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Χριστουγεννιάτικο 
ταξίδι στον κόσμο με 
τον τμήμα Ρυθμικής 

του Φιλίππου Βέροιας

Εν μέσω πολιτικών εξελίξεων... 
«Στο Συνέδριο του Μαρτίου θα 

παρουσιάσουμε την πρόταση, που θα 
δώσει πολιτική λύση στον τόπο» τόνισε 

στον Άκου 99.6 ο Θ. Θεοχαρόπουλος

Μαθητική διημερίδα 
στο πλαίσιο του 
προγράμματος 

“Πρεσβευτές-Πρέσβειρες 
των Μουσείων 

και των Μνημείων”
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Κι όμως, το χιόνι κάνει καλό 
στον τουρισμό μας

   Διαβάζουμε στο κύριο θέμα για μείωση των κρατήσεων 
στα ξενοδοχεία της Ημαθίας που κυμαίνεται στο 10-15% 
σε σχέση με την περσινή χρονιά. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας Δ. Μάντσιος λίγο η 
έλλειψη χιονιού, λίγο η οικονομική κρίση που βαθαίνει, 
έφεραν το αρνητικό αποτέλεσμα. Μπορεί επομένως 
να λέγαμε ότι καλά την «βγάλαμε» μέχρι τώρα χωρίς 
πολλά κρύα και χιόνια, σκεπτόμενοι ότι θα γλιτώσουμε 
χρήματα από τις δαπάνες θέρμανσης, αλλά έχει και αυτό 
τον αντίκτυπό του. Ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής 
οικονομίας που βασίζεται στο χειμερινό τουρισμό, 
μέσα σε αυτό οι ξενοδόχοι αλλά και πόσα ακόμη 
επαγγέλματα, βλέπουν λόγω της έλλειψης χιονιού, ισχνή 
την κίνηση, χαμηλό το τζίρο τους, ενώ τα έξοδα και οι 
υποχρεώσεις τρέχουν. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να τα 
βάλει με τον Θεό, όπως λέει ο λαός, ωστόσο θα πρέπει 
να γίνουν προσπάθειες να μην είμαστε εξαρτημένοι από 
την χιονόπτωση για να κινηθεί ο χειμερινός τουρισμός. 
Το ποσοστό 70% πληρότητα στα ξενοδοχεία μας δεν 
είναι κακό, ωστόσο αν ενταθούν οι προσπάθειες να 
μπούμε στις πρώτες επιλογές χειμερινού τουρισμού, θα 
καταφέρουμε να μεγαλώσουμε τη σεζόν και να έχουμε 
σταθερή ροή τουριστών. Απαραίτητη πρέπει να θεωρείται 
η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, με 
στόχευση και σχεδιασμό. Βασικό συστατικό πρέπει να 
είναι η ενημέρωση που πρέπει να υλοποιείται με προβολή 
και διαφήμιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής μας. Κι αν θέλει να έρθει και το χιονάκι…
καλοδεχούμενο!
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αναστασίας φαρμακολυτρίας,

Χρυσογόνου

του Σαββατοκύριακου

Γιόρτασαν
για τα Χριστούγεννα

και τη χρηματοδότηση

Μεκρασάκι,μπάρμπεκιου,μεζέδες,παραδοσιακάόργανα
καιχορό,γιόρτασαντακαλάνέατηςχρηματοδότησηςγιατην
αποκατάστασητουδίδυμουλουτρούτηςΒέροιας,ηΚίνηση
Πολιτών«Διεκδικώτηνπόλημου»καιηΕφορίαΑρχαιοτήτων.

Μιαγιορτή–αντίδωροστηναγάπηκαιτοενδιαφέροντων
βεροιέωνγιατοσημαντικόαυτόμνημείοτηςπόλης.

Παράλληλαμ’ αυτό, ήρθε και η είδηση της επιπλέον χρη-
ματοδότησης(κατά5εκ.ευρώ)γιατοέργοαναστήλωσηςτου
ανακτόρουτωνΑιγών.

Έτσι,εξασφαλίζεταιηολοκλήρωσητουέργου,το2022.

ΤζαζβραδιάστοPlaza

Μιαόμορφη τζαζχριστουγεννιάτικηβρα-
διά ετοιμάζουν για απόψε (στις 10.00) στο
caféPlazaηΧαρίκλειαΟυρσουζίδου (κό-
ρη του βουλευτή τουΣΥΡΙΖΑ), οΆλεξ Ιω-
σηφίδης και οΛάζαροςΜπίντζης. Και οι
τρεις εξαιρετικοί μουσικοί, υπόσχονται ένα
ενδιαφέρονΣαββατόβραδο!

ΣΚΕΠΗΑΓΙΩΝΣΟΥΠΤΕΡΥΓΩΝ
ΦΩΣ,ΦΩΤΟΣΚΙΟΨΙΣΕΛΠΙΔΩΝ

ΑγίατουΓεννήσει!
ΤοΓένοςτοανθρώπινον,
βοήθειαναγνωρίσει…

Ημέραν«ΛάμποντοςΦωτός»
σ’όληντηνΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ!
ΤοΘείονΈργοντουΘεού,
Καλόνναπεριμένει…

Απ’ταέωςΝΥΝδυσάρεστα
πουσυνεχώςορώμεν.
ΤηΘείαβοηθείασου
όντωςθαλυτρωθώμεν.

ΟερχομόςΣουειςτηνΓΗΝ,
θαφέρειότιλείπει.

Τηνλογικήν.Τηνσύναισιν
ουάλλουςπόνους.Λύπη…

Φώτισετατυφλάμυαλά,
ναλάμψουνειςτοΣΚΟΤΟΣ,
ν’ανθίσουν«Αειθαλήκλαριά»
ναανασάνειοΤΟΠΟΣ…

ΛουλούδιαΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
όληντηνΓηαςστολίσουν,
καιτωνανθέωνάρωμα,

«PLERGIA»ναμαςχαρίσουν.

Τροφήναυπάρχεισ’όλουςμας
καιουχίωςευρέωςορώμεν.
Δυνάμεθαεάνθέλωμεν,
Λαοίναμηνπεινώμεν!

ΗτωνΦΑΡΜΑΚΩΝέλλειψις
νακαλυφθείγενναίως…

ΝαελαττωθώσινΘΑΝΑΤΟΙ
καιοκόσμοςπιοωραίος.

Ν’εφαρμοσθείειςτουςΛαούς,
ο«ΟΡΚΟΣΤΟΥΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ»!

Αυτό,μαζίμ’άλλαΚΑΛΑ,
δείγμα«ΑΡΙΣΤΟΥΚΡΑΤΟΥΣ».

Ναπάψειοαλληλοσπαραγμός
αλλά«Αγαπάτεαλλήλους…».

Ουαπόάνθρωπονσεάνθρωπον
πεπυρωμένουςήλους.

ΔίδαξεΗΜΑΣΥΙΕΘΕΟΥ,
τίγράφειηΙΣΤΟΡΙΑ!

ΑΛΗΘΕΙΑ«ΔΕΙ»ναμάθωμεν
ν’αλλάξωμενΠΟΡΕΙΑ!

ΑπότηνΦΑΤΝΗΝσουΧΡΙΣΤΕ
Ν’έλθειδιδασκαλία.

ΝΑαπλωθείόπουΑΝΘΡΩΠΟΣ,
πορείατωνΑΓΙΑ…

ΣπυρίδωνΠ.Λεκατσάς
ΠλοίαρχοςΕμπορ.Ναυτικού

Κορυφαία στιγμή

Τις άριστες εντυπώσεις τους από τηνΚρατικήΟρχήστραΑθηνών
στονΧώροΤεχνώναντάλλαξαντοβράδυτηςΠέμπτηςμετάτοτέλοςτης
συναυλίαςοαντιπεριφερειάρχηςΠολιτισμούτηςΚ.ΜακεδονίαςΑλέξαν-
δροςΘάνος,οδήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζίδηςκαιοπρόεδροςτουΔικη-
γορικούΣυλλόγουΒέροιαςΦώτηςΚαραβασίλης, μαζί με τονπρόεδρο
τηςΚΕΠΑΛεωνίδαΑκριβόπουλοκαιταστελέχητηςεπιχείρησηςΓιάννη
Καμπούρη καιΝανάΚαραγιαννίδου.Όλοι συμφώνησαν ότι επρόκειτο
γιαμιαεξαιρετικήστιγμήσταχρόνιαπαρουσίαςτουΧώρουΤεχνώνστη
ΒέροιακαιτηςΚΕΠΑ.

Στηνσυναυλίαπαραβρέθηκαν επίσηςοΜητροπολίτης κ.Παντελεή-
μων,οιαντιδήμαρχοιΒέροιαςκ.κ.ΛυκοστράτηςκαιΣοφιανίδης,οιαντι-
δήμαρχοιΝάουσαςκ.κ.ΒαλσαμίδηςκαιΤάκη-Τζέπουκ.ά.

Η Κεντρική Αγορά σώζει τα τρόφιμα
Μια οργανωμένη προσπάθεια διά-

σωσηςτηςτροφήςμεδιανομή5.000με-
ρίδων τροφίμων, εγγυημένωναλλάχω-
ρίς εμπορική αξία, σε ανθρώπουςπου
το έχουν ανάγκη, υλοποιούν από χθες
ηΚεντρικήΑγοράΘεσσαλονίκης,οΣύν-
δεσμος Eμπόρων ΚεντρικήςΛαχανα-
γοράς και ηΈνωσηΕμπόρωνΚρέατος
μαζίμεσυλλογικότητες.Ηπρωτοβουλία
ανήκειστηδιοίκησητηςΚΑΘ,στοπλαί-
σιοτηςμείωσηςαπώλειαςτροφίμων,με
απώτερο στόχο να αποτελέσει οδηγό
για τη δημιουργία μίας μόνιμης δομής.
Μακάρι!

Τους«πιάσαμε»χαλαρούς
μεκαλήδιάθεση!

Μιαωραίαπαρέαδικηγόρωνκαιδικαστικώνυπαλλήλωνσυνέλα-
βεοφακόςμαςστη«Μαρμίτα»μεχριστουγεννιάτικηδιάθεσημακριά
από την καθημερινότητα τωνδικαστηρίων.Ηπρωτοβουλία για την
«αυθόρμητη»μάζωξηανήκειστηνπροϊσταμένη τουΠταισματοδικεί-
ουΜαρίαΚαρυπίδου,ενώστηνμεγαληπαρέαβρέθηκανοαπερχό-
μενοςπρόεδροςΔ.ΖυγουλιάνοςκαιονεοεκλεγείςΦ.Καραβασίλης.
Μεκρασακικαιμεζέδεςαντάλλαξανευχές,δενέλειψανπετυχημένες
ατάκεςκαιανέκδοτα(κορυφαιαταανέκδοτατουΛαζαρουΜατρατζή),
ενώανανέωσαντοραντεβούγιατηνεπόμενηχρονιά.Εμείςνατους
ευχηθούμεκαιτουχρόνου,μευγείακαιπάντοτεκαλήδιάθεση!!!

Καικάλαντα!

Λίγοπριν,στοδικαστικόμέγαροτηςΒέροιαςηΦΙλαρμονικήτου
Δήμου, ταέψαλλεστονδικηγορικόκαιδικαστικόκόσμομετάμουσι-
κήςκαιμεπολλέςευχές!



Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης 
Μαθητικής Διημερίδας,  που συνδιοργάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρεσβευτές / Πρέσβειρες 
των Μουσείων και των Μνημείων». Εκατό πενήντα μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου από σχολεία της Ημαθίας, 
καθώς και οι συνοδοί καθηγητές τους, 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σουν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 
στο Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου 
των Αιγών, σεμινάριο επιμόρφωσης με 
θέμα του Αρχαιολογικούς Χώρους των 
Αιγών και της Μίεζας.  

Την εκδήλωση χαιρέτισε η προϊ-
σταμένη της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ημαθίας, κα. Αναστασία 
Μαυρίδου, η οποία παρουσίασε το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα «Πρεσβευτές 
/ Πρέσβειρες των Μουσείων και των 
Μνημείων», καθώς και άλλες εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες, που πρόκει-
ται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Η  Έφορος Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Δρ. Αγγελική Κοτταρίδη με την 
κεντρική ομιλία της εκδήλωσης «Ημαθία, η καρδιά της Μακεδονίας», 
αφού επεσήμανε στους μαθητές την ανεκτίμητη αξία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς για τον άνθρωπο, την κοινωνία και την αειφόρο ανάπτυξη, 
όπως επίσης και το καθήκον όλων μας να τη διαφυλάττουμε και να την 
κληροδοτούμε ανέπαφη στις επόμενες γενεές, παρουσίασε την ιστορία 
και τους θησαυρούς της μακεδονικής γης των Αιγών και της Μίεζας, α-

ναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της Ημαθίας ως 
ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικά 
χώρους της Ελλάδας.

Ο εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δρ. Γιώργος Μάλλιος με την ομιλία 

του «Θεοί, Βασιλείς, 
Ήρωες και…κατσίκες: 
μυθο-λογώντας στις 
Αιγές και τη Μίεζα» πα-
ρουσίασε τους μακε-
δονικούς μύθους που 
σχετίζονται με τις Αιγές 
και τη Μίεζα, καθώς και 
τις δυνατότητες εκπαι-
δευτικής αξιοποίησής 
τους από τους μαθη-
τές στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Πρε-
σβευτές / Πρέσβειρες 
των Μουσείων και των 
Μνημείων».

Την Πέμπτη 21 Δε-
κεμβρίου 2017, οι μα-
θητές και οι συνοδοί 

καθηγητές τους είχαν την ευκαιρία να ξεναγη-
θούν από τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ημαθίας, κα Εύα Κοντογουλίδου, κ. 
Ιωάννη Γραικό και κ. Αλέξανδρο Χατζηϊωαννίδη 
στους Αρχαιολογικούς Χώρους των Αιγών και 
της Μίεζας και ειδικότερα στο Μουσείο Βασιλι-
κών Τάφων των Αιγών, στο Αρχαίο Θέατρο Μίε-
ζας και στους Μακεδονικούς Τάφους της Μίεζας.
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Για τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων

Στο 70% περίπου η πληρότητα στα ξενοδοχεία της Ημαθίας 
-Μείωση των κρατήσεων κατά 10-15% σε σχέση με πέρυσι

Με μείωση 10-15% των κρα-
τήσεων σε σχέση με την περσι-
νή περίοδο και πληρότητα που 
φτάνει περίπου στο 70% θα κι-
νηθούν τα ξενοδοχεία στην Η-
μαθία για τη γιορτινή περίοδο 
των Χριστουγέννων. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της Ένωσης 
Ξενοδόχων Ημαθίας Δημήτρη 
Μάντσιο η μείωση αυτή έχει να 
κάνει καταρχάς με την έλλειψη 
χιονιού στην περιοχή μας (σε α-
ντίθεση με την κεντρική και τη 
νότια Ελλάδα), αλλά φυσικά και 
με την οικονομική κρίση, αφού τα 
έξοδα μετακίνησης των επισκε-
πτών είναι μεγάλα (καύσιμα, διόδια κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι κατά την περσινή περίοδο 
παρατηρήθηκε σχετική αύξηση στη ζήτηση στα 
ξενοδοχεία της Ημαθίας λόγω ακριβώς της πο-

λύ καλής χιονόπτωσης που είχε 
προηγηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, 
γεγονός που είχε να παρατηρη-
θεί έξι χρόνια στην Ημαθία (χιόνι 
δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα), δί-
νοντας φυσικά ευκαιρίες άθλησης 
και ψυχαγωγίας στους φίλους της 
χιονοδρομίας. Σύμφωνα με τον κ. 
Μάντσιο μείωση παρατηρείται φέ-
τος και στη διάρκεια των κρατήσε-
ων, αφού τα περσινά τριήμερα και 
τετραήμερα έχουν δυστυχώς αντι-
κατασταθεί με διήμερα, ως απο-
τέλεσμα της μείωσης της αγορα-
στικής δυνατότητας των Ελλήνων.

Ανοικτά τα χιονοδρομικά
Με τεχνητό χιόνι πολύ καλής ποιότητας στην 

πίστα 2 της βάσης ξενικά σήμερα τη λειτουρ-
γία το χιονοδρομικό των 3-5 Πηγαδιών, ενώ α-
νοικτός θα είναι και ο εναέριος αναβατήρας για 

βόλτα στο βουνό. Σε 
λειτουργία θα βρίσκο-
νται το Liftbar, το Chalet 
κορυφής, το κατάστη-
μα ενοικίασης εξοπλι-
σμού και η σχολή ski/ 
snowboard.

Στο χιονοδρομικό 
του Σελίου μπορεί να 
μην υπάρχει χιόνι (οι 
προβλέψεις δεν δίνουν 
χιονοπτώσεις ούτε για 
την περίοδο της Πρω-
τοχρονιάς), ωστόσο o 
εναέριος αναβατήρας 
θα είναι ανοικτός από 
τις 11 το πρωί μέχρι τις 
3 το απόγευμα για βόλ-
τα των επισκεπτών στο 
ορεινό τοπίο.

20 και 21 Δεκεμβρίου στο νέο Μουσείο των Αιγών
Μαθητική διημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Πρεσβευτές-Πρέσβειρες των Μουσείων και των Μνημείων»
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     Το αδίκημα της 
«διατάραξης θρησκευτι-
κής συνάθροισης» προ-
βλέπεται από το άρθρο 
200 του Ποινικού Κώδι-
κα σύμφωνα με το οποίο 
: «1. Όποιος κακόβουλα 
προσπαθεί να εμποδίσει 
ή με πρόθεση διαταράσ-

σει μιαν ανεκτή κατά το πολίτευμα θρησκευτική 
συνάθροιση για λατρεία ή τελετή, τιμωρείται με 
φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Με την ίδια ποινή 
τιμωρείται όποιος μέσα σε εκκλησία ή σε τόπο 
ορισμένο για θρησκευτική συνάθροιση ανεκτή 
κατά το πολίτευμα, ενεργεί υβριστικά ανάρμο-
στες πράξεις».

Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού προκύ-
πτει ότι το έγκλημα της διατάραξης θρησκευτι-
κών συναθροίσεων συντελείται τόσο όταν η κα-
κόβουλη προσπάθεια για παρεμπόδιση της θρη-
σκευτικής συνάθροισης γίνεται κατά τη διάρκεια 
αυτής με σκοπό να επέλθει διακοπή ή παρακώ-
λυση της εξέλιξης της θρησκευτικής συνάθροι-
σης όσο και όταν λαμβάνει χώρα πριν αρχίσει η 
συνάθροιση, ακόμη και με πράξεις που γίνονται 
εκτός της εκκλησίας ή του τόπου της θρησκευτι-
κής συνάθροισης με ανάρμοστες συμπεριφορές, 
υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι η επενέργεια 
των πράξεων αυτών εκτείνεται και ενεργεί μέχρι 
τους ως άνω τόπους. Έτσι γίνεται δεκτό ότι η δι-
ατάραξη της θρησκευτικής συνάθροισης μπορεί 
να τελεστεί και κατά την περιφορά του επιταφίου. 

Βασική παράμετρος της συντέλεσης του ε-
γκλήματος είναι ότι οι πράξεις διατάραξης θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της 
θρησκευτικής συνάθροισης στο συγκεκριμένο 
τόπο όπου λαμβάνει χώρα ανεκτή κατά το πο-
λίτευμα θρησκευτική συνάθροιση για λατρεία ή 
τελετή. Να σημειωθεί ότι η άσκηση της ποινικής 
δίωξης από τον αρμόδιο Εισαγγελέα παραγγέλ-
λεται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται δηλαδή 
η υποβολή σχετικής έγκλησης. 

Το έγκλημα της διαταράξεως της θρησκευτι-
κής συνάθροισης θεωρείται συντελεσμένο, αδιά-
φορα αν κατά το χρόνο της τελέσεως της πρά-
ξεως μέσα στην εκκλησία ή τον ευκτήριο οίκο 
τελείται ή όχι θρησκευτική συνάθροιση, διότι με 
την εν λόγω διάταξη προστατεύεται όχι η συνά-
θροιση αλλά η ιερότητα του τόπου. Απαραίτητο 
στοιχείο της υποκειμενικής υποστάσεως του ε¬-
γκλήματος είναι ο δόλος, ο οποίος εν προκειμέ-
νω περιλαμβάνει αφενός μεν συνείδηση της ιε-
ρότητας του χώρου, αφετέρου δε της υβριστικής 

σημασίας της συμπεριφοράς, χωρίς ν’ απαιτείται 
πρόθεση εξυβρίσεως του ιερού χώρου, διότι αρ-
κεί και ο ενδεχόμενος δόλος.

     Υβριστικώς ανάρμοστη πράξη σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 200 § 2 Ποινικού Κώ-
δικα συνιστά οποιαδήποτε ενέργεια κωλύει την 
ομαλή διεξαγωγή της σε θρησκευτική συνάθροι-
ση ιεροτελεστίας. Η ανωτέρω πράξη δεν παύει 
να είναι αξιόποινη και όταν τελείται έξω από την 
εκκλησία, εφόσον είναι βέβαιο ότι η επενέργεια 
αυτών εκτείνεται μέχρι αυτήν, ενώ είναι αδιάφο-
ρο αν την ίδια ώρα τελείται ή όχι μέσα στο ναό 
ή τον ευκτήριο οίκο ιεροτελεστία, αρκεί να είναι 
ήδη συγκροτημένη η θρησκευτική συνάθροιση. 
Ομοίως, όπως και στην παράγραφο 1 για την 
τέλεση της πράξης αυτής αρκεί και ενδεχόμενος 
δόλος. 

     Επιπρόσθετα με την § 2 του άρθρ. 200 
ΠΚ προστατεύεται ειδικά η εκκλησία ή άλλος 
τόπος προορισμένος για θρησκευτική συνάθροι-
ση ανεκτή κατά το πολίτευμα, είναι δε αδιάφορο 
αν κατά το χρόνο της πράξεως τελείται ή μη 
θρησκευτική συνάθροιση, εφόσον η προκείμενη 
προστασία δεν αφορά τη συνάθροιση, αλλά το 
συνήθη τόπο αυτής. Η υβριστικώς ανάρμοστη 
συμπεριφορά δεν αφορά μόνον τα αντικείμενα 
της λατρείας, αλλά είναι δυνατό να εκδηλώνεται 
στα διάφορα αντικείμενα του προστατευμένου 
τόπου. Η διαγωγή αυτή μπορεί να συνίσταται εί-
τε σε ενέργεια (θόρυβος, κραυγές, ρύπανση, κά-
πνισμα), είτε σε παράλειψη (επιδεικτική μη αφαί-
ρεση του καπέλου). Η απλή όμως μη συμμετοχή 
σε μία ενέργεια, όπως η μη τέλεση του σημείου 
του σταυρού, ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
πράξη υβριστικά ανάρμοστη.

     Συνιστά όμως υβριστικώς ανάρμοστη 
πράξη οποιαδήποτε ανθρώπινη απρεπής και 
βάναυση συμπεριφορά, αντίθετη προς τον προ-
ορισμό και την ιερότητα του προορισμένου για 
θρησκευτική συνάθροιση τόπου, που συνίσταται 
σε περιφρονητική ενέργεια ή παράλειψη, ικανή 
να προσβάλει το θρησκευτικό συναίσθημα των 
άλλων. Ως τόπος θρησκευτικής συναθροίσεως 
είναι εκείνος όπου, αν όχι αποκλειστικά, τουλά-
χιστον κατά κύριο λόγο συγκεντρώνονται οπαδοί 
μιας γνωστής θρησκείας προς επιτέλεση των 
θρησκευτικών τους καθηκόντων. Σε τέτοιο τόπο 
μεταβάλλεται και χώρος του στρατοπέδου, όπου 
συνήθως τελείται προσευχή των στρατιωτικών. 

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

Διατάραξη θρησκευτικής 
συνάθροισης – νομικές παράμετροι 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

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

με τη φωνή του Πάνου Μουζου-
ράκη

Σκηνοθεσία: Αλέν Σαμπά
Ηθοποιοί: Αλέν Σαμπά, Πιο 

Μαρμάι, Γκολσιφτέ Φαραχανί, Ο-
ντρέι Τοτού, Μπρούνο Σάντσες, 
Λουϊζ Σάμπα, Νταβίντ Μαρσέ, 
Γκρεγκουάρ Λουντί

COCO 
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: Λ. ΑΝΚΡΙΤΣ & Α. ΜΟΛΙΝΑ
Σενάριο: ΛΙ ΑΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

STAR WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ JEDI
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 19.00 και 22.00 

Σε 3D προβολή μόνο Παρασκευή 22/12 στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Σενάριο: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, ΑΝΤΙ 

ΣΕΡΚΙΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΝΤΟΜΧΝΟΛ ΓΚΛΙ-
ΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, ΚΑΡΙ ΦΙΣΕΡ, ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, 

ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ, ΑΝΤΟΝΙ ΝΤΑ-
ΝΙΕΛΣ, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕΚΑ, ΓΚΟΥΕΝΤΕΛΙΝ ΚΡΙΣΤΙ, 
ΚΕΛΙ ΜΑΡΙ ΤΡΑΝ

 
ΤΖΑΜΑΪΚΑ
Κάθε μέρα 19.30 και 21.30
O Σπύρος Παπαδόπουλος και ο Φάνης Μουρα-

τίδης συναντιούνται για πρώτη φορά στη μεγάλη 
οθόνη για να μας μεταφέρουν σε ταξίδια μακρινά 
ως τη «Τζαμάικα», στην ομώνυμη ταινία του Ανδρέα 
Μορφονιού («Ευτυχισμένοι Μαζί»).

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      21/12/17 - 27/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

1. Οι ευρύχωρες οι
 Θεσπιές αυτούς
τους άνδρες 
στείλαν
2. αρματωμένους

κάποτε στην 
βάρβαρην Ασία
3. απ’ των προγόνων τους εχθρούς 
εκδίκηση να πάρουν,
4. κι αυτοί με τον Αλέξανδρο συθέμελα 
γκρεμίσαν
5. πόλεις Περσών και πρόσφεραν στο 
Βαρυβρόντη Δία
6. τρίποδα που του Δαίδαλου λες 
και τον φτιάξαν χέρια.

ΑΔΗΛΟΝ Ε.Α. VI, 344
ΕΠΙ ΤΩ ΕΝ ΘΕΣΠΙΑΙΣ ΒΩΜΩ

1. Θεσπιαί ευρύχοροι πέμψαν ποτέ 
τούσδε συν όπλοις
2. τιμωρούς προγόνων βάρβαρον εις 
Ασίην,
3. οι μετ’ Αλεξάνδρου Περσών άστη
 καθελόντες
4. στήσαν Εριβρεμέτη δαιδάλεον τρίποδα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Το άγνωστου ποιητή αναθηματικό επίγραμ-

μα VI, 344 της Ελληνικής Ανθολογίας αναφέ-
ρεται στην αφιέρωση ενός τρίποδα υψηλής 
τέχνης στον Εριβρεμέτη (τον Βαρύβροντο) 
Δία από τους ένοπλους Θεσπιείς, οι οποίοι 
είχαν εκστρατεύσει μαζί με τον Μ. Αλέξανδρο 
στην Ασία, συμμετέχοντας στην πανελλήνια 
εκστρατεία (πλην Λακεδαιμονίων), για να τι-
μωρήσουν τους Πέρσες για τα δεινά που εί-
χαν προκαλέσει πιο πριν στην Ελλάδα.

Ο τρίποδας είχε τοποθετηθεί στο βωμό του 
Δία που υπήρχε στις Θεσπιές.

ΟΙ ΘΕΣΠΙΕΣ
Οι Θεσπιές της Βοιωτίας ήταν μια από τις 

σημαντικότερες πόλεις-κράτη της Αρχαίας Ελ-
λάδας. Στην επικράτειά της συμπεριλαμβάνο-
νταν οι πόλεις Άσκρη (ή Άσκρα, η πατρίδα του 
μεγάλου ποιητή Ησίοδου, η Νίσα, η Θίσβη, τα 
Λεύκτρα και δύο λιμάνια στον Κορινθιακό κόλ-
πο, η Τίφα και η Κρεύσις ή Κρέουσα.

Κατά μια εκδοχή πήραν το όνομά τους 
από τον βασιλιά τους τον Θέσπιο, γιο του Ε-
ρεχθέα, του γιου της Γαίας και του Ήφαιστου.

Όταν κάποτε ο Ηρακλής ζήτησε να φιλοξε-
νηθεί στο παλάτι του Θέσπιου, ο Θέσπιος όχι 

μόνο τον δέχτηκε με χαρά αλλά και τον παρα-
κάλεσε να του χαρίσει και εγγόνια, κάτι που ο 
Ηρακλής ευχαρίστως δέχτηκε, με αποτέλεσμα 
έπειτα από εννιά μήνες μετά την παραμονή 
του στο παλάτι των Θεσπιών, οι κόρες του 
Θέσπιου, και οι πενήντα (50), γέννησαν τα 
παιδιά του Ηρακλή για τα οποία οι Θεσπιείς 
ήταν πολύ περήφανοι.

Η ΦΡΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
Οι Θεσπιές όμως δεν ήταν περίφημες μόνο 

για τους πενήντα Ηρακλείδες της, ούτε μόνο 
για τους πολεμιστές της που έμειναν στις 
Θερμοπύλες μαζί με τους τριακόσιους του 
Λεωνίδα αλλά και για την μοναδικής φυσικής 
ομορφιάς Φρύνη της, την πολυθρύλητην εκεί-
νην εταίρα, της αρχαιότητας, η οποία υπήρξε 
ο μεγάλος έρωτας της ζωής του κορυφαίου 
Αθηναίου γλύπτη Πραξιτέλη (4ος αι. π.Χ.) και 
το πρότυπό του (το μοντέλο του) για το διάση-
μο άγαλμα της Αφροδίτης της Κδίνου.

ΔΑΙΔΑΛΕΟΣ ΤΡΙΠΟΥΣ
Το επίθετο δαιδάλεος, α, ον για τους αρ-

χαίους Έλληνες σήμαινε ότι το αντικείμενο 
που προσδιόριζε ήταν κατασκευασμένο με 
επιδεξιότητα και στολισμένο με μεγάλη υπο-
μονή, όπως ήταν όλα τα έργα των χεριών του 
περίφημου τεχνίτη Δαίδαλου, ο οποίος κατα-
γόταν από την Κνωσό της Κρήτης και ήταν 
σύγχρονος του σοφού διογέννητου βασιλιά 
της, του Μίνωα.

Ο Δαίδαλος, ο γιος του Ευπάλαμου ή Πα-
λαμάονα και της Αλκίππης ή Φρασιμήδης, 
ο σύζυγος της Ναυκράτης ή Ναυσικράτης 
και πατέρας του Ίκαρου, θεωρείται μυθικός 
ήρωας της Κρήτης αλλά και της Αττικής, στον 
οποίο αποδίδονται όλα τα αρχέγονα έργα της 
αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής.

Ο Δαίδαλος ήταν ο αρχιτέκτονας και του 
περίφημου Λαβύρινθου της Κνωσού, αλλά 
και ο κατασκευαστής των φτερών με τα οποία 
πέταξε ο ίδιος και ο γιος του Ίκαρος για να 
ζήσει ελεύθερος μακριά από την Κρήτη. Ο 
ίδιος, σύμφωνα με την παράδοση, έφτασε 
σώος στη Σικελία, ενώ ο γιος του ο Ίκαρος, 
πνίχτηκε στο πέλαγος που από τότε ονομά-
στηκε Ικάριο.

Για περισσότερες, πολύ ενδιαφέρουσες 
οπωσδήποτε, λεπτομέρειες ψάξτε φίλοι και 
φίλες αναγνώστες – αναγνώστριες σε εγκυ-
κλοπαίδειες και στο Διαδίκτυο.

Η έρευνα δίνει νόημα στη ζωή και πλουτίζει 
τη γνώση.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ο ΤΡΙΠΟΔΑΣ 
ΤΩΝ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροια 

ευχαριστεί θερμά:
1. Τους αδελφούς Γεωργίου Καλλίκα 

Γιάννη-Μιχάλη για την πολύ μεγάλη ποσό-
τητα κρέατος για όλες τις οικογένειες για τις 
Χριστουγεννιάτικες γιορτές.

2. Φίλους του Ομίλου για την ποσότη-
τα σε κοτόπουλα για τα Χριστουγεννιάτικα 
γιορτές.

3. Το κατάστημα του κ. Ορδουλίδη Νικο-
λάου για την μεγάλη προσφορά σε έτοιμα 
ρούχα-παντελόνια για τα δέματα των Χρι-
στουγέννων.

4. Την κα Σίλβια Μπουλασίκη και τα παι-
διά της για τη δωρεά 200 ευρώ στη μνήμη 
του συζύγου και πατέρα Προδρόμου Μπου-
λασίκη.

5. Τον κ. Χατζηνικολάου Γεώργιο και Α-
θηνά για την δωρεά των 100 ευρώ στη μνή-
μη των γονιών τους.

6. Την κα Μπάμπαλη Θεοδώρα για τη 
δωρεά τω 50 ευρώ για τις γιορτές των Χρι-

στουγέννων.
7. Τον κ. Νούσιο Αντώνη για την προ-

σφορά γλυκών για την Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή.

8. Την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» για την προ-
σφορά όπως πάντα Χριστουγεννιάτικων 
γλυκών για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
των παιδιών.

9. Τον κ. Χρήστο Σκούμπρα, Διευθυντή 
του Α΄ Λυκείου, τον κ. Σταύρογλου και τα 
παιδιά του Λυκείου για την προσφορά με-
γάλης ποσότητας τροφίμων.

10. Τον κ. Γεώργιο Σίμου για την προ-
σφορά γλυκών στη μνήμη των γονέων του.

11. Την κα Έλλη Νήρα Σίμου για τη δω-
ρεά 40 ευρώ στη μνήμη των γονιών της.

12. Την κα Δ¨ημητρα Πλιάχα του κατα-
στήματος Rose accessories για τη μεγάλη 
προσφορά καινούργιων ρούχων για τα κο-
ρίτσια του Ομίλου.

13. Τον κο Μιχάλη Κελεπούρη για τη 
μεγάλη ποσότητα τυριού για τα Χριστουγεν-
νιάτικα δέματα.

Το Δ.Σ.



H πρώτη συνεδρίαση του πολιτι-
κού συμβουλίου του νέου πολιτικού 
φορέα της Κεντροαριστεράς, έγινε 
την περασμένη Πέμπτη στα γραφεία 
του ΠΑΣΟΚ. Στο πολιτικό συμβούλιο 
συμμετείχε και ο ημαθιώτης Θανά-
σης Θεοχαρόπουλος, πρόεδρος 
της ΔΗΜΑΡ, ο οποίος μίλησε το 
πρωί της Παρασκευής (χθες) στον 
ΑΚΟΥ 99.6, στη Σοφία Γκαγκούση 
για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, 
με πρώτη, την ημερομηνία διεξαγω-
γής του Ιδρυτικού Συνεδρίου στις 16-
18 Μαρτίου.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι πή-
ραμε αποφάσεις, που είναι προω-
θητικές για το εγχείρημα, το οποίο 
θεωρώ ότι είναι εθνικής σημασίας. 
Υπάρχει ένας ισχυρός φορέας της 
κεντροαριστεράς που θα ανατρέψει 
τους συσχετισμούς και επιτέλους θα δώσει μια προοδευτική λύση στον κό-
σμο.Γι αυτό ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες τον Μάρτιο. Αποφασίσαμε, να 
γίνει 16-18 Μαρτίου το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του νέου φορέα της κεντροα-
ριστεράς κι αυτό είναι μια από τις πολύ σημαντικές αποφάσεις»

Σε ποια θέματα εστιάσατε;
« Συζητήσαμε  και τα πολιτικά και τα οργανωτικά και είναι πολύ σημαντικό 

το γεγονός ότι επιτέλους υπάρχει ενότητα και συσπείρωση όλων των δυνά-
μων. Μην ξεχνάτε ότι στην συνάντηση, εκτός από εμένα, ήταν η Φώτη Γεννη-
ματά που είναι εκλεγμένη επικεφαλής όλου του φορέα,ο δήμαρχος Αθηναίων 
ο Γιώργος ο Καμίνης, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο επικεφαλής του Ποταμιού 
Σταύρος Θεοδωράκης ,ο Γ Παπανδρέου… Όλοι μαζί έχουμε αποφασίσει 
ενωμένα να πάμε σε αυτή την διαδικασία για να δοθεί μια λύση πολιτική στον 
τόπο, να δοθεί μια λύση που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να απέλ-
θουμε ως χώρα από την κρίση».

Συνέδριο 16- 18 Μαρτίου… Υπάρχει περίπτωση να σας προλάβουν 
εκλογές;

«Με αυτή την κυβέρνηση ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει την επόμενη μέ-
ρα. Πάντως, ο κ.Τσίπρας παρά τις αδιέξοδες πολιτικές που ακολουθεί ,αυτές 
τις αδιέξοδες πολιτικές που ουσιαστικά έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε απελ-
πισία, θεωρώ ότι θα παλέψει να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο στην 
εξουσία. Συνεπώς, στο ερώτημα αυτό, θεωρώ ότι, εάν δεν έχουν προκύψει 
τεράστια ζητήματα δεν βλέπω πιθανές εκλογές πριν από τον Σεπτέμβριο του 
2018 για παράδειγμα».

Άρα, δεν είναι, ακόμα, τεράστια τα ζητήματα…
«Ποτέ δεν ξέρεις, για αυτό εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι.Για αυτό πρέπει 

να γίνει το συνέδριο μας στα μέσα Μαρτίου, γι αυτό δεν μπορούν να υπάρ-
χουν αναβολές, για αυτό πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα δικά μας βή-
ματα, ώστε από εκεί και μετά, το μόνο που θα μας απασχολεί να είναι, ενόψει 
των διαδικασιών στην χώρα, να παρουσιάσουμε μια προγραμματική πρότα-
ση που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα του κόσμου, που είναι και ο στόχος 
μας.  Η πρόταση θα παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό τον Μάρτιο ενόψει και 
των πολιτικών εξελίξεων στην χώρα… Γιατί, στην πολιτική προσπαθούμε να 
είμαστε χρήσιμοι όταν δίνουμε λύσεις στα προβλήματα, στην παιδεία, στην 
υγεία, στο φορολογικό… Σ’ αυτά πρέπει να τοποθετηθεί ο νέος φο-
ρέας της κεντροαριστεράς τον Μάρτη».

Λίγο καιρό μετά τις εκλογές για εκλογή επικεφαλής, πιστεύ-
ετε ότι το έχετε κερδίσει το στοίχημα της ενότητας;

«Το πρώτο στοίχημα στη διαδικασία εκλογής επικεφαλής κερδή-
θηκε. Ήταν μια πρώτη μεγάλη νίκη για την προοδευτική παράταξη 

το ότι 210.000 άνθρωποι κινητο-
ποιήθηκαν, ήρθαν και ψήφισαν. 
Αυτό δεν το περίμενε κανένας 
και σημαίνει ότι οι προσδοκίες 
είναι τεράστιες. Δικό μας χρέος 
τώρα, είναι να ανταποκριθούμε 
σ αυτό, που δίνει ουσιαστικά μια 
νέα δυναμική στο χώρο. Αυτή η 
πρώτη νίκη πρέπει να έχει λοι-
πόν και συνέχεια, γι’ αυτό νοιώ-
θω μεγάλη ευθύνη».

Πως ήταν το κλίμα στην 
πρώτη συνεδρίαση του πολι-
τικού συμβουλίου; 

«Πολύ καλό! Ήταν το πρώτο 
πολιτικό συμβούλιο στο οποίο 
συμμετείχαμε όλοι οι παράγο-
ντες που συνέβαλαν αποφασι-
στικά, από το 2015 και μετά, στο 
να υλοποιηθούν τα βήματα και 

να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Βεβαίως, επειδή γνωρίζουμε περισσότερο 
τώρα ότι η ευθύνη είναι μεγάλη, συζητήσαμε και για τα πολιτικά αλλά και για 
τα οργανωτικά ζητήματα… Για το πώς θα πρέπει να πορευτεί πλέον ο φο-
ρέας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή, είναι μεγάλη ευθύνη για την 
χώρα, να υπάρχει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη και μ’ αυτό τον τρόπο, 
νομίζω, ότι τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά και εποικοδομητικά».

Και το όνομα αυτού «Κίνημα Αλλαγής» ή να περιμένουμε τα κουφέτα 
στα επίσημα βαφτίσια το Μάρτιο;

«Έχει αποσαφηνιστεί από την επικεφαλής ότι η πρόταση για το όνομα 
ήταν και είναι μεταβατική. Το συνέδριο ως ανώτατο συλλογικό όργανο θα 
πάρει τις τελικές αποφάσεις και ότι προτάσεις υπάρχουν, θα κατατεθούν εκεί 
για να αποφασιστεί αν θα είναι αυτό το τελικό όνομα ή θα είναι κάποιο άλλο 
όνομα. Συνεπώς, η εξουσία στη βάση της Κεντροαριστεράς είναι μακριά από 
λογικές αρχηγοκεντρικών κομμάτων». 

Θα είστε στη Βέροια για τις γιορτές; Τι ευχές θα δίνατε;
«Θα είμαι και στην Βέροια , θα τα καταφέρω μέσα στις πολλές υποχρε-

ώσεις. Μην ξεχνάτε ότι χθες  βράδυ ψηφίζαμε πάλι νομοσχέδιο, δυστυχώς 
όμως, αντί να ψηφίζουμε για την ευκολία των πολιτών της χώρας ψηφίζαμε 
για την ευκολία της διενέργειας των πλειστηριασμών. Θέλω να πω, ότι οι 
υποχρεώσεις μπορεί να σε κρατούν πολλές φορές μακριά, αλλά ως Βεροιώ-
της,  θα ήθελα να έρθω για λίγες μέρες στη Βέροια, στην οικογένειά μου, για 
ξεκούραση και ο νέος χρόνος να μας βρει με την απαραίτητη δύναμη ώστε 
να καταφέρουμε τους συλλογικούς στόχους, προς όφελος της χώρας και της 
κοινωνίας. 

Τί θα ευχόμουν; Νομίζω ότι οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες, δεν βελ-
τιώθηκαν,  χειροτέρεψαν τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι δόθηκαν ψεύτικες 
ελπίδες κι αυτή την στιγμή βλέπουμε τα προβλήματα… Εν όψει των Χριστου-
γέννων, θα έλεγα ότι πρέπει να έχουμε από δω και στο εξής μια λογική: Να 
πορευτεί ο κόσμος  με κοινωνική συνοχή, με αλληλεγγύη και συλλογικότητα. 
Σε δύσκολες συνθήκες κρίσης, όπως βιώνει η χώρα μας, μόνο έτσι μπορούμε 
να τα καταφέρουμε. Κι αυτό, είναι το μήνυμά μου εν όψει των Χριστουγέννων 
και της νέα χρονιάς. Να προσπαθήσουμε με αλληλεγγύη να ξεπεράσουμε τα 
πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει η χώρα μας».
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ΕΥΧΕΣ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος 

Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας
To Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φρο-

ντίδαςΑπασχόλησης & Κατάρτισης 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
« ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ »
& το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης & Κατάρτισης
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Αλεξάνδρειας,
Στέλνουν τις ευχές τους για τη Νέα Χρονιά, να εί-

ναι ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ και Ευχαριστούν θερμά 
τους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες της Βέροι-
ας και της Αλεξάνδρειας αλλά και της ευρύτερης πε-
ριοχής, που ο καθένας με τον τρόπο του βοήθησε, 
στήριξε και συμπαραστάθηκε στον αγώνα μαςτόσο 
οικονομικά όσο και ηθικά.

Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας.
Το Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
& Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ευχές Χριστουγέννων
Η  Δ η μ ο κ ρ α τ ι -

κή Αριστερά και ο 
Πρόεδρός της Θα-
νάσης Θεοχαρό -
πουλος σας εύχο-
νται Καλές Γιορτές 
και Ευτυχισμένος ο 
Καινούργιος Χρό-
νος!

Ας υποδεχτούμε 
το 2018 με δύναμη 
και αισιοδοξία για 
να ξεπεράσουμε τις 
δυσκολίες.

Χρόνια Πολλά!

Ευχές
Εύχομαι υγεία, αγά-

πη και δύναμη σε όλους 
τους συμπολίτες μας.

Καλά 
Χριστούγεννα!

Τάσος Μπαρτζώκας

ΣΕΙΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ

Λαϊκό – Δημοτικό
Ποντιακό ξεφάντωμα

στο ΣΕΙΡΙΟΣ (Μακροχώρι Ημαθίας)
Χριστούγεννα βράδυ 25.12 – 

παραμονή πρωτοχρονιάς 31.12

Τα Χριστούγεννα βράδυ, 25 
Δεκεμβρίου, και την παραμονή 
πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου, το 
ΣΕΙΡΙΟΣ διοργανώνει δυο μοναδι-
κές βραδιές γλεντιού και ξεφαντώ-
ματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
πλούσιο λαϊκό, δημοτικό και πο-
ντιακό πρόγραμμα με ξεχωριστούς 
καλλιτέχνες.

Η τιμή πρόσκλησης είναι στα 
15ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες 
μενού και απεριόριστο ποτό. Κάντε 
έγκυρα την κράτησή σας στο τηλέ-
φωνο 2331044500.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί, τις 
Άγιες αυτές Ημέρες.

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος στον «Άκου 99.6»
«Στο Συνέδριο του Μαρτίου, ενόψει και των πολιτικών 

εξελίξεων στη χώρα, θα παρουσιάσουμε 
την πρόταση, που θα δώσει πολιτική λύση στον τόπο»



Ο Σεβασμιώτατος:
  Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 

11:00 π.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νά-
ουσα, θα παραστεί και θα χαιρετίσει την 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Γρα-
φείο Νεότητος και του Ωδείου της Ιεράς 
Μητροπόλεως με τίτλο: «Περιμένοντας 
τον Χριστό» .

  Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει 
την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των 
Κατηχητικών και του Κοινωνικού Φρο-
ντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

  Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου Βεροίας και εν συνεχεία 
θα δεχθεί τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.

  Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα 
Πανηγυρικό Εσπερινό των Χριστουγέν-
νων στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πο-
λιούχου Βεροίας όπου θα ομιλήσει ο 
Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής.

  Την Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 
5:00 π.μ. θα ιερουργήσει στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή 
των Χριστουγέννων.

  Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου Ναούσης.

  Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

  Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Πρωτομάρτυρος Στεφάνου Βεροίας.

  Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπε-
ρινό και εν συνεχεία θα βραβεύσει φοι-
τητές που διακρίθηκαν στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

  Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην Νέα Νικομήδεια επί τη εορ-
τή των εν Νικομηδεία Δισμυρίων Μαρτύρων.

  Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου στις 
8:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βεροίας θα τελέσει Θεία Λειτουργία 
και θα ομιλήσει 
στους νέους.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου το 
πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Α-
γίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας θα τελέσει την Θεία Λειτουργία 
του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και 
εν συνεχεία θα δεχθεί τα κάλαντα στο 
Μητροπολιτικό Μέγαρο.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερι-
νό επί τη εορτή του Αγίου Βασιλείου του 
Μεγάλου και θα κόψει την βασιλόπιτα 
στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χα-
λάστρας.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 
11:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπε-
ρινό επί τη αλλαγή του έτους και θα κό-
ψει την βασιλόπιτα στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

  Την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Α-
ντωνίου Πολιούχου Βεροίας και εν συνε-
χεία θα τελέσει Δοξολογία επί του νέου 
έτους του 2018.

  Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σεραφείμ του Σάρωφ στο χιονοδρομικό 
κέντρο Σελίου όπου και θα κόψει την 
βασιλόπιτα του Γραφείου Νεότητος της 
Ιεράς Μητροπόλεως.

  Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου στις 5:00 
μ.μ. θα παραστεί στη Σύναξη Μοναχών 
και Μοναζουσών της Ιεράς Μητροπό-
λεώς μας στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. Θα ομιλήσει ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και 
Σιατίστης κ. Παύλος.

  Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ομιλήσει στην Σύναξη ιεροπαίδων 
και αναγνωστών στην Ιερά Μονή Πανα-
γίας Δοβρά στην Βέροια.

  Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Γεωργίου Βεροίας και θα τελέσει τον 
Μέγα Αγιασμό.

  Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα 
Πανηγυρικό Εσπερινό των Θεοφανείων 
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βε-
ροίας όπου θα ομιλήσει ο Αρχιερατικός 
Επίτροπος Καμπανίας Αρχιμ. Θεόφιλος 
Λεμοντζής. 

  Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου (Θεοφά-
νεια) το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας 
και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρή-

νη».
Μυστήριο μέγα καί παράδοξο τελεσι-

ουργεῖται σήμερα στή Βηθλεέμ. Γιά πρώτη 
φορά τό φῶς τοῦ Θεοῦ καταυγάζει τούς 
ἀνθρώπους. Γιά πρώτη φορά ὁ ὕμνος τῶν 
ἀγγέλων, πού πλημμυρίζει τόν οὐρανό, 
ἀκούεται καί στή γῆ καί κάνει γνωστό τό 
μεγάλο καί κοσμοσωτήριο γεγονός, πού 
συμβαίνει στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλε-
έμ, στούς ἀγραυλοῦντες ποιμένες. «Δόξα 
ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη». 

Ἀκατανόητο τό μήνυμα γιά ὅσους δέν 
ἔχουν καθαρό νοῦ καί καθαρή ψυχή γιά νά 
τό κατανοήσουν καί νά τό δεχθοῦν. Ποιό 
εἶναι τό νόημα τοῦ ἀγγελικοῦ ὕμνου; Ποιά 
σχέση ἔχει ὁ ἐν Ὑψίστοις Θεός μέ τήν ἐπί 
γῆς εἰρήνης; 

Στά ἐρωτήματα αὐτά ἀπαντᾶ ὁἱερός ποι-
ητής τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννή-
σεως τοῦ Χριστοῦ,ἅγιος Κοσμᾶςὁ μελωδός. «Θεός ὤν εἰρήνης, 
πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης βουλῆς σου τόν ἄγγελον εἰρήνην 
παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν».

Ὁ Θεός μας δέν εἶναι θεός τοῦ πολέμου.Δέν εἶναι θεός τοῦ 
μίσους καί τῆς ἐκδικήσεως.Δέν εἶναι θεός τῶν ἐρίδων καί τῶν-
συγκρούσεων.Δέν εἶναι θεός πού ἐξαπολύει τούς κεραυνούς του 
ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων.Δέν εἶναι θεός πού σκοτώνει τά παιδιά 
του γιά νά μήν χάσει τόν θρόνο του, ὅπως ἦταν οἱ θεοί τῶν εἰδώ-
λων. Ὁ Θεός εἶναι Θεός εἰρήνης. Εἶναι Θεός πού δημιούργησε 
ἕναν κόσμο ἁρμονικό, πού δημιούργησε ἕναν παράδεισο γιά 
νά ζεῖ τό πλάσμα του, ὁ ἄνθρωπος, σέ ἁρμονική καί εἰρηνική 
σχέση μέ τόν ἴδιο καί μέ τό περιβάλλον. Καί ἔθεσε ἕνα καί μόνο 
ὅρο, μία καί μόνη ἐντολή τήν ὁποία θά ἔπρεπε νά διαφυλάξει ὁ 
ἄνθρωπος γιά νά μήν στερηθεῖ τήν εἰρήνη πού τοῦ εἶχε χαρίσει ὁ 
Θεός. Ὁ ἄνθρωπος ἦταν ὅμως αὐτός πού ἄφησε μέ τήν παρα-
κοή του τόν διάβολο νά διασαλεύσει τήν εἰρήνη, νά σπείρει τόν 
σπόρο τῆς ἀνυπακοῆς, τοῦ μίσους, τῆς κακίας, τῆς ἀντιπαλότη-
τος καί τῆς ἀντιπαραθέσεως, καί νά ὑψώσει «τόν μεσότοιχον τῆς 
ἔχθρας» μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

Ἀλλά ὁ Θεός δέν εἶναι μόνο Θεός εἰρήνης. Εἶναι καί Πατήρ 
οἰκτιρμῶν. Εἶναι Πατέρας γεμάτος ἀγάπη καί εὐσπλαγχνία γιά 
τά παιδιά του, γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους. Γι᾽ αὐτό καί θέλησε 

νά μᾶς χαρίσει καί πάλι τήν εἰρήνη. 
Νά μᾶς προσφέρει τή δυνατότητα 
νά εἰρηνεύσουμε μαζί του, σβύνο-
ντας τό χρεόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν 
μας, συγχωρώντας μας τήν παρα-
κοή τῆς ἐντολῆς του καί τήν ἑκούσια 
ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν ἀγάπη 
του. Θέλησε νά ἀποκαταστήσει τήν 
εἰρήνη του στίς ψυχές μας καί νά μᾶς 
βοηθήσει νά τήν ἀποκαταστήσουμε 
καί στόν κόσμο, ὥστε νά ζοῦμε καί 
ἐδῶ στή γῆ τή βασιλεία τῆς εἰρήνης 
του «ὡς ἐν οὐρανῷ».

Γι᾽ αὐτό καί ἄνοιξε τόν οὐρανό, 
ἄνοιξε τούς θησαυρούς τῆς ἀγάπης 
του καί μᾶς ἔστειλε στή γῆ τόν Υἱό 
του, μᾶς ἔστειλε τόν ἀγγελιοφόρο τῆς 
εἰρήνης, μᾶς ἔστειλε τόν Χριστό, πού 
ἦρθε στή γῆ γιά νά μᾶς χαρίσει τήν 
εἰρήνη τῶν ψυχῶν μας μέσω τῆς ἀ-
φέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἀλλά καί 

γιά νά μᾶς διδάξει πῶς νά ζήσουμε εἰρηνικά μέ τούς συνανθρώ-
πους μας, πῶς νά ζήσουμε εἰρηνικά στόν κόσμο.

Αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ ὕμνου τῶν ἀγγέλων κατά τή νύχτα 
τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Δοξάζουν οἱ ἄγγελοι τόν Θεό τῆς 
εἰρήνης,ὁ ὁποῖος στέλνει στή γῆ τόν ἄγγελο τῆς εἰρήνης του, τόν 
μονογενῆ Υἱό του, Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά φέρει καί 
πάλι στούς ἀνθρώπους τήν εἰρήνη. 

Μαζί μέ τούς ἀγγέλους ἄς τόν δοξάσουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί 
μου, ὄχι ὅμως μένοντας ἀπαθεῖς στό δῶρο τῆς εἰρήνης πού μᾶς 
προσφέρει, ἀλλά ἐπιδιώκοντας νά τό κάνουμε κτῆμα μας καί 
καθημερινό βίωμά μας. Νά τό κάνουμε κτῆμα μας, ἀποκαθιστώ-
ντας τή σχέση μας μέ τόν Θεό τῆς εἰρήνης καί οἰκειοποιούμενοι 
τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν πού μᾶς χαρίζει. Νά τό κάνουμε βίωμά 
μας,ἀποφασίζοντας νά ἀκολουθήσουμε τίς ἐντολές του μέ τίς 
ὁποῖες θά ἔχουμε πάντοτε μέσα στήν ψυχή μας τήν εἰρήνη τοῦ 
Θεοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπό ὅ,τι συμβαίνει γύρω μας, ἀνεξάρτητα 
ἀπό τούς πολέμους καί τίς ἀκοές πολέμων πού τραυματίζουν 
τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου, ἀλλά καί συμβάλλοντας στήν εἰρήνη 
τοῦ κόσμου• γιατί ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου μπορεῖ νά γίνει γεγονός 
μόνο,ἐάν ὅλοι μας ζήσουμε ὅπως μᾶς συστήνει ὁ Θεός τῆς εἰρή-
νης, ἐξορίζοντας τίς κακίες, τίς ἐχθρότητες, τά μίση, τίς φιλοδοξί-
ες καί τούς ἐγωισμούς πού καταστρέφουν τήν εἰρήνη.

Αὐτή ἡ ἀπόφαση ἄς εἶναι τά φετινά Χριστούγεννα τό δῶρο 
μας καί συγχρόνως ἡ προσευχή μας πρός τόν ἐν σπηλαίῳ γεν-
νηθέντα καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντα Χριστό μας. Καί εὔχομαι πα-
τρικά ὁ γεννηθείς Χριστός, ὁ ἄγγελος τῆς εἰρήνης, νά χαρίσει τήν 
εἰρήνη του στόν κόσμο καί στίς ψυχές ὅλων σας, ἀδελφοί μου.

Διάπυρος πρός τόν Θεόν τῆς εἰρήνης εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
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KΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

23 Δεκεμβρίου 2017 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Μητρο-
πόλεως Βέροιας ο Σταύρος Αντ. 
Μουταφτσής σε ηλικία 62 ετών.

Η Θεία Λειτουργία 
των Χριστουγέννων

Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων σε όλους τους Ιερούς Ναούς 
και τα Μοναστήρια θα τελεσθούν 5.00-8.00 το πρωί τη 25ης Δεκεμβρίου.

Αργότερα (συγκεκριμένα 7.00-10.00 το πρωί) θα λειτουργήσουν οι Ιεροί Ναοί:
-Αναλήψεως – Αγ. Νεκταρίου Βεροίας
-Αγ. Τριάδας Πέλεκαν
-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά
Διπλές Ι. Ακολουθίες (συγκεκριμένα 1η Θ. Λειτουργία 5.00-8.00 το πρωί και 2η Θ. 

Λειτουργία 9.00-10.30 το πρωί) θα τελεστούν στους Ιερούς Ναούς:
-Αγίων Αναργύρων Βεροίας
-Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναούσης
-Παναγίας Αλεξανδρείας
Αγρυπνίες (το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου προς ξημέρωμα της 25ης Δεκεμβρίου) 

θα τελεστούν στους Ιερούς Ναούς:
-Αγ. Αναργύρων – Αγ. Νεκταρίου Βεροίας
-Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας
-Ι.Μ. Παναγίας Καλλίπετρας
-Ι.Μ. Αγίων Πάντων Παλατιτσίων
Με την τέλεση των διπλών ακολουθιών και των αγρυπνιών δίνεται η δυνατότητα 

εκκλησιασμού και σε εκείνους που δεν μπορούν να εκκλησιασθούν νωρίς το πρωί τα 
Χριστούγεννα.

Μέγας Εσπερινός Χριστουγέννων
Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, στις 6 το απόγευμα 

στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας θα τελεσθεί ο Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός των Χριστουγέννων χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ.κ. Παντελεήμονος.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αγρυπνία εορτής 
Χριστουγέννων

Αγρυπνία Χριστουγέννων θα τελεσθεί την Κυ-
ριακή 24 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αναλήψεως 
– Αγ. Νεκταρίου Βεροίας από την 21.00 και θα 
ολοκληρωθεί την 12.30 το βράδυ ανήμερα της 
Δεσποτικής εορτής τη Δευτέρα θα γίνει και δεύτε-
ρη ακολουθία 7.00-10.00.

H κίνηση του ΜητροπολίτηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

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

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



Όλες οι γενιές της 
ΟΝΝΕΔ… ξανά μαζί

Η  π ρ ω τ ο -
β ο υ λ ί α  τ ο υ 
Γ ρ α μ μ α τ έ α 
της ΝΔ Λευτέ-
ρη Αυγενάκη 
και του πρώην 
Προέδρου της 
ΟΝΝΕΔ Γιάν -
νη Κουλιζάκου 
να μαζευτούν 
όλα τα στελέχη 
της ΟΝΝΕΔ απ’ 
όλες τις γενιές, 
πέτυχε. Ο κό-
σμος πολύς. Το 
κέφι στα ύψη, 
ξεχωριστές ανα-
μνήσεις, μεγάλη 
συγκίνηση και 
βέβαια σε τέ-
τοιες συναντή-
σεις κυριαρχούν 
πάντα οι «απί-
στευτες ιστορί-
ες» από τους 
κοινούς

αγώνες στις 
φοιτητικές και 
όχι μόνο αίθου-
σες.

Την Πέμπτη 21 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση όλων των παλαιών 
κεντρικών στελεχών της ΟΝΝΕΔ αλλά και των σημερινών στελεχών, στα Βοτσαλά-
κια της Καστέλας στο Πειραιά.

«Εμβληματικές» για την εποχή τους προσωπικότητες της οργάνωσης, πρώην 
πρόεδροι ΟΝΝΕΔ έδωσαν το παρών, όπως ο Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο Γιάννης 
Κουλιζάκος, ο Πάνος Σιδέρης, ο Δημήτρης Μαραβέλιας, ο Γιάννης Οικονόμου, ο 
Γιώργος Παπανικολά-
ου, ο Σάκης Ιωαννί-
δης, Κώστας Δέρβος, 
Κώστας Κατσαφά-
δος, Ανδρέας Κα-
τσανιώτης, Διονύσης 
Σταμενίτης, Δημήτρης 
Κάρναβος ,  Ν ίκος 
Χαρδαλιάς, παλιά μέ-
λη της εκτελεστικής 
επιτροπής και της 
κεντρικής επιτροπής 
της ΟΝΝΕΔ..

Η χαρά και η συ-
γκίνηση για όλους 
ήταν μεγάλη, όπως 
φαίνεται και στις φω-
τογραφίες. Μπορεί να 
διαφώνησαν και να 
συγκρούστηκαν πο-
λιτικά στο παρελθόν, 
μπορεί να διαφώνη-
σαν σε πολιτικά και 
άλλα ζητήματα, όμως 
η κοινή τους αφετη-
ρία είναι και παραμέ-
νει η ΟΝΝΕΔ και αυ-
τό είναι το σημαντικό-
τερο, όπως έλεγε και 
ο Λευτέρης Αυγενά-
κης. Όλοι μαζί έδω-
σαν ραντεβού στους 
αγώνες που έρχονται 
με στόχο: Ισχυρή κυ-
βέρνηση η Νέα Δη-
μοκρατία και Πρωθυ-
πουργός ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Παράξενα, φίλοι αναγνώ-
στες, θα αντηχήσει και φέτος το 
αγγελικό μήνυμα στο σύγχρονο 
ταραγμένο και σπαρασσόμε-
νο κόσμο. Και είναι επόμενο. 
Πώς μπορεί να γίνεται λόγος 
για μεγάλη χαρά σε μια ανθρω-
πότητα, που κυβερνιέται από τη 

σκοπιμότητα, την ακάθαρτη διπλωματία και το νόμο της 
ζούγκλας;

Ποια χαρά να ανθίσει στα χείλη των παιδιών, των 
μανάδων, των συζύγων, που γνώρισαν τη φρίκη του 
πολέμου, το δράμα του ξεριζωμού, της ορφάνιας, της 
προσφυγιάς και στέκονται δίπλα μας;

Η χαρά προϋποθέτει την ειρήνη και σήμερα το φά-
σμα του τρόμου πλανιέται δίπλα μας απειλητικά. Η ειρή-
νη φυγαδεύτηκε από τους ανθρώπους, γιατί φυγαδεύ-
τηκε από τις καρδιές. Η χαρά προϋποθέτει την ελπίδα 
και ο άνθρωπος της αποστασίας δεν ελπίζει στον ζώντα 
Θεό. Γι’ αυτό και ζει με αχώριστη συντροφιά το άγχος 
και την ελπίδα.

Η χαρά προϋποθέτει εσωτερική ηρεμία και ψυχική 
γαλήνη και αυτός ζει σε ατμόσφαιρα αβεβαιότητας και 
ταραχής. Αναπνέει φόβο και εμφανή αγωνία. Ζητάει 
τα πλούτη μακριά από το Χριστό. Και υποφέρει μέσα 
στα πλούτη της πνευματικής του φτώχειας. Αρνείται να 
γονατίσει μπροστά στη φτωχική Φάτνη και να αποθέσει 
εκεί το βάρος των αμαρτιών, που τον συνθλίβει.

Όμως, το αγγελικό μήνυμα της ειρήνης και της χαράς 
αντηχεί και σήμερα. Πολλοί θα το ακούσουν τις άγιες 
ημέρες που έρχονται. Πόσοι όμως θα το ενωτισθούν; 
Μονάχα όσοι έχουν απλωμένες τις ευαίσθητες κεραίες 
της ψυχής στα μηνύματα του ουρανού. Οι απλές και κα-
θαρές και ανυπόκριτες καρδιές. Αυτές που δε ζητούν το 
χρυσό, αλλά το Χριστό. Όσες πεινούν και διψούν δικαιο-
σύνη, την τιμιότητα, την ειλικρίνεια και όχι την αδικία, την 
υποκρισία, την απάτη: οι εν υποκρίσει ψευδολόγοι (Α΄ 
Τιμοθ. Δ, 2).

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μια σύντομη χαρά. Είναι 
η πηγή της χαράς, διότι «Ο Λόγος σαρξ εγένετο και ε-
σκήνωσεν εν υμίν» (Ιωάν. Α΄ 14). Δεν είναι ένα μακρινό 
παρελθόν, ένα παρόν και ένα μέλλον. Γιατί ο Χριστός 
και σήμερα έρχεται ανάμεσά μας. Από μας εξαρτάται η 
Γέννησή του να γίνει η αναγέννησή μας, η πηγή της χα-
ράς μας, η ειρήνη του κόσμου.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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ΑΔΑ : Ω1ΗΘΩ9Ο-ΩΗΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. μελέτης:69/17
Aρ. έργου:15/17 Βέροια 21/12/2017 

Αρ. Πρωτ.  47225  
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ» 

 1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ» με προ-
ϋπολογισμό μελέτης 3.400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων 
Οδοποιίας με προϋπολογισμό 2.741.935,48 € (δαπάνη εργασι-
ών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα). 

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV : 45221111-3. Κωδικός 
NUTS: EL 521

3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της δια-
κήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας 
του φορέα (www.veria.gr). καθώς και μέσω της διαδικτυακής 
πύλης του www.promitheus.gov.gr. 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερο-
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 
09/02/2018 ημέρα Παρασκευή και  ώρα λήξης της υποβολής 
των προσφορών 09:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των 
προσφορών και ώρα 11:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής 
της  προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί 
τοις εκατό  για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογι-
σμού της μελέτης  σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
προσφορά) και οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών 
του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα  σε ακέ-
ραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)  

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι: 
    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-

σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Έ-
νωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία τάξη και κατηγορία τάξη και κατηγορία Γ. Προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι  αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημο-
πρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί του προϋ-
πολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. πενήντα τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (54.839,00 €) και θα απευθύ-
νεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο 
των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερο-
μηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο 72 παρ. 1α  
του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι την 09/12/2018 

8.Το έργο χρηματοδοτείται από ΔΩΡΕΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙ-
ΟΥ + ΣΑΤΑ με Κ.Α. 02.30.7323.026 (2017)  Το έργο υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κρατήσεις και προκαταβολή δε θα χορη-
γηθεί.

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες 

10.Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασ-
σον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις 
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 
του Ν.4412/16).

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Αριστομένης Λαζαρίδης

Η μεγάλη χαρά
«Ιδού Ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην,

ήτις έσται παντί των λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον 
σωτήρ, ος εστί Χριστός Κύριος»   (Λουκ. β΄ 10-11)

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο 
Βλάχων Βέροιας 

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της Κυριακής 
10-12-2017, συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 15-
12-2017, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος 
συμβούλου Δημητρίου Πίσκου, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Γιάννης Μητριτώνης
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Πίσκος
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Τσίρης
Ειδικός Γραμματέας: Μαρία-Χριστίνα-Καραγιάννη
Ταμίας: Τασούλα Πίσκου
Υπεύθυνη γυναικών: Αθηνά Σιαμίκου—Τίκα
Μέλη: Χάιδω Ζήση, Τασούλα Αναστασίου, Νίκος Μιχα-

ηλίδης–Κουτόβας
Για την Ε.Ε.:
Αγορίτσα Τζήμα, Πέτρος Μπέκας, Νούλη Αναστασίου
Αντιπρόσωποι για την Π.Ο.Π.Σ.Β.:
Γιάννης Μητριτώνης, Δημήτρης Πίσκος, Γιώργος Τσίρης

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
στο  Δημαρχείο Αλεξάνδρειας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ‘’ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ’’, το 
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου και στις 8.00 μ.μ. στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας 
θα πραγματοποιηθεί  η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  των χορωδιών ‘’Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ’’ και ‘’ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ’’



Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα
Μουσικοπαιδαγωγός - 
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Δεν υπάρχει πτυχή της ζω-
ής μας, στην οποία να μην ε-
μπεριέχεται το τραγούδι.

Από τον θρήνο, στο κάλε-
σμα της γέννησης, σε έναν μα-
γικό κύκλο.

Η δύναμη της μουσικής ξεσηκώνει τους μικρούς κυρίως, 
αλλά και μεγάλους, αλλάζοντάς τη διάθεσή τους και τους κάνει 
να νιώθουν πιο ανοιχτοί, χαρούμενοι και ζωντανοί. Ανάλογη 
επίδραση έχει παρατηρηθεί και στη ζωή των αν-
θρώπων της «τρίτης ηλικίας»(60-75 ετών).

Μια συναρπαστική έρευνα, αποδεικνύει ότι η 
μουσική εξακολουθεί να προσφέρει ισχυρές δυνα-
τότητες στην ενίσχυση της υγείας και της ευημε-
ρίας στην τρίτη ηλικία. Η ενεργή παραγωγή μου-
σικής έχει βρεθεί ότι αποτελεί πηγή ενισχυμένης 
κοινωνικής συνοχής, απόλαυσης, προσωπικής 
ανάπτυξης και ενδυνάμωσης και συμβάλλει στην 
ανάκαμψη από την κατάθλιψη και τη διατήρηση 
της προσωπικής ευεξίας σε αυτό το στάδιο ζωής 
των ενηλίκων. Σε ένα πλαίσιο όπου το προσδόκιμο 
ζωής στην ηλικία των 65 ετών αυξάνεται με ταχείς 
ρυθμούς και παρόλο που αυξάνεται ο αριθμός των 
ηλικιωμένων που ζουν μεμονωμένα, η έρευνα μας 
δίνει σημαντικές πληροφορίες στην κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο η πρόσβαση στην ενεργή 
μουσική μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ηλικιω-
μένων. 

Η μουσική, σύμφωνα με τους Iwasaki και Shank 
είναι μία από τις πολλές καλλιτεχνικά σημαντικές 
και δημιουργικές δραστηριότητες αναψυχής που 
είναι πνευματικά αναζωογονητικές και προάγουν την αυτοεκδήλωση.

Σε έρευνα του Forssen το 2007 σε ένα νοσοκομείο της Σουηδίας, 
οι 60 συμμετέχοντες ηλικίας 60-75 ετών χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. 
Η μια ομάδα οργανώθηκε σε χορωδιακό πλαίσιο, τραγουδώντας, παί-
ζοντας όργανα και ακούγοντας μουσική σε διάφορες στιγμές της καθη-
μερινότητάς τους. Η δεύτερη ομάδα, η ομάδα ελέγχου δεν είχε κάποιο 
μουσικό ερέθισμα λειτουργώντας ανεξάρτητα στην καθημερινότητά 
τους. Η πειραματική ομάδα συμμετείχε σε μουσικές συναντήσεις δύο 
φορές την εβδομάδα για πέντε εβδομάδες όπου τραγουδούσαν γνω-
στά τραγούδια και χρησιμοποιούσαν απλά κρουστά για συνοδεία και 
ηχητικά εφέ. Σε αυτό το διάστημα σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις 
μεταξύ της πειραματικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της θετικότε-
ρης ικανοποίησης από τη ζωή, αλλά και της μουσικής ιδέας. Η σχέση 
μουσικής και ποιότητας ζωής, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 
εμπιστοσύνης εμπλουτισμένης με μια αίσθηση ολοκλήρωσης, αποδό-
θηκαν σε αυτήν την εμπειρία της ενεργού μουσικής παραγωγής. Το 
μουσικό υπόβαθρο δεν έκανε τη διαφορά. Η μουσική είχε νόημα και 
σημασία τόσο στη ζωή των επαγγελματιών μουσικών, των ερασιτε-
χνών δημιουργών μουσικής όσο και των αρχαρίων. Και ενώ η κοινή 
άποψη είναι πως υπήρχαν όρια όσον αφορά τη μουσική εξέλιξη σε 

συμμετέχο -
ντες μεγαλύ-
τερης ηλικίας 
και δεν είναι 
σε θέση να 
αποκτήσουν 
νέες γνώσεις 
και δεξιοτε-

χνίες, η έρευνα απέδειξε πως οι ηλικιωμένοι, μπορούν να μάθουν ή 
να συνεχίσουν να αναπτύσσονται μουσικά, όταν βρίσκονται σε ομά-
δες στις οποίες αντιμε-
τωπίζονται ως ικανοί και 
λειτουργούντες ενήλι-
κες, υποστηρίζοντας ότι 
αυτό αποδεικνύεται και 
από τη συνεχή πλαστι-
κότητα του εγκεφάλου 
και στο γεγονός ότι η 
δεξιότητα στη μουσική 
οργάνωση, μπορεί να 
αντισταθμίσει τη μειω-
μένη αποτελεσματικό-
τητα της μνήμης.

Οι ίδιοι συμμετέχο-
ντες, αναφέρθηκαν στη 
χορωδία, ως έναν ενδυ-
ναμωτικό και πλούσιο 
εκφραστικό χώρο, όπου 
τα μέλη των χορωδιών 
ήταν σε θέση όχι μόνο 
να αλλάξουν τον τρόπο 
σκέψης τους την καθη-
μερινότητά τους, αλλά 
και να αλλάξουν την κα-
θημερινή πραγματικό-
τητά τους.
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Ο ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΗΣ 
ΛΕΕΙ ΚΑΛΑΝΤΑ...

Άγιε μου Βασίλη
Θέλω δυο λέξεις να σου πω! 

Πώς λέμε, 
δένδρα αειθαλή για πάντα
Πώς λέμε 
τι ωραία φυσά το αεράκι της μνήμης;
Πώς λέμε 
τί λαιμαργία έχεις με το μέλλον…
Πώς λέμε
Αρχιστράτηγος είν`η καρδιά;
Πώς λέμε
εμπορικό καΐκι σημαιοστολισμένο;
Πώς λέμε
αποδημούν αισθήματα;  
Πώς λέμε
ο Παπαδιαμάντης λέει τα κάλαντα
Πώς λέμε
πόσα ιστιοφόρα κυβερνούν οι πόθοι σου;
Πώς λέμε
σαν γιαγιά που θυμάται καλές πράξεις…
Πώς λέμε
τι ωραία που είναι τα κορδελάκια των μαθητριών;
Πώς λέμε
μόλις έκλεισε τα 14 το καλοκαίρι…
Πώς λέμε
38 φιλαρμονικές λένε τα κάλαντα στη γειτονιά μου
Πώς λέμε
Άγια Νύχτα μείνε μαζί μας ακόμη λίγο….

Άγιε μου Βασίλη 
είπα περισσότερες από δυο λέξεις
γι` αυτό θα γράψω πως τάχατις εσύ πρόσθεσες κι` άλλες…

Καλά Χριστούγεννα  σ` όλους σας!
Γιάννης Ναζλίδης

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ «ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Χρόνια Πολλά



Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

την προηγούμενη εβδο-
μάδα, γνωρίζω ότι αρκετούς 
στενοχώρησα πληκτρολο-
γώντας για χάρο και κάσες. 
Η αλήθεια πάντα ζορίζει, για 
αυτό και οι πολιτικοί μας έ-
χουν κόψει κάθε επαφή μα-

ζί της.
Γιατί όμως φίλε μου, στενοχωρήθηκες. 
Εσύ δεν είσαι που «χώνεσαι» στην τράπεζα με 

πλάγιο τρόπο και μου παίρνεις τη σειρά μου.
Εσύ δεν είσαι που πάντα βιάζεσαι και κοιτάς πώς 

να κάνεις μόνο τη δουλειά σου, χωρίς να λογαριά-
ζεις τίποτα;

Εσύ δεν είσαι που στέλνεις σε θέσεις κλειδιά τον 
κάθε ανεπάγγελτο (καταλαβαίνεις τι εννοώ!).

Και για να γίνω περισσότερο κατανοητός, πες 
μου σε τι διαφωνείς από τα ακόλουθα:

«οι Ελβετοί σκαρφαλώνουν στα βουνά τους, όχι 
στις θέσεις και στα αξιώματα. Εκεί ανεβαίνουν σι-
γά-σιγά, με τον τίμιο μόχθο τους. Εδώ αισθάνεσαι 
την ανάγκη ολοένα να τρίβεις τα μάτια σου, καθώς 
αντικρίζεις τους άδειους και τους κούφιους σε πε-
ρίβλεπτους θώκους. Ποιο παράδειγμα να προσφέ-
ρουν στους νεότερους οι θεαματικές αυτές ορειβα-
σίες. Καμιά φορά δεν είναι μήτε ορειβασίες, γιατί 
συμβαίνει ένας τίμιος άνθρωπος, αποφασισμένος 
να μοχθήσει, να παίρνει σιγά σιγά την πλαγιά και να 
σιμώνει σε κάποια κορφή. Και ενώ την έχει βέβαιη 
την κορυφή, κατεβαίνει από τον έβδομο ουρανό της 
εύνοιας ο αλεξιπτωτιστής και του παίρνει τη θέση 
και τον αφήνει να κατρακυλήσει στους πρόποδες 
γεμάτος απογοήτευση και αμηχανία. Και ο τίμιος άν-
θρωπος αναρωτιέται: «αντί να προσπαθώ να γίνω 
καλύτερος, δεν είναι ωφελιμότερο να καλλιεργώ τις 
χρήσιμες γνωριμίες, και να εκμεταλλεύομαι επιδέξια 
τις περιστάσεις;»

Αυτά έγραφε ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος  στις 8 Ια-
νουαρίου 1967.

Σε κάποιο άλλο άρ-
θρο του ο συγγραφέ-
ας τόνιζε: « … αυτός ο 
Ελληνισμός, που δεν 
έχει καμία σχέση με 
τις εθνικοφροσύνες και 

τους πατριωτισμούς των αποβρασμάτων της Ελλη-
νικής γης, είναι και τώρα και πάντα η ύστατη ελπίδα 
και η μεγάλη παρηγοριά» και συνέχιζε:

«με κούφια λόγια και με σιχαμερές πραγματοποι-
ήσεις δεν παιδαγωγούνται τα έθνη. Ο αποτυχημένος 
δικηγόρος που μεταβάλλεται σε επαγγελματία της 
πολιτικής, αυτός είναι ο νεοελληνικός κανόνας, η 
άρνηση κάθε συνέπειας, κάθε ορθοφροσύνης, κάθε 
αληθινής καλλιέργειας, ο καυχησιολόγος, ο ιταμός, 
ο αμετροεπής, ο μικροπρεπής, ο συμφεροντολόγος, 
ο ξένος προς κάθε ανάταση, συχνά ο ύπουλος και 
ο βδελυρός, ο ριζικά ανθηρωικός είναι πραγματικά 
ακατανόητο που παίρνει επάνω του τη συντριπτική 
ευθύνη να νομοθετήσει και να κυβερνήσει. Ας είμα-
στε ειλικρινείς. Και ας αναρωτηθούμε: ποια εταιρία, 
ποιο ανώτατο ίδρυμα, ποιος οργανισμός κοινής ω-
φελείας, ανεπηρέαστος και αυτόβουλος, όχι δουλω-
μένος σε πολιτικές επεμβάσεις, θα χρησιμοποιούσε 
ποτέ, τους περισσότερους «πατέρες του έθνους» ως 
ανώτατα στελέχη του; Ανάμεσα στη νεοελληνική πο-
λιτική ηγεσία υπάρχουν πολυάριθμα απορρίμματα 
των επιστημών και των άλλων επιδόσεων. Πώς να 
προκόψει ο τόπος με τα απορρίμματα; Και πως να 
μην έχει αναλάβει μόνη της πια η Ελλάδα την επιβί-
ωσή της «ερήμην των Ελλήνων»;  

Αυτά γραφτήκανε στις 22 Φεβρουαρίου του 1967.

Κατά συνέπεια φίλοι μου, από τη στιγμή που τα 
προβλήματα έχουν επισημανθεί εδώ και δεκαετίες 
και ουδείς ασχολήθηκε με την επίλυσή τους, είναι 
μάταιο να ψάχνουμε για άλλοθι.

Έλληνα, ξύπνα δεν φταίνε μόνο οι άλλοι.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ.
όταν το καλοκαίρι ξυπνάνε τα ερπετά αρχίζουμε 

να φοβόμαστε.
όταν το χειμώνα ξυπνά ο Βούδας της Νέας Δημο-

κρατίας τι πρέπει να κάνουμε;

Στα χρόνια της 
μεγάλης  οικονο-
μικής κρίσης  και 
των μνημονίων, οι 
πολίτες αμήχανοι 
παρακολουθούν να 
ανατρέπονται με 
συνοπτικές διαδι-
κασίες, κοινωνικές 

και θεσμικές κατακτήσεις πολλών δεκαε-
τιών, για την επίτευξη των οποίων δόθη-
καν σκληροί και επίπονοι αγώνες.

Η γενικότερη αβεβαιότητα λόγω της 
σοβούσας κρίσης, παραμερίζεται ωστόσο 
από την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα 
που πάντα κυριαρχεί αυτές τις ημέρες, σε 
συνδυασμό με την επιστροφή στις παρα-
δοσιακές οικογενειακές αξίες.  

Η εορταστική αίσθηση των ημερών 
και η οικογενειακή θαλπωρή με την ο-
ποία συνειρμικά συνδέονται οι γιορτές 
των Χριστουγέννων, φέρνουν στην καθη-
μερινή επικαιρότητα  περιπτώσεις συναν-
θρώπων μας  που η γενικότερη κρίση και 
η ιδιαιτερότητα του βίου, έχουν οδηγήσει 
σε κοινωνική απομόνωση.

Οι συνάνθρωποι μας αυτοί, είναι  ως 
επί το πλείστον ηλικιωμένοι που ζουν 
μακριά από τις οικογένειές τους, οι οποίοι 
συνήθως πάσχουν από χρόνια νοσή-
ματα και που ο καθένας έχει τη δική του 
πονεμένη ιστορία,  που συνδυάζεται με 
τις  συνέπειες των ατυχών προσωπικών 
επιλογών του ή των απρόβλεπτων εμπο-
δίων που επιφυλάσσει η ζωή.

Οι συνάνθρωποί μας  αυτοί περνούν 
δύσκολα,  με στερήσεις  που δεν μπορεί 
να στηρίξει το εισόδημά τους, ενώ με 
μεγάλη δυσκολία κατορθώνουν  να προ-
μηθεύονται είδη βασικής επιβίωσης.     

Αρκετοί από αυτούς βρίσκουν κατα-
φύγιο και θαλπωρή σε κάποια ιδρύματα 
όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας, ενώ άλλοι 
υποστηρίζονται από  φιλανθρωπικές ορ-
γανώσεις και προγράμματα κοινωνικής 
και προνοιακής πολιτικής.

Υπάρχουν όμως και κοινωνικά απο-
μονωμένοι συνάνθρωποί μας, που παρά 
την δυσχερή κατάστασή που έχουν βρε-
θεί,   διατηρούν με τον δικό τους τρόπο 
την αξιοπρέπειά τους  και σηκώνουν μό-
νοι τους τον σταυρό της κοινωνικής τους 
απομόνωσης. 

Αυτοί  μπορεί να είναι κάποιοι  συνάν-
θρωποι μας που έχουν χάσει το σύντρο-
φό της ζωής τους, που είναι άκληροι, που 
ίσως  έχουν εγκαταλειφθεί από τους οι-
κείους τους,  που πιθανώς έχουν υποστεί  
οικονομικές ζημίες και έχουν αποστερηθεί  
της περιουσίας τους, που έχουν βρεθεί 
μακριά από τον τόπο τους, που είναι ά-
νεργοι, που είναι χρονίως πάσχοντες, 
που είναι άποροι.

Έτσι μέσα στο γενικότερο εορταστικό 
κλίμα, με τα υποτονικά χαρακτηριστικά 
λόγω της κρίσης, οι απομονωμένοι  αυτοί 
συνάνθρωποί μας  περνούν απαρατήρη-
τοι και αποστερούνται το σημαντικότερο 
δώρο που μπορεί κάποιος να προσφέρει 
τις μέρες αυτές, την απλή ανθρώπινη 
επαφή και τον παρήγορο λόγο.

Τους συνανθρώπους μας αυτούς  δεν 
θα τους επισκεφθούν τις μέρες αυτές εκ-
πρόσωποι των Αρχών και των Φορέων 
για να τους προσφέρουν δώρα και ευχές. 
Η επικαιρότητα δεν πρόκειται να ασχολη-
θεί με αυτούς. Ούτε και οι ίδιοι θα επιδι-
ώξουν να προβάλλουν την απομόνωσή 
τους. 

Ο καθένας αν πραγματικά κοιτάξει με 
ενδιαφέρον στον εγγύς  περίγυρο θα ανα-
γνωρίσει αυτούς τους συνανθρώπους μας. 

Είναι αυτοί που τους βλέπουμε κάθε 
ημέρα να προχωρούν αμίλητοι, αργά και 
διστακτικά, με τη θλίψη και την πικρία ζω-
γραφισμένη στο πρόσωπό τους. 

Τα Χριστούγεννα που είναι κατ εξοχήν 
Γιορτή της Αγάπης,  έρχονται ανεξαίρε-
τα για  όλους τους ανθρώπους. Και οι 
κοινωνικώς απομονωμένοι συνάνθρω-
ποί μας  δικαιούνται το μερίδιο τους από 
τη θαλπωρή των ημερών με την απλή 
ανθρώπινη ζεστασιά και τον παρήγορο 
λόγο.

Αυτά τα πολύτιμα δώρα  δεν κοστίζουν 
τίποτα σε αυτόν που τα προσφέρει ενώ 
σε αυτόν που τα δέχεται αποτελούν ανε-
κτίμητο θησαυρό 

Αυτά μπορεί να τα προσφέρει ο καθέ-
νας. Ο γείτονας, ο ξεχασμένος συγγενής  
ή και ο απλός γνωστός.

Με αυτή την εκδήλωση Αγάπης,  θα  
παραμεριστεί η  μιζέρια της οικονομικής 
κρίσης  και τα Χριστούγεννα θα είναι πιο 
ανθρώπινα και πιο χαρούμενα για όλους.

9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 23-24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η Χριστουγεννιάτικη 
θαλπωρή 

στην εποχή της κρίσης

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Εορταστικό Πρόγραμμα  
2017 -2018 :

Σάββατο: 23.12.2017   09:00-16:00 

Κυριακή: 24.12.2017   11.00-17.00

Δευτέρα: 25.12.2017    ΑΡΓΙΑ

Τρίτη:  26.12.2017       ΑΡΓΙΑ

Τετάρτη: 27.12.2017   09:00-14:00  17:00 – 21:00

Πέμπτη: 28.12.2017   09:00-14:00  17:00 – 21:00

Παρασκευή: 29.12.2017 09:00-14:00  17:00 – 21:00

Σάββατο 30.12.2017     09:00- 16:00 

Κυριακή 31.01.2017     11.00-17.00

Δευτέρα 01.01.2018     ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ  02.01.2018       ΚΛΕΙΣΤΑ

ΞΥΠΝΑ, ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ 
ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΛΛΟΙ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
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Ο Α.Π.Σ. Φίλιππος 
Βέροιας – Τμήμα Ρυθ-
μικής Γυμναστικής 

πραγματοποίησε την καθιε-
ρωμένη Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή του με τίτλο «Χρι-
στούγεννα στον Κόσμο», 
την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 
και ώρα 20.30, στο Φιλίπ-
πειο Κλειστό Γυμναστήριο 
(Σάλα).

Την εκδήλωση χαιρέτησε ηΠρο-
πονήτρια Ηρώ Χαβιαροπούλου, ο
Πρόεδρος τουΤμήματοςΝίκοςΠα-
πανότας και οΠρόεδρος τηςΑθλη-
τικήςΈνωσηςΣωματείωνΓυμναστι-
κήςΒορείουΕλλάδος.(Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.)
ΧρήστοςΨαθάς.

Οι θεατές απόλαυσαν ένα όμορ-
φο ταξίδιστονκόσμο.Μίαπεριπλά-
νησησεπολλέςπεριοχές τουπλα-
νήτημας,μεταέθιμακαιτιςγιορτές
πουσυνοδεύουνταΧριστούγεννα.

Ηεκδήλωσηξεκίνησεμετοτμήμα
τωνμικρώνπαιδιώνκιέκλεισεμετο
αγωνιστικότμήμαρυθμικής.

Στο τέλος τηςπαράστασηςαπο-
νεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα
και μετάλλια σε όλα τα παιδιά και
πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της
λαχειοφόρουαγοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝΤΜΗΜΑΤΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ23ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:
Οι αθλητές τηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρου Βέροι-

ας θα αγωνιστούν σε φιλικούς αγώνες στο γήπεδο
Νησίου με τους αθλητές τηςΑκαδημίας τουΑστέρα
Αλεξάνδρειας.

Οι ποδοσφαιριστές τηςΑκαδημίας θα μετακινη-
θούνμελεωφορείοκαιθαπρέπειναβρίσκονται:

ΣτάσειςκαιΓραφείαΣυλλόγου:9.30’.
Ώραέναρξηςαγώνων:11.00’(3ημίχρονατων25’)
Ώραλήξηςαγώνων:12.45’
ΑναχώρησηαπόγήπεδοΝησίου:13.00’

12 23-24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

Η Σχολή Ποδοσφαίρου 
Α.Ε.Π. Βέροιας – «Στέφανος Γαϊτάνος» 

σας προσκαλεί στο χριστουγεννιάτικο χορό 
που θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017, 
ώρα 21:00μ.μ. 

στον πολυχώρο «Ελιά» (Sala)

Ελάτε όλοι να υποδεχτούμε τις φετινές γιορτές με 
κέφι  & καλή παρέα

«εκτός  έδρας  και με κανέναν αντίπαλο»!

Τα νέα της Ακαδημίας ποδοσφαίρου 
Βέροιας 

ΓιαακόμημίαχρόνιαμικροίκαιμεγάλοιαθλητέςστίβουτηςΓυμναστικήςΈνωσηςΝάουσαςείπανε
τακάλαντατηνΠέμπτητοβράδυστουςδρόμουςτηςπόλης,κάτωαπότουςήχουςτουπαραδοσιακού
ζουρνά.Οσύλλογος ευχαριστεί τον κ. ΓιώργοΜπιλιούρηπουυποδέχτηκε τουςαθλητέςμε το ζεστό
ρόφηματουστο‘’ΣΟΥΡΑ,ΣΟΥΠΑ&ΚΑΦΕ’’καιεύχεταισεόλουςκαλέςγιορτές,μευγείακαιεπιτυχίες!

ΚάλανταστηνπόλητηςΝάουσας
απότουςνεαρούςαθλητέςτηςΓΕΝ

Χριστουγεννιάτικοταξίδιστονκόσμο
μετοτμήμαΡυθμικήςΓυμναστικής

τουΦιλίππουΒέροιας



Ηλιος καυτός να στίβει τον ιδρώ-
τα κάτω απ’ την παχιά του γεροπλά-
τανου σκιά,τα χέρια απλωμένα,ατέ-
λειωτες ανασεμιές όσο γινόταν πιο 
πολύ αέρα να κρατάνε...

Ετι βαθιά το φρέσκο,το αδούλευ-
το να μπει,να δυναμώνει την πάλη 
του έναν προορισμό να βρει,σε μια 
δημιουργία του καινούργια να ται-
ριάζει. . 

Αγκάλες ανοιχτές στόματα αδει-
ανά μείνανε δίχως ήχο,ξεχείλιζαν τη 
γεύση τους τα χείλια σουφρωμένα 
ακόμα να θυμούνται τα φιλιά,που δε 

δοθήκανε ποτέ κι ας ήτανε στην άκρια της γλώσσας κι ας ήτανε 
στην άκρη της ψυχής...

Κατεβασμένα σύννεφα σκοτείνιαζαν ολόγυρα τον τόπο,ίσα να 
βγεί ένα κορμί από του ήλιου τη μεριά,ένα κορμί μονάχα,να πάρει 
φως να λάμψει όλη του η ομορφιά τη μέρα να φωτίσει.

Τρόπος δεν ήταν ν’αρνηθεί το ταίρι που είχε πλάσει χρόνια 
ολότελα δοσμένος κι όσο ψηλά μπορούσε περήφανα το κράταγε,-
πώς να διαβεί ετούτο το στενό με όλα τα βαριά φορτώματα από 
τα τόσα χρόνια,κι ας έδειχνε αλλιώς.. .

Κοντοστεκότανε στο δρόμο κάθε τόσο,δεν έπαιρνε απόφαση 
εμπρός να πάει; πίσω να γυρίσει; δεν μπόραγε να πει..

Αλίμονο σ’εκείνους που διστάζουν,έλεγε και ξανάλεγε,και μες 
τον πόνο προχωρούσε τα χέρια του σφιχτά,γροθιές στο παρελθό-
ν,το μέλλον να χαϊδεύουν.

Ακόμα πορευόταν εκεί που τέλειωναν της μοναξιάς τα βράδυα 
τα θλιμμένα,τα μνήματα της θύμησης να προσπερνάει ένα ένα,-
φτάνοντας και μη στου κόσμου του το τέλος.

Αποχαιρέταγε τις φλογερές χαρές που μπόρεσε να νιώσει έτσι 
που τρέχανε καυτές στο αίμα θρέφοντας την ψυχή η κάθε μια 
πρωτόφαντη,κι ας ήταν ίδιες οι αιτίες.

Πρόσωπα τσακισμένα απ’το χρόνο προβάλουνε ακόμα θαρρε-
τά,τι να γυρεύουν τάχα;

Χάραμα άξαφνο ροδαλό,κυκλαμινί θαρρείς εγέμισε τον ουρανό 
ένας καινούργιος ήλιος,βαθειά ανασεμιά ως να  φανερωθεί σιγά 
σιγά και να χαμογελάσει.

Ανατολή και δύση μάζευε τούτες τις εικόνες μία μία και τις ξα-
νάβλεπε μετά  την πρώτη με το χρώμα απαλό ν’απλώνει τη χαρά 
σαν χάδι,τη δεύτερη με το βαθύ της κόκκινο σιγά σιγά να σκοτει-
νιάζει ,όσο να πέσει το σκοτάδι,όλα στο μαύρο να ντυθούν. 

Με τη ματιά να σέρνεται στα περασμένα κάστρα πούχε στή-
σει,στην άμμο και στο πρώτο κύμα γκρεμιστήκαν, πάλευε να τα 
ξαναστήσει,αγκομαχώντας,γοργές ανασεμιές,βαρύ λαχανητό..

Ανασεμιά,όσο γεμίζανε ξανά τα στήθια να πλημμυρίσουν γύ-
ρευε,με την υποδοχή στα χείλια,έτοιμα να δεχτούν κάτι καινούρ-
γιο,τη συλλογή με τις εικόνες της χαράς στα χρόνια να γεμίζουν..

Εικόνες πλούσιες με την ψυχή ζωγραφισμένες στο κορμί που 
τις δεχόταν σαν αύρα δροσερή στην κάψα του καλοκαιριού..

Ακίνητες μορφές δε βγάζαν λέξη,ερχότανε μια μουσική ανάλα-
φρη,και έφευγε,δεν άφηνε σημάδια το πέρασμα μονάχα τραγου-
δούσε.

Σέρνονταν γύρω οι ματιές,σαν προβολέας μες τη νύχτα δάχτυ-
λο φωτεινό ολόγυρα να ψάχνει πού να τις ακουμπήσει γύρευε να 
βρει,κι απόμεινε να ψάχνει ακόμα...

Ακόμα μια ανασεμιά έλεγε θα τον βγάλει απάνω στην κορφή 
σαν άλλοτε να αγναντεύει,να βρίσκει τα κυκλάμινα,τις μαργα-
ρίτες,τα δέντρα τα μεγάλα με τις κουφάλες τις βαθιές που μέσα 
τους χωρούσαν μιαν αγκαλιά κορμιά,μιαν αγκαλιά αγάπες,μόνιμες 
ή προσωρινές το ίδιο,να τις χωράνε μοναχά χωρίς να τις αγγί-
ζουν,και να γελάνε ύστερα σαν μένανε τα χέρια αδειανά ακόμα να 
τις ψάχνουν.

Κάπου εκεί κοντά ένα ρυάκι κύλαγε το λιγοστό νερό του μια 
συντροφιά,τάϊσμα της ελπίδας μοναχά και των πουλιών ξεδίψα-
σμα να δίνει,γάργαρο,διάφανο το νερό του,στραφτερό,να λά-
μπουνε οι πέτρες στο βυθό του.

Βούταγεαν μέσα του χρώματα μαραμένα και δυναμώνανε ξα-
νά,προβάλανε σαν άλλοτε ωραία σαν καινούργια..

Ισαμ’εδώ τούλεγε μια φωνή, θα φτάσεις,κι έσφιγγε την καρδιά 
του δυνατά και προσευχόταν ακόμα ν’ανεβεί με το κορμί του όλο..

Το φτάσιμο δεν άξιζε πολύ,ο πηγεμός μονάχα στην Ιθάκη,μπο-
ρούσε να χαρίσει τη χαρά που τόσο νοσταλγούσε.

Τη λιγοστή αγάπη που δινόταν στον καθένα,και κράταγε τόσο 
μονάχα,όσο κρατάει να διασχίσει μια ζωή το δρόμο της μέχρι το 
τέρμα,κι ακόμα να μην έχει φτάσει.

Η ευτυχία,ειν’όλες οι μικρές,ασήμαντες χαρούμενες στιγμές,-
που μέσα του αθροιστικά γεμίζαν την εικόνα.

Μεγάλη ευτυχία δεν εγνώρισε καμμιά ,μόνιμα να κρατάει όσο 
και να τις άπλωνε απόμεναν στιγμές,λίγο καιρό χαρίζανε και φεύ-
γαν.

Τι απομένει απ’όλ’αυτά αναρωτιόταν,δυσκόλευε η ανασεμιά 
στην ανηφόρα και η σκληρή απάντηση περίμενε στο τέλος.

Δεν ήταν τίποτ’άλλο,ίσως μονάχα η μουσική να βάσταγε α-
κόμα και να τον πλημμυρίζει ίδια με το δικό της  τρόπο,ποιός να  
ξαίρει.

Ο ήλιος ήτανε καυτός,έστιβε τον ιδρώτα  κάτω σπ’ την παχιά 
του γεροπλάτανου  σκιά,τα χέρια απλωμένα,βαθειές ανασεμιές,α-
κόμα ξεσηκώναν...
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Μένει έκθαμβος ο υμνογράφος Άγιος Κο-
σμάς, όταν βλέπει να συμβαίνει  ένα μυστη-
ριώδες και εκπληκτικό γεγονός που υπερ-
βαίνει την ανθρώπινη λογική. Ένα άσημο 
χωριό κοντά στην Ιερουσαλήμ, τη Βηθλεέμ( 
πόλη του άρτου) να γίνεται ουρανός, και 

η Παρθένος Μαρία να μετατρέπεται σε Χερουβικό θρόνο. Βλέπει 
τη  φάτνη μέσα στο σπήλαιο  να γίνεται ο τόπος όπου φιλοξενείται 
αυτός που τίποτε δεν μπορεί να τον χωρέσει, δηλ. ο Χριστός και 
Θεός. Αυτόν μας προτρέπει ο ιερός υμνογράφος  όλοι   υμνολογώ-
ντας να μεγαλύνουμε το όνομά του.   Ολόκληρος αυτός  ο πεζός  
ύμνος αποτελεί μια ομάδα τροπαρίων, τον  κανόνα που ψάλλουμε  
από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων και είναι  
έργο του Αγίου Κοσμά του Επισκόπου Μαϊουμά, παράλια πόλη της 
Γάζας .1  Προσπαθεί ο Άγιος Κοσμάς  να προβάλλει  με τη δική του  
ποιητική  φαντασία και έμπνευση το δόγμα της ενανθρωπήσεως 
του Χριστού στον κόσμο. Γνωρίζει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατα-
νόηση και η ερμηνεία του. Μένει έκθαμβος από το φως που εκπέ-
μπει το ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ με την παρουσία του θείου 
βρέφους. Γνωρίζει ακόμη, ότι εκείνη η σπηλιά, που ήταν κατοικία 
των ληστών  μετατρέπεται σε ουράνιο θόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
ληστές ήταν η τιμητική  συνοδεία του Χριστού επάνω στο Σταυρό. 
Την ημέρα εκείνη  ο πρώτος επισκέπτης του Παραδείσου  ήταν ο 
ένας από τους ληστές  που ομολόγησε την ταπεινότητά του πήρε το 
πρώτο εισιτήριο. «Η Παρθένος  Μαρία  στο σπήλαιο μεταβάλλεται 
σε χερουβικό ύμνο. Σε αυτόν τον άγνωστο τόπο μέχρι την ημέρα 
εκείνη  ήρθε  ο θεός και μας προτρέπει όλους  να σπεύσουμε να 
τον υποδεχτούμε. Γιορτάζοντας ο πιστός τα Χριστούγεννα ζει κάθε 
φορά ένα μεγάλο μυστήριο τη γέννηση της καινούργιας ανθρωπό-
τητας».2

Ο αρχαιολόγος που θα  μελετήσει καλά σήμερα την αρχιτεκτο-
νική και τον τρόπο χρήσης του Ναού των αρχαίων Ελλήνων και 
θα θελήσει να  τον συγκρίνει  με τον ναό των χριστιανών αμέσως 
θα προσέξει κάτι πολύ βασικό. Ο μεν αρχαίος ναός έχει όλο το 
διάκοσμο  και την καλαισθητική του από το έξω μέρος. Έχει τους 
ωραίους κίονες που τον περιβάλλουν και τα υπόστεγα που δημι-
ουργούνται και προορίζονται  για τους πιστούς να παρακολουθούν 
το τελετουργικό. Με τις ανάγλυφες μυθολογικές παραστάσεις στις 
ζωφόρους δίνεται μια εικόνα ομορφιάς.  Στο εσωτερικό του αρχαίου 
Ναού υπήρχαν μόνο το  άγαλμα του θεού στο οποίο ήταν αφιερω-
μένος ο ναός και το θησαυροφυλάκιο των δωρητών. Μόνο στους 
αρχιερείς επιτρεπόταν η είσοδος  στο εσωτερικό του ναού τις ημέ-
ρες των γιορτών και των εκδηλώσεων.

   Ο Χριστιανικός Ναός(ναίω =κατοιτώ) αντίστροφα δεν έχει 
τίποτε το αξιόλογο από την εξωτερική του πλευρά. Παραμένει ο πε-
ριβάλλοντας  τοίχος. Όλος ο διάκοσμος και ο στολισμός βρίσκονται 
στο εσωτερικό του ναού.   Μπροστά στο τέμπλο παριστάνονται οι 
απεικονίσεις του Χριστού της Παναγιάς. Στις δυο πλευρές του ναού 
παρακολουθούμε τους Αγίους εκείνους   που με τη ζωή τους και με 
τον άγιο βίο τους μαρτύρησαν το Χριστό και θεμελίωσαν το οικοδό-

μημα της εκκλησίας. Πρόσφεραν τις σάρκες τους βορά των άγριων 
θηρίων στα στάδια γι αυτό αποτελούν τη θριαμβέβουσα εκκλησία. 
Οι εκκλησιαζόμενοι πιστοί  όλων των εποχών αποτελούν  τη στρα-
τευόμενη εκκλησία. Είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα 
τον ανηφορικό δρόμο της αρετής και της δικαιοσύνης στο όνομα 
του Χριστού. Στο βάθος του ναού, στο ιερό βήμα, παριστάνεται η 
επιβλητική  μορφή και παρουσία της βρεφοκρατούσας εικόνας της 
Παναγίας. Αποτελεί τη σκάλα για τη μετάβαση των πιστών από τη 
γη στον ουρανό.  Στον τρούλο της εκκλησίας επάνω ψηλά   υπάρ-
χει εκεί  σε μεγάλη έκταση η εικόνα του Θεού Παντοκράτορα. Είναι 
έτοιμος να υποδεχτεί όλους εκείνους που τον πίστεψαν ακολούθη-
σαν τις εντολές του στη ζωή τους και περιμένουν τη δικαίωσή τους. 

        Όλα μέσα στην εκκλησία έχουν το δικό τους συμβολισμό 
και βοηθούν τους  ανθρώπους  ιχνηλατούντες  να επιτύχουν την 
προσέγγισή τους με το Θεό. Αυτά δεν γίνονται τυχαία. Όλα έχουν 
τη δική τους ερμηνεία . Οι αρχαίοι Έλληνες ενδιαφέρονταν για την 
εξωτερική ομορφιά και τη  σωματική διάπλαση του ανθρώπου.  
Αυτά τα προσόντα αποτελούσαν τα ιδεώδη της κοινής αντίληψης 
της εποχής εκείνης που είχε σχέση με τις ανάγκες ανδρείων πολε-
μιστών της πόλης. Αντίθετα η χριστιανική εκκλησία ενδιαφέρεται για 
τον έσω άνθρωπο, την ψυχή του. Αυτήν επιδιώκει να καλλιεργήσει 
με τις προσπάθειες και τους πνευματικούς της αγώνες  με την μυ-
στηριακή ζωή που κάνει στο χώρο του ναού.

    Για την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία η σωτηρία του αν-
θρώπου αποτελεί το επίκεντρο όλων των τελετουργικών της. Αδια-
φορεί για όλα εκείνα που ικανοποιούν πρόσκαιρα τις απεριόριστες 
σωματικές απολαύσεις με  τους στολισμούς των σπιτιών και των 
πόλεων με παντός είδους φωτιστικά και λαμπιόνια.  Αυτό βέβαια, 
δεν σημαίνει ότι  η εκκλησία παραγνωρίζει και τον ρόλο τον οποίο 
όλα αυτά παίζουν μέσα στην κοινωνία τις ημέρες των γιορτών. Συμ-
μερίζεται και συμμετέχει στις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. 
Αγωνίζεται, όμως, σύσσωμη η εκκλησία με τους κληρικούς της και 
με όλα τα παντός είδους φιλανθρωπικά  ιδρύματα που συντηρεί, να 
ανακουφίσει την σκληρή καθημερινότητα  των χριστιανών και την 
αγωνία της ψυχής των. Με το τελετουργικό των ημερών και με τα 
θεία κηρύγματά της θέλει να βοηθήσει τους χριστιανούς να υπο-
δεχτούν το θείο βρέφος με ταπεινή και καθαρή καρδιά. Πιστεύει η 
εκκλησία ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο χριστιανό να ζήσει 
και αυτός το μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Χριστού, αφού κα-
θαρίσει με το θείο λουτρό της εκκλησίας  το σπήλαιο της δικής του 
Βηθλεέμ μέσα του. Με την ευλογία της εκκλησίας επιτυγχάνει ο πι-
στός την επικοινωνία και την επαφή του με τον κόσμο του πνεύμα-
τος. Με τους θρησκευτικούς της ύμνους στοχεύει στη μεταρσίωση 
του ανθρώπου και τον οδηγεί στην πόρτα του παραδείσου Ο Χρι-
στός με τη Γέννησή του κατέβασε τον ουρανό στη γη και ανέβασε 
τη γη στον ουρανό. Καλεί όλους τους ανθρώπους και τον καθένα 
ξεχωριστά να σπεύσουν να τον προσκυνήσουν. 3. «Δεύτε ίδωμεν 
πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός..»

Χαρούμενες και ευτυχισμένες γιορτές
Βιβλιογραφία                                                  
1Οι Καταβασίες των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών του 

Αρχ. Συμεών Κούτσα εκδόσεις ΤΕΡΤΙΟΣ
2. Θεός στη Γη μας. Του Στέργιου Σάκκου. Εκδόσεις Απολύτρωσις
3.Έρως Ορθοδοξίας. Του Π. Β. Πάσχου. Εκδ. Αποστολικής Δια-

κονίας

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
« Μυστήριο ξένο ορώ και παράδοξον…» 

     Από τον Ειρμό της Θ΄ Ωδής των Καταβασιών των Χριστουγέννων 

Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Ανασεμιές

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας θα γίνει το Σάββατο 23 
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο, παρουσία του Μητροπολίτη.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Έναρξη
1.  Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη φιλαρμονική μπά-

ντα του Δήμου Βέροιας υπό τη διεύθυνση του κ. Χρυσοβαλά-
ντη Κυριακίδη:

Α) Άγια Νύχτα και σύγχρονα κάλαντα
Β) Ο μικρός τυμπανιστής
Γ) Τρίγωνα κάλαντα
Δ) Χριστουγεννιάτικα κάλαντα παραδοσιακά απ’ όλο τον 

κόσμο
2. Ποίημα «Για να κάνεις Χριστούγεννα» από τη μαθήτρια 

Μαρία Περόγλου της Β΄ Λυκείου
3. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες:

Α) Χριστουγεννιάτικα κάλαντα παραδοσιακά απ’ όλη την 
Ελλάδα

Β) Κάλαντα παραδοσιακά της Πρωτοχρονιάς
4. Θεατρική παράσταση: «Ο Σκρουτζ και το Πνεύμα των 

Χριστουγέννων»
5. Ποίημα: «Το Αλφάβητο των Χριστουγέννων» από τη 

μαθήτρια Ελένη Κουτρουμάνη της Β΄ Λυκείου
6. Χαιρετισμός - Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βέ-

ροιας, Ναούσης και Καμπάνιας κ. Παντελεήμονος.
Στη θεατρική παράσταση συμμετέχουν οι μαθητές: Πα-

ναγιώτης Σολάκογλου. Ανδρέας Κουκουρίκης, Ελισάβετ 
Κουκουρίκη, Νεφέλη Παπαλάμπρου, Χριστίνα Χαλκιά, Αστέ-
ριος Τσαμήτρος, Δημήτρης Κελεπούρης, Γιώργος Παπαδό-
πουλος, Γιώργος Καρανικολόπουλος, Νίκος Ζούρος, Νίκος 
Μουρατίδης, Σωτηρία Σολάκογλου, Map ία-Ελένη Σερρετά, 
Δέσποινα Μούσκα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή
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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

Το απόγευμα 
της Τετάρτης 
20 Δεκεμβρί-

ου, παρουσιάστη-
κε το Ημερολόγιο 
2018 του Πολι-
τιστικού Ομίλου 
Ξηρολιβάδου στο 
Cafe-BarMcOza. Το 
συγκεκριμένο ημε-
ρολόγιο αποτελεί 
το 6ο κατά σειρά 
συλλεκτικό ημερο-
λόγιο και το θέμα 
του είναι ‘Παρα-
δόσεις-Θρύλοι και 
Μύθοι των Αρμάνων 
Ελλήνων’. Την εκδή-
λωση τίμησαν φίλοι 
και μέλη του Ομίλου 
με τη παρουσία, 
βέβαια, του πρώην 
προέδρου του κ. 
Αναστασίου Βασι-
άδη.

Ο πρόεδρος του ΠΟΞ
κ. Βασίλης Α. Χασιώτης
χαιρέτισε τους παρευρι-
σκόμενους και αφού έκανε
αναφοράστην επιτυχήπα-
ρουσίαση τωνμέχρι τώρασυλλεκτικώνημερο-
λογίων τουΟμίλου, ανακοίνωσε τις επόμενες
εκδηλώσεις του ΠΟΞ και κατόπιν έδωσε το
λόγοστουςδυοομιλητές:κ.Τσιαμήτρο Ιωάννη
(χοροδιδάσκαλο,συγγραφέακαιλαογράφο)και
ΑντώνηΜπουσμπούκη,κύριοομιλητή(ομότιμο
καθηγητήγλωσσολογίαςτουΑΠΘ.

Στο ημερολόγιο υπάρχουνπαραδόσεις, μύ-

θοι καιπαραμύθια με νεράϊδες, στοιχειά, γορ-
γόνες,καλικάντζαρους,δράκους,διαβόλους,φί-
δια,μάγισσεςκ.ά.απότηνπλούσιαπαράδοση
τωνβλαχοφώνωντουΒερμίουκαιτηςΠίνδου.

Τακείμεναείναιτουκ.Α.Δ.Μπουσμπούκη,
ηεπιμέλειακαιδακτυλογράφησητωνκειμένων
είναιτουκ.Ι.Κ.Τσιαμήτρουκαιοιφωτογραφίες
είναιπαρμένεςαπότοβιβλίοτουΑ.Βασιάδημε
τίτλο ‘ΞηρολίβαδοΧουάραΜουσιάτα (=όμορφο
χωριό)’.

Φαρμακεία
Σάββατο 23-12-2017

08:00-14:30ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ 23310-
65931

08:00-14:30 ΜΑΣΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
1823310-23132

08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

14:30-20:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

19:00-01:00+διαν.ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2623310-24123

Κυριακή 24-12-2017
08:00-14:30 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11

(κάτωαπότααστικά)23310-23023
14:30-20:30ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙΩΝ

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

ΛΟΥ2823310-25130

Δευτέρα 25-12-2017
08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑ-

ΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
14:30-20:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ3223310-22968
19:00-01:00 + διαν. ΤΕΡΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε.

ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-
60279

Τρίτη 26-12-2017
08:00-14:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ 15ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

14:30-20:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

19:00-01:00+διαν.ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡ-
ΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31 (πλατείαΤσερμένι) 23310-
65770

Τετάρτη 27-12-2017
14:30-20:30ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙ-

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

ΖΕΛΟΥ3223310-22968
19:00-01:00+διαν.ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Παρουσιάστηκε το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018 
του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτηκαινούργιοκα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο),

με πατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση

και θέση πάρκιγκ.

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  στρ .  στο

δρόμο Βέροια-Λα-

ζοχώρι ,  σε  παρα-

γωγή  ρόδ ι α  8  ε -

τών, 960 δένδρα,

μ ε  2 5  τ ό ν ο υ ς

παραγωγής,  περί -

φραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  α -

γρός με ροδάκινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ.μ.,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

πάρκιγκ στο κέντρο

της πόλης, περιοχή

Αστικά, κοντά στο

6ο και 13οΔημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κ έ ν τ ρ ο ,  Α σ τ ι κ ά ,

γκαρσον ι έρα  3ου

ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπά-

ν ιο ,  ανακα ιν ισμέ-

νη ,  α τομ ική  θέρ-

μα νση  π ε τ ρ ε λα ί -

ου,  α ιρ κοντ ίσ ιον,

π λήρως  επ ιπλω -

μένη ,  ε υχάρ ισ τη ,

φωτ ε ι νή .  Ενο ί κ ι ο

180,00 ευρώ. Με-

σ ι τ ι κ ό  γ ρ α φ ε ί ο

«ΣΤΟΧΟΣ».  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίας Πα-

στέρ 8 στη Βέροια,

ενοικ ιάζεται  γκαρ-

σο ν ι έ ρ α  1ΔΧΛΚ ,

επιπλωμένη και έ-

χ ε ι  ε γ κα τάσ ταση

γραμμή  I n t e rne t ,

κ εν τρ ι κή  θέρμαν -

ση,  T.V. ,  κλ ιματ ι -

στικό, ηλ. κουζινάκι

με φούρνο, ψυγείο

κ .λπ.  Πληρ.  τηλ . :

23310 24939, 6973

015833.

1523-24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

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

λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ.πλήρως επιπλω-

μένοκαι εξοπλισμένο

με τηλεόραση, κλιμα-

τισμό,ηλ.θερμοσίφω-

να,Wi-Fi, θέσηπάρ-

κιγκκαιπλυντήριοσε

νεόδμητη οικοδομή,

στοκέντροτηςΒέροι-

ας.Πληροφορίεςστο

τηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργείο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

μεσταθερήπελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτο-

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια. Τηλ.:

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ήκοπέλαάνωτων25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροια για εργασία

και ντελίβερι. Τηλ.:

2331071222&6982

271222 (WUp) ή αυ-

τοπροσώπωςστοκα-

τάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε-

κτρολόγος και μηχα-

νικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια. Ικανοποι-

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία

ή κύριος για φροντί-

δα και περιποίηση

ηλικιωμένου. Τηλ.:

2331025176&6998

027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρε-

οπωλείο στη Βέροια,

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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

γασία.Τηλ. επικοινωνίας:

2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-

τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι

φροντίδα κυρίας με σο-

βαρό κινητικόπρόβλημα,

με καροτσάκι μεταφορικό

μέσοθα εκτιμηθεί.Τηλ ε-

πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδραςαπό

22έως40ετών,δίπλωμα

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,

γνώστηςχειρισμούκλαρκ.

Τηλ.: επικοινωνίας: 6976

777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με

μεταφορικόμέσογιακαφέ

ουζερίστοΜακροχώρια-

πέναντιαπότοπαλιόκρα-

τικόΚΤΕΟ,γιααπογευμα-

τινέςώρεςαπό4.00μ.μ.

έως01.00μ.μ.Τηλ.:6977

755040, 6983 469968 &

2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νταικοπέλεςγιαεργασία.

Τηλ.: 6984 472747, κος

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάειεργασία,γιαφύλαξη

ηλικιωμένων και καθαρι-

σμόσπιτιών.Τηλ.εφωνο:

6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξη μωρού ή κα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ. επικοινω-

νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νει τηνφροντίδα ηλικι-

ωμένων & καθαρισμα

σπιτιών, γραφείων και

σκάλες. Τηλ.: 6946

479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μα-

θηματικός με πολυ-

ετή πείρα παραδίδει

μαθήματα για όλα τα

επίπεδα σε μαθητές

Γυμνασίου, Λυκείου

και ΕΠΑΛ.Αναλαμβά-

νειπροετοιμασίαγιατις

Πανελλαδικές εξετάσεις.

Τιμές λογικές.Τηλ.: 6936

679430.

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει

μαθήματα σε παιδιάΔη-

μοτικού-Γυμνασίου. Τι-

μέςπροσιτές.Τηλ.: 6934

840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Φ Ι -

ΛΟΛΟΓΟΣ  με φροντι-

στηριακή πείρα και ει-

δικότητα στην ΈΚθεση,

παραδίδει ιδιαίτερα μα-

θήματα σε μαθητέςΔη-

μοτικού,Γυμνασίου,Λυ-

κείου, μεμονωμένα και

σε γκρουπάκια. Τιμές

προσιτές.  Τηλ. :  6973

707829.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώμα-
ταΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,
Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσο-
μπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ:23589ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Γκαρσονιέρα
50τ.μ.,μικτάκαι45τ.μ.καθ. ισόγεια ,κατα-
σκευή88,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,
ανακαινισμένημερικώς,σεάψογηκατάσταση,
καινούργιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλά
τζάμια,απίστευταεργονομική,άριστηδιαρρύθ-
μιση ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές ,
επιπλωμένηκαιμεκλιματιστικό ,μόνο180€
μαζίμεκοινόχρηστακαινερό.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίουκαιτέντες,μεκλι-
ματιστικόκαιθωρακισμένηπόρτα,γωνιακό,
ενοίκιο230€.

Κωδ: 23808 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,
Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου, έχει
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,Ανελ-
κυστήρακαινούργιο ,κλειστόγκαράζμεγάλο
καιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,Τέντες,
Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:300€.

Κωδ:23392-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταέναγωνιακόπολύ
φωτεινόδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή,μπάνιο
καιμίααποθήκη6τ.μ..Είναικατασκευασμέ-
νοτο1990καιδιαθέτειθέρμανσηκεντρικήη
οποίαλειτουργείάψογακαιπολύοικονομικά
αποδεδειγμένα,τακουφώματατουσυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,έχειεπίσηςανελκυστήρακαι
τέντες.ΗαπεριόριστηΘέαστονκάμποέστω
καιπλαγίωςεντάσσεται επίσηςσταπλεονε-
κτήματατου,ενοίκιο200€.ΈχουμετηνΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑκαιΠΛΗΡΗΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
τουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία

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

Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ενοίκιο280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

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

Κωδ: 23795 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ημιώρο-
φοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώ-
ρο,.Είναικατασκευασμένοτο1990καιδιαθέ-
τειθέρμανσηΚλιματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έπιπλα,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:250€.

Κωδ: 23819 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό3Χώρους,είναικατασκευα-

σμένοτο1976καιδιαθέτειδικήτουθέρμανση
μεκλιματιστικά , έχεικουφώματααλουμινίου
συρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
17 τ.μ. ισόγειο εξαιρετικής εμπορικότητας ,
ενοίκιο250€.

Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑ-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,ισόγειο,με
45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,εξαιρετικό
,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα,χωρίς
θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις ,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο350€.

Κωδ:24332 -ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταισόγειοκατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας102τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα
επίτουκεντρικούδρόμου,ενοίκιο350€.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμίσθω-
σηνεόδμητου ισογείουκαταστήματοςσυνολι-
κήςεπιφάνειας175τ.μ.Είναικατασκευασμένο
το1997,διαθέτεικαιαποθήκη-Ενοίκιο400€.

Κωδ: 24234 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας 244 τ.μ.
4επιπέδωνκατάλληλογιαεμπορικόκαιόχι
μόνο.Σεπολύκεντρικόσημείοκαιμεδικότου
WC.-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948–Αρχ.Μουσείοδίπλαστην

Ανοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ
συνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13845-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας73 τ.μ.ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .
Είναι κατασκευασμένο το1973καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Ξύλινα,-Τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο16.000
€.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1οςΥπε-

ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή , έχει επίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα .προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυό-
ροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαι
δύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,
έχειΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο κλειστό
καιμεγάλο,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Δι-
αθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνι-
ακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:
πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13861-ΚαλήΠαναγίαΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, καιΜπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,Αποθήκη
, Κήπο, Τζάκι,Διπλά τζάμια - Τιμή μόνο
65.000€.

Κωδ:13846-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητηΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας167τ.μ.Ισόγειο.Αποτελεί-
ταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Αποθήκη ,Κήπο,A/C,Διπλά
τζάμια-Τιμή:65.000€.Σεεξαιρετικόοικόπεδο
1054τ.μ.τοοποίοβλέπεισεδύοδρόμουςμε
γκαράζδύοαυτ/των.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985, ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€,

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 2Χώρους, . Είναι κατα-
σκευασμένο το2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά τζάμια -Τιμή:
68.000€.

Κωδ:13748ΕΛΗΑ,Γραφείο92τ.μ.,κα-
τασκευή1975,2υ/δ,3οςόροφος,εκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,σεπολυκατοικίααξιώσεωνκαιμεκουζίνα
ανεξάρτητη,οιχώροιτουλειτουργικοί,κεντρι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει τέντες,με
ανελκυστήρακαινούργιοκαιμεκλιματιστικό ,
άνετοιχώροι,εντυπωσιακόςχώρουποδοχής,
ιδανικόγιαεπαγγελματικήστέγηευρισκόμενο
σεθέσηπεριοπής ,μόνογιααπαιτητικούς
αγοραστέςπροσφέρεταισεπολύκαλή τιμή
μόνο95.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ:13760 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πί τηςΑριστοτέλουςκατάαποκλειστικότητα
κατάστημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.Μεικανοποιητικήβιτρίνα,διαθέτειεπίσης
προαύλιοχώροδικότουτιμή:20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

3.800τ.μ.,μενεκταρίνιαBigΤop9ετώνπω-
λείταισεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο11.000€.

Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-
γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή
,υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

Κωδ.13857Πωλείταιαγροτεμάχιοστο
ΚαλοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.
μενερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13762ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο333τ.μ.,

προνομιούχο οικόπεδο, σε τιμήπράγματι
χαμηλή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήγια
ξεπούλημα,μόνο10.000€,

Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425

τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές ,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία , τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13763ΚΑΣΤΑΝΙΑ,Οικόπεδο1.213
τ.μ., εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα , ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή έκπληξημόνο
20.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ., εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο , εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310τ.μ.,μεάριστηπροβολή,σεπρονομια-
κήτοποθεσία,καταπληκτικόοικόπεδο,ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματιχαμηλή
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14036 ΑΓΙΟΑΝΤΩΝΙΟ, κλειστό

πάρκινγκ18τ.μ.,κοντάστηνοδόΚόδρουτιμή
15.000€,ευκαιρία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13834 - Κέντρο στην αρχή της

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

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκεντρι-
κόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
μόνο29.000€,

Κωδ:24288-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταιπρος
μίσθωσηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.ισόγειο,μεμεγάλη
βιτρίνακαιπολύεύλογομίσθωματα400€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

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

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

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕ-

ΒΕσεάσπροχρώμα,μεστρώμα

καιυφασματάκιαπροστατευτικά,

σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-

καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό),φραπιέρα(επαγ-

γελματική-βαρέως τύπου), το-

στιέρα(επαγγελματική2εστιών),

2στρογγυλάτραπέζια,7καρέ-

κλες (μεκουπαστή)και8ψηλά

σκαμπό.Πωλούνταισε τιμήευ-

καιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια

από 50 ετών έως 70 για σο-

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ, τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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βαρήσχέση.Τηλ.: 6989

007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμίαμεκοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά,γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ιος

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

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

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΑπότηνεταιρίαIDECOABEστηνΚουλούραΗμαθίας
ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣγιαμόνιμηαπασχόλησημεαπαραί-
τηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΓΡΑΦΙΚΟ»

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



Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότη-
τας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, 
ανακοινώνεται ότι με βάση τα παραπάνω σχετικά, 
θα λειτουργήσουν ως θερμαινόμενοι χώροι φιλοξε-
νίας πολιτών για προστασία τους από τις χαμηλές 
θερμοκρασίες, τις εξής ημέρες και ώρες οι πα-
ρακάτω χώροι:

Δ.Κ. Βέροιας  
Σάββατο 23-12-2017 ΚΑΠΗ Βέροιας (έ-

ναντι Βήματος Αποστόλου Παύλου) 
Μαυρομιχάλη 14 - Βέροια 0 8 . 3 0  –  1 9 . 0 0  
2331066850

Δ.Κ. Δοβρά 
Σάββατο 23-12-2017 ΚΑΠΗ Άγιος Γεώρ-

γιος 08.30 – 19.00 2331051511

Δ.Κ. Μακροχωρίου 
Σάββατο 23-12-2017 Αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων της ΔΚ Μακροχωρίου της ΔΕ Αποστόλου 
Παύλου του Δ. Βέροιας Αριστοτέλους 100 - Μα-
κροχώρι 08.30 – 19.00
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Ενόψει των εορτών
Επιστροφή πινακίδων και αδειών 

οδήγησης και κυκλοφορίας 
μόνο για παράνομες σταθμεύσεις

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νικό-
λαου Τόσκα, επιστρέφονται από χθες (22-12-2017), οι άδειες οδήγησης, οι 
πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκο-
λυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους, την περίοδο των εορτών των Χρι-
στουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν α-
φαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές για τις παραβάσεις των άρθρων 
34 Κ.Ο.Κ. (παράνομη στάθμευση) και παραγράφου 3 άρθρου 4 (πινακίδα Ρ-
40, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), σύμφωνα με την παράγραφο 8 
του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ.

Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερόμενων στοιχείων οδήγη-
σης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Θερμαινόμενοι χώροι 

φιλοξενίας πολιτών για προστασία 
από χαμηλές θερμοκρασίες
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