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Τελικά, παίρνουν πολλά
ή λίγα;

   Με αφορμή το κύριο θέμα μας, που είναι 
η ανακοίνωση των νέων αποδοχών Δημάρχων, 
Περιφερειαρχών και λοιπών αιρετών της 
αυτοδιοίκησης, γεννάται το ερώτημα αν τελικά 
παίρνουν πολλά ή λίγα. Πρέπει να παίρνουν υψηλούς 
μισθούς γιατί μας διοικούν ή είναι κι αυτοί δημόσιοι 
λειτουργοί που υπηρετούν το κοινό καλό και θα 
πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα;  Όταν ακούει 
κάποιος στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα 
μισθούς 3.000-4.000 ευρώ, κάπως του ακούγεται… 
Πόσο δε μάλλον στον ιδιωτικό τομέα, που ακόμη και 
σε υψηλές θέσεις ευθύνης τα ποσά έχουν προσγειωθεί 
ανώμαλα τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη θα πει 
κάποιος ότι οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να είναι καλά 
αμειβόμενοι, καθώς και όποιος ασχολείται με τα 
κοινά για να είναι εξασφαλισμένος και να υπηρετεί 
απερίσπαστος τον πολίτη, χωρίς να μπαίνει σε 
πειρασμούς… Αχ αυτοί οι πειρασμοί της διαχείρισης 
του δημόσιου χρήματος…Τώρα θα μου πείτε ακόμη 
και υπουργοί που ήταν εξασφαλισμένοι οικονομικά 
και είχαν μεγάλες περιουσίες, έβαλαν το δάχτυλο στο 
μέλι και οδηγήθηκαν στον Κορυδαλλό. Επομένως, 
καλώς οι αιρετοί να αμείβονται αξιοπρεπώς, αλλά 
τέτοιες εποχές ας συμβαδίζουν με την γενική 
κατάσταση, εξάλλου, η πολιτική, υποτίθεται, ότι δεν 
είναι επαγγελματική αποκατάσταση!
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Μπαράζ αιτήσεων από 
συνταξιούχους για αναδρομικά

Μπαράζαι-
τήσεωνσταα-
σφαλιστικά τα-
μείατιςτελευ-
ταίες ημέρες
από  συντα -
ξιούχους, για
δ ι εκδ ικήσε ις
αναδρομικών
ποσών καθώς
οι δικαστικές
α π ο φ ά σ ε ι ς
που βγαίνουν
από τα δικα-

στήρια ακολουθούν την απόφαση του Ιουνίου του 2015 και
κρίνουν τις περικοπές των συντάξεωνπου επιβλήθηκαν το
2012καιτηνκατάργησητωνδώρων,αντισυνταγματικές.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να διεκδικήσουναπό τα ασφα-
λιστικά ταμεία ποσά αναδρομικών 3ετίας ή και 5ετίας που
ανάλογαμε το ύψοςσύνταξης και το εύρος τωνπερικοπών
είναιαπό2.688ευρώως4.480ευρώγιατιςχαμηλέςσυντά-
ξεις,από9.600ευρώως16.060ευρώγιατιςμεσαίεςκαιαπό
13.500ως33.700ευρώγιατιςυψηλέςσυντάξεις.

Οι εξελίξειςαυτές, τόσοαναφορικάμε τιςδικαστικέςαπο-
φάσεις όσο και με τις κινήσεις τωνσυνταξιούχων, ξυπνούν
στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο εφιάλτες. Το
ασφαλιστικό κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δι-
καστήριο, ενώ οποιαδήποτε σκέψη για εφαρμογή των απο-
φάσεωνστοσύνολοτωνσυνταξιούχων,τουλάχιστονέωςτον
Δεκέμβριο του 2018, ξυπνά εφιάλτες δημοσιονομικού εκτρο-
χιασμού.

Σεκάθεπερίπτωσηωστόσοαςείναιλίγουποψιασμένοιοι
συνταξιούχοικαιαςκρατήσουνκαιαυτοί,μικρόκαλάθι!

Μειωμένο κατά 50% το εισιτήριο για τους πολύτεκνους 
σε Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ

Δαπάνεςσυνολικού ύψους 2,7 ε-
κατ.ευρώ,γιατημετακίνησητωνπο-
λυτέκνωνμεμειωμένοκατά50%εισι-
τήριοστουςσυγκοινωνιακούςφορείς,
εγκρίθηκαν χθες με απόφαση τηςΑ-
ναπληρώτριαςΥπουργούΕργασίας,
ΚοινωνικήςΑσφάλισης και Κοινωνι-
κήςΑλληλεγγύης,Θ.Φωτίου.Ειδικό-
τερα,χρηματοδοτούνταιαπότονκρα-
τικό προϋπολογισμό, με 1.382.000
ευρώ η Πανελλαδική Ομοσπονδία
Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ) και
με1.290.000ευρώηΠανελλαδικήΟ-
μοσπονδίαΑυτοκινητιστώνΥπεραστι-
κώνΣυγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) για την
κάλυψητηςδαπάνηςπουπροκαλείται
από τη μεταφορά με μειωμένο εισι-
τήριο τωνπολυτέκνων, οικονομικού
έτους2018.

Και η Ημαθία στην 2η Συνάντηση Ελπίδας και Ζωής
Την προηγούμενηΔευτέρα 22

Οκτωβρίου,πραγματοποιήθηκεσε
κεντρικό ξενοδοχείο τηςΑθήνας η
2ηΣυνάντησηΕλπίδας και Ζωής,
με πρωτοβουλία της προέδρου
του συλλόγουΟΡΑΜΑΕΛΠΙΔΑΣ,
κυρίαςΜαριάνναςΒαρδινογιάννη.
Οσύλλογος διαθέτει τράπεζα εθε-
λοντών δοτών μυελού των οστών
και σκοπός ήταν να συναντηθούν
οι εκπρόσωποι συνεργαζομένων
κέντρωνμε τονσύλλογο,ώστε να
γίνει συντονισμός της κοινήςπρο-
σπάθειας, αλλά και να ενημερω-
θούν για τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας ΠροσωπικώνΔεδο-
μένων(GDPR).Στηνσυνάντησηπαρευρέθηκεμετάαπόπρόσκληση
του συλλόγου οΑντώνης Ιατρόπουλος από τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΟΤΕΣΜΥΕΛΟΥΟΣΤΩΝΝ.ΗΜΑΘΙΑΣ,οοποίοςμιλώνταςστοΛΑΟ
τόνισετοπόσοσημαντικήήτανησυνάντηση,αφούοαπολογιστικός
καιενημερωτικόςχαρακτήραςπουείχε,θαβοηθήσεισταπεραιτέρω
βήματα.Καιμηνξεχνάμεότιστόχοςτωνεθελοντώνείναιναμπορέ-
σουνναδώσουντηνΕΛΠΙΔΑστουςασθενείςπουπεριμένουντοδικό
τουςσυμβατόδότηγιανατουςσώσει.Αςευαισθητοποιηθούμεόλοι,
γιατίαύριομπορείνασώσουμεμιαζωή!

ΠαράτηνακυρωτικήαπόφασητουΣτΕ
ισχύειακόμαοειδικόςφόροςστοκρασί

Είχαμεγράψειπροκαιρούγιατηναπόφασητου
ΣτΕπου τον ακύρωνε, αλλά κρατήσαμε μια μικρό
καλάθι κι εμείς και οι οινοπαραγωγοί τηςΗμαθίας.
Και όντως, κανονικά θα εισπραχθεί και αυτό τον
μήνα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί,
σύμφωναμε όσα κάνει γνωστάηΚΕΟΣΟΕ,παρά
τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για το αντίθετο
αλλάκαιτηςπρόσφατηςακυρωτικήςαπόφασηςτου
ΣυμβουλίουτηςΕπικρατείας.

Σύμφωναμε όσα εξηγούν οι αμπελουργοί, στο
προσχέδιοτουπροϋπολογισμούπουέχεικατατεθεί
στηΒουλήδενυπάρχειανάλυσηειδικώνκατηγορι-
ώνεσόδων,ενώστηγενικήπροβλεπόμενηκατηγο-
ρία εσόδωναπόΦ.Π.Α. και εσόδωναπόΕιδικούς
Φόρους κατανάλωσης έχουν εγγραφεί αυξημένα
έσοδαγιατο2019έναντιτου2018.

Τελικάδενείχανάδικοοιοινοποιοί!

Περίπεριπτέρων
τηςΒέροιας

Γιατηνκατάργησηπεριπτέρωνκαιτηναπομάκρυνσητων
κουβουκλίων τους από κεντρικάπεζοδρόμια τηςΒέροιας,
συζήτησε ηΔημοτικήΚοινότητα το απόγευμα τηςΤετάρτης
στηνπρογραμματισμένητηςσυνεδρίαση.

Ηαπόφασηήτανομόφωνη,σχετικάμετηναπομάκρυνση
των κουβουκλίων δύοπεριπτέρων, επί τηςΜητροπόλεως
14και επί τηςΤρεμπεσίνας,απέναντιαπότοΚΤΕΛ,διατη-
ρώντας όμως τη θέση, ενώ για δύοακόμηπερίπτεραπου
απασχόλησαντηνσυνεδρίασηηαπόφασηαφορούσεκαιτην
κατάργησηθέσεων.

Με την αφορμή αυτή, θέτουμε υπόψιν τηςΔημοτικής
Κοινότητας και τηνπερίπτωση ενόςπεριπτέρου επί τηςΑ-
νοίξεως,που τοποθετήθηκεπριν από κάποια χρόνια, κατά
τις εργασίες τηςανάπλασης (γιαποιο λόγοάραγε;) και δεν
λειτούργησε ποτέ. Οι ολοκαίνουργιες γκλαβανές του δεν
άνοιξανποτέ, γέμισανσυνθήματα (φωτό) και αποτελεί μια
ωραία «κρυψώνα» όσων συνηθίζουν να εξυπηρετούν τις
φυσικές τους ανάγκες στο δρόμο.Τοπερίπτερο βρίσκεται
απέναντιαπότηνπαιδικήχαρά,πάνωαπότο7ο-13οΔημο-
τικάσχολείακαιημπόχα,ότανπερνάειαπόδίπλαοκόσμος,
είναιχαρακτηριστική…

Τίμέλλειγενέσθαι,επομένως;
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Στο 92% η συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων 
Ημαθίας στη χθεσινή κλαδική τους απεργία

Καθολική ήταν η συμμετοχή στην χθεσινή κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων Ημαθίας μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής απεργίας του κλάδου τους.
Από τους 51 εργαζόμενους στο Νομό, συμμετείχαν οι 47, δηλαδή ένα ποσοστό 92%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο Πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων Νίκος Ζαμπάκας, μιλώντας στον ΑΚΟΥ 99.6, στην εκπομπή 

«Πρωινές σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση.
«Είχαμε πολλά χρόνια να κατεβούμε σε κλαδική απεργία, διότι συνήθως συμμετείχαμε στις απεργίες της ΑΔΕΔΥ. Το 92%, δείχνει την αγανάκτηση του κλάδου μας, για τα χρόνια αιτήματά μας, που δεν βρήκαν ακόμα λύ-

ση» εκτίμησε ο κ. Ζαμπάκας, υπογραμμίζοντας ότι όσες φορές απευθύνθηκε η Ομοσπονδία στην αρμόδια πολιτική τους ηγεσία δεν βρήκαν ανταπόκριση, καθώς ο ένας πετούσε το μπαλάκι στον άλλο…
Σε τοπικό επίπεδο ένα σοβαρό πρόβλημα που τους απασχολεί και το διεκδικούν εδώ και χρόνια, είναι η έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και η ειμόρφωσή τους.
«Τα οργανογράμματα είναι πολύ παλιά, οπότε οι οργανικές θέσεις που υπάρχουν δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Το 1/3 είναι ακάλυπτο ενώ τρέχει εδώ και δύο χρόνια ένας διαγωνισμός που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί» 

τόνισε ο κ. Ζαμπάκας. Εξαιτίας αυτών των κενών, επιφορτίζονται οι ήδη υπάρχοντες υπάλληλοι όλη τη δουλειά, η οποία, σύμφωνα με την κίνηση στο Δικαστήριο της Βέροιας και παρά τη μείωση που παρατηρείται τελευταία 
στις αιτήσεις για το Νόμο Κατσέλη, εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη.

Στην Ημαθία χρειάζονται ακόμα 7 με 8 δικαστικοί υπάλληλοι για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες απαιτήσεις, υποστηρίζει ο Πρόεδρός τους, ενώ ο κλάδος βρίσκεται σήμερα σε αναμονή κάποιας αντίδρα-
σης ή επαφής με το Υπουργείο, στον απόηχο της απεργίας τους, λόγω της οποίας χθες τα δικαστήρια λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας.

Ποιες είναι οι νέες αποδοχές Δημάρχων, Αντιδημάρχων, 
Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων, Γ. Γραμματέων, 

Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη
Με Κοινή Υπουργική 

Απόφαση που δημοσιεύ-
τηκε σε ΦΕΚ καθορίζονται 
οι αποδοχές δημάρχου, 
αντιδημάρχου, προέδρου 
δημοτικού συμβουλίου, γε-
νικού γραμματέα δήμου, 
περιφερειάρχη και αντι-
περιφερειάρχη. Επίσης 
καθορίζονται οι αποδοχές 
αιρετών οργάνων των ορ-
γανισμών τοπικής αυτοδι-
οίκησης, καθώς και αυτές 
των γενικών γραμματέων 
των δήμων.

Ειδικότερα: 
Κατ’ εξουσιοδότηση 

της  παραγράφου 2 του 
άρθρου 22 του Ν.4354/15 
ε κ δ ό θ η κ ε  η  Κ Υ Α 
54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 
4704/22.10.2018 τεύχος 
Β’), με την οποία καθορίζο-
νται οι  αποδοχές αιρετών 
οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές 
των γενικών γραμματέων των δήμων.

Οπως είναι γνωστό “H αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπε-
ριφερειαρχών και Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, κα-
θώς και των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων των Δημοτι-
κών Συμβουλίων και των Γενικών Γραμματέων των Ο.Τ.Α. πρώτου 
βαθμού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.”

Υπογράφηκε λοιπόν από τους Υπουργούς Εσωτερικών και 
Οικονομικών  η ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 4704/22.10.2018 
τεύχος Β’) με τίτλο Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών οργάνων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δή-

μων που ορίζει τα εξής:
Καθορίζουμε τις αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων 
των δήμων, ως ακολούθως:

1. α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω 
των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το ενενή-
ντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό 
από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοί-
κους είναι ισόποση με το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των ανω-
τέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω 
των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα 
τέσσερα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών.

β) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της 

αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημο-
τικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, 
τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.

δ) Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμ-
ματείς των δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμι-
σθίας του οικείου δημάρχου.

Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμμα-
τέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντί-
στοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, 
όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμ-
ματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις 
κείμενες διατάξεις.

2. α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με το ενε-
νήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου.

β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρ-
χη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται 
αντιμισθία ίση με το είκοσι έξι και τριάντα εκατοστά τοις εκατό 
(26,3%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα 
οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 181 του ν. 3852/2010.

Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (που λαμβάνο-
νται ως βάση υπολογισμού)

Ο βασικός μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ορίζεται στο 
ποσό των 3.231 €.

Αθροιζόμενες με το προβλεπόμενο στο άρθρο 16 επίδομα θέ-
σης ευθύνης (1.400 €) οι αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 
4.631 € μηνιαίως.

πηγή: aftodioikisi.gr
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Γράφει ο
Αλέξανδρος 
Τρομπούκης
 
Επειδή πάλι θα ειπω-

θούν πολλές μπούρδες για 
την παρέλαση, το νόημά 
της, την καταγωγή της, την 
αξία της και το λόγο ύπαρ-
ξης της στις μέρες μας, σκέ-
φτομαι τα εξής:

ΟΧΙ, η παρέλαση δεν είναι φασιστικό κατάλοιπο 
του Μεταξά, ακόμα κι αν και όλα τα ολοκληρωτικά 
καθεστώτα την χρησιμοποίησαν.

Η παρέλαση αντλεί την καταγωγή της από την 
αρχαιότητα, τους Αθηναϊκούς θριάμβους αλλά και 
τους τρεις Σπαρτιατικούς χορούς. Ακόμα και τώρα, 
βλέπουμε μια παραλλαγή της:

Μπροστά οι γέροντες (όσοι μας έχουν απομείνει 
ανάπηροι πολέμου) που δηλώνουν πως ήταν κά-
ποτε γενναία παλικάρια (Άμμες ποκ΄ ήμες άλκιμοι 
νεανίαι).

Μετά ακολουθούν οι στρατιώτες, οι μάχιμοι ά-
ντρες (και γυναίκες πια) της εποχής, που λένε 

«εμείς είμαστε τώρα γενναία παλικάρια, κι αν σου 
βαστάει, δοκίμασε» (Άμμες δε γ΄ ειμέν, αι δε λης 
πείραν λάβε).

Στη Θεσσαλονίκη μια μέρα πριν τη στρατιωτική 
παρέλαση, γίνεται η μαθητική. Ο τρίτος χορός των 
παιδιών στην ουσία, αυτών που θα αναλάβουν στο 
μέλλον και μας διαβεβαιώνουν ότι θα γίνουν πολύ 
καλύτεροι από μας (Άμμες δε γ΄ εσσόμεθα πολλώ 
κάρρονες).

Οχι, η παρέλαση δεν είναι χαιρετούρες προς 
τους επισήμους. Κανείς ζωντανός δεν είναι επίση-
μος εκείνη τη μέρα. Οι επίσημοι είναι ντεκόρ για τον 
πραγματικό τιμώμενο: Τους Νεκρούς του Πολέμου.

Η παρέλαση όλη, οι μαθητές, τα σωματεία, οι 
αντιπροσωπείες, η μπάντα κι οι στρατιώτες στρέ-
φονται προς το Μνημείο των Πεσόντων, χαιρετούν 
και αποδίδουν τιμή στους νεκρούς της Ελλάδας, 
εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για το ύψιστο 
αγαθό, την Ελευθερία.

Δεν έχουμε γιορτή της πατάτας στην Ελλάδα, 
ούτε Χάλογουιν. Κάθε επίσημη γιορτή μας όμως 
αυτό το νόημα εχει. Τιμή και μνήμη σε κείνους που 
αντιστάθηκαν στην υποδούλωση.

Επ’ ευκαιρία της σημερινής εορτής
Αγ. Δημήτριος

Απ’ τις παλαιότερες εκκλησίες της Βέροιας
Γράφει ο 
Μάκης
Δημητράκης

Στο σημερινό μου 
σημείωμα, επ’ ευκαιρία 
της ονομαστικής εορτής 
του Θεσσαλονικέα Με-
γαλομάρτυρα Αγ. Δημη-
τρίου του Μυροβλήτη, 
δεν θα αναφερθώ στον 
βίο και τα θαύματα του 
Αγίου, αλλά στο ναό 

του Αγίου στη Βέροια που 
βρίσκεται στη γωνία της ομώνυμης οδού με την πά-
ροδο της οδού Αγγέλων.

Πότε ακριβώς κτίστηκε ο ναός είναι άγνωστο. 
Πιθανολογείται α-
πό τα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία πως κτί-
στηκε κατά τον 16ο 
αιώνα και σαν αρχι-
τεκτόνημα πρόκειται 
για τρίκλιτη βασιλική 
με δίριχτη στέγη.

Βέβαιο είναι ότι 
ο ναός απόκτησε το 
θαυμάσιο ξυλόγλυ-
πτο τέμπλο του την 
περίοδο που Μη-
τροπολίτης Βέροιας 
ήταν ο Ιωακείμ ο Γ΄ 
ο Χίος (1725-1745). 
Το τέμπλο παρά την 
παλαιότητα του να-
ού παραμένει σε πο-
λύ καλή κατάσταση 
και όμοιό του είναι 
και το τέμπλο του 
Μητροπολιτικού να-
ού των Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου.

Η προσκυνηματι-
κή εικόνα του Αγίου, 
όπως και οι περισ-
σότερες εικόνες του 
ναού αγιογραφήθη-
καν από τον αγιο-
γράφο – ζωγράφο 
Χρυσάφη από τη 
Μυτιλήνη ο οποίος 
και τις υπογράφει. 
Είναι επίσης βέβαιο 
ότι στον ναό υπήρ-
χαν τοιχογραφίες-α-
γιογραφίες οι οποίες 
όμως ασβεστώθηκαν.

Από τα λειτουργικά σκεύη-κειμήλια του ναού 
εντύπωση προκαλεί το Αρτοφόριο πάνω στο ο-
ποίο υπάρχει χαραγμένη κυκλικά επιγραφή την 
οποία κατόρθωσε και «αποκωδικοποίησε» ο ερευ-
νητής-συγγραφέας Θωμάς Γαβριηλίδης. Από την 

επιγραφή πληροφορούμαστε για τους υπηρετού-
ντες τον ναό μεταξύ των ετών (1725-1745) όπως ο 
εφημέριος Δημήτριος με πρεσβυτέρα την Ελισάβετ, 
ο ιεροδιάκονος Ιωακείμ, ο αποθηκάριος (πιθανόν 
καντηλανάφτης ή επίτροπος) Ιωάννης ενώ δωρη-
τής (προσκυνητής) του κειμηλίου φέρεται ο Μανου-
ήλ Κριτοπουλόπουλος ή Κριτόπουλος που πιθανόν 
να ήταν απόγονος του Βεροιώτη Πατριάρχη Αλε-
ξάνδρειας της Αιγύπτου Μητροφάνη Κριτόπουλου 
(1589-1639).

Οι παλαιότεροι κάτοικοι της Βέροιας αναφε-
ρόμενοι στην υπάρχουσα σήμερα εκκλησία την 
αποκαλούσαν «Αγ. Δημήτριος ο Τρανός» γεγονός 
που μας οδηγεί και στην ύπαρξη και άλλου ναού, 
του «Μικρού». Κατά μία εκδοχή, όπως ο Αναστά-
σιος Χριστοδούλου αναφέρει στην «Ιστορία της 
Βέροιας» ο ναός αυτός πρέπει να βρισκόταν στην 

αγορά της πόλης (οδός Φιλίππου) και ο οποίος 
καταστράφηκε πιθανότατα από τη μεγάλη πυρκαγιά 
του 1864.

Πηγή: «προσκύνημα στα Ιερά της Θεοσώστου 
πόλεως Βεροίας», Θωμά Γαβριηλίδη, έκδοση: Θρα-
κικής Εστίας Βέροιας 1996.

Περί παρελάσεων

ΟΙ ΚΥΚΝΟΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Της Φανής Πανταζή

Όταν η Πολίνα 
ανακαλύπτει ότι δεν 
είναι πραγματική κό-
ρη εκείνου που μέχρι 
πρόσφατα θεωρούσε 
πατέρα της και ότι η 
μητέρα της έχει ερα-
στή, χάνει τη γη κάτω 
από τα πόδια της. Το 
μόνο που της μένει 
είναι να εγκαταλεί-
ψει οριστικά το σπίτι 
που την πλήγωσε και 
τους ανθρώπους που 
την εξαπατούσαν τό-
σα χρόνια. 

Καταλήγει στα Γιάννενα, την πόλη με τη μυθική 
λίμνη και την ξεχωριστή γοητεία, πιστεύοντας ότι θα 
κάνει μια καινούργια αρχή. Αυτό που δεν ξέρει είναι 
ότι, πολλά χρόνια πριν, στον τόπο αυτόν άνθησε 
ένας μεγάλος έρωτας, που μπορεί να χάθηκε μέσα 
στη λαίλαπα του πολέμου, αλλά η αύρα του εξακο-
λουθεί να υπάρχει και θα επηρεάσει καθοριστικά 
και τη δική της τύχη. 

Στις όχθες της λίμνης όπου σεργιανίζει τώρα η 
Πολίνα χέρι χέρι με τον Στέργιο, σεργιάνιζε στον 
πόλεμο μια εθελόντρια νοσοκόμα μ’ έναν όμορφο 
στρατιώτη, που είχε τραυματιστεί στα χιονισμένα 
βουνά της Αλβανίας.  

Δυο ιστορίες ενωμένες με ασημένια κλωστή, 
όπως οι ασημένιοι κύκνοι που κεντούσε κάποτε μια 
ερωτευμένη κοπέλα. Μια αγάπη σημαδεμένη από 
τη φρίκη του πολέμου, το μεγαλείο της αφοσίωσης, 
την τόλμη των γενναίων και την προσμονή της λύ-
τρωσης.  

Πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο του ’40, στα 
Γιάννενα, απ’ όπου άρχισαν όλα, οι νεότεροι ήρωες 
θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει από αναπάντεχες 
ανατροπές, στον απόηχο ενός μεγάλου έρωτα.

Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ
(Οι κόρες της Ελλάδας 2)
Της Φιλομήλας Λαπατά

Υπάρχουν κά-
τι στιγμές έσχατες, 
που αλλάζουν τη 
ζωή. Όχι μόνο τη 
δική σου, αλλά και 
όσων βρίσκονται 
γύρω σου. Και υπαί-
τιος είσαι εσύ. Κατό-
πιν, τίποτα δεν μπο-
ρεί να είναι το ίδιο.  

Η  κρ ίση  που 
ξεσπά στο πολι-
τ ικό μέτωπο της 
Ελλάδας του 1843 
και συνεχίζεται στα 
επόμενα χρόνια ει-

σβάλλει και στην προσωπική ζωή μιας σπουδαίας 
οικογένειας της μετεπαναστατικής Αθήνας, με απο-

τέλεσμα η απόγονος Ελισάβετ Δούκα, φιγούρα α-
κριβοθώρητη, διάφανη όπως το υγρό στοιχείο, που 
είχε τη δύναμη με την αφτιασίδωτη ποιότητά της να 
βγάζει τους Αθηναίους από την καθημερινότητα, δι-
χασμένη ερωτικά, να υποπέσει σε ένα μεγάλο «λά-
θος» το οποίο σημαδεύει ανεξίτηλα και με τραγικές 
συνέπειες τη ζωή πολλών προσώπων…

Η Φιλομήλα Λαπατά, με πρόθεση κοινωνικής α-
κτινοσκόπησης και με επιμέρους ήρωες που έχουν 
λόγο, αναπαριστά μια γκραβούρα της Αθήνας του 
1840-1875 σε ένα αυτοτελές, πολυπρόσωπο, απο-
λαυστικό και απρόβλεπτο μυθιστόρημα πάνω στον 
διχασμό: εσωτερικό, πολιτικό, ερωτικό. Υπαρξιακοί 
προβληματισμοί, ηθικά διλήμματα και η αιώνια 
πάλη του Καλού με το Κακό γύρω από τις έννοιες 
της ταυτότητας, της πατρίδας και της οικογένειας. 
Επιμέρους γεγονότα που δένουν με την κεντρική 
ιστορία, ευρηματική πλοκή και φαντασμαγορικοί 
χαρακτήρες, ελαττωματικοί καλοί και χαρισματικοί 
κακοί συνθέτουν το δεύτερο μυθιστόρημα της ιστο-
ρικής τριλογίας ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Ο ΟΡΚΟΣ
Της Σάρα Πίνμπορο

Η Λίζα ζει μια 
πολύ ήσυχη καθη-
μερινότητα, αφοσι-
ωμένη στην ανα-
τροφή της δεκαεξά-
χρονης κόρης της, 
Άβα. Επιφυλακτική 
απέναντι στους ά-
ντρες, δε μιλά ποτέ 
για το ζωή της ή για 
τον απόντα πατέρα 
της Άβα. Η καλύτε-
ρη φίλη της, η Μέ-
ριλιν, παρόλο που 
έχει τα δικά της οι-
κογενειακά προβλή-

ματα, προσπαθεί να την πείσει να ανοιχτεί και να 
αρχίσει να φλερτάρει. 

Η Άβα έχει κουραστεί από την υπερπροστατευτι-
κή μητέρα της. Θέλει να ζήσει σαν μια φυσιολογική 
έφηβη, να χαλαρώνει με τις κολλητές της, να πηγαί-
νει για κολύμπι, να έχει αγόρι. 

Η Λίζα, πάλι, νιώθει μια περίεργη ανησυχία τον 
τελευταίο καιρό, καθώς μικροπράγματα από το 
παρελθόν κάνουν την εμφάνισή τους στο παρόν. 
Γνωρίζει ότι ο μοναδικός τρόπος να προστατέψει 
τον εαυτό της και την κόρη της είναι να έρθει αντι-
μέτωπη με τους φόβους της. Θα χρειαστεί βοήθεια 
από το μοναδικό άτομο που μπορεί να εμπιστευτεί: 
τη Μέριλιν. Και για να τα καταφέρουν πρέπει να 
είναι ειλικρινείς μεταξύ τους. Όμως, πριν από πολύ 
καιρό η Λίζα είχε δώσει έναν όρκο. Και δεν τον κρά-
τησε. Αυτή η προδοσία δεν ξεχάστηκε ποτέ – ούτε 
συγχωρέθηκε. Και τώρα η Λίζα θα πρέπει να το 
πληρώσει. 

Η συγγραφέας του μπεστ σέλερ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ επιστρέφει μ’ ένα καθηλωτικό, ανατρε-
πτικό ψυχολογικό θρίλερ για το παρελθόν, που δε 
σβήνει ποτέ, όσο κι αν το θες…

Νέες εκδόσεις από τον ΨΥΧΟΓΙΟ



Ο Αν. Τομεάρχης 
Οικονομικών της Νέας 
Δημοκρατίας Βουλευ-
τής Ημαθίας, κ. Από-
στολος Βεσυρόπου-
λος έκανε την ακόλου-
θη δήλωση σχετικά με 
τα στοιχεία Εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού 
Σεπτεμβρίου:

  «Τα στοιχεία Εκτέ-
λεσης του Προϋπολογι-
σμού που ανακοίνωσε η 
Κυβέρνηση, αποτυπώ-
νουν το  μήνα Σεπτέμ-
βριο υστέρηση εσόδων 
της τάξης των 177 εκατ. 
ευρώ στο φόρο εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων και 69 εκ. ευρώ στους φόρους περι-
ουσίας (ΕΝΦΙΑ), με τη σωρευτική υστέρηση 
στους άμεσους φόρους να αγγίζει, στο εννε-
άμηνο του έτους, τα 400 εκατ. ευρώ.

 Επιβεβαιώνεται έτσι ότι οι πολίτες, εξαι-
τίας του κυβερνητικού παραλογισμού της 
υπερφορολόγησης, δεν έχουν πλέον άλ-
λες αντοχές και η φοροδοτική τους ικανότη-
τα έχει εξαντληθεί. Και να 
σκεφτεί κανείς ότι, για να 
επιτευχθούν οι στόχοι του 
Προϋπολογισμού, οι φορο-
λογούμενοι θα πρέπει να 
πληρώσουν ακόμη 14 δισ. 
ευρώ σε φόρους μέχρι το 
τέλος του χρόνου.

 Την ίδια στιγμή το υ-
περπλεόνασμα που πα-
ρουσιάζει η κυβέρνηση 
επιτυγχάνεται με την εσω-
τερική στάση πληρωμών, 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και στις πρω-
τογενείς δαπάνες, και με 

την υστέρηση που 
παρουσιάζουν οι ε-
πιστροφές φόρων 
κατά 507 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. 
Ταυτόχρονα, τα α-
ναγκαστικά μέτρα εί-
σπραξης και οι κατα-
σχέσεις καλπάζουν, 
όπως αποτυπώνεται 
στα αυξημένα έσοδα 
από παρελθόντα οι-
κονομικά έτη.  

 Όλα τα παρα-
πάνω αποδεικνύουν 
ότι η Κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ  έχει 

οδηγήσει τους πολίτες και την οικονομία σε 
πλήρες αδιέξοδο.

 Η Νέα Δημοκρατία θα βάλει τέλος σε 
αυτό τον παραλογισμό. Στον πυρήνα της 
δικής μας πολιτικής είναι η μείωση των φό-
ρων, που θα δώσει ώθηση στην πραγματική 
οικονομία και θα προσελκύσει επενδύσεις 
συμβάλλοντας στην επίτευξη υψηλών και 
βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης».
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Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν και 

συμμετείχαν στον μεγάλο πόνο για τον αδόκητο και ξαφνικό 
θάνατο του αγαπημένου μας τέκνου Κωνσταντίνου Βέου, 
Υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, σε ώρα εκτέλε-
σης καθήκοντος, στην 110 πτέρυγα μάχης – Λάρισα.

Επίσης, από τα βάθη της ψυχής μας ευχαριστούμε τους:
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο.
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Ρήγα.
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Μαρία Κόπια.
Αντιπτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, Αρχηγός ΓΕΑ.
Ειδική Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Καλλιό-

πη Παπαλενίδα.
Ναύαρχο Αποστολάκη Ευάγγελο.
Α/ΠΤΥΧΟ (1) Αρχηγό Τ.Α. Γεώργιο Κλουμίδη.
Σμήναρχο (1) Απόστολο Χόρτη, Δ/ντή 110 Πτέρυγας 

Μάχης και όλο το προσωπικό.
Αντισμήναρχο (1) Σταύρο Αντωνόπουλο, Διοικητή 410 

ΜΑΦ και όλο το προσωπικό.
Τέλος, ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας την 

110 πτέρυγα Μάχης για την άψογη συμπεριφορά και την 
άρτια οργάνωση της τελετής.

Οι γονείς
Αθανάσιος & Μαίρη Βέου

Δικογραφία σε 
βάρος 

32χρονης 
για κλοπή 

εμπορευμάτων 
από 

κατάστημα
Από το Τμήμα 

Ασφάλειας Αλε-
ξάνδρειας σχη -
ματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος 
32χρονης ημεδα-
πής, διότι όπως 
προέκυψε από την 
έρευνα, απογευ-
ματινές ώρες της 3 
Οκτωβρίου 2018, 
ενεργώντας μαζί 
με δύο συνεργούς 
της,  αφαίρεσαν 
από κατάστημα 
στην Αλεξάνδρεια 
προϊόντα αξ ίας 
830 ευρώ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσοι 

μας τίμησαν και συμπαραστάθηκαν με την παρουσία τους 
στην απώλεια του αγαπημένου μου συζύγου ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΔΑΛΛΑ.

Συλλυπητήριες επισκέψεις δεν θα δεχθούμε.
Η σύζυγος

Περσεφόνη Δάλλα Γιαμπανοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια 
αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά κλπ. 
θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν συνεννόη-
σης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

ΟΝΝΕΔ Ημαθίας 
και ΔΗΜΤΟ Βέροιας 
στηρίζουν ομόφωνα 

τη Γεωργία Μπατσαρά 
για το Δήμο Βέροιας

Η ΟΝΝΕΔ Ημαθας και η ΟΝ-
ΝΕΔ Βέροας στηρίζουν ομόφωνα 
τη Γεωργία Μπατσαρά ως υπο-
ψήφια δήμαρχο Βέροιας Την υπο-
στήριξη της Γεωργίας Μπατσαρά, 
ως υποψήφιας δημάρχου Βέροι-
ας, αποφάσισαν από κοινού και 
ομόφωνα, η Νομαρχιακή Επιτρο-
πή Ημαθίας και η Δημοτική Τοπι-
κή Οργάνωση Βέροιας, της Οργά-
νωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας 

(ΟΝΝΕΔ). Η απόφαση για την υποστήριξη της Γεωργίας 
Μπατσαρά δεν γίνεται μόνο επειδή υπάρχει κεντρική από-
φαση της ΝΔ για τη στήριξη υποψηφίου δημάρχου στην 
πρωτεύουσα της Ημαθίας, ούτε επειδή πρόκειται για το 
μοναδικό στέλεχος της ΝΔ μεταξύ των υποψηφίων δημάρ-
χων. Γίνεται επειδή στο πρόσωπο της Γεωργίας Μπατσαρά 
βλέπουμε ένα συνεπές μέλος της τοπικής κοινωνίας, ικανό 
για σύγχρονη δράση ανάπτυξης, ανοιχτό σε συνεργασίες 
και με ισχυρή υποστήριξη ευρείας βάσης πολιτών, στοιχεία 
απαραίτητα για να αλλάξουμε σελίδα στον δήμο Βέροιας και 
να προχωρήσουμε αναπτυξιακά όπως αρμόζει στον ιστο-
ρικό δήμο της Ημαθίας και στους δημότες του. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι ΟΝΝΕΔ Ημαθίας και Βέροιας θα στηρίξουν τον 
προεκλογικό αγώνα της, θα στελεχώσουν τον συνδυασμό 
της και καλούμε τους νέους του δήμου Βέροιας, να την 
ακούσουν, να μην επηρεαστούν από λαϊκισμούς και σκοπι-
μότητες τρίτων και να ανταποκριθούν στο κάλεσμά της.

  Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ Ημαθίας - ΔΗΜ.Τ.Ο ΟΝΝΕΔ Βέροιας

Ανεξάρτητη, πλέον, 
δημοτική σύμβουλος 

Νάουσας  
η Χρύσα Πασχούλα- 

Σερδαρίδου 
Με  επιστολή της 

προς τον Πρόεδρο  του 
Δημοτικού  Συμβουλί-
ου και   τον Δήμαρχο 
Νάουσας , η δημοτική 
σύμβουλος Χρύσα Πα-
σχούλα  - Σερδαρίδου 
κατέθεσε δήλωση ανε-
ξαρτητοποίησης από 
την πλειοψηφούσα πα-
ράταξη , τονίζοντας τα 
εξής: 

«Κύριοι,  
Με την παρούσα επι-

στολή μου, καταθέτω δήλωση ανεξαρτητοποίησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 
3852/2010 (Καλλικράτη) όπως ισχύει σήμερα,  από την 
Δημοτική Παράταξη « Κοινός Τόπος ».

Από την έναρξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής 
μέχρι και σήμερα, άσκησα τα καθήκοντα  μου τόσο από 
τη θέση της Αντιδημάρχου Οικονομικών όσο και της Δη-
μοτικής Συμβούλου, με συνέπεια και επιμέλεια, εργαζό-
μενη σκληρά και κρατώντας πάντοτε χαμηλούς τόνους.

Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, η εντολή των συνδημο-
τών μου  να υπηρετήσω τα συμφέροντα του τόπου μας, 
όλο αυτό το διάστημα σε θέσεις ευθύνης και προσπά-
θησα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την επίλυση 
των ζητημάτων της αρμοδιότητάς μου, επ’ ωφελεία των 
συμπολιτών μας και της δημοτικής παράταξης.

Το αυτό έπραξα και κάνω σαφές ότι από τη θέση της 
Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου, θα συνεχίσω να 
εκφράζω, να στηρίζω και να παλεύω για το καλό αυτού 
του τόπου.

Το οφείλω στους συνδημότες μου,  οι οποίοι με στή-
ριξαν με την ψήφο τους και  με κατέταξαν στην πρώτη 
θέση των εκλεγόντων της Εκλογικής Περιφέρειας- Δη-
μοτική Ενότητα Νάουσας,  με 1.157 ψήφους.

Με τιμή
Χρύσα  Πασχούλα  - Σερδαρίδου

Ανεξάρτητη Δημοτική
 Σύμβουλος Δήμου  Νάουσας

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Η Ν.Δ. θα βάλει τέλος 

στον παραλογισμό της Κυβέρνησης 
που οδήγησε  τους πολίτες και 

την οικονομία σε πλήρες αδιέξοδο»
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιά-
σουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρει-
άζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως 
του Γηροκομείου Βέροιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της 

Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική - 
φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου, ζητούνται καθηγητές για την διδασκαλία φυσικής, χημείας και 
βιολογίας που θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για 
την κάλυψη των αυξημένων φετινών αναγκών. Για περισσότερες πληροφορί-
ες (Δευτέρα - Παρασκευή 8.30-13.30) στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως 
(Μητροπόλεως 30) και στο τηλ. 2331022270 (εσωτ. 8).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ
Πρόγραμμα
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 7.30-10.15 π.μ.
Πανηγυρικός Όρθρος – Θ. Λειτουργία εορτής Αγ. Δη-

μητρίου
Θα ακολουθήσει δεξίωση και πολιτιστικές εκδηλώσεις

Πρόσκληση

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρής 
Σάντας σας προσκαλούν στις 26 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή στην πανη-
γυρική Θεία λειτουργία για τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου της εκκλησίας μας στη 
Μ. Σάντα.

Θα ακολουθήσει δεξίωση και παράθεση παραδοσιακών εδεσμάτων από κατοί-
κους του χωριού.

Θα υπάρχει δωρεάν λεωφορείο για την μετακίνηση στις 7.50 στα αστικά, στις 
8.00 στο Πασά Κιόσκι και 8.10 στην πλατεία Ωρολογίου (μπροστά στο μάρκετ 
Μασούτης).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προσκύνημα στον τάφο 
του Αγίου Παϊσίου

Το Δ.Σ του Συνδέσμου αποφάσισε να διοργανώσει την 
1η  Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη ημερήσια εκδρομή στη 
Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για προσκύνημα  τον τάφο του 
ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη αναχώρηση από «ΕΛΙΑ»  

ώρα 8:30 π.μ. Προσκύνημα του τάφου του ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ. 
Επίσκεψη στον Πολύγυρο. Γεύμα στο χωριό Άγιος Πρόδρο-
μος.

Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε το εμπορικό κέντρο 
«ΚΟΣΜΟΣ» στη Θεσσαλονίκη.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Συνδέσμου (Τηλ. 
23310 60278) Και στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Τα Ιερά Λείψανα 
των Αγίων 

Αναργύρων στον 
ομώνυμο 

Ναό του Στενημάχου
Την Τετάρτη  31 Οκτωβρίου ώρα 18:00 μ.μ 

στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Στενημάχου θα 
τελεσθεί  Πανηγυρικός  Εσπερινός  και θα τεθούν 
τα Χαριτόβρυτα  Ιερά Λείψανα  των Αγίων δια προ-
σκύνηση και Αγιασμό των πιστών.

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου ώρα 07:30 θα τε-
λεσθεί  Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική  Θεία 
Λειτουργία επί τη   εορτή των Αγίων Ενδόξων και 
ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 
στην Αλεξάνδρεια

Ενημερωτική 
εκδήλωση 

δωρεά Οργάνων 
και μυελού 
των οστών

 
Στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς 

Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων το Αυτοτελές Τμή-
μα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι-
σμού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο 
Ε.Ο.Μ Βορείου Ελλάδος διοργανώνει ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα “Δωρεά Οργάνων & Μυελού 
των Οστών”, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθου-
σα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Παρασκευή, 26ην Οκτωβρίου, μνήμη του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρ-
τυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Ναός της 
ενορίας Αγίων Αποστόλων Βεροίας. 

Οι εορταστικές ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
-Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγ-

ματος
-Ώρα 6.00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Παράκλησις του αγίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Αγ. Νέστορος)
-Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 25 Ο-

κτωβρίου 2018 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία 
Πράπα χήρα Πέτρου Πράπα σε 
ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



1ο Βραβείο στο Ειδικό 
Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο – Λύκειο Βέροιας 
σε μαθητικό διαγωνισμό

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Βέροιας συμμετείχε στον 6ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για τον έλεγχο του καπνίσματος, στο πλαίσιο του 
9ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδία για ένα κόσμο χωρίς κάπνισμα». Το 
σχολείο έλαβε μέρος με ένα έργο ζωγραφικής με θέμα « Η ζωή χωρίς κάπνισμα» και 
κατέκτησε το 1ο βραβείο στην κατηγορία των Ειδικών Σχολείων.

Το παραγόμενο έργο ζωγραφικής αποτέλεσε προϊόν μιας ομαδικής προσπάθειας 
τεσσάρων μαθητών υπό την καθοδήγηση τριών καθηγητριών και την αρωγή του διευ-
θυντή της σχολικής μονάδας κ. Παπαγεωργίου Κυριάκο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 
της συμμετοχής μας είναι ότι οι μαθητές πολλαπλασίασαν τα μαθησιακά τους οφέλη 
και ενημερώθηκαν για τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος. 

Η παρουσίαση των βραβευμένων έργων και η απονομή των βραβείων θα πραγ-
ματοποιηθεί την 6η Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για 
τον έλεγχο του καπνίσματος, το οποίο θα λάβει χώρα στα Τρίκαλα. 

Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό είναι: Η Αντωνοπούλου Νικολέτα, ο 
Μπουζινόπουλος Ευστάθιος, ο Σαράφης Δημήτριος και ο Σιδηρόπουλος Βλαδίμηρος- 
Χρήστος, ενώ  οι καθηγήτριες είναι η Αθανασιάδου Ελένη ΠΕ25, η Κατσιγιαννοπούλου 
Σταματία ΠΕ08 και η Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ02. 

Η 5η Αγέλη Λυκοπούλων Βεροίας (παιδιά 
6-10 ετών) είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν στον Πεζόδρομο της Ιπποκράτους μια 
παράσταση του Κωμικού θέατρου δρόμου με 
κωμική μαγεία (Zirk Comedy) στα πλαίσια της 
μεγάλης θεατρικής γιορτής που φιλοξενήθηκε 
στην πόλη μας στο «VERIA THESS PUPPET 
FESTIVAL 2018».Έτσι λοιπόν το πρωινό του 
Σαββάτου 20 Οκτωβρίου 2018 τα λυκοπουλά-
κιά μας παρακολούθησαν και συμμετείχαν με 
πολύ κέφι και ενθουσιασμό στην παράσταση 
του μικρού τσίρκου που ταξίδεψε μέσα στην 
πόλη μας .Η σκηνή του είχε μια μεγάλη ποικιλία πράξεων: 
ξεκαρδιστική , παράλογη, μαγική  και ποιητική. Ένα τσίρκο 
εμπνευσμένο από το όνειρο όπου η κωμωδία και η ποίηση 
πήραν τον έλεγχο της παράστασης και μετέφεραν τους μι-
κρούς μας φίλους σε ένα διαχρονικό ταξίδι γεμάτο «κωμωδία 
, «μαγεία» , «ακροβατικά» , «μεταμφίεση» , «ποίηση» και 
ασφαλώς «τρέλα».

Η 5η Ομάδα προσκόπων Βεροίας (νέοι ηλικίας 11-15 
ετών) παρακολούθησε το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ο-
κτωβρίου 2018 στο Χώρο Τεχνών μια από τις παράλληλες 
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, μια παράσταση του  σύγχρονου 
τσίρκου (συνδυασμός χορού, μουσικής και τσίρκου) σε ένα 
ανεμοστρόβιλο ασταμάτητων ιδεών, λέξεων, μουσικής και 
κίνησης.

Ο ρυθμός ήταν γρήγορος, ο ρυθμός πίεζε, ίσως μια στιγ-
μή παύσης βοηθούσε την αναπνοή :ένα, δύο, τρία ... ξεκι-
νούσαμε ξανά! Η επιθυμία να υπερβούμε το όριο,

παραμένοντας στη συνεχή ροή του χρόνου και της κίνη-
σης. Το Xstream ήταν  ένα έργο σχετικά με την ακραία ανι-
σορροπία και τη συνεχή ροή, με ζωντανή μουσική.

Κλείνοντας το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βεροίας (Γοργο-
ποτάμου 7, τηλ.2331062821) θα ήθελε να ευχαριστήσει την 
Δημοτική Επιχείρηση ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας για την ευ-
καιρία που έδωσε στα παιδιά μας  να έρθουν πιο κοντά στο 
χιούμορ και την κωμικότητα μέσα από παραστάσεις με πολύ 
μουσική και κίνηση και να ζήσουν την εμπειρία μιας τέχνης 

που στην χώρα μας δεν είναι πολύ διαδεδομένη αλλά προά-
γει τον πολιτισμό και μιλά στις παιδικές καρδιές (και όχι μόνο).
Σας ευχαριστούμε θερμά

Παντελίδης Ανέστης 
Αρχηγός 5ου Σ.Π.Βεροίας 
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Το «Υφάδι» στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Φαρμακείου

 του Δήμου Νάουσας

Επισκεφτήκαμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείου του Δή-
μου μας, όπου οι υπεύθυνες των δομών μας ενημέρωσαν για τον τρόπο λειτουργίας 
τους. Δυο σημαντικές  δράσεις, τις οποίες πρέπει ΟΛΟΙ να στηρίξουμε, βοηθώντας 
έτσι τους συμπολίτες μας, που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Το  Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου Νάουσας, στεγάζεται στο 
συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη στην είσοδο της πόλης μας και λειτουργεί καθημερινά 
8 π.μ. – 4μ.μ.

Προκειμένου να στηρίξουμε τις τόσο αξιόλογες δράσεις τους, συγκεντρώνουμε 
καθημερινά στο Υφάδι μας φάρμακα που δεν σας χρειάζονται και θα φανούν χρήσιμα 
στους συμπολίτες μας,  απαλύνοντας τον πόνο και βοηθώντας την ανάρρωσή τους! 

Οι υπεύθυνοι του  Κοινωνικού Φαρμακείου, αναφερόμενοι στην επίσκεψη  που 
τους γέμισε χαμόγελα, ευχαριστούν το Υφάδι για την τιμή και για την δωρεά σε φάρμα-
κα αλλά κυρίως ευχαριστούν για την αισιοδοξία με την οποία τους εφοδίασαν.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
του Ευστρατίου και της Πολυξέ-
νης, το γένος Καραμπέρη, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κα-
τοικεί στο Πλαγιάρι Θεσ/νίκης και 
η ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του 
Δημητρίου και της Ελένης, το γέ-
νος Τσανασίδη, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στον Τριπόταμο Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου Τριποτάμου Ημαθίας.

Εκπαίδευση Λυκοπούλων 
& Προσκόπων 

μέσα από το κουκλοθέατρο



CMYK
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Μία ακόμη δύσκολη εκτός 
έδρας αναμέτρηση περιμένει 
την ομάδα της Βέροιας αφού 

στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής θα 
αντιμετωπίσει το Σάββατο στο Δημοτι-
κό Στάδιο της Χαλκηδόνας τον  ουρα-
γό της βαθμολογίας ΠΑΟ Κουαφαλί-
ων. Παρά τα άτυχα αποτελέσματα η 
αισιοδοξία και το πάθος για την πρώτη 
εκτός έδρας νίκη δεν λείπουν από 
τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία. 
Μία εκτός έδρας νίκη που θα αλλάξει 
την ψυχολογία σε όλα τα μέτωπα και 
κυρίως και στους αντιπάλους. 

ΗΒέροιαπαίζειτοΣάββατοένακρίσιμοπαιχνίδι
και θέλει οπωσδήποτε την νίκη και τους τρεις βαθ-
μούς .Οιπαίκτες ξέρουνπολύ καλά ότι ηφανέλα
πουφοράνε είναι πολύ βαριά και πρέπει σε κάθε
αγώνα όχι μόνο να την ιδρώνουν αλλά να την μα-

τώνουν.!!Μέσαλοιπόναπόαυτήν τηνπροσπάθεια
είναισίγουροότιηβασίλισσατουβορράθαβρειτον
δρόμος.

Δύοαπουσίεςβασικών
Αύριο τοπρωί θα γίνει η τελευταίαπροπόνηση

τωνπαικτώνστοΤαγαροχώρι καιστηνσυνέχειαθα
ανακοινωθείηαποστολήγιατοναγώνατουΣαββά-
του.

Οπροπονητήςτηςομάδαςκ.Παπανώταςδενθα
έχειστηνδιάθεσητουτουςΣκαθαρούδη(τραυματί-
ας)καιΜουρατίδη(τιμωρημένος).Αντίθεταεπιστρέ-
φειμετάτηναποθεραπείατου.οΚανούλας.

Κοντάστην ομάδαθαβρεθούν καιπάλι αρκετοί
φίλαθλοιπροκειμένουναστηρίξουντιςπροσπάθειες
τωνπαικτώνναφθάσουνστηννίκη.

Μπορείονεαρόςκαι ταλαντούχοςΣτάθηςΚαρά-
μπελαςναπροπονείταιτιςτελευταίεςμέρεςστοΤα-
γαροχώριαλλάορισμένοιβιάστηκαννατονεντάξουν
στο δυναμικό της ομάδας χωρίς κάτι τέτοιο να έχει
γίνειακόμη.ΟπαίκτηςανήκειστοΑιγινιακόκαιέτσι
έπρεπε να διαφυλαχθεί το ενδιαφέρον τηςΒέροιας
ώστεναμηνχαλάσειημεταγραφήτου.

Ανακοινώθηκαν το απόγευμα 
της Τετάρτης από την ΕΠΟ οι 
διαιτητές της 8ης αγωνιστι-

κής της Σούπερ Λιγκ, με την ΚΕΔ να 
ορίζει στο ντέρμπι της Δευτέρας ανά-
μεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό τον 
Δανό Γενς Μάε. Βοηθοί του θα είναι 
οι συμπατριώτες του Χάινε Σόρενσεν 
και Γιέσπερ Νταλ.

Σάββατο, 27/10 
ΑΕΛ-ΟΦΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Παπαπέτρου(Αθηνών)
ΒΟΗΘΟΙ:Φωτόπουλος (Αθηνών),Μπούξμπα-

ουμ(Ανατ.Αττικής)

Λαμία-Λεβαδειακός
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Κουτσιαύτης(Άρτας)
ΒΟΗΘΟΙ:Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας),

Γκάγκας(Λάρισας)

Κυριακή, 28/10
Πανιώνιος-Ατρόμητος
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Σιδηρόπουλος(Δωδ/νήσου)
ΒΟΗΘΟΙ: Κωσταράς (Αιτ/νίας),Δημητριάδης

(Μακεδονίας)

Παναιτωλικός-ΑστέραςΤρίπολης
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Φωτιάδης(Καστοριάς)
ΒΟΗΘΟΙ: Σάββας (Σερρών), Βασιλόπουλος

(Έβρου)

ΑΕΚ-Άρης
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Τζήλος(Λάρισας)
ΒΟΗΘΟΙ: Κούλα (Ξάνθης), Ευθυμιάδης (Πιε-

ρίας)

Δευτέρα, 29/10 
Ξάνθη-ΠΑΣΓιάννινα
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Μανούχος(Αργολίδας)
ΒΟΗΘΟΙ:Αλεξέας (Μεσσηνίας),Δέτση (Αθη-

νών)

Ολυμπιακός-ΑπόλλωνΣμύρνης
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Ζαχαριάδης(Μακεδονίας)
ΒΟΗΘΟΙ:Χριστάκογλου (Χαλκιδικής),Νατσιό-

πουλος(Μακεδονίας)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Μάε(Δανία)
ΒΟΗΘΟΙ:Σόρενσεν(Δανία),Νταλ(Δανία)

Για την 5η αγωνιστική το Σάββατο στις 3 μ.μ.
στην Χαλκηδόνα

ΠΑΟΚουφαλίων-Βέροια
ΣούπερΛίγκα

Δανός διαιτητής στον αγώνα
του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναικό

Στην Εθνική Ελλάδας
ο Άγγελος Αναστασιάδης!

ΕποχήΑγγελουΑναστασιάδηστηνΕθνικήΕλλάδας.Οπολύπειροςπρο-
πονητής είναιοδιάδοχος τουΜίκαελΣκίμπεστην τεχνικήηγεσία της«γαλα-
νόλευκης».Ηπρόσληψητου65χρονουτεχνικούεγκρίθηκεομόφωνααπότην
ΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕΠΟ.

ΟΑγγελοςΑναστασιάδηςθαυπγράψει μονοετέςσυμβόλαιοσυνεργασίας
μέχριτονΔεκέμβριοτου2019,τοοποίοθαανανεωθείαυτόματασεπερίπτωση
πρόκρισηςτηςΕθνικήςστοEuro2020.

ΤελευταίοςΕλληναςπροπονητήςτηςΕθνικήςήτανοΒασίληςΔανιήλμέχρι
το2001.ΤονΚαβαλιώτητεχνικόδιαδέχτηκεγιαέναπαιχνίδιοΝίκοςΧρηστίδης
πριν ξεκινήσειηχρυσήεποχή τουΟτοΡεχάγκελ.ΑκολούθησανοιΦερνάντο
Σάντος,ΚλαούντιοΡανιέρι,ΣέρχιοΜαρκαριάνκαιτέλοςοΜίκαελΣκίμπε.Εν-
διάμεσαέκατσεστονπάγκοωςυπηρεσιακόςγιαπέντεπαιχνίδιακαιοΚώστας
Τσάνας.

Τοπρόγραμματης1ηςαγωνιστικήςμετουςδιαι-
τητέςκαιτουςβοηθούς

Σάββατο, 27η Οκτωβρίου
Σπάρτη -ΑΟΧΚισσαμικός (15:00,ΔημοτικόΣτά-

διοΣπάρτης)
Διαιτητής:Γκάμαρης(Αθηνών)
Βοηθοί:Ζήρσας,Κολλιάκος(Αθηνών)
4ος:Τσουκαλάς(Αθηνών)

ΑΟΤρίκαλα-ΔόξαΔράμας(15:00,ΔημοτικόΣτά-
διοΤρικάλων)

Διαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Θανασιάς,Λιόντος(Ηπείρου)
4ος:Ζαμπαλάς(Ηπείρου)

Ηρακλής-Ηρόδοτος(15:00,ΚαυτανζόγλειοΣτάδιο)
Διαιτητής:Δραγούσης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Κωτούλας(Κιλκίς),Κρυωνάς(Σερρών)
4ος:Τζουμαλάκης(Σερρών)

Πλατανιάς-ΑήττητοςΣπάτων(16:00,Μάλεμε)
Διαιτητής:Κουναλάκης(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Γαρεφαλάκης,Μαυρουδής(Ηρακλείου)
4ος:Σταυρουλάκης(Ρεθύμνου)

Βόλος - ΚαραϊσκάκηςΆρτας (16:00,Δημοτικό
ΣτάδιοΝεάπολης)

Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί:Παρασίου,Παπαδάκης(Ημαθίας)
4ος:Γιουματζίδης(Πέλλας)

Κυριακή, 28η Οκτωβρίου
Παναχαϊκή -Αιγινιακός (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο

Αγυιάς)
Διαιτητής:Χ.Βεργέτης(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Δ.Βεργέτης,Κύριος(Αρκαδίας)
4ος:Ματσούκας(Αιτ/νίας)

Εργοτέλης-ΑπόλλωνΠόντου(15:00,Παγκρήτιο
Στάδιο)

Διαιτητής:Κολυτάς(Λασιθίου)
Βοηθοί:Αρμακόλας (Κυκλάδων),Αναστασάκης

(Χανίων)
4ος:Σωτηριάδης(Λασιθίου)

ΑπόλλωνΛάρισας - Κέρκυρα (15:00, Γήπεδο
Φιλιππούπολης)

Διαιτητής:Τεβεκέλης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Παπαδόπουλος,Τυριακίδης(Μακεδονίας)
4ος:Αγγελάκης(Μακεδονίας)

ΟιορισμοίτηςΚΕΔγιατην1ηαγωνιστική
τηςFootballLeague

Ο Μαλούτας στον Βόλο



Σημαντικές επιτυχίες και πολύ 
καλές εμφανίσεις πραγμα-
τοποίησαν οι αθλητές της 

SARANTOVRISES TENNIS ACADEMY 
που αγωνίστηκαν στο 5ο Ε2 πανελλα-
δικό πρωτάθλημα που πραγματοποι-
ήθηκε σε Θεσσαλονίκη και Κουφάλια 
το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. 
Συγκεκριμμένα η Γιτοπούλου Τατιάνα 
έφτασε στον τελικό της κατηγορίας  
κορίτσια 12 χρονών, κερδίζοντας 4 
αγώνες και χάνοντας σε έναν συναρ-
παστικό τελικό από την Παναγιωτίδου 
του Ο.Α. Θεσσαλονίκης.

Στην ίδια κατηγορία η Πατσίκα Κάτια
με συμπαίκτρια  την Σμυρίδου τουΟ.Α.
Σερρών, έφτασανστον τελικό του διπλού
κερδίζοντας 3 αγώνες, όπου και έχασαν
από το νο1 του ταμπλό Παναγιωτίδου-
Μπατζή, κατακτώντας την 2η θέση. Πο-
λύ καλή παρουσία ειχε και στο ταμπλό
τουμονούηΠατσίκα, όπου έφτασεμέχρι
τον προημιτελικό κερδίζοντας 2 αγώνες
και χάνοντας τελικά από το νο2 του τα-
μπλό.Στηνμεγαλύτερηκατηγορίακορίτσια
16χρονώναγωνίστηκανοι14χρονεςΛαζα-
ρίδουΕλένηκαιΣιδηροπούλουΜαριαλίνα.
ΗΛαζαρίδουμε συμπαίκτρια τηνΣία του
Ο.Α.Τούμπαςκατέκτησαντην2ηθέσηστο
ταμπλότουδιπλού,χάνονταςστοντελικό.
ΣτοταμπλότουμονούηΛαζαρίδουέφτασε
ως ταπροημιτελικάπραγματοποιώντας 2
νίκες.ΆτυχηήτανηΣιδηροπούλου καθώς
εγκατέλειψετοναγώνατηςμετάαπότραυ-
ματισμόκαιενώήτανκοντάστηννίκη.Την
3ηθέσηστηνκατηγορίααγόρια16χρονών
κατέκτησε ο Τάσος Ντιβανίδης στο μο-
νόαλλά καιστοδιπλό.Στομονό  έφτασε
στονημιτελικόμετααπό3νίκες,όπουκαι
έχασεαπότονπρωταθλητήτουτουρνουά
Μπινόπουλο τουΟ.Α.Θεσσαλονίκης, ενώ
στοδιπλόμεσυμπαίχτη τονΤσελεπή του
Ο.Α.Αριδαίαςέχασανπάλιμετάαπόέναν
συναρπαστικό ημιτελικόπου κρίθηκεστο
σούπερταίμπρεικ16-14.Σταμάτιακοίταξε
τον πρωταθλητή της κατηγορίας αγόρια
14χρονών Παναγιωτίδη ο 13χρονος α-
θλητής της ακαδημίαςΠατσίκαςΜιχάλης.
Παίζονταςπολύωραίο τένις ειδικάστο2ο

σέτ προβλημάτισε αρκετά τον πρωταθλητή. Στα
διπλά ο Πατσίκας με συμπαίχτη τον Ταούλα του
Ο.Α.Νάουσας έχασανμετάαπόένασυναρπαστικό
παιχνίδιστοσούπερταιμπρέικ13-11απότουςΣτε-
φανόπουλο-Καρανάτσιο.Στηνίδιακατηγορίααγόρια
14χρονώναγωνίστηκεκαιο13χρονοςΣαπτσόγλου
Γιάννης, μπαίνονταςστο κυρίως ταμπλό τουμονού
μετά από μία μεγάλη νίκη σταπροκριμματικά επί
τουΓκένη τουΝέστοραΓιαννιτσώνμε6-4,7-6.Στο
διπλό οΣαπτσόγλουμεσυμπαίχτη τονΣίκαλο του
Ο.Α.ΙωαννίνωνέχασαναπότουςΠαπανίκο-Ποιμενί-
δη.Τέλοςο10χρονοςΣαπτσόγλουΘοδωρήςαγωνι-
ζόμενοςστηνκατηγορία12χρονώνσημείωσεμεγάλη
επιτυχίαφτάνοντας  στον 2ο γύρο του κυρίως τα-
μπλόκερδίζονταςτονΣιάντσητουΟ.Α.Καστοριάς.

ΗΑκαδημία συγχαίρει τους αθλητές της για το
ήθοςκαιτηναγωνιστικότητάτουςκαιεύχεταιακόμη
μεγαλύτερεςεπιτυχίες.

CMYK
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ΠοιαείναιηΚΜΡ(KravMagaProtection)
Η KravMaga Protection KMP,δημιουργήθηκε

από τον κ.ΧρήστοΟικονόμου, ο οποίος ήταναπό
τους πρώτους Έλληνες που γνώρισαν το KRAV
MAGA (ΚΡΑΒΜΑΓΚΑ) το 1997απόΟργανισμόΑ-
σφαλείας του Ισραήλ,φτάνονταςσήμερανακατέχει
το επίπεδοMaster από τον επικεφαλής εκπαιδευτή
τουΥπουργείουΆμυναςτου Ισραήλ.ΗKMPείναιο
μοναδικόςπιστοποιημένοςΟργανισμόςστηνΕλλά-
δα,σύμφωναμε την εκπαιδευτική ύλη κραβμαγκά
τουΥπουργείουΆμυνας του Ισραήλ από τον ίδιο
τονBoazAviram,Chief Instructor KravMaga IDF.
Επίσης ηKMP, είναι αναγνωρισμένηαπόπολλούς
Ελληνικούς καιπαγκόσμιουςφορείς, από εταιρείες
ασφαλείαςτουεξωτερικούκαιαπότο2017είναιπα-
γκόσμιοςοργανισμός τηςWFMA.Σκοπός τηςKMP
είναιναπαρέχεισταμέλητηςεκπαιδεύσειςυψηλού
επιπέδουκαιπτυχίαδιεθνώςαναγνωρισμένα.Κατέ-
χει κάθε νόμιμηάδεια εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας
τις ανάλογεςπιστοποιήσειςαπόοργανισμούς, ομο-
σπονδίες και εταιρείες ασφαλείας τηςΕλλάδας, της
Ευρώπης,τηςΑμερικήςκαιτουΙσραήλ,μετιςοποίες
συνεργάζεται.

ΤοκραβμαγκάτηςKMPδενείναιένααπλόσύ-
στημααυτοάμυναςαλλάένασύγχρονοσύστημαμά-
χηςσώμαμεσώμα,καθώςκαιαυτήείναιησημασία
των λέξεων (μάχη επαφής– contact fight).Ηβάση
τουμαχητικούκραβμαγκάείναιηπυγμαχίαηοποία
προσαρμόζεται για βίαιες καταστάσεις αστικούπε-
ριβάλλοντος.Σεσχέσημεταάλλασυστήματακραβ
μαγκά,ηKMPκρατάειτηνφιλοσοφίατουστρατιωτι-
κούκραβμαγκά.

Πρωταρχικός σκοπός τηςKMP είναι ο κάθε εκ-
παιδευόμενος νααποκτήσει την ικανότητα ναπρο-
βλέπεικαινααποφεύγειμιασυμπλοκή.Σεπερίπτω-

ση όμωςπουαυτό είναι αναπόφευκτο και κρίνεται
αναγκαίοηυπεράσπισητηςζωής, τότε τονκαθιστά
ικανόόσοαυτόείναιεφικτό,ναμπορείναεξουδετε-
ρώσειτηναπειλήμεβάσητοδικαίωμαάμυναςπου
ορίζειηνομοθεσία.

Οι ρεαλιστικές τεχνικές αυτοάμυνας, η γλώσσα
του σώματος για την πρόβλεψη μιας απειλής, η
διαχείριση μιας βίαιης κατάστασης και η ικανότητα
καταστολήςτης,είναιμαθήματαπουσυμπεριλαμβά-
νονταιμέσαστιςεκπαιδεύσειςτηςKMP.

Στα μαθήματα εκτός από τα χτυπήματα και της
τεχνικές αυτοάμυνας, περιλαμβάνονται διάφορες
ασκήσεις αντοχής και ταχυδύναμης.Με αυτόν τον
τρόπο ο εκπαιδευόμενος αθλείται σε ένα δυναμικό
πλαίσιοπροσφέρονταςμιαολοκληρωμένηγυμναστι-
κήστοσώματου.Ηεκπαίδευσηγίνεταιμεμεθοδικό-
τηταπροκειμένουομαθητήςναείναικαταρτισμένος
σεσύντομοχρονικόδιάστημα.

Στα μαθήματα μπορούν να συμμετέχουν άτομα
ηλικίας από12 χρονών καιπάνωανεξαρτήτουφύ-
λου,σωματότυπουή εμπειρίας απόάλλαμαχητικά
συστήματα.

ΜαθήματαΑυτοάμυνας-Αυτοπροστασίας-Κραβ
Μαγκά, γίνονται κάθεΔευτέρα - Τετάρτη - Παρα-
σκευή:

ΣτηΒέροια,στονΑ.ΣΡωμιος(Ελευθερίας8)
ΣτηνΑλεξάνδρεια,στονΑΣΚΑGSPBROS(Εθνι-

κήςΑντίστασης25)
Δοκίμασέτοτώρα!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6908283844, Εφραιμί-
δηςΚωνσταντίνος,AdvanceL1Instructor

ΑκολουθήστεμαςστοFB:
KRAVMAGAPROTECTIONAlexandria
KRAVMAGAPROTECTIONVeria

Μαθήματα Krav Maga
στον Α.Σ. Ρωμιό

SARANTOVRISES TENNIS ACADEMY
5ο Ε2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Σημαντικέςεπιτυχίεςτωναθλητών
τηςΑκαδημίαςΤατιάναςΓιτοπούλου,
ΚάτιαςΠατσίκα,ΕλένηςΛαζαρίδου

καιΤάσουΝτιβανίδη
Πολύ καλές εμφανίσεις των αθλητών Μαριαλίνας 

Σιδηροπούλου, Μιχάλη Πατσίκα, Γιάννη Σαπτσόγλου 
και Θοδωρή Σαπτσόγλου

Ξεκινάει 
το Σάβ-
βατο 27 

Οκτωβρίου και 
το πρωτάθλημα 
της Α2 ανδρών 
στον Β. όμιλο 
όπου η ομάδα 
του Ζαφειράκη 
Νάουσας θα 
αντιμετωπίσει 
τον Άρη Θ. 

Αναλυτικά το πρό-
γραμμακαιοιδιαιτητές

Α2Ανδρών (Βόρειος
όμιλος-1ηαγωνιστική)

ΣπίτιτουΧάντμπολ16:00,ΆρηςΘεσσαλονίκης-
ΖαφειράκηςΝάουσας

(Μιχαηλίδης-Βαγγελτζίκης)

ΓιώργοςΧαλκίδης 18:00,ΑρίωνΠτολεμαϊδας-
ΑρχέλαοςΚατερίνης

(Πατιός-Πήτας)

Κέρκυρας18:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-ΓΑΣΚιλκίς
(Λινάρδος-Νικολαϊδης)

Κυριακή28Οκτωβρίου2018
Α2Ανδρών(Βόρειοςόμιλος-1ηαγωνιστική)
Σπίτι τουΧάντμπολ 16:00,ΑπόλλωνΚαλαμα-

ριάς-ΠρωτέαςΆρτας
(Χαρίτσος-Δελόγλου)

Χάντμπολ Α2 ανδρών - 1η αγων.

ΆρηςΘ.-ΖαφειράκηςΝάουσας
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Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου
«Ο Κακός Σαμαρείτης» 
του Βασίλη Πασχαλίδη 

στη Νάουσα
Την ποιητική του συλλογή «Ο Κακός Σαμαρείτης» παρουσιάζει την 

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στις 8.30μμ στο BAR RAKI στη Νάουσα ο 
Βασίλης Πασχαλίδης.

Γράφει ο ίδιος ο ποιητής στο βιογραφικό του:
«Αν μιλήσουμε για ‘ιστορίες’ έτυχε, ή μήπως όχι, να περάσουν απ’ 

τη ζωή μου πολλά και διαφορετικά πράγματα. Αυτά που αξίζει να θυ-
μάμαι είναι ο ήχος και η έκφραση μέσω της γραφής... Θα ήταν ανόητη 
παράληψη να μην αναφέρω ότι τελικά η Ποίηση μου έδωσε το κλειδί 
από την εφηβεία ακόμα. Δεν γνωρίζω τι σημαίνει ποιητής αλλά είμαι 
σίγουρος ότι αξίζει τον ‘κόπο’!»

Η Λογοτεχνική 
συντροφιά 

της Νάουσας 
Από τις Ομηρικές ραψωδίες ως τις 

απαγγελίες της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥ-
ΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Η ποίηση είναι 
ζωντανή. Η προφορική απόδοση ε-
μπλουτίζει τα νοήματα Στο μυστήριο της 
ποίησης γίνονται όλοι κοινωνοί το Σάβ-
βατο 27 Οκτωβρίου 2018 στις 8.00 μ.μ. 
στον πολυχώρο πολιτισμού ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΝΑΡΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΤΛΑΝΣ

Εκδήλωση αφιερωμένη στα άτομα με 
περιορισμένη όραση

Τις «Ιστορίες από το Κακοσούλι» 
του Ανδρέα Μαρολαχάκη 
παρουσίασε η «Κίνησης 
Πολιτών Κυριώτισσας»

Παρουσιάστηκε χθες, στο Χώρο Τέχνης της «Κίνησης Πολιτών Κυριώτισσας», το βιβλίο 
του Ανδρέα Μαρολαχάκη «Ιστορίες από το Κακοσούλι».

Το βιβλίο αναφέρεται σε ιστορίες των παιδικών χρόνων του συγγραφέα, ο οποίος μεγά-
λωσε και έζησε μέσα στη γειτονιά της Κυριώτισσας (για τους ντόπιους Κακοσούλι).  

Έβρασε το τσίπουρο της χρονιάς  
η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας

Τα βήματα  των προ-
γόνων τους ακολούθη-
σαν και φέτος τα μέλη 
και φίλοι της Ευξείνου 
Λέσχης Χαρίεσσας , κα-
θώς  την Κυριακή 21 Ο-
κτωβρίου έβρασε το δικό 
της τσίπουρο στο απο-
στακτήριο του κ. Ιωάν-
νη  Διτσόλα. Όπως στον 
Πόντο έτσι κι εδώ, αυτό 
το μήνα μεταξύ άλλων , 
μάζευαν τα σταφύλια και 
έφτιαχναν το κρασί και το 
τσίπουρο τους. Μάλιστα 
την περίοδο εκείνη τρα-
γουδούσαν:

«…Τρυγομηνά  το 
λάμσιμον και η σπορά τε-
λείνταν...»

Το διοικητικό συμ-
βούλιο της Λέσχης ήθε-
λε με αυτόν τον τρόπο 
να προσφέρει σε όσους 
συμμετείχαν στην όλη δι-
αδικασία, μια βιωματική 
εμπειρία της διαδικασίας 
απόσταξης των σταφυ-
λιών. Έτσι μικροί και με-
γάλοι είδαν και έμαθαν πως γίνεται το τσίπουρο. 

Φυσικά μετά την παρασκευή του τσίπουρου, ακολούθησε ποντιακό γλέντι προσφορά του 
συλλόγου.

Ο “Καρυοθραύστης” είναι από τις ε-
λάχιστες παραστάσεις κλασικού μπα-
λέτου που μοιάζουν σαν να γράφτηκαν 
σήμερα. Η ευφάνταστη χορογραφία του 
Μαριούς Πετιπά και η αξεπέραστη μου-
σική του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι τον έχει 
καθιερώσει ως μία από τις πιο δημοφι-
λείς παραστάσεις η οποία παρόλο που 
μετράει 124 χρόνια ζωής έχει όλη τη 
ζωντάνια και τον ενθουσιασμό της πρώ-
της παρουσίασής της. Διατηρεί ανέγγιχτα 
από το χρόνο όλα εκείνα τα στοιχεία που 
κάνουν τα παιδικά όνειρα να φαίνονται 
πραγματοποιήσιμα. 

Η πρεμιέρα του “Καρυοθραύστη” δό-
θηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1892 στο 
Θέατρο Μαριίνσκι στην Αγία Πετρούπολη και το κοινό 
τον υποδέχτηκε με συγκλονιστικό χειροκρότημα.

 Ήταν η βραδιά που ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ένιωθε 
για ακόμα μία φορά απόλυτα δικαιωμένος. 

Η μουσική του συνδυάστηκε μοναδικά με το λιμπρέ-
το που βασίστηκε στο παραμύθι “Ο Καρυοθραύστης και 
ο βασιλιάς των ποντικιών” του Ερνστ Τίοντορ Αμαντέ-
ους Χόφμαν και το οποίο διασκεύασε αριστοτεχνικά ο 
Αλέξανδρος Δουμάς.

 Ο Μαριούς Πετιπά εξέπληξε τους πάντες με τη χο-
ρογραφία του. Η τρυφερή ιστορία του “Καρυοθραύστη” 
δεν άφησε κανένα ασυγκίνητο. 

Η ιστορία του “Καρυοθραύστη” διαδραματίζεται την 
Παραμονή των Χριστουγέννων, σε μια γερμανική πόλη, 
όπου η μικρή Κλάρα περιμένει το δώρο από τον νονό 
της. Ανοίγοντάς το βλέπει με έκπληξη ένα στρατιωτάκι 
που χρησιμεύει ως καρυοθραύστης. 

Όταν όλοι οι καλεσμένοι φεύγουν, η Κλάρα μπαίνει 
στο σαλόνι για να κοιμίσει το στρατιωτάκι της. Καθώς 
το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα, το κορίτσι αποκοιμιέται και 
μεταφέρεται σε έναν παραμυθένιο κόσμο, όπου τα παι-
γνίδια ζωντανεύουν και δίνουν μάχη με τους τεράστιους 
ποντικούς που εισβάλλουν στο δωμάτιο

. Σε αυτή τη μάχη ο Καρυοθραύστης αναδεικνύεται 
νικητής και μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο πρίγκιπα.

Στη δεύτερη πράξη παρακολουθούμε την Κλάρα και 
τον Πρίγκιπα-Καρυοθραύστη να  κάνουν ένα μαγικό 

ταξίδι, πρώτα στη χώρα της Βασίλισσας του Χιονιού και 
έπειτα στη χώρα των Ζαχαρωτών και της Ζαχαρένιας 
νεράιδας. 

Το όνειρο δεν κρατάει πολύ. Καθώς ξημερώνουν 
Χριστούγεννα, η μικρή Κλάρα ξυπνάει και ανακαλύπτει 
ότι ο γοητευτικός πρίγκιπας των ονείρων της έχει μετα-
μορφωθεί ξανά στον καρυοθραύστη που της χάρισε ο 
νονός της.

Στο εξωτερικό ο “Καρυοθραύστης” παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1934, σαράντα δύο 
χρόνια μετά την πρεμιέρα τού 1892. Και εκεί η υποδοχή 
ήταν μοναδική. Από τότε έχουν γίνει πάμπολλες παρα-
στάσεις σε όλο τον κόσμο, με αρκετές διασκευές στη 
χορογραφία, καθώς κάθε χορογράφος προσπαθεί να 
δώσει τη δική του εκδοχή στην ιστορία. 

Ο “Καρυοθραύστης” χορογραφήθηκε και από τους 
δύο κορυφαίους χορευτές του 20ού αιώνα, τον Ρού-
ντολφ Νουρέγεφ για τα Βασιλικά Μπαλέτα της Σουηδίας 
και τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ για το American Ballet 
Theater.

 Ο καθένας άφησε το στίγμα του ενισχύοντας το μύ-
θο ενός έργου που δεν παύει να μας εκπλήσσει.

Τιμές Εισιτηρίων: 
Πλατεία: 25 €  Εξώστης: 20 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:                                                                                           
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, Παύλου Μελά & 

Μπιζανίου, τηλ. 2331078100 Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, 
Βενιζέλου 36, τηλ. 2331024612

Μπαλέτο Θεάτρου Μόσχας – Μπαλέτο της Ρωσίας

Καρυοθραύστης
Τρίτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 21:00

Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Ηπιοσυγκινητικήιστορίατουκλασικούμπαλέτου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:30ΜΜ – 10:30MM ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 21:30MM – 10:30MM ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ .
ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ 6945543578



Με μεγάλη επιτυχία 
διεξήχθη ο «2ος 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ 

ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ» 
αποστάσεων 26 και 5 
χιλιομέτρων, που συνδι-
οργάνωσαν η Περιφερει-
ακή Ενότητα Ημαθίας και 
ο  Δήμος Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας, την Κυριακή 
21 Οκτωβρίου. Την εκκί-
νηση των δύο αγώνων 
έδωσαν ο Δήμαρχος κ. 
Νικόλαος Κουτσογιάννης 
και ο Αντιδήμαρχος κ. 
Στέλιος Δάγγας.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός
έγινε στη ΣχολήΑριστοτέλους στη

Νάουσαμεπερισσότερουςαπό200
δρομείς οι οποίοι συμμετείχανστις
αποστάσεις 5.000μ. και 26.000μ.
Η οργάνωση ήταν άρτια από κάθε
πλευρά,αποσπώνταςταθετικότερα
σχόλια αθλητών, συνοδών και επι-
σκεπτών.

Για την επιτυχία και διεξαγωγή
του αγώνα με απόλυτη ασφάλεια
οΔήμοςΗρωικήςΠόλης εκφράζει
τιςθερμέςευχαριστίεςστουςπαρα-
κάτω:

ΑστυνομικήΔιεύθυνσηΗμαθίας,
Αστυνομικά Τμήματα Βέροιας και
Νάουσας, και στους 150 εθελοντές
πουσυμμετείχανστην διοργάνωση
τουαγώνα.

Βετεράνους αθλητές τηςΝάου-
σας για την ουσιαστική συμβολή
τους στην επιτυχή διεξαγωγή του
αγώνα

ΔιοικητήκαιστελέχητηςΒ’Μοί-

ραςΚαταδρομώνγιατηνυποστήρι-
ξησευλικοτεχνικήυποδομή.

ΤοπικέςΚοινότητεςΜαρίνας και
Λευκαδίων και τιςΠροέδρους Σω-
τηρίαΒίλτσακαιΖωγράφαΑλιτζανί-
δου-Τομπουλίδουαντίστοιχα

Αθλητικοί Σύλλογοι: ΣΕΒΑΣ
Νάουσας, Γ.Ε.Νάουσας,ΕΟΣΝά-
ουσας, Ε.Γ.Σ. Ζαφειράκης για τη
συμβολή τους και την τεχνική τους
υποστήριξη.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι: Λύκειο
τωνΕλληνίδωνΝάουσας, «Μίεζα»
Κοπανού, «ΤαΑνθέμια»Λευκαδί-
ων,ΕύξεινοςΛέσχηΕιρηνούπολης,
«Κομνηνοί» Ροδοχωρίου για την
συνολικήτουςβοήθεια.

Την «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑSECURITY»
γιατηντεχνικήυποστήριξη.

Την Κλινική «Ευαγγελισμός»
ΝίκουΑντωνιάδη για την παροχή
ασθενοφόρου και τον Ιατρό κ. Κυ-

ριάκοΓατουρτζίδηγιατιςανάγκεςυ-
γειονομικήςκάλυψηςτωναθλητών.

Το Κτήμα Κυρ Γιάννη για την
προσφορά σταθμού τροφοδοσίας
τωναθλητώντων26χλμ.

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: «Α.Σ.
ΝΑΟΥΣΑΣ» και «ΑΣΕΠΟΠΝΑΟΥ-
ΣΑΣ», «ΟΜΟΝΟΙΑ» Αγγελοχω-
ρίου, Εταιρεία «ΑΛΕΞ IMPORT-
EXPORT».

Κρεοπωλε ία :  «Βαλάντης» ,
«ΦάρμαΜπαντή», «Παπαδόπου-
λος», «Πράπας» και Βιομηχανία
Κρεάτων «Κωσταβάρας» για την
προσφοράκρεάτωνστουςαθλητές.

Το κατάστημα «Ξηροί Καρποί
Μαμουτζή» για τηνπροσφορά ξη-
ρών καρπών για τις ανάγκες των
αθλητών

Κ α τ ά σ τ η μ α  “ X - T R E M E
STORES” Βέροιας, γυμναστήριο
“SILVERGYM”Γ.Χατζιωαννίδη.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό22-10-2018 μέχρι28-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Παρασκευή 26-10-2018

13:30-17:30ΒΕΧΤΣΑ-
ΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ
(έναντιΙΚΑ)23310-64102

21:00-08:00ΘΩΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
8223310-67530

Ιδιαίτεραεπιτυχήςο«2οςΑριστοτέλειος
ΔρόμοςΑντοχής»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία75 τ.μ.σε
οικόπεδο300τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό

ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ, περιοχή
Βαυαρίας Γερμανίας,

σελειτουργία36χρόνια
μεσταθερήπελατείακαι
το ίδιο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339από9.30
π.μ. -2.00μ.μ.&4.00
μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙεπιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσεκαλήτμή.Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.:23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμαμεδωμάτιο,
σαλόνι, κουζίνα,W.C.,
υπνοδωμάτιο,αυτόνο-
μη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστακοντάστο
Βυζαντινό Μουσείο.
Κος Δημήτρης 6973
551477.

ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ 11
ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα ισόγειο, 51 τ.μ.,
ΔΣΚΧWC.Τηλ.:23310
65745&6976688462.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κρεο-

πώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων. Πλη-
ροφορίες κ. Γιώργος
6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ερ-
γά τ ες  γ ι α  το  συ -
σκευαστήριο Τυρο-
κομ ι κών  TRON IK

στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλη-
τής-τριαστο κατάστη-

μα ανδρικών ενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα να εργασθείς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262,γιααποστολή
βιογραφικού: sales@
tsitsigias.com.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ2κο-
πέλες από το ψητο-
πωλείο «ΦίναΚότα»
στο Μακροχώρι για
κουζίνα και σέρβις.
Τηλ.:2331043222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο
για ολιγόωρη φρο-
ντίδα ηλικιωμένης με
κατάκλιση στις Βαρ-
βάρες. Τηλ.: 6981
894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία
«εσωτερική» για φύ-
λαξη ηλικιωμένης με-
ρικώς αυτοεξυπηρε-
τούμενης,1ρεπότην
εδομάδα, 550 ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας:
6995706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνί-
της  οχημάτων με
προϋπηρεσίαγιαερ-
γασία σε συνεργείο
στη Βέροια.  Τηλ. :
6977425077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έ-
ως 60 ετών, για βοή-
θειαηλικιωμένου87ε-
τώνωςεσωτερικήκαι
για δουλειές σπιτιού.
Παρέχεταιδιαμονήκαι
διατροφή.Μισθόςσυ-
ζητήσιμος.Τηλ.: 6949
849305.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής, ατομική θέρμανσημε θερμοπομπούς
και κλιματιστικό,  ενοίκιομόνο130€.Από
10/11/18διαθέσιμη.

Κωδ:23788ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Γκαρσονιέρα
28τ.μ.,κατασκευή1980,1υ/δ,Ισόγειο,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένομερικώς
,σεκαλήκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμε διπλά τζάμια, επιπλωμένο
μερικώς,μεμεγάληβεράντα,γωνιακό,χω-
ρίςκοινόχρηστα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο
130€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1 χώρος ,  2 οςόροφος, βλέπεισεανοι-
χτωσιά, ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαι
μεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζε-
ταιμίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα
1ουορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχι-
σμένηντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλι-
ματιστικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,
σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/11/2018.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο ,3οςόρο-
φος,με καινούργιακουζίνακαι καινούργιο
μπάνιο,επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσο-
ψη,σεπολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,απεριό-
ριστηθέα, κουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψιμο
από10/10/2018.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Ενοικιάζεται
διαμέρισμα71 τ.μ., καθ. και 85 τ.μ. μικτά
κατασκευή1992,2υ/δ,3οςόροφος,πολύ
φωτεινό , διαμπερές και άψογασυντηρη-
μένο,καλαίσθητο,σεόμορφηπολυκατοικία

,απίστευτα εργονομικόκαι θέρμανσημε
κλιματιστικά καινούργια , ενοίκιο250€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23309ΠΙΕΡΙΩΝ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτά,διαμπερές,κατα-
σκευή2005,2υ/δ,1οςόρ.ψηλός.Πρόκειται
γιανεοαναγειρόμενοδιαμέρισμααξιώσεων,
μεσυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια ,
αριστούργημακατασκευής,αυστηρών τε-
χνικώνπροδιαγραφών,μευλικάανώτερης
ποιότητας , έχειαυτόνομηθέρμανσημεο-
γκομετρητές,έχειτέντες,διαθέτειηλεκτρικές
συσκευές,μεντουλάπες,σίγουραγιααπαι-
τητικούςενοικιαστές,επιπλωμένοκομπλέστα
340€χωρίςέπιπλαστα300€.Από1/11/2018
διαθέσιμοκαιεπισκέψιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύο επίπεδα1ος
και2οςορ.160 τ.μ. ,μεάδεια του1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,
διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή ,
μεαποθήκη ,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμεέ-
ναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424 -ΩΡΟΛΟΙ Αποθήκησυ-

νολικής επιφάνειας80 τ.μ.σεημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:
100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας55τ.μ.1οςορ.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιηπόρτατουθωρακισμένη,Τιμή
πολύπροσιτήμόνο210€.

Κωδ: 24277 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε

πετρέλαιο,κουφώματακαινούργιασυνθετικά
καιπόρταθωρακισμένη,Τιμή:220€.

Κωδ: 24264 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά μεγάλοανεξάρτητο γραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας75 τ.μ.στον1οόροφο.Α-
ποτελείταιαπό3Χώρουςμεγάλους.Είναι
ανακαινισμένοτο2017βαμμένο  έτοιμονα
λειτουργήσει.ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιΠόρταΘωρακισμένη .Μίσθωμα
εξαιρετικάχαμηλόμόνο250€..

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχει
ωραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ:24007-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητακατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνακαιεπι-
πλέον45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υπόγειο,μί-
σθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23839 - ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας89 τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται

θέσειςσε ισόγειο  στεγασμένο πάρκινγκ
αυτοκινήτωνσετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο
40€τομήνα.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονο-
κουζίνακαιδύοΜπάνια .Είναικατασκευα-
σμένο το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μική -Πετρελαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκμεγάλομε
τηλεχειριστήριο κλειστόκαιμεγάλο ,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερ-
μοσίφωνα,BBQ,είναιγωνιακό καιμεδύο
πολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:πολύπροσιτή
150.000€.

Κωδ:14302-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής ε-
πιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14052 ΠωλείταιΜονοκατοικίασε

εξαιρετικάκαλήκατάστασηστονΣταυρόΗμα-
θίαςμεγέθους94τ.μ.καθαράμε3δσκ2wcμε
βεράνταωραίακαικήπο1800τ.μ.μεαποθή-
κη60τ.μ.περίπουκαιπαραδοσιακόφούρνο.
Όλατακτοποιημένακαινόμιμα.Τιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα70.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ.καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια ,βλέπεισεανοιχτωσιάκαιπρο-
σφέρεταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύο
δυνατότητεςθέρμανσης ,πρώτον ατομική

θέρμανσημε ξυλολέβηταηαυτόνομηθέρ-
μανσηπετρελαίουμεωρομετρητές,ενεργει-
ακήςκλάσηςΔ,έχειηλιακόθερμοσίφωνακαι
ντουλάπεςπαντού,είναιχωρίςανελκυστήρα
καιμετρίαparking,ένακλειστόκαιδύοανοι-
χτά διαθέτειμίαπολύμεγάληκοινόχρηστη
αυλήγιαλαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο
320.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας128τ.μ.σε
ημιυπόγειομεπρόσβασηκαιγιααυτοκίνητο
.Αποτελείταιαπό1Χώρο .Είναικατασκευ-
ασμένη το1996 -ηδε τιμή της εξαιρετικά
χαμηλήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,

κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστι-
κά ,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούς
αγοραστές,τιμή22.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα
44 τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ.
πατάρι  , κατασκευή1998,διαθέτειμεγάλη
βιτρίνα ,πρόκειται για έναπολύαξιόλογο
ακίνητοκαιδιατίθεταισετιμήευκαιρίας,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις ,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή28.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,

σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,25.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνο-
δόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8,άρτιοκαιοικοδομίσημο
,μοναδικήευκαιρία, τιμή70.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

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

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές,
πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ,κάτωαπό την

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:14363-ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένητο1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστή-
ρα.Τιμήμόνο:9.500€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής Διαχείρισης
ERP (BusinessValue, Pylon της
EPSILONNET).

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία,χωρίς
οικογενειακέςήάλλεςυπο-
χρεώσεις για να εργασθεί
σεκουζίναεστιατορίουστη
Γερμανία.Μισθός,ασφά-
λιση,διαμονήκαιδιατρο-
φή.Τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σεξενοδοχείοτηςΒέροι-
αςμεγνώσηβασικώνΑγ-

γλικών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη

εργασία, ως εσωτερι-
κή, για φροντίδα ηλι-
κιωμένων. Τηλ.: 6993
678697.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε ια-
τρείο της Βέροιας ή της
Νάουσας. Πληρ. τηλ.:
6970123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για
άμεση ενοικίαση διαμερί-
σματοςκαιμελλοντικάγια
την αγορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω διαμέρι-
σμα άνω των 100 τετρα-
γωνικών, ανακαινισμένο
φουλ έξτρα και μεγάλες
βεράντες. Τηλ. επικοινω-
νίας:6937226565.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο69000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ
35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ
90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΠΙΝΔΟΥ50τ.μ1ΔΚανακαινισμενο170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.ΜA/Cανακαιν.20181ΔΣ-Κ230€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΑ/Cανακαιν.180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣ-ΚΚ.Θ.Θεα,καλο240€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπιπλ.1ΔΚWC160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμοΠαλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ
0200510€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια13000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μ.απόπαραλια,αγροτεμ.γιατροχοσπιτο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια
2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6Ιατρεια
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣαποθηκες100τ.μ200€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΑΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΠΟΘΗΚΗ50τμστοκεντρο100€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€

Η  β ι ομηχαν ία  ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητάπροσωπικό για
τις ανάγκες της μονάδαςπα-
ραγωγήςστηνΑλεξάνδρεια

•εργάτεςκαιεργάτριες
•επιστημονικόπροσωπικό

(γεωπόνους, χημικούς, τεχνο-
λόγους τροφίμων, τεχνολό-

γουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θαπρέπει να
συνοδεύεταιαπόαπλήφωτογραφίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόβιοτεχνία επίπλων: 1) κοπέλα
με πτυχίο Η/Υ για να αναλάβει τη διαχείριση του
siteτηςεταιρίας,2)κοπέλαμεγνώσειςκοπτικήςκαι
ραπτικής.Αποστολή βιογραφικών: souvatzoglou@
hotmail.com.Τηλ.:2333091010.
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνειπεριποίησηκαιφύλαξηαρ-
ρώστωνήηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίη-
ση γερόντων, γιαπρωί ή για απόγευ-
μα, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων,
σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 6940
679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ,

με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ει-
δικήΑγωγή και μαθησιακές δυσκολί-
ες,παραδίδειμαθήματαΜαθηματικών,
Φυσικής&Χημείας σε μαθητέςΔημο-
τικού, Γυμνασίου,Λυκείου.Τηλ.: 6978
003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικήςΕκπαίδευσηςτου
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμ-
βάνει την προετοιμασία και μελέτη
μαθητών τουΔημοτικού.Αναλαμβά-
νεται, επίσης, η φύλαξη και δημιουρ-
γική απασχόλησηπαιδιώνπροσχολι-
κής και σχολικής ηλικίας. Τηλ.: 6981
843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυ-
κείου.Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίεςκαθώςκαι κάτοχοςάδειαςδι-
δασκαλίας αγγλικώνπαραδίδει μαθή-
ματα ελληνικών και αγγλικών σε μα-
θητέςδημοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος καθη-
γητήςπαραδίδειιδιαίτεραμαθήματαΑγ-
γλικώνκαι Ιταλικών.Τιμέςφιλικές.Τηλ.:
6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φραγκόκοτες, κότες

χωριάτικες, άγριες και ήμερες πάπιες,
χήνες στηΜέσηΗμαθίας. Τηλ.: 6946

287771κ.Κώστας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα-καυστήραςπέλλετ μάρκας

ECOSPAR23KWσεπολύκατάσταση.Τιμή900
ευρώ.Τηλ.:6987434643.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικόδωμάτιολευκό
μεστρώμα,πλυντήριο
ρούχων 45άρι, διπλή
ντουλάπα, καναπές
πουγίνεταιδιπλόκρε-
βάτι, γραφείο με λευ-
κό τζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα.Πληρ. τηλ.:6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλα γραφειου,σαλόνι
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπε-
ζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενο συσκέψεων,
ντουλάπαμεκλειδαριά
(κερασί),ντουλάπα-ρά-
φια (μελί), καναπέδες,
όλα σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 23310
21210, Κιν.: 6978
004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  σοβα-

ρός χωρίς υποχρε-
ώσεις ζητά κυρία
έως50ετώνγιασο-
βαρή σχέση. Τηλ.:

6984040769.
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωριμία κυρία από 50

έως 55 ετών για σοβαρή σχέση.Τηλ.: 6974
862936.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

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.
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Την προσωρινή αναστο-
λή λειτουργίας όλων των Α-
ΕΙ προτείνει ο ο καθηγητής 
Γλωσσολογίας και πρώην 
πρύτανης του Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Γεώργιος Μπαμπινι-
ώτης, σε ανοικτή επιστολή 
του για την κατάσταση που 
επικρατεί στα πανεπιστή-
μια, μέχρι να ληφθούν απο-
φάσεις από την υπεύθυνη 
Πολιτεία και να εφαρμο-
σθούν μέτρα από τους αρμοδίους που 
θα άρουν την απαράδεκτη, μειωτική και 
εξευτελιστική για τα ΑΕΙ κατάσταση.

Ο ίδιος γράφει:
«Οι πρυτανικές αρχές και οι Σύγκλητοι 

των Πανεπιστημίων έχουν αφεθεί στην 
τύχη τους. Οχι μόνον αδυνατούν πλέον 
εξ αντικειμένου να ελέγξουν την κατάστα-
ση, αλλά χρεώνονται και μια «κατάντια» 
στην εικόνα των Πανεπιστημίων εντός 
και εκτός Ελλάδος που δεν την αξίζουν 
τα ελληνικά πανεπιστήμια, δοθέντος ότι η 
ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση παιδευτι-
κά-επιστημονικά εξακολουθεί να διατηρεί 

ένα υψηλό επίπεδο με ένα 
πολύ καλό επιστημονικό 
δυναμικό.

Οι Πρυτάνεις και τα μέλη 
των Συγκλήτων —με ενερ-
γοποίηση και τής Συνόδου 
των Πρυτάνεων— δεν μπο-
ρούν στην πράξη προ τής 
πρωτοφανούς αυτής κατα-
στάσεως να λάβουν κανένα 
άλλο αποτελεσματικό μέτρο 
από το να αποφασίσουν 
γενική προσωρινή αναστο-

λή τής λειτουργίας των πανεπιστημίων 
μέχρι να ληφθούν αποφάσεις από την 
υπεύθυνη Πολιτεία και να εφαρμοσθούν 
μέτρα από τους αρμοδίους που θα άρουν 
την απαράδεκτη, μειωτική και εξευτελιστι-
κή για τα Πανεπιστήμια κατάσταση.

Κι αν το μέτρο αυτό —προσωρινό και 
υπό όρους— είναι σκληρό και στα όρια 
τής νομιμότητας, η ανεξέλεγκτη παρα-
νομία δεν αντιμετωπίζεται παρά με την 
αποκοτιά τής αντίστασης.

Οι πρυτανικές αρχές όχι μόνο των 
πανεπιστημίων που άμεσα πλήττονται 
αλλά και όλων των πανεπιστημίων που 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό αντι-
μετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις (δι-
ακίνηση ναρκωτικών, βίαιες επιθέσεις 
ακόμη και βιασμοί, ενδοπανεπιστημιακή 
δράση εξωπανεπιστημιακών ατόμων, εκ-
φοβισμός φοιτητών και καθηγητών κ.λπ.) 
έχουν ιστορική ευθύνη απέναντι στα Πα-
νεπιστήμιά τους, απέναντι στους φοιτητές 
τους που θέτουν πλέον αιτήματα προστα-
σίας, απέναντι στην ελληνική κοινωνία, 
απέναντι στους φορολογούμενους Έλλη-
νες πολίτες να μη επιτρέψουν να ευτελι-
σθούν περαιτέρω και να εξ-ευτελιστούν 
τα δημόσια Πανεπιστήμια.

Και άλλο πιο αποτελεσματικό ηχη-
ρό και αποφασιστικό μήνυμα από την 
προσωρινή αναστολή τής λειτουργίας 
όλων των πανεπιστημίων τής χώρας δεν 
υπάρχει.

Η Πολιτεία για ιδεοληπτικούς και προ-
εκλογικούς λόγους κωφεύει και τα αρμό-
δια Υπουργεία (Παιδείας και Προστασίας 
τού πολίτη) «νίπτουν τας χείρας» αφήνο-
ντας τις πρακτικά ανήμπορες και νομικά 
αναρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές να 
βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Τα 
πανεπιστήμια να φωνάξουν τις αρμόδι-

ες αρχές!… Με ποια διαδικασία; Με μια 
—και πρακτικά λόγω συνθέσεως— ανέ-
φικτη απόφαση τού πρυτανικού συμβου-
λίου να αντικαταστήσει την Πολιτεία στον 
νομικά προβλεπόμενο ρόλο της;».

Η εκτίμηση και η πείρα μου (από τη 
διοίκηση τού Πανεπιστημίου Αθηνών) 
είναι ότι μόνο τέτοιες δραστικές ενέργειες 
—που σπάνια πρέπει να εφαρμόζονται 
για να έχουν βαρύτητα και αποτέλεσμα— 
μπορούν να δώσουν λύσεις εκ μέρους 
τής Πολιτείας. Δεν είναι λύση σε μια δη-
μοκρατική ευνομούμενη πολιτεία οι καθη-
γητές, δηλαδή οι πανεπιστημιακοί δάσκα-
λοι, και οι φοιτητές, δηλαδή οι μαθητές 
τους, να έρθουν στα χέρια με διακινητές 
ναρκωτικών, με θύματα τής ουσιοεξάρτη-
σης ή με ακραίες μορφές συμπεριφοράς 
εξωπανεπιστημιακών ατόμων!

Το δημόσιο πανεπιστήμιο όλο και πε-
ρισσότερο απαξιώνεται στη συνείδηση 
των Ελλήνων πολιτών αλλά και των ξέ-
νων πανεπιστημιακών που παρακολου-
θούν έκπληκτοι τα συμβαίνοντα στα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια (και μάς οικτίρουν). 
Αυτή η ευθύνη μάς βαρύνει πάνω απ’ ό-
λα, γιατί συνδέεται με την ίδια την ύπαρξη 

των πανεπιστημίων, αν η αντίδρασή τους 
συνεχίσει να περιορίζεται σε λεκτικές δια-
μαρτυρίες και δημόσιες καταγγελίες.

Οι εκλεγμένες από την πανεπιστημι-
ακή κοινότητα τού Ιδρύματός τους πα-
νεπιστημιακές αρχές, άξιοι και σοβαροί 
επιστήμονες που αναδείχθηκαν στο ύ-
πατο πρυτανικό αξίωμα, από κοινού με 
τα μέλη των Συγκλήτων τους που τελικά 
αποφασίζουν, ας πάρουν τις δύσκολες 
αλλά μόνες τελεσφόρες αποφάσεις για 
προσωρινή αναστολή τής λειτουργίας 
τους —όχι συμβολικής, αλλά ουσιαστι-
κής— μέχρι να αναλάβουν όλοι τις ευθύ-
νες που τούς ανήκουν.

Αυτό περιμένει η κοινωνία από τους 
πανεπιστημιακούς δασκάλους που δεν 
έχουν πλέον άλλον τρόπο πειθούς και 
αντίστασης. Είναι υποχρεωμένοι να εξα-
σφαλίσουν την ηρεμία στα πανεπιστήμια, 
απαραίτητη προϋπόθεση τής επιστημο-
νικής έρευνας και διδασκαλίας και τής εν 
γένει λειτουργίας ενός ελεύθερου δημι-
ουργικού πνευματικού χώρου που είναι 
το πανεπιστήμιο.

Πηγή: protagon.gr

P Να ξέρετε, ο Άκης και ο Γιάννος μαζί 
τα φάγανε…

 
P Απλώς τον τελευταίο καιρό προσπαθούν 

να τα χωνέψουν.
 
P Είναι γάτα και φρεγάτα ο ψηλός με τη 

γραβάτα!
 
P Το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα ποιο 

πρόβλημα υγείας θα επικαλεστεί ο Γιάννος για 
να βγει.

 
P Γιατί αυτοί οι πολιτικοί μας καλοί, αλ-

λά διόλου ανθεκτικοί στις κακουχίες.
 
P Πελαγώνουν με την πρώτη φυλάκιση. Δεν 

ρωτάνε τόσους επιχειρηματίες;
 
P Να δείτε που θα βρεθούν ασθενείς στο 

σύνδρομο cushing.
 
P Κάτι σαν Parkinson, αλλά χωρίς τρέμουλο 

χεριού κατά τη συναλλαγή.
 
P Λέτε να φταίει ότι ήταν από τότε ηλε-

κτρονική;
 
P Κι εμάς μας το έβγαλαν το ηλεκτρονικό χρή-

ματα μετά Χριστόν. Οι αθεόφοβοι!

 
P Κι άντε να μην έχεις μετά τα ψυχολογικά 

σου…
 
P Πάντως 50 ευρώ ο ψυχολόγος και τρία 

ευρώ το τσίπουρο, είναι μάλλον εύκολη η επιλογή.
 
P Κατά τα λοιπά. Τροχονόμος στην Αλε-

ξανδρούπολη έκοψε κλήση σε αυτοκίνητο της 
τροχαίας, γιατί σου λέει εντάξει, πόσο πιο πά-
νω να με μεταθέσουν;

 
P Τρία μήλα την ημέρα τον γιατρό τον κάνουν 

πέρα. Ωστόσο μια σκελίδα σκόρδο κάνει πέρα ό-
λους τους ενοχλητικούς.

 

P Ρε, αυτή 
η υφαλοκρηπί-
δα βγαίνει και 
για κρεβατοκά-
μαρες;

 
P Δεν έχε-

τε δει εσείς ξανά 
τέτοια εμπόλεμη 

ζώνη…
 
P Εν τω μεταξύ, έχω τόσες μέ-

ρες να γράψω για δίαιτα. Λέτε να 
τις έφαγα όλες;

 
P Το μόνο σίγουρο είναι πως 

δεν είναι τυχαίο που όταν τηγανίζεις 
πατάτες, κεφτέδες, λουκάνικα, αυγά 
κ.λπ., το λάδι κάνει σαν να χειροκρο-
τεί το κοινό.

 
P Κι άντε μετά να σε αντέξει 

το σχοινί...
 
P Και:
 
Ένας παππούς παίζει τένις συνεχώς από το 

πρωί ως το βράδυ, γράφεται  σε όλους τους συλ-
λόγους και συμμετέχει σε όλα τα τουρνουά νικώ-
ντας ακόμα και παίκτες πολύ νεότερούς του. Κά-
ποια μέρα συναντά στο τένις κλαμπ ένα διάσημο 
μέντιουμ, αποφασίζει να ρωτήσει τι θα συναντήσει 
στην άλλη ζωή και κυρίως αν θα μπορεί και εκεί να 
παίζει τένις.

-Σας παρακαλώ, ρωτάει, μπορείτε να έρθετε σε 
επαφή με τα πνεύματα και να μου πείτε πώς περ-
νούν τον καιρό τους στην άλλη μεριά;

Το μέντιουμ κλείνει τα μάτια και αυτοσυγκε-

ντρώνεται και έπειτα από λίγο του λέει: 
-Λοιπόν, σας έχω καλά νέα. Μου λένε ότι υπάρ-

χουν πολλά γήπεδα του τένις!
Ο παππούς κοντεύει να τρελαθεί από τη χαρά 

του!
-Σας παρακαλώ, ρωτήστε. Κάνουν συχνά τουρ-

νουά;
Το μέντιουμ συγκεντρώνεται και έπειτα του λέει: 
-Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έχουν τουρνουά 

κάθε εβδομάδα…
Τρελάθηκε από τη χαρά του ο παππούς.
-Μπράβο! Υπάρχουν και κακά νέα; ρωτάει.
-Τα κακά νέα ότι είσαι γραμμένος στο τουρνουά 

της επόμενης εβδομάδας!
Κ.Π.
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Μπαμπινιώτης: Κλείστε όλα τα Πανεπιστήμια!

Mπείτε στην κλήρωση για δύο 
ηλεκτρονικά πιεσόμετρα AND U611 από 

το Φαρμακείο Μουρτζίλα στη Βέροια
Αυτές τις ημέρες, μια επίσκεψη στο Φαρμα-

κείο «Μουρτζίλα», επί της οδού Τρεμπεσίνας 
20 στη Βέροια (πιο κάτω από τα ΚΤΕΛ), μπο-
ρεί να σας δώσει την ευκαιρία να αποκτήσετε 
ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο AND U611 εγκε-
κριμένο από την  Αμερικανική Καρδιολογική 
Εταιρεία, αξίας 50 ευρώ.

Δεν έχετε παρά να ζητήσετε και να κάνετε 
μια αυτομέτρηση. Έτσι, τσεκάρετε την πίεσή 
σας και παράλληλα μπαίνετε στην κλήρωση 
για δύο πιεσόμετρα συνολικής αξίας 100 ευρώ, 
συμπληρώνοντας απλά ένα κουπόνι με το 
όνομά σας.

Με το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο θα μπορείτε 
στο σπίτι σας να μετράτε μόνοι σας την πίεσή 
σας, εύκολα και σίγουρα.

Η διαδικασία της συμμετοχής στην κλήρω-
ση, γίνεται καθημερινά στο Φαρμακείο, από 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8.00 το 
πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ και Σάββατο από τις 9.00 π.μ. έως τις 3.00 το μεσημέρι.
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