαλής δρό-
μος που οδηγεί στα ανοδικά σκαλοπάτια της εσωτερικής εξέλιξης. 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«…Αν δεν κοιτάς εκεί 
που θες να πας …

θα πας εκεί που κοιτάς!» 
Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Ο γιόγκι Ραμάν ήταν δάσκαλος της τοξο-
βολίας. Ένα πρωί κάλεσε τον πιο αγαπημένο 
του μαθητή να παρακολουθήσει μια επίδειξη του 
ταλέντου του. Αυτός, που το είχε ξαναδεί πάνω 
από εκατό φορές, αποφάσισε να υπακούσει το 
δάσκαλό του. Πήγαν στο δάσος που γειτόνευε 
με το μοναστήρι. Καθώς έφταναν μπροστά σε 
μια ωραία βελανιδιά, ο Ραμάν έκοψε ένα από τα 
λουλούδια που φορούσε γύρω από το λαιμό του 
και το ακούμπησε σ’ ένα κλαδί. Μετά άνοιξε τη 
φαρέτρα κι έβγαλε τρία αντικείμενα: το υπέροχο 
τόξο του από ακριβό ξύλο, ένα βέλος κι ένα μα-
ντήλι λευκό, κεντημένο με λουλούδια πασχαλιάς.

Ο γιόγκι πήρε ύστερα θέση, εκατό βήματα μα-
κριά από το μέρος όπου είχε αφήσει το λουλούδι. 
Απέναντι από το στόχο, ζήτησε από το μαθητή 
του να του δέσει τα μάτια με το κεντημένο μαντή-
λι. Το παιδί έκανε ό ,τι τον διέταξε ο δάσκαλος.

– Πόσες φορές με έχεις δει να εξασκώ το 
ευγενικό και αρχαίο άθλημα της τοξοβολίας; ρώ-
τησε ο γιόγκι.

– Κάθε μέρα, απάντησε το παιδί. Και σας έχω 

δει να πετυχαίνετε ένα ρόδο από απόσταση τρια-
κοσίων βημάτων.

Ο γιόγκι Ραμάν, έχοντας δεμένα τα μάτια, πή-
ρε την κατάλληλη θέση, τέντωσε το τόξο με όλη 
του τη δύναμη – σημαδεύοντας το ρόδο που βρι-
σκόταν σ’ ένα από τα κλαδιά της βελανιδιάς – και 
έριξε. Το βέλος έσκισε τον αέρα κάνοντας ένα οξύ 
σφύριγμα και, χωρίς ούτε να αγγίξει το δέντρο, 
έχασε το στόχο με μεγάλη μάλιστα διαφορά.

– Το άγγιξα; ρώτησε ο Ραμάν βγάζοντας το 
μαντήλι που του σκέπαζε τα μάτια.

– Αποτύχατε και με μεγάλη διαφορά, απά-
ντησε το παιδί. Νόμιζα ότι θα μου δείχνατε τη 
δύναμη της θέλησής σας και τις μαγικές σας 
ικανότητες.

– Σου έδωσα το πιο ουσιαστικό μάθημα σχετι-
κά με τη δύναμη της σκέψης, απάντησε ο Ραμάν. 
Όταν επιθυμείς κάτι, συγκεντρώσου απλά σ’ αυ-
τό: Κανείς δεν μπορεί να επιτύχει ένα στόχο που 
δεν τον βλέπει.» 

 Paolo Coelho
«Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα»

Σύμφωνα με το άρ-
θρο 24 παρ. 6 του Συ-
ντάγματος : «Τα μνη-
μεία, οι παραδοσιακές 
περιοχές και τα παραδο-
σιακά στοιχεία προστα-
τεύονται από το Κράτος. 
Νόμος θα ορίσει τα ανα-
γκαία για την πραγματο-

ποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά 
μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο 
και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτη-
τών». 

Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει εκδο-
θεί και ισχύει ο Νόμος 3028/2002. Σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον νόμο αυτόν, 

(A) ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρ-
τυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλ-
λογικής δραστηριότητας του ανθρώπου, 

(B) ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά 
αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και 
ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της 
Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικό-
τερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων : 

(1) ως αρχαία μνημεία νοούνται όλα τα 
πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προ-
ϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και με-
ταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται 
έως και το 1830. Στα αρχαία μνημεία συμπε-
ριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά 
κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις 
ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη, 

(2) ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολι-
τιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 
1830 και των οποίων η προστασία επιβάλ-
λεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 
επιστημονικής σημασίας τους, 

(3) ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνη-
μεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδα-
φος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό 
της θάλασσας ή στον πυθμένα των λιμνών ή 
ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκο-
νται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας 
ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν 

είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη 
της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα 
μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστά-
σεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και 
λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον 
τους, 

(4) ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία 
που δεν θεωρούνται ακίνητα. 

(Γ) ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται ε-
κτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις 
λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες περιέ-
χουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι 
περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή 
υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους 
αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνη-
μειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολο.

(Δ) ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτά-
σεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες 
ή στους ποταμούς που αποτέλεσαν ή που 
υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο 
εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων 
ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υ-
πάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία 
μεταγενέστερα του 1830 είτε σύνθετα έργα 
του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα 
του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηρι-
στικούς και ομοιογενείς χώρους, που είναι 
δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά και 
των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω 
της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, 
τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν 
γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονι-
κής σημασίας τους. 

(Ε) ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται 
εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και πλη-
ροφορίες, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές 
παραδόσεις, χοροί, δρώμενα, μουσική, τρα-
γούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν 
μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και 
λόγιου πολιτισμού. 

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

Αρχαιολογικός Νόμος
 και Εκκλησιαστικά Μνημεία 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάν-

νη Σμαραγδή)
Κάθε μέρα: 19.00 και 

21.30
( Συνεχίζει για 2η εβδο-

μάδα)
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΙ-

ΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΟΔΥΣ-
ΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙ-
ΔΗΣ, ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ, ΓΙΟΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΙΔΑ, ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΟΥΛΑ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΞΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ, 
ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΣΤΑ-
ΘΗΣ ΨΑΛΤΗΣ

Saw: Legacy
H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ JIGSAW ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ
Κάθε μέρα: 20.00 και 21.45  (Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυρ) 

Δευτέρα 4/12 Τρίτη 5/12 Τετάρτη 6/12 μόνο στις 
21:15  

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σπίριγκ, Πίτερ Σπίριγκ
Σενάριο: Πίτερ Γκολντφίνγκερ, Τζος Στόλ-

μπεργκ Πρωταγωνιστούν: Ματ Πάσμορ, Κάλουμ 
Κιθ Ρένι, Κλε Μπένετ, Χάνα Έμιλι Άντερσον, Λόρα 
Βάντερβουρτ, Μαντέλα Βαν Πίμπλς, Πολ Μπρά-

ουνστάιν, Μπρίτανι Άλεν και Τζόσια Μπλακ

Πάντινγκτον 2   
(Μεταγ. στα Ελληνικά)
Κάθε μέρα: 18.00  (Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυρ)
Δευτέρα 4/12 Τρίτη 5/12 Τετάρτη 6/12 μόνο στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ
Ηθοποιοί: Μπρένταν Γκλίσον, Τζιμ Μπρόα-

ντμπεντ, Χιου Γκραντ, Σάλι Χόκινς, Τζούλι Γουό-
τερς, Χιου Μπονεβίλ, Μπεν Γουίσοου (φωνή)

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

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      30/11/17 - 6/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Κανονισμός καθαριότητας και 
ανάπλαση οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο 

δημοτικό συμβούλιο Νάουσας
Ο νέος κανονισμός καθαριότητας, ένα θέμα αναπροσαρ-

μογής τελών (προφανώς για να καλυφθεί η μετακίνηση των 
υπαλλήλων της πρώην ΕΤΑ στον δήμο), καθώς και το έργο της 
ανάπλασης της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ανάμεσα στα 
θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας 
την ερχόμενη Τετάρτη στις 5.30μμ. Θα ακολουθήσει στις 8μμ 
δεύτερη συνεδρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού και 
του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για το 2018.

Εμείς οι υ-
ποψήφ ιο ι 

με τον συνδυ-
ασμό “Ημαθία 
Επιμελείν” ευχό-
μαστε με την πα-
ρούσα επιστολή 
καλή επιτυχία σε 
όλες και όλους 
τους συναδέλ-
φους και των δύο 
ψηφοδελτίων για 
τις εκλογές της 
Κυριακής 3 Δε-
κεμβρίου.

Από την πλευ-
ρά μας στηρίζου-
με την υποψηφιότητα Γιάγκογλου για τη θέση 
του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ημαθίας, 
γιατί απέδειξε ότι δουλεύει με πάθος και α-
γωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για το Επι-
μελητήριο και το Επιχειρείν, με πολλές επιτυ-
χίες και αποτελέσματα για το καλό όλων μας. 
Μετά από 5,5 χρόνια συνεχούς, συνεπούς 
και άοκνης παρουσίας στα πράγματα του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας, ο Τάσος Γιάγκογλου 
απέδειξε ότι είναι σήμερα ένα κεφάλαιο για 
το Επιμελητήριο και για την Ημαθία, γεγονός 
που ΟΛΟΙ πολύ καλά γνωρίζουν.

Την Κυριακή λοιπόν ας κάνουμε την κα-
ταλληλότερη επιλογή, κλείνοντας τα αυτιά 
μας σε όσες και όσους ενεπλάκησαν στις 

εκλογές μας χωρίς να τους το ζητήσουμε. 
Το Επιμελητήριο θα πρέπει να συνεχίσει να 
είναι και από την ερχόμενη Δευτέρα το στή-
ριγμά μας και πηγή έμπνευσης για όλες και 
όλους, με ενεργή παρουσία και σημαίνοντα 
ρόλο στα θέματα του επιχειρηματικού κό-
σμου. Ο Τάσος Γιάγκογλου είναι η εγγύηση 
γι’ αυτό.

Οι υποψήφιοι του “Ημαθία Επιμελείν”
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΖΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΑΜΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΡΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΛΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΚΟΝΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ( ΕΦΗ)
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΣΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ
ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΜΠΙΝΤΙΒΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΟΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ (ΤΟΥΛΑ)
ΠΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΟΥΛΟΥΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΕΔΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΟΥΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΑΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
ΜΠΑΝΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΑΡΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΣΕΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ  
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΗΣ
ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΡΑΦΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΗΜΑΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΝ
Επιστολή των υποψηφίων του συνδυασμού “Ημαθία Επιμελείν”:

“Κεφάλαιο για το Επιμελητήριο ο Τάσος Γιάγκογλου”

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους, 
που με την συμμετοχή τους και την άρτια 
εκλογική διαδικασία, τίμησαν τον συνδυασμό 
μας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» τον επικε-
φαλής υποψήφιο Πρόεδρο ΚΩΝ/ΝΟ ΜΗΝΟ-
ΠΟΥΛΟ και εμένα προσωπικά, με την θέση 
του πρώτου επιλαχόντα συμβούλου στο Δ.Σ.

Συνεχίζω να στηρίζω την προσπάθεια αυ-
τή, για την τελική εκλογή της ερχόμενης Κυ-
ριακής με τον Κώστα Μηνόπουλο για την θέ-
ση του Προέδρου, για το καλό του συλλόγου 
και όλων των συναδέλφων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Στιγμές από τις ομιλίες Τάσου Γιάγκογλου
Κάποιες από τις αναφορές του υποψηφίου Προέδρου του Επιμελητηρίου Ημα-

θίας Τάσου Γιάγκογλου, από τις συγκεντρώσεις των προηγούμενων ημερών ανά 
την Ημαθία.

«Δουλεύουμε πιο πολύ από ό,τι προβάλλαμε το έργο μας στο Επιμελητήριο. 
Επικοινωνιακά ίσως είμαστε πίσω, αλλά ουσιαστικά πολύ μπροστά. Διατηρήσαμε 
χαμηλούς τόνους, αλλά ήμασταν πρακτικοί. Οδηγούσαμε σε λύσεις όλα τα άλλα 
Επιμελητήρια της χώρας, που κρέμονταν από εμάς...»

***
«Πήγαινα από λύκειο σε λύκειο και έκανα μαθήματα επιχειρηματικότητας, αλλά 

και διαδοχής οικογενειακών επιχειρήσεων. Έπρεπε να βλέπατε τον γονιό μαζί με 
τον γιο ή την κόρη, με έκδηλη την αγωνία τους για το μέλλον της επιχείρησης. Ειδι-
κά όταν καταλάβαιναν πως ούτε το παιδί είναι έτοιμο να αναλάβει την επιχείρηση, 
ούτε ο πατέρας να την παραδώσει...»

***
«Κάναμε μεταξύ άλλων μαθήματα κοστολόγησης επιχειρήσεων, σεμιναριακό 

μάρκετινγκ και άλλα πολλά με μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα στους στόχους μας είναι 
μια τεχνική σχολή, γι’ αυτό και είμαστε σε φάση πιστοποίησης του κτιρίου του Επι-
μελητηρίου, με στόχο τη διττή εκπαίδευση, της σύνδεσής της με την πράξη.»

***
«Ακούγοντας τις ανάγκες του κόσμου, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Έχουμε 

την εμπειρία, αλλά και νέους με τη δυναμική της ηλικίας τους. Παιδιά που θέλουν 
να τρέξουν, να σας ακούσουν, να σας εκφράσουν. Δώστε τους την ευκαιρία να α-
γαπήσουν το Επιμελητήριο...».
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KΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

1 Δεκεμβρίου 2017 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
Χατζηαθανασίου σε ηλικία 77 
ετών.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεή-

μων:
Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουρ-

γήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Αλεξανδρείας επί τη εορτή του Οσί-
ου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 7:30μ.μ. θα 
παραστεί σε εκδήλωση για τα Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στον Χώρο Τεχνών Βεροίας.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου και Αναλή-
ψεως του Κυρίου Βεροίας όπου και θα τεθεί σε 
προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου 
Νεκταρίου.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου το απόγευμα θα συ-
νοδεύσει την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά 
στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας.

Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στις 6:00μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου στις 6:00μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατικό Ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μελίκης.

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Νικολάου
 στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό της Πατρίδας 

Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου του εν Μύροις θα πραγματο-
ποιηθεί στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ναό στην Πατρίδα Βέροιας προς αγιασμό των 
πιστών. Επί τη Εορτή του Αγίου Νικολάου

Το πρόγραμμα των ακολουθιών:
ΤΡΙΤΗ 5-12-2017 
17:30 υποδοχή Ι. Λειψάνων και πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-12-2017 (ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 
07:30 - 10:00 Όρθρος - Ιερατικό Συλλείτουργο.
Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας θα παρατεθεί η παραδοσιακή φασολάδα του Αγί-

ου Νικολάου.
 - Τα Ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στον Άγιο Νικόλαο Πατρίδας έως και το Σάββα-

το 8-12-2017 
- Μετά την Θ. Λειτουργία καθημερινά θα τελούνται Ι. Ευχελαίο, Εσπερινός και πα-

ράκληση στον Αγ. Νικόλαο.
- Την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το βράδυ θα τελεστεί Αγρυπνία.

Ακαδημαϊκοί 
Διάλογοι

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στις 7 το απόγευμα 
στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» 
θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Ιερεμίας Γεωργαλής ο οποίος θα 
αναπτύξει το θέμα: «Εισαγωγή στην ορθόδοξη πνευματι-
κότητα». 

Είσοδος ελεύθερη.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.30 

π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλ-
λογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Ένας υ-
πουργός άγιος». Ομιλητής: Ο κ. Μάριος Δομου-
χτσής, Φιλόλογος-Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. Σας κα-
λούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου ώρα 17.30
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου ώρα 07.00 έως 10.30
Όρθρος & Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτά-

του Μητροπολίτου Βεροίας & Ναούσης κ.κ. Παντελεήμονος.
Ώρα 17.00
Μεθ’ εόρτιος Εσπερινός & Παράκλησις Αγ. Μεγ. Βαρβάρας
Ώρα 18.30
Εκδήλωσις Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Βαρβάρας εις την αίθουσα του Ιερού Ναού 

προς τιμήν της Αγίας.
Εις τας Ιεράς Ακολουθίας θα τεθή εις προσκύνησις απότμημα Ιερού Λειψάνου της 

Αγ. Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αποστόλων στον Τριπό-
ταμο Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας γιου, αδελφού, ανηψιού 
και θείου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΧΙΟΝΙΔΗ

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

Η μητέρα , Ο αδελφός, 
Οι θείοι - Οι θείες

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΕΥΔΟΚΙΑΣ 

ΔΕΛΛΙΟΥ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια - Το δισέγγονο

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας συζύγου, μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

ΦΥΤΙΚΑ

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

Ο σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο cafe Le monde (Κεντρικής 129)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας συζύγου, αδελ-
φής και θείας

ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΑΛ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(ΜΠΕΜΠΑ)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Ο σύζυγος, 
Η αδελφή,Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η Κίνηση Πολιτών 
«Διεκδικώ 

την πόλη μου» 
απαντάει στον 

Αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας

Η επίκληση των έργων που έκανε η εφορεία αρχαιο-
τήτων Ημαθίας στο προηγούμενο ΕΣΠΑ προφανώς δεν 
μπορεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα! Οι πολίτες 
που δήλωσαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για το δί-
δυμο λουτρό της Βέροιας παρακολουθούν την υπόθεση 
και ενημερώνονται συνεχώς από τους αρμόδιους φο-
ρείς. 

Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η αποκατάσταση του Δίδυμου 
Λουτρού της Βέροιας ήταν μια από τις προτάσεις του 
Υπουργείου Πολιτισμού ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας  για ένταξή του στο νέο ΈΣΠΑ, όπως 
επίσης γνωρίζουμε ότι η πρόταση ήταν ώριμη  και η με-
λέτη απολύτως άρτια, και έτσι το έργο εγκρίθηκε από την 
καθ’ ύλην  αρμόδια διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας. 
Το μόνο που απέμενε ήταν η πολιτική βούληση του Πε-
ριφερειάρχη, η οποία δεν υπήρξε ποτέ, και δυστυχώς, 
μολονότι ο κ. Αντιπεριφερειάρχης  δεσμεύτηκε ενώπιον 
μελών της Κίνησης μας να αγωνιστεί προσωπικά για την 
αποδοχή του αιτήματος, ακόμη και αν το έκανε ο «αγώ-
νας» του δεν τελεσφόρησε.

Οι πολίτες ζητούν και εκτιμούν πράξεις και αποτελέ-
σματα. Το Δίδυμο Λουτρό της Βέροιας και η Κίνηση των 
Πολιτών δεν θα γίνει πεδίο δόξης καμιάς μικροπολιτι-
κής-λαϊκίστικης σκοπιμότητας ούτε αλώνι διαξιφισμών. 
Το μνημείο θα αποκατασταθεί όπως πρέπει και θα συ-
νεχίσει να ανήκει στην πόλη και τους κατοίκους της, που 
το αγαπούν και το διεκδίκησαν.

Αν αυτός ο αγώνας θεωρείται δονκιχωτισμός είμαστε 
πρόθυμοι να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, 
όμως όχι στην πραγματικότητα των σκοπιμοτήτων, αλλά 
στην πραγματικότητα του Θερβάντες, γιατί «Η μεγαλύτε-
ρη τρέλα απ’ όλες, να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι 
όπως θα έπρεπε να είναι». 

Κίνηση Πολιτών «Διεκδικώ την πόλη μου»

Τέτοιο Επιμελητήριο 
θέλουμε

Το Επιμελητή-
ριο είναι υπόθε-
ση δημιουργίας, 
προσφοράς και 
ανάπτυξης. Είναι 
ζήτημα νέων ιδε-
ών, καινοτομίας 
και εξωστρέφει-
ας. Τέτοιο Επιμε-
λητήριο θέλουμε, 
για ένα τέτοιο 
θεσμό ζητάμε 
τη στήριξή όλων 
των συναδέλφων 

της αγοράς και του επαγγελματικού κόσμου. Αυ-
τή και είναι η απάντηση που δίνουμε στη μέχρι 
σήμερα επιμελητηριακή απραξία της Ημαθίας. 

Στέλιος Μεϊμαρίδης 
υποψήφιος στον Τομέα Μεταποίησης
με τον συνδυασμό “Επιχειρηματική 
Ανανέωση” του Γιώργου Μπίκα, 
υποψηφίου προέδρου για το 
Επιμελητηρίου Ημαθίας
Επικοινωνία: 23310-23342
κινητό τηλέφωνο: 6973733363
e-mail: meimas29@gmail.com

Συζήτηση 
για τη Διαχείριση 

των Συναισθημάτων
Ο Νέος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας-Μελέτειο, σε 

συνεργασία με την ψυχοθεραπεύτρια Κιατικίδου 
Ευφροσύνη διοργανωνουν εκδήλωση – συζή-
τηση για  τη Διαχείριση των Συναισθημάτων σε 
παιδιά και ενήλικες .

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 4/12/2017, 
στις 19:30,   στο καφέ «Βόλτα» (Τσούπελη 8, 
Βέροια)   

«Ευχαριστώ τους 
συναδέλφους και τους 
καλώ την Κυριακή να 
ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας για μια 
καλύτερη δικηγορία»

Ως υποψή-
φιος Πρόεδρος 
και επικεφαλής 
του συνδυα -
σμού «Μαχό-
μενοι Δικηγό-
ροι» ευχαριστώ 
μέσα από την 
καρδιά μου ό-
λους τους συ-
ναδέλφους για 
την εμπιστοσύ-
νη που έδειξαν 
προς το πρό-
σωπο μου στον πρώτο γύρο των εκλογών για την ανά-
δειξη του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
την 26η  Νοεμβρίου 2017, θέση την οποία έχω την τιμή 
να διεκδικώ στον επαναληπτικό γύρο που διεξάγεται την 
ερχόμενη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου. 

Επειδή η εκλογή για το αξίωμα του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας, το οποίο θα πρέπει να το χα-
ρακτηρίζει σύμπνοια και ομόνοια, θα κριθεί μόνο μετά 
το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, ΚΑΛΩ όλους τους 
συναδέλφους μου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
παλέψουμε για μια καλύτερη δικηγορία για όλους, στηρί-
ζοντας την καθαρή και έντιμη προσπάθεια που καταβά-
λουμε εγώ και οι συνεργάτες μου.  

Φώτης  Καραβασίλης
Υποψήφιος Πρόεδρος

Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ”
Ζητούμενο των εκλογών

 του Επιμελητηρίου 
η ενότητα και το ‘αύριο’ 

της τοπικής αγοράς
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΙΚΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Φίλες & φίλοι
Σε όλη τη διάρκεια της προε-

κλογικής περιόδου των επιμελητη-
ριακών εκλογών, προσπαθήσαμε 
να επικοινωνήσουμε με επαγγελ-
ματίες και επιχειρηματίες σε κάθε 
σημείο της Ημαθίας, με στόχο να 
εξηγήσουμε τους λόγους που α-
ποφασίσαμε να επανεκκινήσουμε 
το Επιμελητήριό και να παρουσιά-
σουμε σε δημόσιο διάλογο, το ρε-
αλιστικό και καινοτόμο πρόγραμμά 
μας καθώς και τις αναπτυξιακές 
θέσεις μας.

Οι προτάσεις μας γνώρισαν ευ-
ρεία αποδοχή, παρά τα εμπόδια 
από κάποιους που επέλεξαν να 
επενδύσουν στην ένταση και στην 
πόλωση, ίσως επειδή νοιώθουν ότι το σύστημά τους απειλείται για πρώτη φορά. Όμως 
αυτό δεν είναι τώρα, ζητούμενο της αγοράς. 

Το ζητούμενο είναι το ‘αύριο’, η ανάκαμψη. Και το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε 
όλοι, είναι η θέληση μας για συλλογική δουλειά από την επομένη των εκλογών, για την 
αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν όλους τους κλάδους της τοπικής οικονο-
μίας. Με δημιουργικές ιδέες, με καινοτόμες δράσεις, με σύγχρονο προγραμματισμό. 
Συμβουλευτικά στο πλευρό των εμπόρων, των επαγγελματιών, κάθε επιχείρησης. Χωρίς 
το “εγώ” άλλα με το “εμείς” και πάντα στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό πρεσβεύουμε και 
αυτό πρέπει να πρυτανεύσει.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο συναδελφικής και συλλογικής συνεργασίας, ψυχραιμίας και αυ-
τοσυγκράτησης, σας καλούμε όλες και όλους, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, να ενισχύσετε 
με την ψήφο σας τον επιμελητηριακό θεσμό και την προσπάθειά μας. 

Γιώργος Μπίκας
Επιχειρηματική Ανανέωση

Εξιχνιάσεις κλοπών
Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε 

δικογραφία σε βάρος 51χρονου ημεδαπού, διότι όπως 
προέκυψε από την έρευνα, τον περασμένο Οκτώβριο 
στη Νάουσα, αφαίρεσε μέσα σε κατάστημα από την κα-
τοχή 51χρονου, ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε 
στην κατοχή του και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. 

Επίσης από  το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχημα-
τίσθηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονου ημεδαπού, 
διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, την 17-11-2017 
αφαίρεσε μέσα σε κατάστημα, ένα κινητό τηλέφωνο ιδι-
οκτησίας 41χρονης, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του 
και αποδόθηκε.

Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών
Συνελήφθη στις 30-11-2017 το μεσημέρι στη Βέροια, 

από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
ένας 30χρονος ημεδαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο 
βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 34 ναρ-
κωτικά δισκία, που κατείχε χωρίς ιατρική συνταγή.

Σύλληψη για παράβαση 
της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη την  
Πέμπτη 30-11-2017,  
το πρωί σε περιοχή 
της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας 
Αλεξάνδρειας, ένας 
57χρονος ημεδα-
πός, διότι διαπιστώ-
θηκε να κατέχει ένα 
πιστόλι κρότου, το 
οποίο και κατασχέ-
θηκε.



Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα
Μουσικοπαιδαγωγός - 
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Υπάρχουν παιδιά που ο ε-
γκέφαλός τους λειτουργεί κά-
πως... διαφορετικά από τους 
υπόλοιπους.

Υπάρχουν παιδιά που δεν 
πληρούν πάντα τα στάνταρ 
του εκπαιδευτικού συστήμα-

τος,  ή τις υψηλές προσδοκίες των γονιών.
Παιδιά που όταν τους μιλάς, στρέφουν το βλέμμα τους αλ-

λού. Παιδιά που κινούνται συνεχώς ακόμη και όταν κάθονται. 
Που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βγάλουν εις πέρας κάποια εργα-
σία. Που πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 100% του εγκεφάλου τους για να 
ακολουθήσουν την πιο απλή εντολή. Που στεναχωριούνται και πληγώνονται 
όταν κάποιος τους λέει ότι πρέπει να προσπαθούν περισσότερο, ενώ έχουν 
ήδη κάνει το καλύτερο που μπορούν. Παιδιά που προσπαθούν, για να κατα-
φέρουν αυτό που για κάποιους άλλους είναι δεδομένο... Υπάρχουν παιδιά, 
που αναζητούν την προσοχή και την αποδοχή μας.

Αυτά είναι τα παιδιά με δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, 
αργή ανάπτυξη, συναισθηματικές διαταραχές, και είναι οι καθημερινές προ-
κλήσεις- μικρές ή μεγάλες- που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλο και συχνό-
τερα πλέον, εκπαιδευτικοί, γονείς, αλλά κυρίως τα ίδια τα παιδιά. Πρόκειται 
για παιδιά μεσαίου ή υψηλού επιπέδου νοημοσύνης, τα οποία παρουσιά-
ζουν κάποιες αναπτυξιακές διαταραχές, οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
συχνότητα στα σχολικά χρόνια. Εκδηλώνονται ως «ειδική» δυσκολία κυρίως 
στην ανάγνωση, στη γραφή, την ορθογραφία και τα μαθηματικά, με ποσο-
στά που κυμαίνονται από 15% εώς 30% του μαθητικού πληθυσμού. Όλοι οι 
ορισμοί που έχουν δοθεί ως τώρα, προσεγγίζουν το πρόβλημα με βάση την 
αξιολόγηση διαφορετικών παραμέτρων, που εξακολουθούν όμως να δημι-
ουργούν ασάφειες ως προς την έννοια και το περιεχόμενό της. Πενήντα χρό-
νια μετά τη διατύπωση των πρώτων ορισμών για τις μαθησιακές δυσκολίες 
μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι η γνώση και η εμπειρία έχουν διευρυνθεί ση-
μαντικά, δεν έχει απαντηθεί όμως το ερώτημα «γιατί μαθησιακές δυσκολίες;» 

Αν τα ίδια αυτά παιδιά εισέλθουν σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό περι-
βάλλον, με διαφορετικό αντικείμενο, αρχίζουν και μεταμορφώνονται. Όταν 
ηχούν στα αφτιά τους οι πρώτες μελωδίες, το πρόσωπό τους φωτίζεται. Γιατί στη μουσική δεν υπάρχει σωστό και λάθος. 

Μέσα από τη μουσική είναι σε θέση να  εκδηλώνουν τα συναισθήματα τους πολύ πιο εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν το 
λόγο απαραίτητα. Τους δίνεται η  ευκαιρία να διοχετεύσουν ενέργεια τους δημιουργώντας. Μπορούν να ανακαλύψουν τον ήχο των διαφορετικών 
οργάνων ή ακόμη και τον ήχο της δικής τους φωνής. Να τραγουδήσουν, να δημιουργήσουν δικές τους μελωδίες, μουσικές που τους εκφράζουν τη 
δεδομένη στιγμή, ελεύθερα χωρίς καν να χρειάζεται να γνωρίζουν μουσική. Η κίνηση, ο ρυθμός, η μελωδία, ακόμη και η κραυγή που θα βγάλει το 
παιδί, είναι σημαντικά  τόσο για το ίδιο όσο και για τον μουσικοπαιδαγωγό του, που θα το βοηθήσει με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, να εξελιχθεί 
και να αναπτυχθεί, μέσα από τη διαδικασία της μουσικής εκπαίδευσης. Τελικός στόχος, η βελτίωση συγκέντρωσης, η εξωτερίκευση των συναισθη-
μάτων τους, η ανάπτυξη γνωστικής τους ικανότητας, απόκτηση αυτοπεποίθησης, κατανόηση των δικών τους ορίων, αλλά και του περιβάλλοντος 
που ζούνε, ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και βελτίωση επικοινωνίας με τους γύρω του. Στη μουσική, δεν υπάρχει η λέξη αποτυχία, που 
πολλές φορές παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν συχνά κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολικό περιβάλλον, αφού φαινομενικά δεν ανταπο-
κρίνονται επαρκώς και δεν είναι  ικανά όπως τα άλλα παιδιά. 

Μέσα από τη μουσική λοιπόν μπορούν να αισθανθούν δημιουργικά και ικανά για 
πολλές δραστηριότητες, και μέσα από την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους να 
νιώσουν καλύτερα πρώτα με τον εαυτό τους και προσπαθούν συνεχώς να βελτιώ-

νονται.
Υπάρχουν παιδιά που 

μπορεί ο εγκέφαλός τους 
να είναι διαφορετικός από 
τους υπόλοιπους.... αλλά 
εξακολουθεί να είναι μα-
γικός!!!
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Iστορικός ισολογισμός
Στέκουν στα βιβλιοπωλεία οι Ευρωπαίοι, 
συντροφιά με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη
κι` εμείς με το ….χρωστάω χρωστώ, χρωστάω χρωστώ, 
τι να σκέφτεται η Σαπφώ, ο Αναξαγόρας, οι προσωκρατικοί;

Αρχίζω τότε τους λογαριασμούς μου…. Λέω… 

Χρωστάμε 178.000.000.000, 
με τους τόκους  γίνονται 210.322.504.000,
με τα πανωτόκια, σύνολο 342.544.892.000.  Ο. Κ.

Έπειτα λέω!
Η Ευρώπη χρησιμοποιεί 
344.527.282 Ιωνικές κολώνες.
281.320.000 Δωρικές κολώνες
187.000.000 Κορινθιακές κολώνες.

Η Ευρώπη έχει 
459.000.000. Μετόπες 
842.331.000. Τρίγλυφα
249.000.000. Αετώματα
399.875.391.632 σχολικά βιβλία γεμάτα ελληνική ιστορία.
Μυθολογία και παραμύθια του Αισώπου,
η Ευρώπη πλουτίζει τα Μουσεία με αγάλματα
της Αρχαϊκής της Κλασσικής της Ελληνιστικής της περιόδου……

Βάζει την Νίκη της Σαμοθράκης να 
«κόβει εισιτήρια» στο Λούβρο
ενώ η «δουλειά» της είναι να πετάει…

Έπειτα σκέφτομαι:
Η ονομασία Ευρώπη (Europe) είναι μια Ελληνική λέξη,
το ίδιο όπως και οι λέξεις, 
Δημοκρατία (Democracy), Οικονομία (Economy), 
Πολιτική (Policy), μέθοδος (Method), μέτρο (Metron), 
συμμετρία (Symmetry), ανταγωνισμός (Antagonism), 
νομισματική (Nomismatic), φιλανθρωπία (Philanthropia),
ιστορία (History),και άλλες 100.000 λέξεις.

Όλα αυτά συγκεντρωμένα κάμουν μια Ευρωπαική  οφειλή,
487.532.996.381.644.527.202.319. 582.320.744.852.218. €

Απ’ ότι έμαθα, μετά από ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις, 
θα μας επιστραφούν από την ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
τα αισθήματα που παρακρατήθηκαν αδικαιολογήτως,
κάτι που απεδέχθησαν ο Ήλιος και οι Άγγελοι του Αιγαίου… 

Δια την προσδοκώμενη κατανόησή σας, Ευχαριστώ! 
Γιάννης Ναζλίδης

Μαθησιακές δυσκολίες 
και μουσική εκπαίδευση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ο.Τ.Ε. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Την Τρίτη 5/12 από 09.00 έως 13.00 διοργα-

νώνουμε την καθιερωμένη εξαμηνιαία αιμοδοσία 
μας.

Καλούμε τα μέλη τους οικείους και τους φίλους 
τους να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.

Από το Δ.Σ.



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Εκπαίδευση, φίλοι ανα-
γνώστες, είναι το σύστημα, 
δηλαδή οι σκοποί, τα μέσα, 
η μέθοδος, τα προγράμμα-
τα και οι εκπαιδευτικοί. Εί-
ναι η διαδικασία να κάνου-
με παιδεία, είναι το μέσο, ο 

δρόμος που οδηγεί σ’ αυτήν.
Παιδεία είναι η γενικότερη καλλιέργεια που κο-

σμεί ηθικό και ενάρετο χαρακτήρα. Είναι ο σύνολος 
χώρος, όχι μόνο της έγκυρης γνώσης, αλλά και της 
θησαυρισμένης ευαισθησίας που έχει προκύψει από 
τα πεπραγμένα του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει ότι 
η Παιδεία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή 
γνώσεων με μέσο τη διδασκαλία, αλλά αγγίζει όλες 
τις πλευρές της προσωπικότητας. Κυρίως, απευθύνε-
ται στο χαρακτήρα, δηλαδή στο ήθος, στον ψυχισμό, 
στην κοινωνικότητα και σε όλα αυτά που συνθέτουν 
αυτό που λέγεται «ολοκληρωμένη προσωπικότητα», 
η οποία ανεβάζει τον άνθρωπο πάνω από το επίπεδο 
των ζώων. Όταν ο Σωκράτης ρωτήθηκε: «ποιο είναι 
το τελειότερο ζώο», απάντησε: «άνθρωπος παιδεία 
κεκοσμημένος».

Δυστυχώς, το σχολείο μας εγκλωβισμένο ανέκα-
θεν σε μια μονόπλευρη νοησιαρχική αντίληψη, περί 
αγωγής, θεωρεί το παιδί σαν πιθάρι για γέμισμα με 
γνώσεις ξερές και εν πολλοίς άχρηστες για τη ζωή, 
εφαρμόζοντας τη γνωστή (και εύκολη) μέθοδο της α-
πομνημόνευσης αντί της καλλιέργειας και ανάπτυξης 
της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. Και ε-
νώ θα περίμενε κανείς θεαματικά αποτελέσματα, του-
λάχιστον σ’ αυτόν τον τομέα (των γνώσεων), όπου 
δίνεται απόλυτη προτεραιότητα, συμβαίνει εντελώς 
το αντίθετο. Η χώρα μας κατατάσσεται στην τελευταία 
θέση μεταξύ όλων των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, 
ευρισκομένη στην γκρίζα ζώνη μεταξύ των ανεπτυγ-
μένων χωρών της Δύσης και των υπανάπτυκτων χω-
ρών του Τρίτου Κόσμου.

Αυτό το κατάντημα εκμεταλλεύτηκε η λεγόμενη 
παραπαιδεία (φροντιστήρια και «ιδιαίτερα»), που 
απασχολεί σήμερα 150.000 εκπαιδευτικούς. Και οι 
μαθητές περιμένουν πώς και πώς να κλείσει (το Δη-
μόσιο) σχολείο τους, με μια απεργία καθηγητών τους, 
για να μπορέσουν, με την άνεσή τους, να φοιτήσουν 
στο υπερσχολείο τους, το φροντιστήριο.

Λυπηρά όλα αυτά, αλλά με την Παιδεία τί γίνεται;
«Αρετής μη τιμωμένης η κακία παρισιάζεται» 

(Προκόπιος: ρήτορας και σοφιστής του Ε΄ μ.Χ. αιώ-

νος) δηλαδή εκεί που δεν τιμάται η αρετή, παρουσιά-
ζεται η κακία.

Αλήθεια, πόσα (και ποια) σχολεία έχουν θεσπίσει 
βραβεία ήθους για τους μαθητές τους; Μόνο βραβεία 
και επαίνους για τους αριστεύοντες στα νοησιαρχικά 
μαθήματα δίνουν.

Και οι γονείς; Πόσοι άραγε από αυτούς ενδια-
φέρονται να πληροφορηθούν για τη συμπεριφορά 
των παιδιών τους στο σχολείο; Μόνο οι βαθμοί τους 
ενδιαφέρουν. Γι’ αυτό και τα σχολεία μας παράγουν 
περισσότερους αριστούχους απ’ όλα τα σχολεία του 
κόσμου. Και μάλιστα αριστούχους χωρίς αντίκρισμα.

Πρέπει εδώ να λεχθεί μία αλήθεια ακόμη. Το να δι-
δάξεις γνώσεις είναι εύκολη υπόθεση. Το να διαπλά-
σεις όμως, να μορφώσεις χαρακτήρες, να κάνεις τον 
άνθρωπο – θηρίο, Άνθρωπο (με άλφα κεφαλαίο), εί-
ναι πολύ δύσκολο πράγμα, όχι όμως και ακατόρθωτο 
όταν υπάρχει η σχετική παιδαγωγική γνώση και προ-
παντός η θέληση. Για να διδάξεις, τα λόγια αρκούν. 
Για να κάνεις, όμως, παιδεία, χρειάζονται πράξεις 
ηθικές, που να επαναλαμβάνονται μέχρις ότου αυτές 
γίνουν συνήθεια («το ήθος εκ του έθους έχει την επω-
νυμίαν, ηθική γαρ καλείται δια το εθίζεσθαι». Γι’ αυτό 
και ο Αριστοτέλης λέει πως η ηθική θα μπορούσε να 
ονομάζεται και εθική). Χρειάζεται πρότυπα γονέων 
και εκπαιδευτικών, παραδείγματα προς μίμηση.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έ-
χουμε ανάγκη από ηθικούς, ενάρετους, τίμιους αν-
θρώπους. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους με ήθος 
(«επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία ου σοφία 
φαίνεται»).  Είναι προτιμότερο να είμαστε, παρά να 
γνωρίζουμε. Γι’ αυτό λένε ευφυέστατα πως «παιδεία 
είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσουμε ό,τι μάθαμε 
στο σχολείο».

Μένει ο καλός χαρακτήρας, δηλαδή οι καλές συ-
νήθειες που τον αποτελούν. Αυτός ο χαρακτήρας θα 
μας κάνει να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας 
και κυρίως τους ηλικιωμένους, τους ανήμπορους 
και προπαντός τους γονείς μας, να προστατεύουμε 
το φυσικό περιβάλλον, να σεβόμαστε την αντίθετη 
άποψη, να τηρούμε το χρυσό μέτρο σε όλα, να συμ-
μετέχουμε στα κοινά, να υπακούμε στους νόμους της 
πολιτείας και γενικά να συμπεριφερόμαστε και να 
ενεργούμε έτσι ώστε να είμαστε χρήσιμοι τόσο στον 
εαυτό μας όσο και στην κοινωνία.

Και ας μη ξεχνάμε ως γονείς, ως σχολεία, για να 
μετατραπεί τουλάχιστον ο θηριώδης ατομικισμός και 
η συνακόλουθη απληστία μας, που είναι πηγή όλων 
των κοινωνικών κακών, πως: «Ηθικό είναι ό,τι ωφελεί 
τους άλλους και ανήθικο ό,τι τους βλάπτει».
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Η  εξάπλω-
ση του αντιεμ-
β ο λ ι α σ τ ι κ ο ύ 

κινήματος σε όλο τον κόσμο έχει  
ως αποτέλεσμα  την αναζωπύρωση 
ξεχασμένων νοσημάτων,  που εκ-
θέτουν σε σοβαρούς κινδύνους  τον 
πληθυσμό. 

Μεταξύ αυτών των νοσημάτων, 
η ιλαρά  μία ¨ξεχασμένη¨ νόσος για 
πολλά χρόνια,  αναζωπυρώθηκε και 
στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία, ενώ κατά τα προηγούμενα έτη 
στην Ελλάδα καταγραφόταν πολύ 
μικρός αριθμός σποραδικών περι-
στατικών ιλαράς, με περίπου ένα 
κρούσμα ετησίως την τελευταία 3ε-
τία, κατά το τελευταίο 4μηνο και μέ-
χρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2017 έχουν 
καταγραφεί 100 περιστατικά. 

Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επέ-
κτασης της νόσου και στην Ελλά-
δα, μετά τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, 
όπου έχουν εκδηλωθεί σοβαρές ε-
πιδημικές εξάρσεις ιλαράς, είναι υ-
παρκτός.

Οι αρμόδιοι Φορείς καταβάλλουν  
σημαντικές  προσπάθειές για ενη-
μέρωση του πληθυσμού σχετικά με 
τον εμβολιασμό προκειμένου να 
μην εξαπλωθεί η νόσος.

Ταυτόχρονα  προγραμματίζονται  
ενέργειες προκειμένου το αντιεμβο-
λιαστικό κίνημα, το οποίο έχει πάρει 
ανησυχητικές διαστάσεις και στην 
Ελλάδα,να υποχωρήσει.

Πέραν από τα περιστατικά αυτά 
που βλέπουν το φώς της  δημο-
σιότητας υπάρχει επιτακτική ανα-
γκαιότητα να συνεχιστεί σταθερά 
το πρόγραμμα εμβολιασμών του 
πληθυσμού. 

Από τη βρεφική ηλικία έως και 
την ενήλικο ζωή, ο εμβολιασμός 
προστατεύει από νοσήματα όπως 
η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύ-
της, η πολιομυελίτιδα, η ιλαρά, η 
ερυθρά, η παρωτίτιδα, η ανεμο-
βλογιά και ο έρπητας ζωστήρας, οι 
μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονι-
οκοκκικές λοιμώξεις, η γαστρεντε-
ρίτιδα από ρότα ιό, οι ηπατίτιδες Α 
και Β, οι λοιμώξεις από HPV που 
προξενούν καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας, και η γρίπη. 

Ειδικότερα για τις ευαίσθητες ο-
μάδες επιβάλλεται ο εμβολιασμός  
κατά του  ιού  της γρίπης  και κατά 
του πνευμονιόκοκκου. 

Στην σύγχρονη πολιτισμική αντί-
ληψη  δεν μπορεί να έχουν θέση οι 
άκρως επικίνδυνες παροτρύνσεις 
αποφυγής των εμβολιασμών, που 
ακούγονται από ανεύθυνες φωνές  
του αντιεμβολιαστικού κινήματος.

Κάθε αρμόδιος και κάθε απλός 
πολίτης επιβάλλεται να απορρίπτει 
ασυζητητί αυτές τις παροτρύνσεις 
και να ενισχύει δυναμικά τα προ-
γράμματα εμβολιασμών, για να μη 
ξαναζήσει η ανθρωπότητα  επι-
δημίες, σαν εκείνες που στο πα-
ρελθόν εξολόθρευσαν ολόκληρες 
κοινωνίες.

                         

Το αντιεμβολιαστικό 
κίνημα και η αντίσταση 

των πολιτών

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Τελειότερο ζώο: «Άνθρωπος 
παιδεία κεκοσμημένος»  (Σωκράτης)

(Το άρθρο υπήρξε παρέμβαση του γράφο-
ντος στην  πρόσφατη  Γενική Συνέλευση της 
CPME στις Βρυξέλλες)



Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία 
της Βέροιας εν όψει του αγώνα 
εναντίον της Σπάρτης σήμερα 

στο Δημοτικό Στάδιο στις 3 μ.μ  Ο 
Προπονητής της Βέροιας κ. Απόστολος 
Χαραλαμπίδης έχει δύο μόνο προβλή-
ματα που αφορούν τον τραυματισμό 
του τερματοφύλακα Ραφαήλ Σοιλε-
μέζογλου και τον νεαρό Νύκταρη ο 
οποίος πήρε άδεια αφού δεν επέστρε-
ψε με την αποστολή της ομάδας από 
τα Χανιά και βρίσκεται στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του για προσωπικού λόγους 
όπως εξήγησε στο τεχνικό διευθυντή 
κ. Κικερίδη.

Οι υπόλοιποι παίκτες είναι πανέτοιμοι  αγωνι-
στικάαφούδεν έδωσαναγώνααυτή την εβδομάδα
(όμωςταλαιπωρήθηκανσημαντικάμετοπήγαινεέλα
στηνΚρήτη).

Πριναπότοναγώναθααποκλειστούνοιδύοπαί-
κτεςαπότην20άδαπουκάλεσεοκ.Χαραλαμπίδης.


Στις6Δεκεμβρίουηαπολογία

γιατηναναβολήτουαγώνασταΧανιά
ΤηνπροσεχήΤετάρτη6Δεκεμβρίουενώπιοντου

αθλητικού δικαστή θα βρεθεί η ΠΑΕ Βέροια που
θα εκπροσωπείται από τονΔικηγόρο κ.Λίβα για
να δικαιολογήσει την καθυστέρηση άφιξης της στα
Περιβόλιαόπουήτανπρογραμματισμένοτοπαιχνίδι
μεταξύ τουΑΟΧ/Κισσαμικού και της Βέροιας . Υ-
πάρχουνπάντωςόλαταέγραφαπουαποδεικνύουν
ότιδενέγινανέγκαιραοιπτήσειςαπότοαεροδρόμιο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,λόγοτηςπυκνήςομίχλης.Άλλωστεη
πτήση της ομάδας ‘ήτανπρογραμματισμένη για τις
9.10τοπρωί,αλλάτελικάηαποστολή«πέταξε»στις
μίαπαράδέκα , καιπαρά την μετάθεση τηςώρας
έναρξης κατά μίαώραπίσω , δενπρόλαβε αφού
τελικάήτανστογήπεδοστις5μ.μ,ενώοιδιαιτητές
έκλεισαντοφύλοαγώναστις16.20μ.μ

ΗΠΑΕΒέροιαθαστηριχθεί στοάρθρο17παρ.
4 τουΚΑΠ,πουαναφέρειότιηΠΑΕαπαλλάσσεται
ανηαδυναμίασυμμετοχήςτηςοφείλεταισελόγους
ανωτέραςβίας.

Τιλέειηκλήσητουαθλητι-
κούδικαστή

«ΤοΠρωτοβάθμιοΜονομελές
πειθαρχικό όργανο τηςΈνωσης
επαγγελματικούποδοσφαίρου της
Β’Εθνικήςκατηγορίαςκαλείσεα-
πολογίατηνΤετάρτη6/12καιώρα
17.00 τηνΠΑΕΒέροια γιαπαρά-
βαση  τωνδιατάξεων1,2,3,4,5,6.
13, 14, τουΠειθαρχικού κώδικα
της ΕΠΟ 1,2,6,9, της προκήρυ-
ξης τουπρωταθλήματος  football
leageu αγωνιστικής περιόδου
2017-18και1,2,3,4,5,15.κ.α

Μεγάλη αγωνιστική δράση σε 
όλα τα αθλήματα και αυτό 
Σαββατοκύριακο στην Ημαθία. 

Στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζει το δύσκο-
λο παιχνίδι της Βέροιας το Σάββατο 
στις 3 μ.μ με αντίπαλο την Σπάρτη στο 
Δημοτικό Στάδιο που θα μεταδοθεί και 
από την ΕΡΤ3. 

ΣτηνΓ΄’Εθνική
ΜόνοηΑλεξάνδρεια είναι γηπεδούχοςαφούθα

υποδεχθείστοΔΑΚτονουραγόΚαμπανιακόμεστό-
χοτηννίκηκαιτουςτρειςβαθμούς.

ΑντίθεταηΝάουσαχωρίςτονΔημήτρηΧριστοφο-
ρίδηστονπάγκοθααγωνιστείστηνΈδεσσαμετον
ιστορικόΕδεσσαικό.

Τέλος οΜ.ΑλέξανδροςΤρικάλωνπουψάχνει
γιαβαθμό‘ηβαθμούςθαπαίξειστοΚιλκίςόπουτον
τελευταίοκαιρόέχειστονπάγκο
του έναν έμπειρο προπονητή
τονΜάκηΚατσαβάκη

ΕΠΣΗμαθίαςΑ1 κατηγο-
ρίαΣΑΒΒΑΤΟ3μ.μ.

Στην έδρα της θα πάιξει η
νίκηΑγκαθιάςμετονΆραχοενώ
οπρωτοπόροςΠΑΟΚθααντι-
μετωπίσει στοΠΑλαιοχώρι τον
τοπικόΆρη

Στιςαθλοπαιδιές
ΧαντμπολΑ1Ανδρών
Κυριακήστις5μ.μ
Ολυμπιακός/Ξυνή-Φίλιππος

Βέροιας
Κυριακήκύπελλογυναικών
ΑΣΒέροια2017 -Καματερό

στις4μ.μστοΦιλίππειο

Α2Ανδρών
Σάββατο6μ.μΖαφειράκης-Κύκλωπες

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Κυριακήστις5μ.μ
ΔΑΚΔ.Βικέλας
ΑΟΚΒέροιας-Ζέφυρος
ΣταΤρίκαλαΊκαροιΤρικάλων-ΦίλιπποςΒέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Σάββατο2/12
Βατανιακός-Μελίκη
Κιλκίς-Αλεξάνδρεια
Αιγινιακός-Ζαφειράκης

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
ΣάββατοΔΑΚΔ.Βικέλας
Αετοί-Κολυνδρός
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ΧωρίςτουςΣοϊλεμέζογλουκαι
ΝύκταρηηΒέροιαμετηνΣπάρτη

Στις 6/12 η απολογία για την αναβολή

Το Αθλητικό Σαββατοκύριακο 
στην Ημαθία 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης02.12.2017
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(10ηαγωνιστική)
15.00ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ
Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕ-

ΛΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

15.00ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΛΙΟΛΙΟΣΕΥΑΓ-

ΓΕΛΟΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.00ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΗΣΕΛΙ-

ΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

15.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ
Διαιτησία:ΠΑΡΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑΔΙ-

ΜΗΡΟΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

15.00ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ
Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΜΙ-

ΧΑΗΛ-ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

15.00ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ
Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑ-

ΖΑΡΟΣ-ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

15.00ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑ-

ΝΑΣΙΟΣ-ΠΙΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(5ηαγωνιστική)
15.00ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΔΟΞΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Διαιτησία: ΓΙΑΝΤΣΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ

15.00ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Διαιτησία:ΒΡΕΣΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣΣΩΤΗ-

ΡΙΟΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15.00ΑΣΓιαννακοχωριου-ΑΟΣΥΚΙΑΣ
Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥ-

ΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
15.00ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ -ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩ-

ΡΙΟΥ
Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟ-

ΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤ-ΠΕΤΡΟΥΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης03.12.2017
Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)-1οςΟΜΙΛΟΣ(7η

αγωνιστική)
15.00ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/

ΝΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ

 15.00ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΑΡΗΣΠ.ΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΜΙΧΑΗΛ

15.00Αγρ.Αστ.Πλατεος-ΟλυμπιακοςΛουτρού
Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/

ΝΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥΚΑΣ

15.00ΑΕΣΧΟΙΝΑ-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕ-

ΛΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15.00ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ
Διαιτησία:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣΚΩΝ/
ΝΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)-2οςΟΜΙΛΟ-
Σ(7ηαγωνιστική)

ΡΑΧΙΑΣ 15.00ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ -ΔΟΞΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙ-ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤ

15.00ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτησία:ΒΡΕΣΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΙΩ-

ΑΝΝΗΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15.00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ -
ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΟ-
ΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ 15.00ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥ-
ΣΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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Εκτός έδραςαγώνας, τηνΚυριακή3Δεκεμβρίου, για τηνανδρικήομάδαμπάσκετ του
ΦιλίππουΒέροιαςπουαντιμετωπίζεισταΤρίκαλατουςΊκαρουςσταπλαίσιατης8ηαγωνι-
στικήςτουπρωταθλήματοςτηςΓ΄Εθνικής.Τοπαιχνίδιθαδιεξαχθείστις17:00στοκλειστό
τηςΜπάραςκαιδιαιτητέςτηςσυνάντησηςορίστηκανοικ.κΤσαπλήςκαιΚατωτικίδης

ΟΔημήτρηςΓκίμαςδήλωσεγιατοπαιχνίδι:«Έχουμεμπροστάμαςέναπολύσημαντι-
κόπαιχνίδιαπέναντισεμιαομάδαπουπροέρχεταιαπόμιαμεγάληνίκη.Επίσηςηομάδα
τωνΤρικάλων διαθέτειπαίκτες με εμπειρία καιποιότητα.Όλααυτά  κάνουν τοπαιχνίδι
δυσκολότερο.Οστόχοςμαςόμωςγιαναεπιτευχθείαπαιτείναξεπεράσουμεδυσκολίεςκαι
προβλήματα.Αυτόθαπροσπαθήσουμενακάνουμε.»

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων του Σαββατοκύριακου

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΣταΤρίκαλαμετουςΊκαρους
οΦίλιππος

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
ΚάλεσματουΑΟΚΒέροιαςγιατο
εντόςέδραςαγώναμετονΖέφυρο

ΈναακόμηκαθοριστικόπαιχνίδιγιατονΑΟΚΒέροιαςστοπρωτάθληματηςΓΕθνικής,αυτήτη
φοράστοΔΑΚ«Βικέλας»τουΜακροχωρίου.ΗομάδατουΚωνσταντίνουΗλιάδη,μίαεβδομάδα
μετάτηδεύτερηνίκηστησεζόνμεαντίπαλοτονΙωνικόΙωνίας,καλείταινασυνεχίσειτονικηφόρο
σερίαλλάκαινακατακτήσειτοπρώτο«ροζφύλλο»στηνέδρατης.Αγωνιστικάπροβλήματαδεν
υπάρχουνγιατοννεαρότεχνικό,μετηνψυχολογίαναείναισαφώςκαλύτερημετάτηντελευταία
νίκηαλλάκαιτηνπολύκαλήεμφάνιση(κυρίωςαμυντικά)στηγειτονικήΘεσσαλονίκη.

Αναλυτικάηανακοίνωση-κάλεσμα
«Ηδιοίκηση,τοτεχνικότιμκαιοιπαίκτεςτουΑΟΚΒέροιαςκαλούντονφίλαθλοκόσμοτης

πόληςκαιτουςλάτρειςτουμπάσκετ,τηνΚυριακή3/12καιώρα17.00στοΔΑΚ«Βικέλας»του
ΜακροχωρίουγιατηναναμέτρησητηςομάδαςμαςμετονΖέφυρο‘02.

Ώραγιατηνπρώτηεντόςέδραςνίκη!»
Τοπρόγραμματης8ηςαγωνιστικήςστον3οόμιλο:
ΓΕΑγρινίου–ΝικόποληΠρέβεζας
Εύαθλος–ΦαίακαςΚέρκυρας
ΊκαροιΤρικάλων–ΦίλιπποςΒέροιας
ΑΓΣΙωαννίνων–ΠρωτέαςΓρεβενών
ΑΠΣΠτολεμαΐδα–ΙωνικόςΙωνίας
ΑΟΚΒέροιας–Ζέφυρος‘02
Ρεπό:ΝίκηΒόλουΕΚΑΣΚΕΜΒ’

Η 8η αγωνιστική για 
τους Αετούς Βέροιας, 

εντός με Κολινδρό 
Τον ΑΣ Κολινδρού υποδέχονται το 
Σάββατο (2/12) οι Αετοί Βέροιας, σε 
ένα ματς που θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ 
«Βικέλας» και συγκεκριμένα στις 
18.00.

Ηομάδα τουΝτάνηΤυριακίδημετρά ένασερί7

συνεχόμενωννικώνκαιφιγουράρειστηνπρώτηθέ-
σητηςβαθμολογίαςτηςΒΕΚΑΣΚΕΜκαιευελπιστεί
ανσυνεχίσειτονικηφόροσερίκαιστηναναμέτρηση
κόντραστουςγείτονεςΠιερείς.

Ελάχιστακαιπάλι ταπροβλήματαγια τους«α-
σπρόμαυρους»,πουπραγματοποίησαν τηνπροε-
τοιμασίατουςγιατοΣαββατιάτικοπαιχνίδι,τοοποίο
θαείναιτοπρώτοαπότατρίαματςμεταοποίαθα
κλείσειτο2017γιατηνομάδατηςΗμαθίας.


Τοπρόγραμματης8ηςαγωνιστικής

στηΒΕΚΑΣΚΕΜ
ΑτρόμητοιΝΣάντας–ΜΑλέξανδροςΛεπτοκ
Έργοναθλος–ΓΑΣΠΠάνθηρες
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας
ΓΑΣΒαφύρας–ΚούπαΚιλκίς
ΑετοίΒέροιας–ΑΣΚολινδρού
ΑΚΕΠιερίας–ΑΟΚΓουμένισσας
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 Ο Σύλλογος  Μικρασιατών 
Ημαθίας , σε συνδιοργάνωση  
με την Εταιρία  Μελετών Ιστορί-
ας και Πολιτισμού Ημαθίας, σας 
προσκαλούν να παραβρεθείτε  
στο Παύλειο Πολιτιστικό  Κέντρο 
(Μεντρεσέ τζαμί), το Σάββατο  2  
Δεκεμβρίου  στις 19:30, όπου 
θα παρουσιαστεί  το ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑΚΟ  ΔΕΝΤΡΟ μιας  Μικρα-
σιατικής οικογένειας  μαζί με οι-
κογενειακά  κειμήλια.

Ομιλητές:  Όλγα  Αναστασιά-
δου και Μανώλης  Ξυνάδας

 Το Δ.Σ.

Η τοπική κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας Δήμου 
Βέροιας διοργανώνει  εκδήλωση μνήμης προς τιμήν 
του εκτελεσθέντα, από τους Ναζί Γερμανούς, το 
Νοέμβριο του 1941, Χρήστου Γιάννου, πατριώτη της 
Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας. Η εκδήλωση  θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 στις 10 το πρωί, 
ανήμερα της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, αμέσως 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και σύμφωνα με 
το παρακάτω πρόγραμμα: 

10.00 π.μ. Πέρας προσέλευσης επισήμων στον 
Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας

11.00 π.μ. Τελετή Αποκαλυπτηρίων Μνημείου 
προς τιμήν του Χρήστου Γιάννου, μπροστά από το 
Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας:

-Τέλεση Τρισαγίου προ του μνημείου από το Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα  

- Ομιλία για το ιστορικό της εκτέλεσης του Χρή-

στου Γιάννου, από τον κ. Κωνσταντίνο Βελιάδη, τέως 
Πρόεδρο της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας 

-Χαιρετισμός Δημάρχου Βέροιας 
-Χαιρετισμός Προέδρου Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας 
-Χαιρετισμός Δωρητή – Αντιστράτηγου ε.α. Νικο-

λάου Σαμψών
- Αποκαλυπτήρια Μνημείου από το Δήμαρχο Βέ-

ροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη
-Κατάθεση στεφάνων από τους:
• Δήμαρχο Βέροιας
• Στρατηγό Διοικητή 1ης Μεραρχίας Πεζικού 
• Πρόεδρο Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
• Δωρητή Μνημείου
• Συγγενείς Εκτελεσθέντα
• Κατοίκους της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
- Σιγή ενός λεπτού
- Εθνικός Ύμνος
- Πέρας εκδήλωσης

Με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται οι 
φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Μουσείου 
Εκπαίδευσης «Χρίστος Τσολάκης» στην εκλο-
γο-απολογιστική Συνέλευση, που έχει οριστεί από 
το Δ.Σ. του, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, στις 
6:00μμ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας (Κοντο-
γιωργάκη 15).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής 
Συνέλευσης είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέ-
λευσης.

2. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ και Διαχειριστι-
κού Απολογισμού, (ανάγνωση σχετικών εκθέσεων 
της Προέδρου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έγκριση απαλλαγής των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.  

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρ-
χαιρεσίες, αναγγελία και παρουσίαση των

υποψηφιοτήτων.

5. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, επτά (7) 
τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) 
τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών 
μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

6. Ανακοίνωση, από τον Πρόεδρο της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής, των αποτελεσμάτων των 
αρχαιρεσιών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευ-
ση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη ειδοποίησή 
σας, την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017, την ίδια 
ώρα και στον ίδιο χώρο. Η Συνέλευση θα βρίσκε-
ται σε απαρτία ασχέτως του αριθμού παρισταμέ-
νων μελών (παρ. 2 του αρθ. 12 του Καταστατικού)

Η Συνδρομή ανέρχεται σε  € 5,00.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ                                           

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΡΔΟΝΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου
Το έθιμο της Βαρβάρας 

από την Θρακική Εστία Βέροιας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα πραγματοποι-

ηθεί, από την Θρακική Εστία Βέροιας την Κυριακή 3 
Δεκεμβρίου στις 6:30μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου  
(οδός Κυριωτίσσης 3Α) το Θρακιώτικο έθιμο της ΒΑΡ-
ΒΑΡΑΣ για το οποίο θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός  κ. 
Θωμάς Δημητράκης  

Μετά το τέλος της ομιλίας θα μοιρασθεί σε όλους η 
πατροπαράδοτη θρακιώτικη «ΒΑΡΒΑΡΑ»

Η ομάδα του Mominaction 
διοργανώνει γ ια 5η 
συνεχόμενη χρονιά τη  

Χριστουγεννιάτικη ‘’Καραμελο-
γιορτή’’ , τα έσοδα της οποίας θα 
καλύψουν τις ανάγκες σε τρόφιμα 
και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε 
οικογένειες με παιδιά, της περιο-
χής μας.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να 
παρευρεθείτε στη γιορτή μας που 
θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 
3-12-2017 στις 17.00 στον πολυ-
χώρο  πολιτισμού Βέτλανς-Χρη-
στος Λαναράς Νάουσα.

Αναλυτικά οι δράσεις
 της γιορτής:
• Φιλαρμονική Νάουσας
• Ρομποτική
• Παρουσίαση Tae kwon do
• Διαδραστικό παραμύθι 
• Δημιουργική απασχόληση
• Ζογκλέρ  
• Παιδική χορωδία 
• Λιχουδιές 
• Face painting 
• Κλήρωση Δώρου 
(smart phone).
Και πολλές εκπλήξεις
 για μικρούς και μεγάλους!!

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στην Αγία Βαρβάρα Δήμου Βέροιας
Εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του εκτελεσθέντα, 

από τους Ναζί Γερμανούς, Χρήστου Γιάννου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ»
Πρόσκληση στην εκλογο-

απολογιστική γενική συνέλευση

‘’Καραμελογιορτή’’ από την  
ομάδα του Mominaction

Ημερολόγιο του 2018 και Χριστουγεννιάτικο 
παζάρι από τον  ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
κυκλοφόρισε το Ημερο-
λόγιο του 2018. Πρόκειται 
για ένα ημερολόγιο τοί-
χου όπου κάθε μήνας εί-
ναι και ένας πίνακας ζω-
γραφικής από την Ομάδα 
Ζωγραφικής των ληπτών 
του Συλλόγου.

  Μια σημαντική προ-
σπάθεια των ληπτών με 
το συντονισμό της Παι-
δαγωγού - Εικαστικού 
Ελπίδας Καλογερίδου και 
της Ψυχολόγου Κυβέλης 
Καλαϊτζή.  Το Ημερολόγιο 
διατίθεται από τη Στέγη 
Δημιουργίας του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας (Ανοίξεως 120) 
και θα υπάρχει και στο 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Συλλόγου από τις 4 έως τις 8 Δεκεμβρίου στον όροφο του Cafe [McOza].



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

1. Ο Τύννιχος εψάρεψε μια μέρα 
έναν πολύποδα
2. κι ευθύς από τη θάλασσα 
τον πέταξε στην ξέρα
3. γιατί πολύ φοβήθηκε του ζώου
 το πλοκάμι.
4. Πάνω όμως τούτος σε λαγόν έπεσε,
 που κοιμόταν,

5. αφού αχ! Τα κυνηγόσκυλα μόλις είχε ξεφύγει,
6. και τον αγκάλιασε σφιχτά, κι έγινε ο ψαρεμένος
7. έτσι ψαράς, κι ο Τύννιχος αμέσως τον πετάει
8. μέσα στη θάλασσα να ζει, λύτρα λαγό αφού πήρε.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ 94
1. Πούλυπον αγρεύσας ποτέ Τύννιχος, εξ αλός εις γην
2. έρριψεν, δείσας θηρός ιμαντοπέδην.
3. Αλλ΄ο γ’ εφ’ υπνώοντα πεσών συνέδησε λαγωόν,
4. φευ, τάχα θηρευτάς άρτι φυγόντα κύνας.
5. Αγρευθείς ήγρευσεν, ο δ’ εις άλα Τύννιχος ιχθύν
6. ήκε πάλιν ζωόν, λύτρα λαγωόν έχων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο επιγραμματοποιός Ισίδωρος ο Αιγεάτης (για τον οποίο έγρα-

ψα αρκετά στο σημείωμα της 1-2 Οκτωβρίου 2016) στο επίγραμμα 
Ε.Α. ΙΧ, 94 μιλάει για έναν μικρό (δωρικά τυννός) ερασιτέχνη ψαρά, 
ονομαζόμενο Τύννιχο, ο οποίος, όπως κάνουν και κάποιοι νεαροί και 
στα χρόνια μας, ψάρευε με τα χέρια του ανάμεσα στις πέτρες και τα 
βράχια της ακρογιαλιάς ό,τι μπορούσε να πιάσει, συνήθως καβούρια. 
Κάποια μέρα βλέποντας έναν πολύποδα (πούλυπο), ένα δηλαδή 
χταπόδι, το γράπωσε αμέσως, αλλά μόλις το έβγαλε από το νερό και 
είδε τα πλοκάμια του να κινούνται απειλητικά, το πέταξε τρομαγμένος 
στη στεριά και, όταν κοίταξε να δει πού έπεσε, είδε έκπληκτος ότι είχε 
σφιχταγκαλιάσει έναν λαγό, που ο κακομοίρης κοιμόταν εκεί κοντά, 
καθώς ήταν κατακουρασμένος απ’ το κυνηγητό κυνηγόσκυλων, που 
πριν από λίγο, χάρη στη γρηγοράδα του, είχε ξεφύγει.

«Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον!». Έτσι ο ψαρεμένος «πούλυ-
πος» έγινε ψαράς, από κυνηγημένος έγινε κυνηγός. Μόλις ο Τύννιχος 
έπιασε το λαγό, τον πήρε σαν λύτρα και, επειδή δεν ήταν αχάριστος, 
έριξε  πίσω στη θάλασσα το χταπόδι ζωντανό να συνεχίσει τη ζωή 
του.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ…
Η ελληνική Μυθολογία και Ιστορία, αλλά και η πανανθρώπινη, είναι 

γεμάτη από καταγεγραμμένα συμβάντα ή γεγονότα, τα οποία φαίνο-
νται εκ πρώτης όψεως απίθανα, παρουσιάζονται όμως ως αληθινά.

Όταν πρόκειται για διαδραματισθέντα στους μυθικούς χρόνους, 
τότε που λόγω άγνοιας της γραφής λειτουργούσε μόνο η προφορική 
παράδοση, το πρόβλημα δεν απαιτεί άμεση λύση, «Είναι μύθος, αν 
θέλεις το πιστεύεις». Όταν όμως τα απίθανα περιγράφονται με κάθε 
λεπτομέρεια ή και φωτογραφίζονται ή ακόμη και βιντεοσκοπούνται και 
γίνονται μάλιστα «viral video» στο διαδίκτυο, τότε δεν μπορείς παρά 
να τα πιστέψεις ή να τα αμφισβητήσεις και να καταλήξεις στο συμπέ-
ρασμα ότι το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων (των περισσότερων 
μάλλον) δεν διαφοροποιήθηκε και πολύ μέσα στους αμέτρητους αιώ-
νες της παρουσίας τους στη γη, αφού είναι σαφώς λιγότεροι εκείνοι 
που δυσπιστούν και μιλούν για πλαστά ή σκηνοθετημένα πράγματα 
που εκμεταλλεύονται 
την ευπιστία των αφε-
λών «προς ίδιον όφε-
λος».

Στα χρόνια μας τα 
«απίθανα και όμως 
αληθινά» παρουσι -
άζονται συνήθως (όχι 
οπωσδήποτε αποκλει-
στικά) από κάποιους 
που προβάλλουν την 
ιδιότητα του δημοσιο-
γράφου (άνδρες και γυ-
ναίκες), ενώ παλιότερα 
το έργο αυτό το ανα-
λάμβαναν οι ποιητές 
και προπάντων οι επι-
γραμματοποιοί, στων 
οποίων τα έργα, τα α-
ποθησαυρισμένα στην 
περίφημη Ελληνική ή 
Παλατινή Ανθολογία ή 
και αλλού, μπορείς να 
βρεις ο,τιδήποτε θα θε-
ωρούσες πιο απίθανο, 
όπως π.χ. το θέμα του 
επιγράμματος του ση-
μερινού μου σημειώμα-

τος, το πιάσιμο δηλαδή ενός κοιμισμένου λαγού από ένα χταπόδι που 
πετάχτηκε στη στεριά από έναν ερασιτέχνη ψαρά που το έπιασε και 
τρόμαξε.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Α΄ Από την Ελληνική Ανθολογία: ΙΧ, 243, ΙΧ, 245, ΙΧ, 17.
1. Ο Αρίστιππος την ίδια μέρα έκανε τους γονείς του να χαρούν και 

να θρηνήσουν. Χάρηκαν, όταν τον είδαν να βγαίνει ζωντανός από το 
σπίτι τους που είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός, και θρήνησαν, όταν 
τον είδαν να σκοτώνεται από έναν κεραυνό που έπεσε ξαφνικά επάνω 
του.

2. Η νιόπαντρη Πετάλη, θέλησε να φύγει από το νέο σπίτι της, 
επειδή φοβόταν την πρώτη νύχτα του γάμου, αλλά την κυνήγησαν τα 
σκυλιά που φύλαγαν το σπίτι και την κατασπάραξαν.

3. Ένας λαγός που τον κυνηγούσαν σε μια ακρογιαλιά πεινασμένα 
σκυλιά, μόλις αντιλήφθηκε ότι τον πλησίαζαν επικίνδυνα, βούτηξε στη 
θάλασσα, αλλά για κακή του τύχη έπεσε μέσα σε κοπάδι σκυλόψα-
ρων.

Β΄ Από το Διαδίκτυο (internet):
1. Μια πεινασμένη λευκή αρκούδα που έψαχνε για τροφή, όταν 

βρήκε ένα μικρό σκυλάκι που έτρεξε κοντά της, όχι μόνο δεν το κατα-
σπάραξε αλλά το χάϊδεψε κιόλας.

2. Όταν συναντήθηκαν τυχαία δύο πεινασμένες κόμπρες, μια μεγά-
λη, βασιλική, και μια μικρότερη, ακολούθησε μονομαχία φοβερή. Στο 
τέλος η μεγάλη, όπως ήταν αναμενόμενο, καταβρόχθισε τη μικρή.

3. Όταν ένας σκύλος ράτσας είδε ένα ελαφάκι να κινδυνεύει να 
πνιγεί, βούτηξε στο νερό και σαν καλός ναυαγοσώστης όχι μόνο το 
έβγαλε στη στεριά, αλλά και του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες!

ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
Γυρνούσα ένα απόγευμα από την Ελιά στο σπίτι μου, όταν στο 

πεζοδρόμιο της Ανοίξεως, κοντά στο «Κάστρο», είδα μια γάτα να 
προσπαθεί να πιάσει μια μικρή δεκαοχτούρα που δεν μπορούσε να 
πετάξει. Μόλις την πλησίαζε η γάτα, η δεκαοχτούρα μ’ ένα ξαφνικό 
πέταγμα προσγειωνόταν λίγο πιο πέρα. Η γάτα τρόμαζε για μια στιγ-
μή, αλλά μετά το ξάφνιασμα έτρεχε πάλι να την πιάσει.

Έβαλα μια φωνή και η γάτα εξαφανίστηκε. Τότε εμφανίστηκε κι 
ένας αδέσποτος σκύλος. Πρόλαβα και έπιασα τη δεκαοχτούρα και 
βιαστικά την πέταξα στον διπλανό κήπο με την ωραία και πολύ ψηλή 
περίφραξη νομίζοντας ότι έτσι θα της έδινα την ευκαιρία να σωθεί, 
όταν όμως γύρισα να δω πού προσγειώθηκε, την είδα έκπληκτος στο 
στόμα της γάτας…

Επιλογή, ξεδιάλεγμα, ανά-
μεσα στο πλήθος να βρεθούν 
τα πιο καλά,εκείνα που μπο-
ρούν να ξεσηκώσουν στο κορ-
μί ερεθισμό, και στην ψυχή σαν 
χάδι ν’απλωθούν, να την κατα-
πραϋνουν..

Να σβήσουν την  ανησυχία, 
να ξαναδώσουν ανθρωπιά σε 
τούτο το ανάμαλλο κουβάρι.

Επιλογή, να πάρει ότι πιο 
καλό τις θύρες της καρδιάς ν’ά-
νοίξει, διάπλατες να το καλω-
σορίσουν,σαν σπάνιο λουλούδι 
της χαράς.

Να το προσέξει ξεσκαλίζοντας,να το ποτίσει με αγάπη,-
στον ήλιο να το βάλει ν’ απλωθεί,ψηλώνοντας την κάμαρα να 
κατακλύσει, το άρωμά του το ξεχωριστό να τη γεμίσει.

Να βγάλει ανθούς καλίγραμμους της μοναξιάς στολίδι,της 
αίσθησης τη συντροφιά στα στήθια του ν’απλώσει, μια αγκα-
λιά ερωτικό της μέρας αποκούμπι.

Τέτοια λουλούδια είχε βρεί ως τώρα κάμποσα,μα δεν 
εκράτησε πολύ κανένα, μ’όλη την περιποίηση κι ατέλειωτη 
φροντίδα, κιτρίνιζαν τα φύλλα τους,μαραίναν οι κορμοί,και τα 
μπουμπούκια δεν ανοίγαν πια.

Κάθε φορά έλεγε τούτο δω θ’αντέξει,κάθε φορά καμάρωνε 
περήφανος πως πέτυχε εκείνο που ζητούσε.

Κάθε φορά αλίμονο ο τελειωμός ερχόταν,το τέλος του 
ονείρου απότομα ένα πρωϊ προσγειονόταν,βλέποντας την 
καταστροφή,απελπιζόταν.

Να έφταιγε αυτός,αναρωτιόταν,έψαχνε απ’την αρχή όλη 
την ιστορία,όμως δεν μπόραγε να βρει αιτία...

Τότε που δίσταζε ξανά να ξεκινήσει,ο χρόνος του ίσα που 
άντεχε ακόμα,θάρρευε πως την άγγιξε την όμορφη ετούτη 
την εικόνα,να προχωρήσει πάλευε,όσο βαθιά γινόταν.

Πήρε τον ήλιο αγκαλιά,στο άλλο χέρι το φεγγάρι,και τρά-
βηξε ξανά το δρόμο του χαμού,μ’όλη του την ψυχή στο όνει-
ρο δοσμένη..

Αντίσταση μεγάλη συναντούσε,η κάθε μια για μια στιγμή 
φανερωνόταν,τι πίστευε στο τέλος πού την ξάφνιασε εκείνο 
το αγνό πλησίασμά του,δεν πίστευαν πως ήτανε αληθινό…

Εφτανε μοναχά της σάρκας το πλησίασμα,κείνο το λι-
γοστό,δεν αντεχότανε το άλλο,κι ας ήτανε τόσα πολλά και 
όμορφα που μπόρεγαν να κοινωνίσουν

Επιλογή,πόσο πιο χαμηλά να ψάξει άραγε,τρόπος δεν 
ήταν,κανένα άγγιγμα ψυχής η σάρκα  μοναχά...

Κάθησε χρόνια κι έγραφε να δώσει την εικόνα,έστω κι 
από τη μια μονάχα τη μεριά,αυτά που ένιωθε μ’όλους να τα 
μοιράσει.. .

Αξαφνα άκουσε φωνές γλυκές :’τι όμορφο που ήταν όλο 
αυτό’ του λέγαν,άλλες φωνές πιο άγριες καταμεσίς του δρό-
μου σταματούσαν ‘:δεν έχουμε να πούμε τίποτ’άλλο εμείς 
οι δυό’..κι ύστερα με μια κίνηση χεριού θαρρούσαν πως τα 
σβήνουν όλα…

Επιλογή,ζύγιζε τα καλά με τ’άσχημα που έβρισκε,δεν μπό-
ραγε ν’αποφασίσει,ακόμα μια ευκαιρία,το πάλευε σκληρά.

Κάθε φορά,έπρεπε να διαλέξει το ρόλο που θα έπαιζε  η 
συντροφιά,που του πρόσφέραν,μονάχα σαρκική,φαινότανε 
σαν άψυχη την απωθούσε.

Ερχονταν και φωνές από παντού κακολογούσαν,δεν τα 
λογάριαζε πληγώναν όμως,ήτανε και δικοί του που κομπιά-
ζαν για μια φτηνή κατάχτηση τον αποστρέφαν.

Γύρευε το απόλυτο,που ανεβάζει την ψυχή,να χαίρεται 
κάθε στιγμή αισθήματα γεννώντας,να πλέκουν τις ημέρες,τις 
νύχτες να σκορπούν φωτιές να διώχνουν τα σκοτάδια,μάταια 
όλα ως το τέλος.

Αν είχε υποκύψει σκέφτοταν,θα τέλειωνε το ίδιο,ίσως να 
είχε κάποια ομορφιά η ανάμνηση,ακόμα και σωματικά τόσο 
κοντά του.

Πόσα αλήθεια θάπρεπε να κινδυνέψουν να χαθούν,αν 
προχωρούσε,άξιζε τάχα η ανταλλαγή,κι όταν δεν ήταν χρό-
νος να κινιέται. 

Και έρχεται ακόμα πιο κοντά του χαλασμού η ώρα,ση-
μάδια τον γεμίσανε τα περασμένα χρόνια,βγήκαν όλα μαζί 
ενάντια σ’αυτό που ήτανε ως τώρα,να είχε δίκιο άραγε τότε 
που είχε αρνηθεί,αναρωτιέται,μ’ όσα καλά βρεθήκαν απλω-
μένα,σ’ένα μπουκέτο με στολίδια της χαράς,όλα μαζί να 
σχηματίζουν μια εικόνα ομορφιάς,έρχονταν οι κινήσεις της 
ντροπής ύστερα να του δείξουν, καμάρωναν την εύκολη κα-
τάχτηση,και έπρεπε να τα δεχτεί,κι όσα μονάχος έβλεπε κάθε 
φορά...

Εψαχνε το λιγώτερο κακό,και προχωρούσε σβήνοντας τα 
άλλα,ώσπου μαζεύτηκαν πολλά και βάραιναν να τον λυγί-
σουν.

Επιλογή,ξεδιάλεγμα ανάμεσα σ’όλα μαζί να σχηματίζουν 
την εικόνα ως να βρεθεί το πιο καλό,εκείνο που μπορεί να 
ξεσηκώσει στο κορμί ερεθισμό μεγάλο,και στην ψυχή σαν 
χάδι ν’απλωθεί να την καταπραϋνει..
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Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Επιλογή

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 Φιλό-
πτωχο Αδελφότητα Βεροίας η οποία προσφέρει καθημερινά συσ-
σίτιο σε άπορες οικογένειες. Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευ-
τέρα-Τετάρτη και Παρασκευή και από τις ώρες 10.30 έως 12.30 το 
πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΙΓΕΑΤΟΥ
Ο ΤΥΝΝΙΧΟΣ



14 2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό4-12-2017 μέχρι10-12-
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

Η Μεικτή Χορω-
δία ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας συμμετείχε 

στη 17η  ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ που διορ-
γάνωσε ο Παγχαλκιδικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  στη 
Θεσσαλονίκη στις 26 
Νοεμβρίου 2017. Η Συνά-

ντηση πραγματοποιήθηκε 
στο Θέατρο ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ και συμμετείχαν  η 
χορωδία «Μαίστορες της 
Θεσσαλονίκης», η παιδική 
χορωδία Πολυγύρου, η 
Μεικτή Δημοτική Χορω-
δία Μουδανιών, η Μεικτή 
Χορωδία ΚΕΠΑ Βέροιας 
και η Μεικτή χορωδία 

«Ο Αριστοτέ-
λης» με ποικίλο 
ρεπερτόριο τόσο 
acapella αλλά 
και με συνοδεία 
μουσικών οργά-
νων. 

Τη Χορωδία της
ΚΕΠΑ συνόδευε στο
πιάνο η κ.Βαλεντίνη
Φωκά και δύοσπου-
δάστριες τουΔημοτι-
κού Ωδείου Βέροιας
στοφλάουτοη κ.Σίσ-
συ Γεωργοπούλου
και στο βιολί η κ.
Ουρσουζίδου Χαρί-
κλεια.

Την μουσική επι-
μέλεια- επεξεργασία
τωνέργωνγιαχορω-
δία με συνοδεία  και
την διεύθυνση είχε η
μαέστρος κ. Ζησέκα
Δήμητρα.

Στο Θέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της Θεσσαλονίκης
Στη17ηΧορωδιακήΣυνάντησησυμμετείχε

ηΜεικτήΧορωδίατηςΚΕΠΑ

Φαρμακεία
Σάββατο 2-12-2017

08:00-14:30ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ27 -ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-
23360

08:00-14:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

14:30-20:30ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζό-
δρομοςαγοράς)23310-73124

19:00-01:00+διαν.ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279

Κυριακή 3-12-2017
08:00-14:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594
14:30-20:30ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ4523310-26757
19:00-01:00+διαν.ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας)
23310-75180

Δευτέρα 4-12-2017
14:30-20:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡ-

ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι)
23310-65770

14:30-20:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

19:00-01:00 + διαν.ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)
23310-24534



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ για αγορά δι-
αμέρισμα από 80 έως
90 τ.μ., σε οικοδομή έ-
ως 20ετίας, από ιδιώτη,
στιςπεριοχές:Καλλιθέα,
Προμηθέας ήΑνοίξεως,

από 2ο όρ. και πάνω.
Τηλ.: 23310 43365 &
6946765029.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα45
τ.μ.στοκέντροτηςΒέροι-
ας(Κεντρική5-δίπλαστο
Επιμελητήριο),μεπατάρι
30τ.μ.,αυτόνομηθέρμαν-
σηκαιθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι
12 στρ. στο δρόμο Βέ-
ροια-Λαζοχώρι,σεπαρα-
γωγήρόδια 8 ετών, 960

δένδρα, με 25 τόνους
παραγωγής, περίφραξη,
νερό.Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
με ροδάκινα και πομώ-
να στην άσφαλτο 7.500
τ .μ. ,  κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμερο-
δακινιές(δένδρα7ετίας)με
πομώνα,εκτάσεως10.500
τ.μ.εντόςσυνοικισμούΚυ-
δωνοχωρίου(ΜΟΥΣΤΑΛΙ).
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23184,6976631156,6977
511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 74, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 55
τ.μ., 3ος όρ., κεντρική
θέρμανση,πάρκιγκ,ηλι-
ακό.Τηλ.:2331051102.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 65 τ.μ. στο κέ-
ντροτηςΒέροιας,πάρο-
δοςΜερκουρίου Καρα-
κωστή 1, 1ος όροφος,
σαλόνι, κουζινα, δωμά-
τιο,W.C.-μπάνιο, χωλ,
μπαλκόνι, με αυτόνομη
θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
23310 65745 & 6976
688462.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ  της
πολυκατοικίας Παστέρ
8 στη Βέροια, ενοικι-
ά ζ ε τα ι  γκαρσον ι έρα
1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη
και έχει εγκατάσταση
γραμμή Internet,  κε-
ντρική θέρμανση, T.V.,
κλιματιστικό, ηλ. κουζι-
νάκι με φούρνο, ψυγείο
κ.λπ.Πληρ. τηλ.:23310
24939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολο-
καίνουργιοstudio35 τ.μ.
πλήρως επιπλωμένο και
εξοπλισμένομετηλεόρα-
ση, κλιματισμό, ηλ. θερ-
μοσίφωνα,Wi-Fi, θέση
πάρκιγκκαιπλυντήριοσε
νεόδμητη οικοδομή, στο
κέντροτηςΒέροιας.Πλη-

ροφορίεςστο τηλ : 6948
457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώ-

ην εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο OPEL, πλήρως
εξοπλισμένο, με πολύ
καλό ενοίκιο.Τηλ.: 6944
860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητοπω-
λείοστηΒέροια, μεστα-
θερήπελατεία.Τηλ.:6942
424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την
εταιρία Ολύμπια Γη, με
έδρα τοΔιαβατό, κοπέλα
για το λογιστήριο. Τηλ.:
6987 791718 & 23310
41499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία ή

κύριος για φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμέ-
νου. Τηλ.: 23310 25176
&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο α-
πό εταιρία αυτοκινήτων
για το τμήμα ανταλλα-
κτικών με πολύ καλή
γνώση Η/Υ, αγγλικών
και γνώσεις μηχανολο-
γίας.Τηλ.:2331062780
&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρεο-
πωλείοστηΒέροια,κρεο-
πώληςγιαπλήρηεργασία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-
τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι
φροντίδα κυρίας με σο-
βαρόκινητικόπρόβλημα,
μεκαροτσάκιμεταφορικό
μέσοθαεκτιμηθεί.Τηλε-
πικ.6953010340.
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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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ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από 22 έως 40 ετών,
δίπλωμα οδήγησης Γ΄
κατηγορίας, γνώστης
χειρισμού κλαρκ. Τηλ.:
επ ικο ι νων ίας :  6976
777999.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕ-
ΤΑΙΡΙΑζητείταικύριοςά-
νωτων30ετώνμεάνεση
λόγου και ευχέρεια στις
δημόσιεςσχέσειςναανα-
λάβει εταιρία στοΝομό.
Τηλ.: 6934 888738 κος
Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
για εργασία σε sport
cafe σαν σερβιτόρα για
πρωινή ή απογευματι-
νή εργασία, στο κέντρο
τηςΒέροιας.Τηλ.: 6998
027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
με μεταφορικό μέσο για
καφέουζερίστοΜακρο-
χώρι απέναντι από το
παλιόκρατικόΚΤΕΟ,για
απογευματινέςώρεςαπό
4.00μ.μ. έως01.00μ.μ.
Τηλ.:6977755040,6983
469968&2331041541.

ZHTEITAI  κοπέλα
για εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής στη Βέροια.
Ηλικία από 25-35 ετών,
ελληνίδα.Οποιαδήποτε
εμπειρίαθαληφθείυπό-
ψιν.Τηλ.: 2331022174,
ώρες για πληροφορίες
8.00-13.00.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νται κοπέλες για εργα-
σία.Τηλ.: 6984472747,
κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένει-
ας, ζητάει εργασία, για
φύλαξηηλικιωμένων και
καθαρισμόσπιτιών.Τηλ.
εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τηνπεριποίησηκαιφρο-
ντίδα εντός του δικού
της σπιτιού στη Νάου-
σα, ηλικιωμένης κυρίας.
Τηλ.:2332023475.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τη φύλαξη και περιποί-
ηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ:6993
678697&6947705456.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκα-
θαρίστρια σε σπίτι και
γραφεία.Τηλ. επικοινωνί-
ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων & καθαρισμα σπι-
τιών,γραφείωνκαισκά-
λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,πτυχι-

ούχοςΑΠΘμεειδικότη-
τασταΑρχαία,παραδί-

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 ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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δει μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου, με-
μνωμένα και σε γκρουπ.
Διανέμονται σημειώσεις.
Τηλ.:6980160296.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθη-
ματικός μεπολυετήπείρα
παραδίδειμαθήματαγιαό-
λαταεπίπεδασεμαθητές
Γυμνασίου, Λυκείου και
ΕΠΑΛ.Αναλαμβάνει προ-
ετοιμασίαγιατιςΠανελλα-
δικές εξετάσεις. Τιμές λο-
γικές.Τηλ.:6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΟΣ με φροντιστηρι-
ακή πείρα και ειδικότητα
στηνΈΚθεση, παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεμα-
θητέςΔημοτικού,Γυμνασί-
ου,Λυκείου, μεμονωμένα
και σε γκρουπάκια. Τι-
μές προσιτές. Τηλ.: 6973
707829.

ΓΑΛΛΙΔΑ  παραδίδει
μαθήματα σε παιδιάΔη-
μοτικού-Γυμνασίου. Τι-
μές προσιτές. Τηλ.: 6934
840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μα-
θήματασεμαθητέςδημοτι-
κού,γυμνασίουκαιλυκείου.
Τιμέςπροσιτές.Τηλ.επικοι-

νωνίας:6976802836.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ,

πτυχιούχος του Παιδαγωγι-
κούΤμήματος ΕΙδικήςΑγω-
γήςΒόλου, αναλαμβάνει την
παράλληλη στήριξη νηπίων

και μαθητώνΔημοτικού, ιδι-
αίτερα μαθήματα καθώς και
δημιουργικήαπασχόληση-φύ-
λαξη. Τιμές προσιτές. Τηλ.:
6955331841.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ:105722 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρα
καιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλ-
κόνια30τ.μ.-Τιμή:140.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Γκαρσονιέρασυνολικής
επιφάνειας56 τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2005και
διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,
έχεικουφώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .
Ηθέατουεκπληκτική.-Τιμή:200€.Θαείναι
ελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/12/2017.

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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 ,
μίσθωμα280€.

Κωδ:24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας103τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1978καιδιαθέτει

θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

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

Κωδ:24534ΛΟΖΙΤΣΙ,μικρήκαινούργια
ωραιότατημονοκατοικία80τ.μ.,σεεκπληκτικό
5.000τ.μ.οικόπεδο ,σεεξαιρετικάκαλόση-
μείο,ηκατασκευήτηςέγινετο2001,διαθέτει
2υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,έχειμέσα
τζάκι,διαθέτειιδιωτικήπισίναμεγάλη,BBQ,
περίφραξη ,πλήρηανεξαρτησίακαιησυχία ,
προσφέρεταιστηντιμήτων360€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικα-
τασκευασμένητο1972καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:120€

Κωδ:22858-ΑΝΟΙΞΕΩΣΚέντροΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένη το1974καιδιαθέτει
Πάρκινγκ,Αποθήκη-Τιμή:180€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ:22832-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
.Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέ-
τειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα, -Τιμή:
100€.

Kvd22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ
ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. ένας ενιαίος
χώρος,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματιστι-
κότοδεμίσθωματουμόνοστα125€,

Κωδ: 22838 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένο το1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:
150€.

ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοιχώροιγρα-
φείωνανακαινισμένοιπολυτελώς ,3χώροι
75 τ.μ.,μεδικό τουςκαινούργιοWC ,1ος
όροφος,,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδομένη
,δομημένηκαλωδίωσηπαντού ,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιμε
πολύακριβάυλικάδόμησης,ατομικήθέρμαν-
σημεθερμοπομπούςηπροβολήτωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική

ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ:23559-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:23625-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναι κατασκευασμένο το
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας60τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεWC.Είναικατασκευασμένοτο1976καιδι-
αθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθωματου290€.Το
γραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23146 -ΕργοχώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1989καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,-Τιμή:110€

Κωδ:23538-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας70τ.μ. ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1990καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Αποθήκη -Ενοίκιομόνο150€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεται κλειστό

Πάρκινγκ15τ.μ.μεπολύκαλήπρόσβασημό-
νο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12817 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας89τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , χρήζειανακαίνισης . Είναι κατα-
σκευασμένο το1985καιδιαθέτειθέρμανση
Κεντρικήμε Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαι Τιμήστις
:57.000€.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμασυνολικής

επιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφομεμονα-
δικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.Τα
Κουφώματα τουΣυνθετικά, εξοπλισμένομε
ΠόρταΘωρακισμένηασφαλείας ,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,Σίτες,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:150.000€.

Κωδ: 12813 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.στον4οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,Διπλάτζάμια
-Τιμή:180.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολι-
κήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπο-
λυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτει
παραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύω-
ραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή200.000€.
Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιο-
λόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις 5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλή

τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1970καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο,Σκαλιάεισόδου -Τιμή:
15.000€

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.

ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματικήστέγηκατάλ-
ληλοκαιγιαφροντιστήριομεπλήρηεξοπλισμό
καιμεάδειαενεργή95τ.μ.,καθ.και105τ.μ.
μικτάκατασκευή1971,4χώροι,2οςόροφος,
ανακαινισμένοεκβάθρων,σεπολύκαλήκα-
τάστασημεκαινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουργικοί
καιηθέρμανσηανεξάρτητη,ηπρόσβασητου
άνετη,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC
,εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατοση-
μείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι,
μετουαλέτακανονικά,πάνωσεκεντρικόδρό-
μο ,πολύκοντάστορολόικαισεπολύκαλή
τιμήμόνο25.000€.

ΠΕΡΙΦ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Πωλείταιτο50%
ενόςμεγάληςπροβολήςκαταστήματοςεπίτου
Περιφερειακούμε400τ.μ., ισόγειοκαιάλλα
400τ.μ.υπόγειο  ,μεμεγάλοαύλιοχώρο ,
με ράμπα εκφόρτωσηςστουπόγειο , τιμή
μεγάληςευκαιρίας μόνο250.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-

τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
17.000τ.μ., ενιαίοκαιπάνωσεάσφαλτομε
δένδρα6ετώνκαισεπλήρηπαραγωγή,τώ-
ραμόνο41.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

κρόκαι καλόοικόπεδο257 τ.μ., βλέπεισε
δρόμοπλάτους10μσε καλόσημείο , τιμή
πώλησης26.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατεία σ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείταιμο-
ναδικόοικόπεδο941 τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμε
ανεπανάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλοντονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμενι-
κήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμήπώλησης
από188.000€,τώρα94.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπά-
νια ,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπό
τηναντικειμενικήηοποία είναι236.000€η
δε τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
114.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτωαπό την

πλατείαπροςτονκαταρράκτη,πωλείταικλει-
στόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105122ΠΕΡ.ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ ,

Πωλείταικαινούργιαεπιχείρηση210τ.μ.,κα-
φέ -ψητοπωλείο ,σεεπιλεγμένοσημείοτης
πόληςΒέροιας ,μεαύλιοχώρομπροστάγια
πάρκινγκ ,μεπλήρηεξοπλισμόκαισελει-
τουργία.Τοενοίκιοτηςπολύχαμηλόστα400€
μόνοκαιητιμήπώλησηςτηςεπίσηςεξαιρετικά
προσιτή.Εξαιρετικήευκαιρίαγιασοβαρόάμε-
σαενδιαφερόμενο,στηντιμήσυμπεριλαμβά-
νονταιόλαμαζί,εξοπλισμός,μηχανήματακαι
πελατεία,μόνο15.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13511–ΠλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας95
τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1996καιδιαθέτειΑποθή-
κη123τ.μ.-Τιμή:40.000€.

Κωδ:12923-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1033τ.μ.Τιμή:22.000€.

Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000
τ.μ.,μετομισόναέχειροδάκινα4ετώνκοντά
στοκανάλικαιμεδυνατότηταεύκολουποτί-
σματοςτιμή22.000€.
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ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,
2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

ΖΗΤΗΣΗΠΩΛΗΤΗ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει γιαάμεσηπρόσλη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μεσιτικό γραφείο σε λειτουργία, με μεγάλοπε-

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

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

Η εταιρία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα τα
Γιαννιτσά, ζητά υπάλληλο για
την στελέχωση του τμήματος
εξαγωγών.

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

γωγών-έκδοση και διαχείρισηφορτωτικών& εξαγωγικών εγγρά-
φων-Επικοινωνίακαισυνεργασίαμεμεταφορικέςεταιρίες-Συμ-
μετοχήσεεκθέσειςεξωτερικού.

Προφίλ υποψηφίου: 
•ΑπόφοιτοςΑ.ΕΙ,Τ.Ε.ΙήΙ.Ε.Κ
•Άριστηγλώσσατηςαγγλικής(προφορικά&γραπτά)
•Γνώσηεπιπλέονευρωπαϊκήςγλώσσαςθασυνεκτιμηθεί
•ΑρίστηγνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνMSOFFICE
•Προϋπηρεσίασεαντίστοιχήθέση(τμήμαεξαγωγών)
•Κάτοχοςδιπλώματοςοδήγησης
•ΔυνατότηταταξιδιώνεκτόςΕλλάδας
Παροχές εταιρίας:
•Aνταγωνιστικόπακέτοαποδοχών
•Δυναμικόκαιφιλικόεργασιακόπεριβάλλον
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 2382-083590 ,email k.anastasia@pavlides-group.gr,

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπό-
νοςφυτικής/ζωϊκήςπα-
ραγωγήςΑΕΙήΤΕΙγια
απασχόληση,μεπροϋ-
πηρεσίαστοναγροτικό
χώρο κατάπροτίμηση

σε συστήματα ποιότητας (βιολογική γεωργία, κτλ), με
γνώσηχειρισμούΗ/Υ,καλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαι
άδειαοδήγησης.Θαεκτιμηθείηδιάθεσηγιαεργασία.

Η εταιρείαπροσφέρει:Ανταγωνιστικές αποδοχές,
Συνεχήκαιεξειδικευμένηεκπαίδευση,Εργασίασεευχάρι-
στοπεριβάλλον.Προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής
ανάπτυξης.

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.
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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,μ60000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.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.Θ
85000€
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€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1ΔΣΚεπιπλωμενοΑυτ.Θερμ.ξυλ.παραθ.160€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ4ΔΣΚΩΡ/ΣΗΠαρκιγκκαινουριο400€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1Δ-Σ-Κ προσοψη, ξυλιν παραθ.Α.Θ
170€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€

ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.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.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€


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.μ800€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο600€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο 50 τ.μΛουξ
πρόσοψη330€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπαπέλλετ εσωτερικού χώρου και αερόθερμη,
ιταλική,μάρκαςLaNordica-ExtraFlame,συνδέεταιμεκαλοριφέρ,
μοντέλοiside102020,5Kw-Kw-H2O-15,7Kw,Kv-χώρο-3,1Kw
έως150τ.μ.,χρώμαμπορντώ.Τηλ.:6984870277.

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/Υ

κ΄Internet
-Πολύ καλές τεχνικές γνώσεις υπολο-

γιστών
-ΠολύκαλέςγνώσειςπρογραμματισμούΗ/Υκ΄ανάπτυξηςλογισμικού
-Ικανότητες,ενδιαφέρονκαιαφοσίωσηγιατοαντικείμενοδουλειάς,

σεσυνδυασμόμεκαλέςεπικοινωνιακέςδεξιότη-τεςκαιπνεύμακαλής
συνεργασίας.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκικαινούργιομε33ώρεςεργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκαπτ ικό  βενζ ίνης
ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ,
Πλάτος εργασίας 50 cm,
βάθος εργασίας 17,5-35
cm,ταχύτητες1εμπρός/1
όπισθεν, μαχαίρια 6+6,
κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 
Κιν.: 6978 004183
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
και υφασματάκια προστατευτικά,
σχεδόν αχρησιμοποίητο.Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977
430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-
φετέριας (καφετιέρα ASTORIA
MONH) ,  πλυντήρ ιο  π ιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (επαγ-
γελματική-βαρέωςτύπου),τοστιέ-
ρα (επαγγελματική 2 εστιών), 2
στρογγυλά τραπέζια, 7 καρέκλες
(με κουπαστή) και 8 ψηλά σκα-
μπό.Πωλούνται σε τιμή ευκαιρί-
ας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  72 ετών

ζητεί κυρια από 50 ε-
τών έως70γιασοβα-
ρήσχέση.Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμ-
φανίσιμος με ανώτε-

ρη μόρφωση ζητεί γνωριμία με
κοπέλα ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει κυρία
χωρίς υποχρεώσεις, φτωχειά,
για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 23310
26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-
ποχρεώσεις ζητά κυρία μέχρι 50
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγόσκυλο
ράτσας Βίσλα θυληκό. Τηλ.:

6977354226.

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

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.



PΝα έρχεται το τέλος του κό-
σμου και να μην προλάβεις να 
πληρώσεις όλον τον ΕΝΦΙΑ. Να 
σκάσεις από τη στεναχώρια...

PΈνα σκάσιμο το έχουμε δη-
λαδή ούτως η άλλως ε;

PΣτη νέα εποχή που θα ξημε-
ρώσει, πάλι με Αδάμ, Εύα και φίδι 
θα κινήσουμε; Ή έγιναν νέες προ-
σλήψεις;

PΕντέλει η ιστορία επανα-
λαμβάνεται, ακόμη κι αν είσαι 
Θεός.

PΠάντως από τις επτά ημέρες 
της δημιουργίας αν κατά λάθος 
ξεχαστεί η Δευτέρα, ε, δεν θα κά-
νουμε και διαδήλωση κιόλας.

PΜόνο μην ξεχάσει την ό-
γδοη μέρα και τον μπαγλαμά ο 
δημιουργός. Αλλιώς τη βάψαμε.

PΧθες βράδυ δεν είχα ύπνο κι άρ-
χισα να μετράω προβατάκια. Έλειπαν 
δύο και δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ 

ψάχνοντας να τα 
βρω.

PΑπορία. Είχε 
πάντα φωτάκι το 
ψυγείο; Ή μόνο 
τα τελευταία χρό-
νια μού άνοιξε η 
όρεξη;

PΔεν θυμάμαι 
τι μου είπε η αγά-
πη για το απόγευ-
μα που θα σκίσω 

τη γάτα. Τα χρωματιστά τα βάζουμε 
στο 3 και στους 200 βαθμούς για καμιά 

ώρα ή αυτό είναι για το κοτόπουλο με 
πατάτες στο φούρνο; 

PΒία είναι να γυρνάς από το γυ-
μναστήριο και να μπαίνεις στο α-
σανσέρ με τον ντελιβερά που πηγαί-
νει σουβλάκια στους δίπλα.

PΔεν ήξερα πόσο δύσκολη είναι μια 
σχέση εξ αποστάσεως, μέχρι που σε 
πρόσφατη εκδήλωση κάθισα μακριά 
από την πιατέλα με τα σαντουιτσάκια.

P-Ναι γεια σας, μια οικογενειακή 
πίτσα σπέσιαλ παρακαλώ...

-Παρτάκι;
-Όχι, αρακά!

PΚαι:
Ένας νέος βασανισμένος άνδρας 

πήγε στο γιατρό, ανησυχώντας πολύ 
για το οικογενειακό πρόβλημα ιατρικής 
φύσεως που αντιμετώπιζε.

-Γιατρέ μου, έχω πολύ σοβαρό πρό-
βλημα και φοβάμαι μήπως το πρόβλη-
μά μου το μεταφέρω και στους απογό-
νους μου…

-Μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το 

πρόβλημά σας;
-Είμαι ομοφυλόφιλος…
-Τι είναι αυτά που λέτε, κύριέ μου! 

Δεν είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι η 
ομοφυλοφιλία είναι κληρονομική…

-Μα γιατρέ μου, και ο αδελφός μου 
είναι ομοφυλόφιλος…

-Αυτό προφανώς είναι μια απλή σύ-
μπτωση…

-Μα, γιατρέ μου και ο θείος μου και 
ο παππούς μου είναι ομοφυλόφιλοι…

-Εεε, σύμπτωση, απλώς μια πρωτο-
φανής σύμπτωση…

-Μα, γιατρέ μου, και ο πατέρας μου 
και ο αδελφός της μάνας μου και ο 
ξάδελφος του αδελφού του πατέρα μου 
και ο παππούς του αδερφού της θείας 
και ο ξάδελφος της θείας της ξαδέρφης 
της γιαγιάς μου είναι ομοφυλόφιλοι…

Ο γιατρός έχει μείνει κάγκελο…
-Δεν μου λες άνθρωπέ μου, κά-

ποιον που να πηγαίνει με γυναίκες στο 
σόι σου, δεν έχετε;

Και ο βασανισμένος άνδρας απαντά 
με θλίψη:

-Ναι. Η αδελφή μου!

Κ.Π.
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