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Χρονιά προετοιμασίας
για την επόμενη

Χρονιά έντονου παρασκηνίου και πολιτικών ζυμώσεων 
αναφορικά με τις δημοτικές εκλογές της επόμενης 
(που είναι και εκλογική) θα είναι το 2018 που έρχεται 
σε λίγες μέρες. Ήδη πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν 
ξεκινήσει ενεργά τη δραστηριότητά τους σε σχέση με 
τις πρώτες κρούσεις, τα ψηφοδέλτια, το πρόγραμμα 
και φυσικά τις πάντα κομβικές πιέσεις προς τα 
πολιτικά κόμματα για στήριξη του συνδυασμού τους. 
Με τα κόμματα να θέλουν πάντα να έχουν ενεργό ρόλο 
σ’ αυτές τις εκλογές, ώστε στο τέλος της βραδιάς να 
απολαύσουν το μερίδιο από το... βάψιμο του χάρτη 
της χώρας.
Φυσικά θεμιτή η περισσή διάθεση συμμετοχής στα 
κοινά και ειδικά στα θέματα της Αυτοδιοίκησης από 
συνδημότες, πόσο μάλλον στους δύσκολους αυτούς 
καιρούς. Το βέβαιο είναι ότι από αυτούς που θα 
επιδιώξουν την έκθεσή τους στην κάλπη, λίγοι θα 
καταφέρουν να φτάσουν στη βρύση για να πιουν νερό 
(να συγκροτήσουν ψηφοδέλτιο δηλαδή). Το ζητούμενο 
είναι αυτοί που δεν θα τα καταφέρουν, να έχουν τη 
δύναμη και τη διάθεση να συστρατευθούν με αυτούς 
που θα το επιτύχουν, με βάση τους κοινούς τόπους 
τους. Η Αυτοδιοίκηση και τα κοινά δεν είναι μόνο η 
θέση του πρώτου, του αρχηγού, είναι και οι θέσεις 
των εργατών, που είναι επίσης πολύ χρήσιμοι στην 
άσκηση της διοίκησης. Και καμιά φορά μπορούν να 
κάνουν τη διαφορά.
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ΑφιερωμένοστονΜοναχό
ΜελέτιοΑϊβαζίδη

το«Ημερολόγιο2018»
Το περιεχόμε-

νό του είναι ιδι-
αίτερο γιατί είναι
αφιερωμένο σε
έναν άνθρωπο,
πηγή αγάπης και
ζωής, τον μοναχό
ΜελέτιοΑϊβαζίδη.

Κάθε σελίδα
του, ένα κομμά-
τι από την ψυχή
του, από τη σκέ-
ψη του, από την
πίστητου.

«Καλύτεραπι-
στοί τυφλοί,παρά
άπιστοι βλέπο-
ντες…», γράφει
κάπου και μας
δίνει ένα μάθημα

ζωής,αφούέμεινετυφλόςοίδιος,στα11χρόνιατου,απόβελό-
ναπουπερνούσαντακαπνά,ηοποίακαρφώθηκεστομάτιτου.

Τοσυλλεκτικόημερολόγιο2018πουεπιμελείταικάθεχρόνο
οΑπόστολος Ιωσηφίδης, είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια
από τη γέννηση τουΜοναχούΜελέτιουΑϊβαζίδη τουΟρφα-
ντρόφου, ενώ εικονογραφήθηκε εξαιρετικά από τη ζωγράφο
ΝτανιέλαΜπουζάτο.

Πρωτοχρονιάτικος  ο φόρος διαμονής στα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια-διαμερίσματα και ξενοδοχεία

ΠρεμιέρακάνειτηνΠρωτοχρονιάοφόροςδιαμονήςστα
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα και τα
ξενοδοχείαμεεπιβαρύνσειςέωςκαι4ευρώανάδιανυκτέ-
ρευση.

«Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου, το άρθροαυτό
πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα,ώστε ναπροβλέπεται
πλέονρητά, ότι οφόρος θαβαρύνει σε κάθεπερίπτωση
τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη τουδωματίουή διαμερί-
σματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές
επιχειρήσειςπροςτουςδιαμένοντεςμετηνέκδοση«ειδικού
στοιχείου-απόδειξηςείσπραξηςφόρουδιαμονής»καιότιτο
ειδικόαυτόστοιχείοδενεπιβαρύνεταιμεΦΠΑ»προστίθε-
ταιστηνανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι οφόρος, όπωςπροβλέπεται από την
ισχύουσανομοθεσία,γιατακύριαξενοδοχειακάκαταλύμα-
ταείναι:

1-2αστέρων0,50ευρώ,3αστέρων1,50ευρώ,4αστέρων3,00ευρώ,5αστέρων4,00ευρώ.
Γιαταενοικιαζόμεναεπιπλωμέναδωμάτια-διαμερίσματαοφόροςκαθορίζεταιενιαίαστα0,50ευρώανάδιανυκτέ-

ρευση.

Ο... Δαυίδ
των ροδακινοπαραγωγών

Κεραυνός εν αιθρίαστοναγροτικό κόσμοοι τιμές εκκαθάρισης
μικρούαγροτικούσυνεταιρισμού του κάμπουπρος τουςροδακινο-
παραγωγούς,που ανακοινώθηκαν εντός της εβδομάδαςπουπέ-
ρασε.Μεποσάστουςπαραγωγούςαρκετάαυξημένασυγκριτικάμε
όλαόσαδόθηκαναπόμεγάλεςκαιμεσαίεςομάδεςτοπροηγούμενο
διάστημα. Γεγονόςπουφυσικά έγινε το θέμα της συζήτησης στα
αγροτικάστέκια,μετουςαγρότεςναεκφράζουναπορίεςγιατοπώς
αυτόεπιτεύχθηκεαπόένανμικρόσυνεταιρισμό.

Απαντήσεις...τουχρόνου!

Στιγμέςέντασης...

Πολλέςοιστιγμέςέντασηςστηνπρόσφατησυνεδρίαση τουδημοτι-
κούσυμβουλίουΝάουσας,μεπρωταγωνιστέςνυνκαιτέωςδήμαρχο,
αλλά και τονκ.Βασιλείου, ειδικά στο ζήτημα τηςπαραπομπής του
θέματοςτηςΤΑΒστονοικονομικόεισαγγελέα.Κάποιοιαπότουςδιαλό-
γουςενδεικτικοί:

Καραμπατζός.Δενθασαςβγειηπροσπάθειαναπάτεστιςεκλογές
μεελεύθεροπεδίο...

Κουτσογιάννης:Τιςεκλογέςτιςσκέφτεσαιμόνοεσύτελικάεδώμέσα.
Βασιλείου:Μααυτόςδενθακατέβει!
Αργότερα:
Βασιλείου:Ακούσαμεαπίθανεςπροτάσειςγιαοικονομικούςεισαγγελείς...
Κουτσογιάννης:Τους χαρακτηρισμούς να τους κρατήσετε για τον

εαυτόσας.
Και:
Καραμπατζός: Εμείς δεν κάνουμε δίκες, έχουμε ρόλοπρωτίστως

αυτοδιοικητικό.Στηρίζουμετησυνέχειατουδήμου,θέλουμενακλείνου-
μεταθέματα...

Κουτσογιάννης:Έτσι ισχυρίζεστε,αλλάείναιάπειρεςοικαταγγελίες
σαςκαιοιμηνύσειςεναντίοντουδήμου,τουδημάρχουκαιαντιδημάρχων.
Νατελειώσειτοπαραμύθι.Ατραπόπουδενοδηγείπουθενάεπιλέξατε.

Καραμπατζός:Όταν ήλθε ηώρα έδειξα τηνανθρωπιάμου.Κι αν
χρειαστείθατοξανακάνω.

ΟΤηλέμαχος...
ηκόρηκαιηΚΕΔΕ

Η φράση από
τον τέως πρόε-
δρο του δημοτικού
συμβουλίουΒέροι-
ας Τηλέμαχο Χα-
τζηαθανασίουστην
τελευταία συνε-
δρίαση του έτους,
αναφορικά με το
πρόσφατο συνέ-
δριοτηςΚΕΔΕστα
Ιωάννινα και τα...
χλιαρά αιτήματα
τουφορέα:

« Π α ρ ά π ο ν α
εκφράζει η κόρη
στονπατέρα,όχιη

ΚΕΔΕστηνκυβέρνηση!ΗΚΕΔΕπρέπειναδιεκδικεί»είπεοκ.Χατζηα-
θανασίου και σχολίασε για τηνπρακτική των επικεφαλής τηςΚΕΔΕ:
«Φαίνεταιπωςκάποιοιβολεύονταιστηθέσητουδημάρχου...»

ΕΦΥΓΕΟΧΡΟΝΟΣΟΠΑΛΙΟΣ
ΟΝΕΟΣΠΙΟΚΑΛΟΣΚΑΙΑΛΛΙΩΣ

Έφυγ’ ο χρόνος ο παλιός,
ο γέρος «ΑΣΠΡΟΜΑΛΗΣ…»

ΝΕΟΣ ν’ είναι «ΟΜΟΡΦΟΠΑΙΔΟ»
Φανός πορεία άλλης…

Τα «ΑΙΣΧΗ» π’ άφησε ο ΠΑΛΙΟΣ,
νέος ν’ εξαφανίσει…

Με σκέψιν, κρίσιν, λογικήν,
όλα να τα ρυθμίσει…

Τον “όγκον των ΑΔΙΚΙΩΝ”
την πείνα και τους φόνους.

Να προσπαθήσει και εύχομαι
να φέρεις «Αγρίας Νόμους…».

Κάθε στραβό κι ανάποδον
να κόψεις απ’ την ΡΙΖΑ.

«Καθάριος» να φανεί ουρανός
και όχι άλλα «ΝΕΦΗ ΓΚΡΙΖΑ».

Σημεία κάποια επί τη ΓΗΣ,
ο «ΜΑΜΜΩΝΑΣ» και η ΥΛΗ.

Ελπίς. Να εξαφανισθούν,
και ο Ήλιος ν’ ανατείλει…

Οι άνθρωποι όλοι να σκεφθούν,
ΣΩΣΤΑ σ’ ένα ΤΡΑΠΕΖΙ.

Ουχί ως συμβαίνει στην ΖΩΗ
ν’ αλληλοπεριπαίζει…

Τους αδυνάτους ο ΙΣΧΥΡΟΣ,
όπου «Βρυχάται ως ΛΕΩΝ».
Να επικρατεί το ΔΙΚΑΙΟΝ
και «φυσικώς ΩΡΑΙΟΝ…».

ΕΙΡΗΝΗ και όχι ΠΟΛΕΜΟΣ
όχι «ΛΟΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ».

Τα ξέρεις, ΧΡΟΝΕ… «ΝΕΟΝ ΠΑΙΔΙ»,
τα «Άτοπα εκείνα…».

Στην καταιγίδα ΑΝΤΕΧΕ.
ΧΡΟΝΕ μας! Μην «πλαντάξεις».

Περίμενε την ΞΑΣΤΕΡΓΙΑ
στα ύψη να ΠΕΤΑΞΕΙΣ…

ΝΕΕ ΧΡΟΝΕ! Καλωσόρισες.
Εις την «Θητεία σου όλη».
Κόσμος να ιδεί ότι ποθεί

Ο ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ και οι ΠΟΛΟΙ.
ΣπυρίδωνΠ.Λεκατσάς

ΠλοίαρχοςΕμπορ.Ναυτικού
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Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας 
προς Υπουργείο Υγείας: 

Διαθέστε  κονδύλια για την 24ωρη 
φύλαξη των Νοσοκομείων 

Το πρόσφατο περιστατικό τραυματισμού γιατρού από 
συνοδό ασθενή στο νοσοκομείο Νάουσας καταδικάζει με 
ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, καλώντας 
το υπουργείο να πάρει μέτρα ως προς τη φύλαξη των μο-
νάδων Υγείας σε 24ωρη βάση. Αναφέρει η ανακοίνωση:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθί-
ας καταδικάζει το πρόσφατο περιστατικό που έλαβε χώρα 
στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας και 
είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συναδέλφου 
ιατρού εν ώρα υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο το προσωπικό 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων να γίνεται αποδέκτης λεκτι-
κών ή και σωματικών επιθέσεων σε κάποιες περιπτώσεις, 
τη στιγμή που αγωνίζεται νυχθημερόν κάτω από αντίξοες 
συνθήκες (έλλειψη προσωπικού – υλικοτεχνικών υποδο-
μών) για να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στον ασθενή.

Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας που ασκείται σε ο-
ποιονδήποτε εργαζόμενο στον χώρο της Υγείας!

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να δει με τη δέουσα σοβαρότητα το ζήτημα της 24ωρης φύλαξης των Νοσο-
κομείων και Κέντρων Υγείας της χώρας, διαθέτοντας τα ανάλογα κονδύλια που απαιτούνται.”

Αλ. Χαρίτσης για την ΕΒΖ: Θα κάνουμε 
ό,τι περνάει από το χέρι μας 

για να κρατήσουμε ζωντανή τη βιομηχανία
 και την παραγωγή ζάχαρης

Η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των αγροτών και των εργαζόμενων της Ελληνι-
κής Βιομηχανίας Ζάχαρης και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μείνει ζωντα-
νή η βιομηχανία και η παραγωγή ζάχαρης, διαβεβαιώνει σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της χώρας 
να γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικών και επιχειρηματικών σκοπιμοτήτων, όπως δια-

χρονικά συνέβαινε στο παρελθόν», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός 
και τονίζει: «Η κυβέρνηση στέκεται στο πλευ-
ρό των αγροτών και των εργαζόμενων της Ε-
ΒΖ. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι 
περνάει από το χέρι μας για να κρατήσουμε 
ζωντανή τη βιομηχανία και την παραγωγή ζάχαρης».

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε επίσης στο θέμα των απλήρωτων παραγωγών, τονίζοντας:
«Αυτές τις μέρες, χιλιάδες τευτλοπαραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι για την παραγω-

γή του 2017 με αποκλειστική ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία αρνείται να παρά-
σχει στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης την απαραίτητη κεφαλαιακή διευκόλυνση παρά 
την πλήρη κάλυψή της από την διοίκηση της επιχείρησης. Αυτό θέτει σε άμεσο κίνδυνο όχι 
μόνο την ΕΒΖ αλλά συνολικότερα έναν πολύ σημαντικό κλάδο της πρωτογενούς παραγω-
γής στη χώρα μας.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της χώρας να 
γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικών και επιχειρηματικών σκοπιμοτήτων, όπως διαχρονικά 
συνέβαινε στο παρελθόν. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, με πρώτη και καλύτερη 
την πιστώτρια τράπεζα. Η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των αγροτών και των εργαζό-
μενων της ΕΒΖ. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να 
κρατήσουμε ζωντανή τη βιομηχανία και την παραγωγή ζάχαρης».

Σύλληψη δύο νεαρών στην 
Αλεξάνδρεια για κλοπή μπαταριών

- 33χρονος στη Νάουσα ξεγέλασε 45χρονη για αγορά 
κινητού μέσω ηλεκτρονικής αγγελίας

Συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή της Αλεξάνδρειας δύο άτομα 20 και 23 ετών που νωρίτερα 
είχαν αφαιρέσει 2 μπαταρίες από φορτηγό δημόσιας χρήσης, ενώ παράλληλα δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τις 
μπαταρίες από ακόμα ένα. Οι κλεμμένες μπαταρίες εντοπίστηκαν σε όχημα που χρησιμοποιούσαν και αποδό-
θηκαν, ενώ το όχημα των δραστών κατασχέθηκε. Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι το βράδυ μεταξύ 
12 και 13 Δεκεμβρίου οι ίδιοι δράστες είχαν αφαιρέσει μπαταρίες από 3 αγροτικά μηχανήματα σε περιοχή της 
Ημαθίας, κι ακόμα μία μπαταρία από αγροτικό μηχάνημα το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου σε περιοχή της 
Θεσσαλονίκης.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου καθώς σύμφωνα με καταγ-
γελία 45χρονης κατάφερε και της απέσπασε το χρηματικό ποσό των 229 ευρώ, για υποτιθέμενη αγορά κινητού 
τηλεφώνου, μέσω αγγελίας που είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσημη υποδοχή 
του νέου χρόνου στην Ημαθία

Τη Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2018 για την υποδοχή του  καινούργιου χρόνου θα γίνουν  στην ΠΕ Η-
μαθίας οι παρακάτω εκδηλώσεις

-Γενικός σημαιοστολισμός από τις οκτώ το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
-Φωταγώγηση των δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων των Νο-

μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της 31ης Δεκεμβρίου 
2017 μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Ώρα 10.10΄ : Παράταξη στρατιωτικού τμήματος απόδοσης τιμών προ του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνί-
ου.

Ώρα 10.20΄: Πέρας προσέλευσης των Αρχών, του Λαού και των  προσκεκλημένων.
Ώρα 10.25΄ :   Πέρας προσέλευσης των επισήμων
Ώρα 10.30΄ : Επίσημη δοξολογία με τη χοροστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας – 

Ναούσης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος στον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Ευχές για το νέο έτος
Ημαθιώτες και Ημαθιώ-

τισσες,
Μια δύσκολη χρονιά, 

γεμάτη άδικες θυσίες για 
τον ελληνικό λαό, φεύγει. 

Μια επίσης δύσκολη 
χρονιά για τον δεύτερο 
βαθμό της τοπικής αυτο-
διοίκησης, που έχει υπο-
στεί μειώσεις της τάξης του 
70% των πόρων που της 
ΟΦΕΙΛΕΙ η κεντρική κυ-
βέρνηση.

Παρ΄όλα αυτά η Κεντρι-
κή Μακεδονία, η Ημαθία, με επικεφαλής τον περιφερειάρχη μας Α-
πόστολο Τζιτζικώστα  και όλους τους συνεργάτες του στην «Αλληλεγ-
γύη», έδωσε μάχες και τις κέρδισε στην απορρόφηση των κονδυλίων 
του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να  ενισχυθούν  οι  υποδομές μας, τόσο σε 
μεγάλα έργα, όσο κυρίως αυτές που προσβλέπουν  στην ανακούφιση 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Αυτή η μάχη θα δοθεί και τη νέα χρονιά. Πολλές οι προκλήσεις, με 
ιδιαίτερα μειωμένο προσωπικό, αλλά είμαι βέβαιος ότι εγώ και οι συ-
νεργάτες μου θα τα καταφέρουμε.

Σε αυτή την προσπάθεια προχωράμε ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ. 
Περιφερειακή  ενότητα, δήμοι, eπιμελητήριο, επαγγελματικοί και 

κοινωνικοί φορείς. 
Κανείς δεν περισσεύει στον αγώνα της Ημαθίας για ανάπτυξη και 

προκοπή.
Κλείνω, στέλνοντας ένα μήνυμα στον πολιτικό κόσμο της χώρας 

μας.
Όσοι θεωρούν ότι, η Ελλάδα πρέπει να επιτρέψει όρο ή προσ-

διορισμό που θα περιλαμβάνει το  όνομα της Μακεδονίας μας, στο 
γειτονικό κρατίδιο των σκοπίων, καλό θα είναι να έρθουν να τους 
φιλοξενήσουμε στις Αιγές, στη Μίεζα, το Δίον, την Πέλλα. Όπου τα 
πάντα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ, γιατί η Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
είναι ΜΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, όπως τόνισε το 1992, μεταφέρο-
ντας την απόφαση των πολιτικών αρχηγών, ο αείμνηστος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής. 

Καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία, στους απανταχού της γης Έλ-
ληνες, Μακεδόνες και Ημαθιώτες.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας.
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Το ζήτημα της ονομα-
σίας των Σκοπίων και η 
εύρεση μιας κοινά αποδε-
κτής λύσης επ’ αυτού που 
θα ισχύει έναντι πάντων 
(erga omnes) επανήλθε 
ξαφνικά στην επικαιρότη-
τα. Εκείνο που προξενεί 
κατάπληξη και συνάμα 

δημιουργεί έντονες προϋποθέσεις προβληματι-
σμού και δεύτερων σκέψεων είναι ο τρόπος που 
ουσιαστικά προαναγγέλλεται η τελική διευθέτη-
ση της πολυετούς εκκρεμότητας εντός των επο-
μένων μηνών και πάντως, σε κάθε περίπτωση, 
πριν τη σύνοδο των χωρών του ΝΑΤΟ που έχει 
προγραμματιστεί για την 11η Ιουλίου 2018. 

Δεν μπορώ να αντιληφθώ από που αντλείται 
η εκφραζόμενη αισιοδοξία όταν επί 25 και πλέον 
χρόνια τα Σκόπια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως ή 
πολιτικών εκπροσώπων, επιδίδονται συστημα-
τικά σε έναν κουτοπόνηρο κλεφτοπόλεμο, τον 
οποίο έχουν αναγάγει σε διπλωματική τακτική. 
Οι ατέρμονες και αδιάκοπες συνομιλίες προσέ-
κρουαν πάντοτε στην αδιαλλαξία της σκοπια-
νής πλευράς, η οποία κάθε φορά έθετε και νέα 
ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
στη λογική το μη χείρον βέλτιστον. Ακόμη και οι 
πρόσφατες χρονικά επιδείξεις ευελιξίας με την 
αφαίρεση κάποιων αγαλμάτων από τις πλα-
τείες και τους δημόσιους χώρους και η λεκτική 
διατύπωση της πρόθεσης για μετονομασία του 
αεροδρομίου τους, μόνο ως ανέξοδες κινήσεις 
δήθεν διαλλακτικότητας μπορούν να εκληφθούν. 
Και όλα αυτά υπό την ενθάρρυνση ή ανοχή του 
μόνιμου διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος 
και παραμένει στη θέση του παρά το γεγονός ότι 
οι μέχρι σήμερα και επί δύο και πλέον δεκαετίες 
προσπάθειές του έχουν στεφθεί με απόλυτη 
αποτυχία. Αν πράγματι η Διεθνής Κοινότητα 
επιζητούσε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, στοι-
χειώδης λογική θα επέτασσε την αντικατάσταση 
του (συνταξιούχου) επικεφαλής των συνομιλιών 
με άλλον έμπειρο διπλωμάτη, η παρουσία του 
οποίου θα εξασφάλιζε τουλάχιστον τα απαιτού-
μενα εχέγγυα αμεροληψίας.   

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι πιθανότητες 
ενός αξιοπρεπούς συμβιβασμού καθίστανται εκ 
των πραγμάτων καταφανώς μικρότερες από τις 
αντίστοιχες ενός διπλωματικού ναυαγίου με την 
Πατρίδα μας εμφανώς ζημιωμένη και διεθνώς 
τραυματισμένη. Χωρίς να θέλω να γίνω μάντης 

κακών, φοβάμαι ότι η προοπτική ενός γρήγορου 
χρονικά τελικού συμβιβασμού που θα επιτρέψει 
στην Ελλάδα να μείνει ικανοποιημένη και τις βα-
σικές θέσεις της αποδεκτές συνιστά μια εξέλιξη 
εξαιρετικά καλή για να είναι αληθινή. 

Δεν είναι πολιτικά ορθό ούτε θεμιτό στα μέτω-
πα που συνδέονται με τα εθνικά θέματα, πόσω 
μάλλον για περιπτώσεις που ταλανίζουν επί μα-
κρόν και έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά 
τους στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου 
και συνάμα αγγίζουν ευαίσθητες χορδές σημα-
ντικής μερίδας του πληθυσμού να επικρατεί η 
βιασύνη της επίλυσης ακόμη και αν κάτι τέτοιο 
σημαίνει υποχωρήσεις και κατακρήμνιση των 
διαχρονικά τιθέμενων κόκκινων γραμμών. Μπο-
ρεί οι ΗΠΑ να επιθυμούν διακαώς και για τους 
δικούς τους λόγους την όποια συμφωνία (αρκεί 
να υπάρχει υπογραφή της Ελλάδος) χωρίς να 
ενδιαφέρονται για τις συνεπακόλουθες συνέπει-
ες και την πιθανή εμφάνιση αλυτρωτικών εκδη-
λώσεων και επιπλέον απαιτήσεων από την άλλη 
πλευρά, οφείλουμε όμως να καταστήσουμε σε 
όλους σαφές ότι πάνω από όλα προέχει το εθνι-
κό συμφέρον και τα αδιαπραγμάτευτα δίκαια της 
Πατρίδας μας, την ιστορία της οποίας κανείς δεν 
έχει δικαίωμα να παραχαράσσει και να εμπαίζει.  

Και τελικά ας μην υποτιμούμε το γεγονός ότι 
η οικονομία των Σκοπίων σε μεγάλο βαθμό στη-
ρίζεται και εξαρτάται από τις ελληνικές επενδύ-
σεις. Έχουμε κάθε διάθεση στήριξης στη λογική 
της αποκόμισης αμοιβαίων ωφελειών, όμως κα-
λό είναι οι γείτονες να έχουν κατά νου ότι τίποτα 
δεν είναι δεδομένο και πολύ εύκολα η οικονομική 
πραγματικότητα, όπως την γνωρίζουν, μπορεί 
να ανατραπεί, με ό,τι δυσάρεστες συνέπειες 
μπορεί αυτό να επιφέρει στο αδύναμο μέρος.        

Καλό λοιπόν θα είναι οι αμετανόητοι Σκοπια-
νοί να αντιληφθούν με κάθε νόμιμο και διπλωμα-
τικά εφικτό και δόκιμο τρόπο ότι το όποιο μέλλον 
του κράτους τους μέσα από την ένταξή του στο 
ΝΑΤΟ και την ΕΕ περνά από την έγκριση της 
Ελλάδος, την καλή γειτονία μαζί της και το σεβα-
σμό των εθνικών κόκκινων γραμμών αναφορικά 
με την ονομασία και την χρήση της λέξης «Μα-
κεδονία» ή παράγωγου αυτής. 

Υπό τον όρο φυσικά ότι οι διαχρονικά τιθέμε-
νες κόκκινες γραμμές εξακολουθούν να παραμέ-
νουν σταθερές και δεν έχουν αλλάξει. Ή μήπως 
όχι ;

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 

Σκοπιανό : Η ώρα 
των ψευδαισθήσεων

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ 
ΡΑΠΤΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙ-
ΤΗ ΑΝΤΟΝΑΚΗ

THE BACHELOR 2
Κάθε μέρα 19.15 και 21.30 
Τόνι Σφήνος, Γιώργος Μαυρίδης, Βασιλική Τρου-

φάκου, Δημήτρης Τζουμάκης, Δημήτρης Πιατάς, Άν-
να Κουρή, Λευτέρης Ζαμπετάκης και Νίνο Ξυπολιτάς 
πρωταγωνιστούν στον γάμο (αν γίνει) της χρονιάς!

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Θανά-
σης Βισκαδουράκης,  Νίκος Βουρλιώτης, Μελέτης 
Ηλίας, Βασιλική Τρουφάκου,  Τόνι Σφήνος, Δημή-
τρης Τζουμάκης,  Δημήτρης Πιατάς, Άννα Κουρή, 
Γιώργος Μαυρίδης, Λευτέρης Ζαμπετάκης και Νίνο 
Ξυπολιτάς.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα & Κώστας Βαζάκος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος
STAR WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ JEDI
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 19.00  

Σκηνοθεσία: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ Σενάριο: ΡΑΪΑΝ 

ΤΖΟΝΣΟΝ Ηθοποιοί: ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, 
ΑΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΝΤΟΜΧΝΟΛ 
ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, ΚΑΡΙ ΦΙΣΕΡ, ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑ-
ΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ, ΑΝΤΟΝΙ 
ΝΤΑΝΙΕΛΣ, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕΚΑ, ΓΚΟΥΕΝΤΕΛΙΝ ΚΡΙ-
ΣΤΙ, ΚΕΛΙ ΜΑΡΙ ΤΡΑΝ

 
ΤΖΑΜΑΪΚΑ  Κάθε μέρα  21.45
O Σπύρος Παπαδόπουλος και ο Φάνης Μουρα-

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      28/12/17 - 3/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Πρωτοβουλία συμβολικού 
χαρακτήρα και ουσίας 

από την Ελληνική Αστυνομία

Είδη πρώτης ανάγκης και χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν εθελοντικά από το προ-
σωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας παρα-
δόθηκαν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στο 
πλαίσιο των εορτών. Για την Ημαθία τα εί-
δη και χρήματα που συγκεντρώθηκαν δια-
τέθηκαν για την κάλυψη άμεσων αναγκών: 

στο Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας, στα 
Παιδιά της Άνοιξης και στη Μονάδα Φρο-
ντίδας Ηλικιωμένων Νάουσας.

Η πρωτοβουλία εκτός από τον συμβο-
λικό της χαρακτήρα που αναδεικνύει και 
την κοινωνική προσφορά της Ελληνικής 
Αστυνομίας, σκοπεύει και στην ουσιαστι-
κή κάλυψη των αναγκών των μελών των 
παραπάνω φορέων.

Ευχές της ΝΟ.Δ.Ε
Ν.Δ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(ΝΟ.Δ.Ε) ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
 ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΝΑ ΦΕΡΕΙ
 ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑ-

ΠΗ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γουρουνοχαρά 
με τσιγαρίδες 

και κρασί 
στην 

Αγ. Βαρβάρα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Α-
γίας Βαρβάρας διοργανώνει 
και σας προσκαλεί την Κυρια-
κή 14 Ιανουαρίου 2018 στο έ-
θιμο της γουρουνοχαράς με 
παραδοσιακές τσιγαρίδες, ά-
φθονο τσίπουρο και κρασί α-
πό τους παραγωγούς της Αγί-
ας Βαρβάρας..

Στον προαύλιο χώρο του 
συλλόγου μας στις 12:00μ.μ. 

Είσοδος Δωρεάν!!



Φάκελο υποψηφιό-
τητας για την εγγραφή 
της Μακεδονικής Κου-
ζίνας ως άυλης πολι-
τιστικής κληρονομιάς 
στους καταλόγους της 
Unesco ετοιμάζει η 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, στο πλαί-
σιο του στρατηγικού 
σχεδίου δράσης για 
την προβολή και προ-
ώθηση των αγροδια-
τροφικών προϊόντων 
της για την περίοδο 2018-2020.

Ήδη έχουν καταγραφεί σε μητρώο οι συνταγές που συν-
θέτουν τη μακεδονική κουζίνα, με αναλυτική παρουσίαση των 
υλικών και του τρόπου προετοιμασίας και με σύστημα ποιό-
τητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO.

Σ’ αυτό το μητρώο συνυπάρχουν η πολιτισμική και γα-
στρονομική παράδοση των Ποντίων, των Βλάχων, των Σα-
ρακατσαναίων, των Μικρασιατών και των ντόπιων κατοίκων, 
ενώ σημαντική είναι και η επιρροή από την εβραϊκή και αρμέ-
νικη κοινότητα.

Το αποτέλεσμα της σχετικής καταγραφής αποκαλύπτει 
αρμονική συνένωση της βυζαντινής κουζίνας με την ανατολί-
τικη ευρηματικότητα, το άρωμα και τη φαντασία, με τη ντόπια 
γαστρονομική παράδοση των Μακεδόνων.

Το πάντρεμα αυτό δημιούργησε μια μεγάλη ποικιλία εδε-
σμάτων που με τα χρόνια εξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν 
στο κλίμα και τα προϊόντα της περιοχής. Κύρια χαρακτηριστι-
κά της Μακεδονικής Κουζίνας είναι η χρήση αλλαντικών, τυ-
ροκομικών, οσπρίων και κηπευτικών, ενώ κάθε περιοχή έχει 
κάτι να συμπληρώσει και να προσφέρει στο γαστρονομικό 
χάρτη της περιφέρειας.

Πέραν από την υποβολή φακέλου για την εγγραφή της 
Μακεδονικής Κουζίνας ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
στους καταλόγους της Unesco, προβλέπονται και επιμέρους 
δράσεις στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο σχε-
διασμός ενός brand του σήματος της Μακεδονικής Κουζίνας, 
η παραγωγή σχετικών εντύπων και οδηγών γαστρονομίας, 
η δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων εστίασης, η ανακήρυξη 
πρεσβευτών γαστρονομίας ανά περιφερειακή ενότητα, η 
δημιουργία ιστοσελίδας και η ηλεκτρονική προβολή της Μα-
κεδονικής Κουζίνας, η δημοσίευση καταχωρήσεων σε έντυπα 
εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και η διοργάνωση εκθέ-
σεων και εκδηλώσεων.

Δράσεις αύξησης της αναγνωρισιμότητας 
των προϊόντων

Το στρατηγικό σχέδιο δράσης για την προβολή και προ-
ώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας, 
ακολουθεί την παγκόσμια τάση των αναδυόμενων εστιατορί-
ων και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει εκδηλώσεις στις οποίες θα 
παρουσιάζονται γεύσεις από την Ημαθία, τη Θεσσαλονίκη, 
το Κιλκίς, την Πέλλα, την Πιερία, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική 

σε κεντρικά σημεία 
μεγάλων πόλεων 
του εσωτερικού και 
του εξωτερικού, σε 
αεροδρόμια, σταθ-
μούς του μετρό, 
σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, πολυκα-
ταστήματα ή ξενο-
δοχεία.

Στόχος τέτοιων 
εκδηλώσεων είναι 
η αύξηση της ανα-
γνωρισιμότητας των 
ελληνικών προϊό-
ντων.

Το σχέδιο δρά-
σης διατηρεί τ ις 
παραδοσιακές δρά-
σεις της φιλοξενίας 
δημοσιογράφων και 
των συμμετοχών 
σε εκθέσεις του ε-
σωτερικού και του 
εξωτερ ικού  ενώ 
προβλέπει τη διορ-
γάνωση επιχειρη-

ματικών αποστολών στην Κίνα, τα Αραβικά κράτη, τη Ρωσία, 
την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Ειδικά για τη Ρωσία προβλέπεται 
η ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και της Αγίας Πετρούπολης για 
την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών σε προϊόντα πρω-
τογενούς παραγωγής που έχουν πληγεί μετά την επιβολή του 
εμπάργκο.

Το πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων για την 
ερχόμενη τριετία συμπληρώνουν η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
δίκτυα και προγράμματα αγροδιατροφικού τομέα, η δημιουρ-
γία προωθητικού υλικού (έντυπα, βίντεο, ντοκιμαντέρ, ιστοσε-
λίδων, ψηφιακών εφαρμογών), η συμμετοχή στην πραγματο-
ποίηση αφιερωμάτων και διαφημιστικών καταχωρήσεων, η 
διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων και η προώθηση 
της συνεργασίας του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό.

Το σχέδιο δράσης που παρουσίασε ο αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Οικονομίας Φάνης Παπάς, εγκρίθηκε την 
Πέμπτη από το περιφερειακό συμβούλιο, ενώ το ύψος του 
ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ.
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Υποδοχή του νέου έτους στην 

Ενορία Πατρίδας Βέροιας
Την Κυριακή 31-12-2017 το βράδυ 23:45 - 00:15 πι-

στοί στην παράδοση της Ενορίας  μικροί και μεγάλοι θα 
υποδεχθούν το νέο έτος στο Ναό της Υπαπαντής στην 
Πατρίδα. Οι πιστοί θα πάρουν  την ευχή και θα κοπεί η 
πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Οι Μωμόγεροι σήμερα 
στους δρόμους της Βέροιας

Το έθιμο των Μωμόγε-
ρων θα αναβιώσει η Εύξει-
νος Λέσχη και το Πρωτο-
χώρι Κοζάνης σήμερα Σάβ-
βατο 30 Δεκεμβρίου, στη 
Βέροια.

Οι χορευτές των δύο 
συλλόγων θα ξεκινήσουν 
στις 11.00 το πρωί, από διά-
φορα σημεία της πόλης και 
θα καταλήξουν το μεσημέρι 
στο Δημαρχείο.

Θα περάσουν από: Μ. Μπότσαρη, Βήμα Απ. Παύλου, Ρολόι, 
Μητροπόλεως, Ζωγιοπούλου, Πρ. Ηλία, Κεντρικής, Πεζόδρομο 
προς Κάππου - Ιπποκράτους, ενώ το δεύτερο δρομολόγιο θα πε-
ράσει από Χώρο Τεχνών, Εμμ. Ζάχου, Κονίτσης, ΚΤΕΛ, Αστικά, 
Βενιζέλου, Μ. Αλεξάνδρου για να συναντηθούν και οι δύο σύλλογοι 
στον πεζόδρομο Π. Ηλία και Ιπποκράτους και μετά στο Δημαρχείο 
(1.30-2.00 μ.μ.)

Δεξιώθηκε τους υπαλλήλους 
του Δήμου Νάουσας ο δήμαρχος

«Πολύ καλό το 2017, χρονιά 
ευκαιριών το 2018» τόνισε

Δεξ ίωση 
στους δημο-
τικούς υπαλ-
λήλους πα-
ραχώρησε το 
μεσημέρι της 
Παρασκευής 
ο δήμαρχος 
Νίκος Κου-
τσογιάννης, 
π α ρ ο υ σ ί α 
του  προέ -
δρου του δη-
μοτικού συμβουλίου, της γενικής γραμματέα του Δήμου, αντιδημάρχων, 
δημοτικών συμβούλων και συνεργατών. 

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους 
υπαλλήλους για τη συνεργασία μέσα στο 2017, μια πολύ καλή χρονιά για 
τον Δήμο, όπως είπε, ενώ ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη ενεργοποίηση και 
αποτελεσματικότητα το 2018, που είναι χρονιά προκλήσεων και ευκαιριών 
που δεν πρέπει να χάσει ο Δήμος. 

Ειδικά για τον προϋπολογισμό του 2018, ο κ. Κουτσογιάννης ευχαρί-
στησε τους υπηρεσιακούς παράγοντες που σε αγαστή συνεργασία με τη 
Διοίκηση κατάφεραν για πρώτη χρονιά να εγκριθεί προϋπολογισμός νέου 
έτους πριν ολοκληρωθεί το προηγούμενο.

Ο Δήμαρχος Νάουσας εύχεται σε όλες τις Δημότισσες και όλους τους 
Δημότες Καλή Χρονιά.

Στους καταλόγους της Unesco 
προωθεί τη μακεδονική κουζίνα 

η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
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KΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάβ-

βατο 30 Δεκεμβρίου 2017 
στις 11.00 π.μ. από τον Ι-
ερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δη-
μήτριος Αδαμ. Καραφουλί-
δης σε ηλικία 74 ετών.

KΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 

2017 από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Αγγελική Ιωαν. Δομάνου σε 
ηλικία 83 ετών.

Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  
τηλ.επικοιν. 6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως  του Γηροκομείου Βέροιας

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Μητρόπολης Βέ-
ροιας  40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, αδελφού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΜΑΡΑ

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

Η σύζυγος
Ο αδελφός-Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο cafe Beluga

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Κοίμησης της Θεοτόκου Παλα-
τίτσια  40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

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

Η σύζυγος
Τα τέκνα-Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια - Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Βέροιας  
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς και θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 
ΛΟΥΚΙΔΟΥ

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

Τα τέκνα
Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ο Σεβασμιώτατος:
  Την Κυριακή 31 

Δεκεμβρίου το πρωί 
στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίων Α-
ποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας 
θα τελέσει την Θεία 
Λειτουργία του Αγίου 
Ιακώβου του Αδελφο-
θέου και εν συνεχεία 
θα δεχθεί τα κάλαντα 
στο Μητροπολιτικό 
Μέγαρο.

  Την Κυριακή 31 
Δεκεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό επί τη 
εορτή του Αγίου Βα-
σιλείου του Μεγάλου 
και θα κόψει την βασι-
λόπιτα στον Ιερό Ναό 
Αγίων Νεομαρτύρων 
Χαλάστρας.

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

  Την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και εν συνεχεία θα τελέσει Δοξολογία επί του 
νέου έτους του 2018.

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

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

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

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

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

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

Την ίδια ημέρα θα αγιάσει τα ύδατα: 
Στις 11:30 π.μ. Βέροια. 
Στις 12:30 μ.μ. Νάουσα (άλσος Αγίου Νικολάου)
Στις 1:00 μ.μ. στο κολυμβητήριο της Νάουσας
Στις 3:30 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος
Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Τιμίου 

Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

Θεία Λειτουργία στην 
Μητρόπολη

Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας και θα 
τελέσει την αρχαιοπρεπή Θεία λειτουργία του 
Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Την ίδια ημέρα, παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς, στις 11.30 το βράδυ, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βέροιας θα τελεστεί  η α-
κολουθία της υποδοχής του Νέου Έτους, χορο-
στατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου 
κ. Παντελεήμονος, ο οποίος θα ευλογήσει και 
θα μοιράσει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. 
Είναι μια λατρευτική ευκαιρία για την υποδοχή 
της νέας χρονιάς εν προσευχή μέσα στην Εκ-
κλησία.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 στις 6.00 μ.μ. 

στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροιας θα τελε-
σθεί η Ακολουθία του όρθρου και οι μεγάλες ώρες 
των Θεοφανείων.



 Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, 
«Εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον».
Στήν ἀρχή ἑνός νέου χρόνου, τόν ὁποῖο 

μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, εὑρισκόμε-
θα σήμερα, ἀδελφοί μου, καί ὁ νοῦς μας 
γυρίζει στόν χρόνο πού πέρασε.Ἄς εὐχα-
ριστήσουμε καί ἄς δοξάσουμε τόν Θεό καί 
γιά τόν χρόνο πού μόλις τελείωσε ἀλλά καί 
γιά τόν νέο χρόνο πού σήμερα ἀρχίζει.

«Εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον».
Κάθε χρόνος εἶναι γιά ὅλους μας μία 

εὐκαιρία. Εἶναι ἕνα πεδίο στό ὁποῖο μπο-
ροῦμε νά σπείρουμε τίς εὐχές μας καί νά 
τίς καλλιεργήσουμε ὥστε νά γίνουν πραγ-
ματικότητα. Εἶναι ἕνα πεδίο στό ὁποῖο μπο-
ροῦμε νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά βελτιώσουμε 
τή ζωή μας καί νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά 
ζιζάνια πού μᾶς ἐμποδίζουν νά προχωρή-
σουμε. Εἶναι ἕνα πεδίο στό ὁποῖο μποροῦ-
με νά ἐργασθοῦμε γιά ὅ,τι ἐλπίζουμε καί 
εὐχόμασθε γιά τούς ἀγαπημένους μας καί γιά τόν κόσμο. 

Kάθε χρόνος εἶναι μία εὐκαιρία δράσεως γιά τό καλό, γιά 
τήν πρόοδο, γιά τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι μόνο 
πρόσκαιρος καί ἐφήμερος ἀλλά καί αἰώνιος, γιατί ὁ ἀληθινός 
σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ συνάντησή μας μέ τόν Θεό, ἕνας 
σκοπός πού πραγματώνεται μέσα ἀπό τά μικρά καί φαινομενι-
κά ἀσήμαντα πού ζοῦμε κάθε ἡμέρα τοῦ χρόνου τόν ὁποῖο μᾶς 
χαρίζει ὁ Θεός.

Κάθε χρόνος εἶναι μία εὐκαιρία δράσεως καί ἀγώνα πού δέν 
πρέπει νά τήν ἀφήσουμε νά περάσει ἀνεκμετάλλευτη, ἀδελφοί 
μου. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά ἄλλη μία φορά γιά τόν 
χρόνο πού μᾶς χαρίζει καί ἄς προσπαθήσουμε νά τόν ἀξιοποι-
ήσουμε μέ τή χάρη καί τή βοήθειά του. Ἄς τοῦ ζητήσουμε νά 
χαρίσει σέ ὅλους μας «εὔφορον τό ἔτος». Νά μᾶς χαρίσει, δη-
λαδή, τίς προϋποθέσεις πού θά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ἐπιτυχία 
τῶν προσπαθειῶν μας καί τῶν στόχων μας. Γιατί ἡ ζωή μας καί 
ἡ ἐπιτυχία μας ἐξαρτᾶται ἀπό τόν Θεό. Στά χέρια του βρίσκο-
νται τά πάντα καί ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά ἀλλάξει 
τήν πορεία τους γιά τό καλό μας καί νά μᾶς προστατεύσει ἀπό 
ὅ,τι μᾶς ἀπειλεῖ, ἀπό ὅ,τι προκαλεῖ ἡ δική μας ἀνευθυνότητα, ἡ 
δική μας ἀπροσεξία, ἡ δική μας ἀδιαφορία γιά τό φυσικό περι-
βάλλον, γιά τόν κόσμο γύρω μας, γιά τούς συνανθρώπους μας. 

Μόνο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά μᾶς προστατεύσει 
καί ἀπό τίς ἄστοχες ἐπιλογές μας πού κάποιες φορές μᾶς 
ὁδηγοῦν ἀκόμη καί στήν καταστροφή καί στόν θάνατο, 
ὅπως δυστυχῶς βλέπουμε νά συμβαίνει στά πρόσωπα 

συνανθρώπων μας,οἱ ὁποῖοι παρασυρμέ-
νοι ἀπό τίς ποικίλες σειρῆνες τοῦ κόσμου 
ἐπιλέγουν ἐπικίνδυνα μονοπάτια στή ζωή 
τους καί ἀντιμετωπίζουν τραγικά ἀδιέξοδα.

«Εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον», 
ἄς παρακαλέσουμε καί ἐμεῖς τόν Θεό, ἀ-
δελφοί μου. Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά 
μᾶς χαρίσει ἕνα χρόνο εἰρηνικό, χωρίς 
φυσικές καταστροφές, χωρίς θλιβερά καί 
λυπηράγεγονότα. Ἄς μᾶς χαρίσει τή δύνα-
μη καί τήν ὑπομονή γιά νά ἀγωνιζόμασθε 
γιά τό ἀγαθό. Ἄς μᾶς κάνει πιό δεκτικούς 
στόν λόγο του καί πιό πρόθυμους νά ἀκο-
λουθοῦμε τίς ἐντολές του. Ἄς ἀποτελέσει ὁ 
νέος χρόνος μία εὐκαιρία γιά ὅλους μας νά 
μετατρέψουμε τήν ψυχή μας σέ γῆ ἀγαθή 
πού θά καρποφορεῖ τούς καρπούς τῶν 
ἀρετῶν καί τῶν καλῶν ἔργων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας θέλοντας νά 
ἐνισχύσει αὐτή τήν προσπάθεια ὅλων μας 

ἐπέλεξε νά ἀφιερώσει τό νέο ἔτος στήν ἱεραποστολή, στή με-
γάλη καί διαρκῆ προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας νά κηρύττει 
τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τό Εὐαγγέλιό του σέ ὅλο τόν κόσμο, 
στούς ἐγγύς καί τούς μακράν, καί συγχρόνως νά προβάλλει 
ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας πού συνδέονται μέ τήν περιοχή μας 
καί διακόνησαν σέ διαφορετικές ἐποχές τό ἔργο τῆς ἱεραπο-
στολῆς, ὅπως οἱ Θεσσαλονικεῖς ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, 
ὁ ἅγιος Κλήμης ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, ἀλλά καί συγχρόνους ἐργάτες τοῦ ἱεραποστολικοῦ 
ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ ποικίλες ἐκδηλώσεις κατά τή 
διάρκεια τοῦ χρόνου καί μέ τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΔ´ Παυλείων 
πού θά ἔχουν ὡς γενικό θέμα «Ἱεραποστολή καί ἐπανευαγγε-
λισμός».

Ἄς ἀξιοποιήσουμε καί αὐτές τίς εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέ-
ρει ἡ Ἐκκλησία μας, καί εὔχομαι ὁλόψυχα μέ τή χάρη καί τήν 
εὐλογία τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ τό νέο ἔτος νά εἶναι «εὔφο-
ρο» καί καρποφόρο γιά τόν κάθε ἕνα σας προσωπικά, ἀλλά καί 
γιά τήν πατρίδα μας, τόν κόσμο καί τήν Ἐκκλησία μας.

Διάπυρος πρός τόν πανοικτίρμονα Θεόν εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Η ανατολή του νέου χρόνου, 
φίλοι αναγνώστες, όπως δείχνουν 
τα πράγματα, δεν βρίσκει τη χώ-
ρα μας και την Ευρώπη που ανή-
κουμε, αλλά και τον περισσότερο 
υπόλοιπο κόσμο, σε κατάσταση 
που να εμπνέει αισιόδοξα αισθή-
ματα. Κάθε αρχή του νέου χρό-

νου, βέβαια, δημιουργεί, συνήθως αντικρουόμενα συναι-
σθήματα, όπως:

Τη συναίσθηση της παροδικότητας της επίγειας ζωής 
μας, που συντομεύεται συνεχώς και την απόφαση για κα-
λύτερη αξιοποίηση του νέου χρόνου. Την πικρή ανάμνηση 
όλων των θλιβερών γεγονότων της πολυτάραχης περα-
σμένης χρονιάς, αλλά και την ελπίδα για μια καλύτερη 
ποιότητα ατομικής και κοινωνικής, γενικότερα, ζωής.

Οι ευχές που ανταλλάσσονται στην αρχή κάθε χρό-
νου με «Χρόνια Πολλά» και για «Ευτυχισμένο χρόνο», 
αντανακλούν αυτά, ακριβώς, τα συναισθήματα. Γεννιέται, 
όμως, το ερώτημα: Πώς αυτές οι ευχές και ελπίδες θα 
γίνουν πραγματικότητα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό και 
από ποιους παράγοντες εξαρτάται αυτό; Από την κοινω-
νία, από το κράτος, από τις διεθνείς συνθήκες;

Ασφαλώς, και όλα αυτά θα επηρεάσουν τη ζωή μας. 
Νομίζουμε, όμως, ότι η εκπλήρωση των ελπίδων μας ε-
ξαρτάται, κυρίως, από εμάς τους ίδιους. Από την αυτοκρι-
τική μας και τις αποφάσεις που θα πάρουμε με το δρόμο 
που θα ακολουθήσουμε αυτή τη χρονιά.

Η επίγεια ζωή μας είναι, βέβαια, περιορισμένη και 
συντομεύεται κάθε χρόνο που αφήνουμε πίσω. Το θέμα, 
λοιπόν, δεν είναι πώς θα επιμηκύνουμε αυτή τη ζωή – 
πράγμα, που δεν εξαρτάται από εμάς – αλλά πώς με 
τη συμπεριφορά μας θα φύγουμε ευχαριστημένοι, γιατί 
επιτελέσαμε το καθήκον μας. Γιατί, ως χριστιανοί, πιστεύ-
ουμε στην αιωνιότητα. Αυτό το τελευταίο είναι συνάρτηση 
του, σε ποιο βαθμό θα συμβάλει ο καθένας μας με τη βελ-
τίωση της ποιότητας, τόσο της ατομικής όσο και της οικο-
γενειακής αλλά και της ευρύτατης κοινωνικής μας ζωής.

Πολλά μπορούμε να κάνουμε με ένα χαμόγελο κα-
λοσύνης, με μια πράξη αγάπης, με μια συνεργασία, με 
διαφωτισμό συνανθρώπων μας ή και για την ανακούφισή 
τους από ποικίλες ανάγκες.

Χρειάζεται, βέβαια, αγώνας που θα αρχίσει πρώτα α-
πό τη διόρθωση του κακού εαυτού μας, για να συνεχισθεί 
έπειτα στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον.

Υπάρχει, βέβαια, ο φόβος να μας καταλάβει η ραθυ-
μία, η υπερβολική μέριμνα για τις τρέχουσες ανάγκες της 
ζωής μας ή ακόμα και η αμφιβολία για τα αποτελέσματα, 
αυτού του αγώνα.

Ας μη διστάσουμε όμως. Και μόνη η προσπάθειά μας, 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, θα μας γεμίσει ικα-
νοποίηση και θα κάνει ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο 
μας.

Καλή χρονιά.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ   
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου 
Βέροιας  ευχαριστεί θερμά τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
κ. Γιώργο Ουρσουζίδη και τους συνεργάτες του για την 
ειλικρινή στήριξη σε θέματα οικονομικής επιβίωσης του Κέ-
ντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας  

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ   
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέ-

ριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας  ευχαριστεί θερμά 
την  κ. Χατζηαθανασίου Αλεξάνδρα για την οικονομική δωρεά στο Κέντρο 
Μέριμνας  εις μνήμην του συζύγου της Χατζηαθανασίου Γεώργιου.

Ο Θεός ας τον αναπαύσει.  
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου

& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ο νέος χρόνος και 
η αξιοποίησή του

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

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

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



Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα
Μουσικοπαιδαγωγός - 
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Κόκκινη κλωστή δεμένη.... 
Μια φορά κ έναν καιρό.... Σα 
πρώτερα τα χρόνια και σα ύ-
στερα τα ζαμάνια... Μύθι μύ-
θι παραμύθι.... Φράσεις που 
όταν ακούγονται, τα μικρά 

ματάκια μεγαλώνουν! Οι ανάσες κόβονται! Και τα παιδιά, 
στέκουν ασάλευτα μέχρι να ακούσουν 
το ....ζήσαν αυτοί καλά, και εμείς κα-
λύτερα!!

Παραμύθια μαγικά. Με δράκους νε-
ράιδες και ξωτικά. Με ήρωες που έχα-
σαν τον δρόμο τους. Και αυτούς που 
έσωσαν τον κόσμο όλο. Παραμύθια με 
φίλτρα μαγικά και δυνάμεις που είχαμε 
και δεν γνωρίζαμε πως υπήρχαν μέσα 
μας.

Τα παραμύθια είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι των παιδικών μας χρόνων, 
αλλά και της μετέπειτα ζωής μας. Κά-
θε παραμύθι είναι ξεχωριστό. Δομη-
μένα άρτια, συστήνοντας τους ήρωες 
μέσα από τα ταξίδια και τα λάθη τους, 
λυτρώνοντας τους τελικά και δίνοντας 
το ηθικό δίδαγμα. Τα παραμύθια επι-
κοινωνούν ισχυρά, ασυνείδητα μηνύ-
ματα στα παιδιά, με όρους που μπο-
ρούν να κατανοήσουν αλλά και να με-
ταφέρουν μέχρι την ενηλικίωση τους.  
Η φαντασία του ανθρώπου δεν είναι 
ποτέ πιο ισχυρή από ότι στην παιδική 
ηλικία. Αυτό το στάδιο της ζωής είναι 
ίσως το μοναδικό, στο οποίο κανείς 
δεν φοβάται να ονειρεύεται και να ο-
νειρεύεται απροκάλυπτα, χωρίς να σκέφτεται για το πιθανό ή το αδύνατο. Η σημασία της φαντασίας δεν μπορεί να υποτιμηθεί.  Προ-
σθέτει χρώμα και ζωντάνια σε έναν ασπρόμαυρο κόσμο. Και όπως όλα γύρω μας, χρειάζεται τροφή και ενθάρρυνση για να αναπτυχθεί. 
Εκεί είναι η θέση των παραμυθιών. Ιστορίες από ανεξερεύνητες σφαίρες και μαγικά βασίλεια, από πράγματα ανθρώπινα, και μη. Μαγικά 
και θαύματα, καλλιεργούν τον σπόρο της φαντασίας και της δημιουργικότητας σε ένα παιδί. Ενθαρρύνουν το παιδί να σκεφτεί έξω από 
το κουτί και να δημιουργήσει εικόνες στο μυαλό του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι ιστορίες έχουν αυθεντική απήχηση και μια 
ονειρική δύναμη. Αυτή ακριβώς η δύναμη είναι που δίνει φτερά στη φαντασία των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα, επεκτείνει το λεξιλόγιο 
τους, αναπτύσσει την ικανότητα τους να βρεθούν στη θέση ενός άλλου ατόμου, ή ακόμη και να ταυτιστούν με τον ήρωα. Τους δίνει την 
ευκαιρία να μοιραστούν τα συναισθήματά τους, να δείξουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους αλλά και στους γύρω, επιτρέποντάς τους έτσι 
να δουν το μέλλον με θάρρος και αυτοπεποίθηση.

Η δύναμη των παραμυθιών όμως σε σταματάει εδώ. Έχουν την ικανότητα να διεισδύουν εγκέφαλο και του αφηγητή. Οι παλιές α-
ναμνήσεις ξυπνούν. Όχι μόνο μνήμες του περιεχομένου της ιστορίας, αλλά πάνω από όλα μνήμες για το πώς ήμασταν εμείς όταν α-
κούσαμε το παραμύθι σαν παιδιά για πρώτη φορά. Τότε η ατμόσφαιρα από εκείνη τη στιγμή ζωντανεύει. Συναισθήματα, αρώματα και 
μουσικές, θύμισες από αγαπημένα πρόσωπα. Όλα αυτά ξεπροβάλλουν καθαρά από τον πλούτο των εμπειριών της πρώιμης παιδικής 
μας ηλικίας, και με έναν μυστηριώδη τρόπο μας δίνουν τη δύναμη της ενήλικης ζωής μας, διώχνοντας έστω και λίγο τις ανησυχίες και τα 

προβλήματα που μας απασχολούν, και γίνονται βάλσαμο στις ψυχές μας.
Τι πιο μαγικό άλλωστε να χανόμαστε στις αγκαλιές των παιδιών μας και να τα-

ξιδεύουμε σε τόπους μακρινούς, κάνοντας τα, ήρωες της ζωής μας, καθώς εμείς 
γινόμαστε ήρωες στα δικά τους μάτια.
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Μούστειλε 
γράμμα ο Νερούντα 

και διόρθωσα κι εγω λίγα στη 
μετάφραση… 

Τι χρέη έχει το φθινόπωρο στο κίτρινο;
Γιατί δεν πείθεται η Πέμπτη να πάει μετά την Παρασκευή;
Ποιοι πέταξαν από χαρά όταν εφευρέθηκε το γαλάζιο χρώμα;
Τι σκέφτεται το καρπούζι όταν το κόβουν;
Γιατί τα τυριά δέχθηκαν να κάνουν ανδραγαθία στη Γαλλία;
Χθες είπα στα μάτια μου, πότε καλέ θα ξαναϊδωθούμε;
Γιατί τόσο τεράστια τ` αεροπλάνα και τόσο μικρά 
τα μυρμήγκια;
Γιατί το κίτρινο πουλί γεμίζει τη φωλιά του με λεμόνια;
Γιατί δεν μαθαίνουν να μαζεύουν μέλι απ` τον 
Ήλιο τα ελικόπτερα;
Από πού αγοράζει τόσα φύλλα η Άνοιξη;
Πόσες εκκλησίες έχει ο ουρανός;
Τι συζητά μονίμως ο καπνός με τα σύννεφα;
Πόσες μέλισσες ζουν στο 2017 και πόσες θα ζήσουν το 2018;
Τι συμβαίνει με τα χελιδόνια που φθάνουν 
αργοπορημένα στο κολλέγιο;
Τα δάκρυα που δεν κλαίγονται γίνονται μικρές λιμνούλες;
Πόσων χρονών είναι ο Νοέμβριος;
Πόσες εβδομάδες έχει η μέρα κι` ο μήνας πόσες χρονιές;
Λέτε να ντρέπονται ακόμα τα τραίνα που εκτροχιάσθηκαν;
Χωράνε κι` άλλα αγκάθια ρώτησαν τον κήπο.
Γιατί γίνεται πάντα στο Λονδίνο το συνέδριο των ομπρελών;
Ποια ήταν αυτή που αγαπούσες στο όνειρο όταν 
κοιμόσουν;
Τι κερδίζει ο ουρανός που ντύνεται κάθε τόσο με τις ομίχλες του;
Ποιοι κουρείς του Φθινοπώρου ξεχτένισαν τα χρυσάνθεμα;
Μπορείς να ξεκρεμάσεις την Άνοιξη απ` την κορνίζα 
του σαλονιού;
Δεν λένε πως είναι δανεισμένη για λίγο χρόνο ακόμη
 η θάλασσα στη γη;
Δεν σέρνονται καμιά φορά οι λέξεις σαν ερπετά;
Αφού τα ποτάμια είναι γλυκά από πού αγοράζει το 
αλάτι της η θάλασσα;
Ανάμεσα στο έλατο και την γαρδένια ποιο αγαπάει 
περισσότερο η Γη;
Που νάναι το παιδί που κάποτε υπήρξα; Μέσα μου 
συνεχίζει η έφυγε;

Καλή χρονιά σε όλους!

Γιάννης Ναζλίδης

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δελτίο απογραφής στρατευσίμων της κλάσης 2021

Γνωστοποιείται  ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000), είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής  κατά το πρώτο τρίμηνου του έτους 
2018 (2 Ιανουαρίου έως και 2 Απριλίου) στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. ή Στρατολογικά Γρα-

φεία.
Κατά την προσέλευση 

τους θα πρέπει να προ-
σκομίσουν απαραίτητα 

1. Δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή Διαβατήριο

2. Βεβαίωση απόδο-
σης Α.Φ.Μ.

3. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ και … 

χρόνια πολλά, για να με κατα-
λάβεις.

Ο Σωτήρας, φίλοι μου, γεν-
νήθηκε.

Γεννήθηκε Εκείνος που έ-
πρεπε να έλθει για τη σωτηρία 
των ανθρώπων και δεν πρέπει 
να περιμένουμε κανέναν άλλον 
σωτήρα (Άγιος Νικόλαος Βελι-
μίροβιτς)!

Εάν τώρα εσείς, που είστε στο Ελληνικό κοινοβούλιο 
και αποφασίζετε για τις τύχες των προβατοειδών Ελλήνων, 
πιστεύετε κάπου μέσα σας, στο βάθος, ότι υπάρχει Θεός, 
λυπάμαι αλλά σας έχω άσχημα νέα.

Θα κριθείτε και πιστεύω όχι με επιείκεια  για την κατα-
στροφή που έχετε φέρει, στην πατρίδα και συνεχίζετε με 
αμείωτο ρυθμό!

Χοντρούλη, με έκραξε (με κράζεις, με θαυμάζεις!) κά-
ποιος φίλος, άλλαξε γραμμή πλεύσης, μας στεναχωρείς, το 
τελευταίο διάστημα, θέλουμε και λίγο να γελάσουμε!

Αγαπημένοι μου, πρέπει να σας θυμίσω, ότι στεναχω-
ρούμε κάποιον, όταν τον αγαπάμε.

Πρώτα σας αγαπώ (χωρίς παρεξήγηση και ροζ συν-
νεφάκια!) και μετά κριτικάρω, με πρώτη και καλύτερη την 
μουτσουνάρα μου!

Οφείλω πάντως να σας ομολογήσω, ότι αυτές τις εορτές 
πέρασα καλά και αγάπησα τον Αλέξη.

Επειδή ο αρχηγός του τσίρκου, έμαθε ότι γνωρίζω το 
νέο σχέδιο της διαστημικής υπηρεσίας τους, σκέφτονται 
να πάνε στον ήλιο, αλλά να είναι μεσάνυχτα για να μην κα-
ούνε, κάποιοι υποστηρίξανε, ότι δεν πειράζει, θα βάλουνε 
αντιηλιακό, συναντήθηκα με τον υπεύθυνο σχεδιασμού 
της ανάπτυξης της νέας χώρας, μη με ρωτάτε ποιος είναι, 
ούτε ο ίδιος το γνωρίζει, και μου πρόσφερε το κάτι τις, για 
να μην αποκαλύψω, τα βαθυστόχαστα και μεγαλεπήβολα 
σχέδιά τους.

Αφού κοινώς τα κονόμησα, αποφάσισα να περάσω κα-
λά τις χρονιάρες ημέρες και ταξίδεψα στο εξωτερικό.

Μπούκαρα στο τσαρδί μου (έχει και αυτό ΕΝΦΙΑ), με 
γένια άσπρα και μακριά, και ανακοίνωσα στην οικογένεια, 
ότι θα πάμε στο εξωτερικό!

Αρχικά δεν έγινα πιστευτός και συνέχισα.
Δεν έχουμε το δικαίωμα, να πάμε μία Βιέννη, ένα Βε-

ρολίνο, Παρίσι όχι, γιατί έχει ηλίθια πεδία, μην μαζευτούμε 
πολλοί. 

Τι, κάθε χρόνο Αράχωβα, βαρέθηκα. Όχι άλλο θαλάσσιο 
σκι!

Μήπως προτιμάτε, Τσεχία και Πράγα.
Η μεγάλη κόρη, τσίμπησε. 
Μπαμπακούλη, μήπως να πηγαίναμε Νέα Υόρκη.
Η μικρή αναρωτήθηκε, εάν θα κουνάει το αεροπλάνο, 

της είπα να μην φοβάται, το μεγάλο πουλί θα πηγαίνει σα 
να χορεύει ντεσπασίτο, δεν μπορώ να πω ότι την ηρέμησα, 
η κυρία άρχισε να αναρωτιέται τι καιρό θα κάνει, για να πά-
ρουμε τις κατάλληλες … παντόφλες, ο μεγάλος ανακοίνωσε 
ότι έχει κανονίσει και δεν γουστάρει την παρέα του γέρου 
του, ο μικρός Μητσάρας δεν μιλούσε!

Εσύ αγόρι μου, τι λες.
Μπαμπούλα, μου είπε, Καρδίτσα θα πάμε;
Εκεί κατάλαβα ότι με το Μήτσο, τα πράγματα ήταν δύ-

σκολα.
Δεν πας να κλείσεις κανά εισιτήριο, γιατί μας βλέπω 

όρθιους!
Γιατί, ρε Μητσάρα, συνέχισα, λεφτά έχουμε και εμφάνι-

σα τέσσερα πεντακοσάρικα (τρομάρα μου!), τα είχα πάρει 
από το γραμματοκιβώτιο.

Από μακριά, φαινότανε αληθινά, η σύζυγος με φίλησε 
(προσοχή της είπα μην πιάσουμε και πέμπτο!), ο μικρός 
Μήτσος, άρχισε να γελά.

Ρε μπαμπά, καταργηθήκανε, δεν κυκλοφορούνε, πεντα-
κοσάρικα (λες και είχα ξαναδεί), μας δουλεύεις!

Να μην σας τα πολυλογώ, πήραμε τα κουνητά, ψάξαμε 
ξενοδοχεία με πολλά νταν, για μεγάλα κυβικά, είδαμε τις 
τρισδιάστατες φωτογραφίες, ξεναγηθήκαμε στα αξιοθέατα, 
με κάποιες εφαρμογές, που γνωρίζανε τα μικρά και καλά 
περάσαμε!

Μέσα σε μισή ώρα, είχαμε γυρίσει ολόκληρη, την Ευ-
ρώπη.

Την Αμερική, τους υποσχέθηκα, ότι θα τη γυρίσουμε το 
Πάσχα!

Ο μικρός όμως Μήτσος, δεν με συγχώρησε.
Ρε πατέρα, αυτή τη Μόνικα, για την οποία μας έχεις 

πρήξει, από το κινητό, την έχεις γνωρίσει!
Τα παιδιά, φίλοι μου δεν συγχωρούν, δυστυχώς, και μας 

επαναφέρουν στη σκληρή πραγματικότητα, που είναι οι 
ευχές, που πρέπει να δώσουμε στην πολιτική μας ηγεσία.

Πρέπει να τους ευχηθούμε, γιατί άραγε;
Για να μεγαλώσει η φτώχεια, για να πληθαίνουν καθημε-

ρινά αυτοί που ζητούν γάλα για τα παιδιά τους, για να μας 
προστατεύουν από τους κακούς γείτονές μας, για να μας 
επαναφέρουν το χαμόγελο, για να αναστήσουν το σύστημα 
υγείας, για να μειώσουν τη διαφθορά, για να μειώσουν την 
εγκληματικότητα, για να επαναφέρουν το φιλότιμο στον 
Έλληνα, για να μην μας πάρουν τα κεραμίδια, για να ξα-
νασυνδέσουνε το ρεύμα, για να μας δείξουν το δρόμο της 
τιμιότητας και της εργατικότητας, για να μας κοιτάξουν στα 
μάτια και να μας μιλήσουν ειλικρινά, για να ξεπουλήσουν τα 
πάντα, για να μας δώσουν πίσω τις πινακίδες από τα αυτο-
κίνητα, για να μας δώσουν πετρέλαιο για να μπορούμε να 
ζεσταθούμε, για να φύγει η μελαγχολία, για να ………

Και τι δεν θα μπορούσε να γράψει κανείς. 
Επειδή εκ φύσεως μου αρέσει η συναναστροφή με 

τους ανθρώπους, αυτό που βλέπω πλέον καθημερινά δεν 
αντέχεται. 

Υπάρχει θλίψη, μελαγχολία, παντού. Στους πατεράδες, 
στις μανάδες και κυρίως στα παιδιά μας. Τα έχουμε πλέον, 
οι περισσότεροι χαμένα. 

Και σε τελική ανάλυση τι νόημα έχει να τα φέρνω εγώ 
βόλτα με δυσκολία όταν ο φίλος μου δεν έχει να μεγαλώσει 
την οικογένειά του, όταν ο γείτονας δεν μπορεί. 

Εντάξει, εγώ έσφαλα και έχω τέσσερα παιδιά. Το κατα-
νοώ πρέπει να πληρώσω. 

Εσείς όμως κουφ…ες, διαλύσατε και αυτούς με το κα-
νένα! 

είστε τσουνάμι που δεν σταματά,
είστε το τσουνάμι της ισοπέδωσης!!! 
είστε το τσουνάμι της...
Εντάξει ο Έλληνας φταίει για πολλά. 
Και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Να τον εξαφανίσουμε; 
Και εάν ο απλός πολίτης πρέπει να εξαφανιστεί, με εσάς 

τι πρέπει να γίνει; Να σας στείλουμε στο διάστημα;
Αφού λοιπόν, σας είπα τα κάλαντα κύριοι, κυβερνώντες 

και μη, ας περάσουμε ξανά στον καθημερινό άνθρωπο.
Φίλε, άκου να δεις.
Αυτές τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, ψηφίζουμε για 

τα καλύτερα δέκα μοντέλα, για τα δέκα πιο γρήγορα αυτο-
κίνητα, για τους δέκα πιο εξαθλιωμένους, για τους δέκα πιο 
χρήσιμους ηλίθιους, για τις δέκα πιο καλοντυμένες (μόνο 
με τα απαραίτητα!), για τα δέκα καλύτερα κολάν μαγιό, για 
τις … δέκα πιο καθαρές κάλτσες, …, φίλε, μην με ξεχάσεις.

Όταν ρωτηθείς, για τον καλύτερο μπούφο ευσωμούλη, 
της χρονιάς, θα πεις ότι είμαι εγώ, διότι γνωρίζω καλύτερα, 
από τον καθένα σας, που γίνεται η καλύτερη τηγανιά, το 
καλύτερο λουκάνικο, η καλύτερη μακαρονάδα με κιμά και 
ψωμί (διότι έτσι γουστάρουμε!), το καλύτερο μπούκοβο με 
καυτερή πιπεριά (γιατί πάλι έτσι το γουστάρουμε!), το καλύ-
τερο σάμαλι, …

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ
ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ, ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΦΕΡΗ (τι θυμήθηκα πάλι!)
ΥΓ. 
σήμερα δεν έχει καληνύχτα πατρίδα, για να μην σας 

στενοχωρήσω!
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Εορταστικό Πρόγραμμα  
2017 -2018 :

Σάββατο 30.12.2017     09:00- 16:00 

Κυριακή 31.01.2017     11.00-17.00

Δευτέρα 01.01.2018     ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη    02.01.2018       ΚΛΕΙΣΤΑ

ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΤΗΣ …!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Απογραφή στρατεύσιμων 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας 

για τα αγόρια 
που γεννήθηκαν το 2000

 Ανακοινώνε-
ται από το Τμήμα 
Δημοτολογίου - 
Μητρώου Αρρέ-
νων του Δήμου 
Αλεξάνδρειας ότι 
από 2 Ιανουαρίου 
2018 μέχρι και 2 
Απριλίου 2018 κα-
λούνται όλοι οι άρ-
ρενες στρατεύσι-
μοι, που γεννήθη-
καν το έτος 2000 
( κλάση  2021 ) , 
προκειμένου να 
καταθέσουν Δελ-
τίο Απογραφής. 

Η  κα τά θ ε σ η 
του Δελτίου Απο-
γραφής μπορεί να 
γίνει, είτε στην έδρα της Στρατολογικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσα-
λονίκη είτε σε οποιαδήποτε άλλη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν 
μόνιμα στο εξωτερικό. 

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρ-
ρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να προσκομίζουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαι-
ολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα): 

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου. 
• Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο (wwvv.amka.gr). 
• Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail). 
Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή 

βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση. 
Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων με έτος γέννησης 2000, οι οποίοι υποχρε-

ούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή 
τους σε μητρώα αρρένων. 

Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα επιβληθούν οι 
προβλεπόμενες από το Νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  

 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Δημοτολογίου - Μητρώ-
ου Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο τηλέφωνο: 23333-50150 (κα Ζαρκάδα). 
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5 χλμ. παλ. εθν. οδού Βέροιας – Κοζάνης
Πίνδου 1 Βέροια



Όλα έτοιμα για την 
έναρξη του φυτω-
ρίου αλπικού σκί 

του Συλλόγου!!! Ελπίζουμε 
να επαληθευτούν οι προ-
βλέψεις για χιονοπτώσεις 
και να δοθούν σύντομα 
σε κανονική λειτουργία τα 
X/K της περιοχής. Μέχρι 
τότε...απλά υπομονή 
sxokidz!!!

ΟΣ.Χ.ΟΒέροιαςπρωτοπορεί
παρέχοντας όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό (σκι, μπότες & μπα-
τόν) καθώς& την μετακίνηση α-
πό-προς ταΧ/Κ.Κάνουμε το σκι
πιο προσιτό απόποτέ! Για νέες
εγγραφές και συμπλήρωση των
αιτήσεων εγγραφής, Κατερίνα
Κουκουτέγου 6972928887, Γιωρ-
γοςΤσιτσανόπουλος6974191716
#sxokidz#snowkidz

Αρχίζουν 
τα 

μαθήματα 
στο 

φυτώριο 
αλπικού 
σκι στον 

ΣΧΟ 
Βέροιας
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Δεν συντρέχει λόγος ανησυχί-
ας για τα μικροπροβλήματα 
της χθεσινής προπόνησης. Το 

πρόγραμμα της «Βασίλισσας» δεν 
ακολούθησε ο Ουνγιαλίδης, ο οποίος 
είναι άρρωστος, αλλά και οι Δόρης και 
Κοζάκης για προληπτικούς λόγους. Για 
κανέναν από τους τρεις δεν υπάρχουν 

φόβοι, ότι θα απουσιάσουν από την 
ερχόμενη αναμέτρηση με αντίπαλο τον 
ΑΟ Τρικάλων αφού μεσολαβούν περί-
που 8 ημεέρες.

Κοντάστην επιστροφή του, στουςαγωνιστικούς
χώρους, βρίσκεται και ο τεραμοτοφύλακαςΣοϊλεμέ-
ζογλου,που αναρρώνει από κάταγμαστο δάκτυλο
πριναπόέναμήνα.

Την Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 
2017, επισκέφτηκε μετά από 
πρόσκληση, τα γραφεία της 

Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της Βέροι-
ας, ο Πρόεδρος της ΠγτΠ.  Εκεί, σε 
μία σύντομη αλλά μεστή συνάντηση 
με τα παιδιά-μικρούς αθλητές, είχε 
την ευκαιρία να αναλύσει το έργο 
της Πρωτοβουλίας, ώστε αυτά να 
κατανοήσουν  το βαθύτερο νόημα 
της πράξης αλληλεγγύης στην οποία 
επιδόθηκαν μετά από παρότρυνση 

των διοικούντων και του προπονητή 
τους.

Ταπαιδιάρώτησανκαιέμαθανπολλάγιατηνα-
ξίατηςπροσφοράςστονσυνάνθρωποκαιιδίωςσε
συνομήλικαπαιδιάσεανάγκη.Στοτέλος,παρέδω-
σανμίαμεγάληποσότητα δικών τουςπαιχνιδιών
και βιβλίων, που αποχωρίστηκαν, για χάρη των
μικρώντουςφίλων.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον
Πρόεδροκ.ΚώσταΓιοβανόπουλο,τονπροπονητή
κ. ΣάκηΣίμπο και στουςμικρούςαθλητές, για τα
αισθήματα αλληλεγγύης και αγάπηςπου επέδει-
ξαν.

ΤρειςεκτόςστηΒέροια Η Επίσκεψη του προέδρου
της Πρωτοβουλίας για το παιδί

Τέλη Σιδηρόπουλου στην Ακαδημία 
ποδοσφαίρου Βέροιας

ΑνακοίνωσετονΣτέφανοΝτόγο
οΕδεσσαϊκός

Στηνπροσθήκη του23χρονουακραίου επιθετικούπροχώρησανοι «πράσινοι».ΟΣτέφανοςΝτόγος
συμφώνησεμετηνομάδατηςΈδεσσαςκαιανακοινώθηκεεπίσημα.Μίακίνησηπουμπορείναπροσφέρει
στοσύλλογοαγωνιστικά,καθώςέχειπαραστάσειςκαιαπότηSuperLeague,μετηΒέροια.

Ηανακοίνωσηαναλυτικά: «ΟΕδεσσαϊκόςβρίσκεται στη ευχάριστη θέση ναανακοινώσει την μετα-
γραφήτουΣτέφανουΝτόγου.Οποδοσφαιριστήςέχειγεννηθείστις5Μαΐουτου1994,έχειύψος1,74και
αγωνίζεταιωςακραίοςεπιθετικός.ΑνθρώθηκεποδοσφαιρικάστηνΒέροιαόπουέγινεκαιεπαγγελματίας
έχοντας συμμετοχές στηνSuper League.Tην διετία 2015-2017 αγωνίστηκε στονΑΡΗΘεσσαλονίκης
ενώφέτοςστοπρώτομισόαγωνιζότανμεταχρώματατουΑιγινιακού.Τονέομεταγραφικόαπόκτηματου
ΕδεσσαϊκούθασυναντήσειπαλιούςγνώριμουςκαθώςυπήρξεσυμπαίκτηςόταναγωνιζότανστηνΚ20της
ΒέροιαςμετουςΠαπαγεωργίου,ΣκαθαρούδηκαιΒόλτση».

Οίδιοςστιςπρώτεςτουδηλώσειςανέφερε:
«ΕίμαιπολύχαρούμενοςπουήρθαστονEδεσσαϊκό,είναιμιαιστορικήομάδαηοποίαέχειβγάλειπολ-

λούςποδοσφαιριστές.Ευχαριστώτουςανθρώπουςτηςομάδαςηοποίοιμεκέρδισανμετηνσυμπεριφορά
τουςκαιτοπλάνοτηςομάδας.Εύχομαιναβοηθήσωτηνομάδαστιςφιλοδοξίεςτης».



    Το κάθε τι που σ’ακουμπά 
αφήνει  αποτύπωμα,πολλές φορές 
αόρατο μα βρίσκεται εκεί,άλλοτε 
για πολύ και  άλλοτε για λίγο

Το αποτύπωμα τυπώνεται στο 
δέρμα μα πιότερο το νιώθει στην 
ψυχή,πολλές φορές εκεί μένει για 
πάντα τυπωμένο..

Τα ξωτικά οι καλικαντζαραίοι 
στήσανε χορό παραμονή Χριστού-
γεννα θα βγουν στην επιφάνεια 
για λίγο.

Χορεύουν τη χαρά που πριο-
νίζαν ένα χρόνο το αποτύπωμα του καθενός για να  γκρεμί-
σουν,τίποτα να μη μείνη να θυμίζει τη χρονιά που πέρασε,έ-
χουνε ως τα Φώτα τον καιρό να μην αφήσουν αποτύπωμα 
κανένα.

Κι όμως κάποια αποτυπώματα βαθιά δε φεύγουν ότι κι αν 
κάνουνε οι καλικαντζαραίοι,όλη η πονηριά τους δεν τα σβήνει 
και θα γυρίσουν κάτω από τη γη ξανά να πριονίζουνε απογοη-
τευμένοι το δέντρο του καινούργιου χρόνου απ’τη αρχή.

Χαρά σ’αυτούς που είχανε αποτυπώματα βαθιά που κράτη-
σαν και τάχουνε ακόμα .

Ητανε δύσκολο,αυτοί παλεύαν όλη νύχτα που δεν εφύλαγε 
κανείς ψάχναν ως πού μπορούσαν να τα ξηλώσουν όλα ένα 
ένα.

Ακούγονταν τριξίματα,κάποιοι να βγάζουνε κραυγές χα-
ράς’το σβήσαμε και τούτο’,λέγαν κάποιοι ως το πρωϊ ακόμα 
προσπαθούσαν .

Τους παραφύλαγε κάθε χρονιά όσο μπορούσε να γλυτώσει 
απ’το χαμό τα τόσα θυμητάρια που είχε μαζεμένα.

Και ήτανε πολλά,άλλα κλεισμένα στα συρτάρια των και-
ρών,άλλα έξω ελεύθερα στολίδια,κι οι καλικάντζαροι τρυπώ-
νανε παντού να τα σκαλίσουν,τ’ ανακατεύανε ως το πρωϊ και 
έπρεπε κάθε φορά να συμμαζέψει,βρίσκοντας τις απώλειες,με-
τρώντας το χαμό.

Είναι πολύς αβάσταχτος,κάθε χρονιά ετούτος ο χαμός,δε 
συγκρατιέται,όσο μπορεί με ότι απόμεινε να τα ξαναστηλώσει 
προσπαθεί,ποιός ξαίρει πόσα θα του λείψουν ως το τέλος,τους 
έχει συνηθίσει τόσα χρόνια τώρα πιά,γνωρίστηκε μαζί τους,έ-
μαθε τα ονόματα και τις ιδιοτροπίες καθενός,να φυλαχτεί καλύ-
τερα μπορούσε.

Πρώτος ο Μαντρακούκος ο κουτσός,ήτανε άγριος πολύ,ο 
αρχηγός τους,αυτός καθόταν στη γωνιά κι έδινε εντολές πού 
να τρυπώσουνε και τι κακό να κάνουν.

Αυτός που πήγαινε στα φαγητά και τα γλυκά λεγότανε Μα-
γάρας,άφηνε τα σημάδια του παντού,δεν τον επείραζε πολύ..

Όμως τον είχε συναντήσει να παλεύει τις πίπες στο καλάθι 
του  να μαγαρίσει,κι έπρεπε ύστερα ν’απολυμαίνει κάθε μια 
πριν τις ξανακαπνίσει.

Άλλος αδύνατος πολύ ο σουβλερός Κωλοβελόνης,κένταγε 
με τρυπήματα μικρά τις θήκες τις δερμάτινες και τις μεταξωτές 
πούβαζε τα τσιμπούκια στα συρτάρια,και ήθελε κόπο πολύ να 
στρώσουνε ξανά σαν ήταν.

Ο Κοψοχείλης,με τα μεγάλα δόντια που κρεμόνταν απ’το 
στόμα,τα έβαζε με τα βιβλία του,τις σημειώσεις,τα χειρόγρα-
φα,ότι εμπόραγε να φτάσει.

Ανοιγε τρύπες στο χαρτί να σβήνουνε οι λέξεις κι έπρεπε ύ-
στερα  την κάθε μια  να ξαναγράφει απ’την αρχή για να μπορει 
να τη διαβάζει.

Εκείνος ο Κουταχανάς τα έβαζε με τον καπνό που ήταν σε 
σακκούλια,τα τρύπαγε,τα άνοιγε κι άρχιζε το φαϊ.

Ο Παρωρίτης πούχε για μύτη προβοσκίδα,την άπλωνε πα-
ντού και μύριζε τις πίπες τον καπνό και τα βιβλία.

Σαν τον Κατσικοπόδαρο που στο περπάτημά του,τάριχνε 
όλα κάτω κι έκανε ζημιές.ήταν πολλοί κατάφερε να μάθει τα ο-
νόματα δεκαοχτώ μονάχα,αυτούς που πείραζαν αποτυπώματα 
δικά του.

Γι αυτόν δεν ήταν αντικείμενα απλά όλα αυτά,πίπες,φωτο-
γραφίες,βιβλία και γραφτά,δίσκοι του γραμμοφώνου,ήταν απο-
τυπώματα χαράς που είχε ζήσει.

Πότε αγοράζοντας μια πίπα για την κάθε μια ερωτική του 
ιστορία,πότε αποτυπώντάς την σε μια φωτογραφία,πότε δια-
λέγοντας τη μουσική που άκουγε με κείνη,όλα μαζί ήταν οι 
θησαυροί του,έπρεπε να τους φυλάει όσο γινότανε απ’το χαμό.

Ετσι περνούσε τις γιορτές κάθε πρωϊ ξυπνώντας,έψαχνε 
τις ζημιές και διόρθωνε ότι μπορούσε τ’αποτυπώματά του να 
χαλά.

Οσο να φτάσουνε τα Φώτα,να ξαναφύγουν οι εχθροί,οι κα-
λικαντζαραίοι όλοι,να μπούν ξανά στη γη να ησυχάσει ακόμα 
μια χρονιά..

Οσο μπορεί ακόμα θα κρατά τούτα τ’αποτυπώματα πούν’η 
χαρά του όλη.

Το κάθε τι που σ’ακουμπά αφήνει αποτύπωμα ,αόρατο,μα 
βρίσκεται εκεί άλλοτε για πολύ και άλλοτε για λίγο.μια άσβηστη 
αγάπη για το θηλυκό μ’όποια γλυκειά μορφή το είχε βρει κι είχε 
ταιριάξει.Τα πόναγε πολύ.
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

 Ο Ρωμαίος φιλόσοφος και θεατρικός 
συγγραφέας Σενέκας από το βάθος του 
πρώτου αιώνα μ, χ. μας υπενθυμίζει ότι 
πρέπει  γρήγορους ρυθμούς να φροντίζου-
με τα προβλήματα της καθημερινότητας.  
Ο χρόνος φεύγει με ταχύτητα μεγάλη και 
απαιτεί  να παίρνουμε  γρήγορα τις αποφά-

σεις μας στην επαγγελματική και  στην καθημερινή μας ζωή. Πρέ-
πει να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο που έχουμε  στη διάθεσή μας 
την κατάλληλη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν προγραμματίσεις 
τις δραστηριότητές σου και δεν ακολουθήσεις κάποιου είδους  κα-
νόνων μεθοδολογίας γρήγορα θα υποστείς τις δυσάρεστες  συνέ-
πειες, γιατί « ο χρόνος καταβροχθίζει τα πάντα. (Οβίδιος, Λατίνος 
ποιητής).

     Κάποτε δυο Έλληνες, έμποροι υφασμάτων, ο ένας εβραϊ-
κής καταγωγής, γείτονες καταστηματάρχες στη Θεσσαλονίκη την 
ημέρα της πρωτοχρονιάς συναντήθηκαν στα μαγαζιά τους.  Το 
έθιμο το καλούσε να ανοίξουν το μαγαζί τους για λίγα λεπτά για το 
καλό της νέας χρονιάς. Είναι και το γούρι που ελπίζουν ότι θα τους 
φέρει περισσότερα κέρδη. Ο Έλληνας έδειχνε χαρούμενος και με 
τις ευχές του προσπαθούσε να μεταφέρει  στο γείτονά του τη χαρά 
που ένιωθε. Ο γείτονάς του αντίθετα έδειχνε μελαγχολικός. Εξήγη-
σε στον Έλληνα ότι η χαρά αυτής της ημέρας δεν έχει νόημα ,α-
φού μας προσθέτει ένα χρόνο στη ζωή μας. Συμπλήρωσε δε ακό-
μη, ότι σκέφτεται και την  απογραφή του εμπορεύματος που πρέ-
πει να κάνει. Πιστεύει ότι μαζί με τον απολογισμό  θα διαπιστώσει 
τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς ή και τις ζημιές. Είναι γνωστό 
ότι οι έμποροι Εβραίοι σε όλον τον κόσμο έχουν τους δικούς τους 
κανόνες στις εμπορικές τους συναλλαγές τους 
οποίους τηρούν, πολλές φορές, απαρέγκλιτα. Ο 
συνομιλητής του έφυγε προβληματισμένος με 
αυτά που άκουσε. Προφανώς σκέφτηκε που τον 
οδήγησε η άγνοια στο παρελθόν.

    Η αλλαγή του χρόνου κάθε φορά είναι μια 
κατάλληλη ευκαιρία όχι μόνο για τους  εμπορι-
κούς απολογισμούς των καταστημάτων αλλά 
για όλους τους ανθρώπους  ο απολογισμός είναι 
στοιχείο που βοηθάει στην εξέλιξη . Τα άτομο, 
οι οικογένειες, διάφορες εταιρείες και ιδιαίτερα 
τα κράτη οφείλουν να προβαίνουν στον απαραί-
τητο ειλικρινή απολογισμό των πεπραγμένων. 
Μόνο έτσι θα μπορούν να ελπίζουν ότι θα  γνω-
ρίσουν επιτυχίες στη ζωή τους οι λαοί. Ένας 
εργαζόμενος, ιδιαίτερα όταν είναι οικογενειάρχης 
οφείλει τέλους του έτους να «κάνει» ταμείο. Να 
προσέξεις μήπως τα έξοδα της χρονιάς ήταν 
περισσότερα από τα έσοδα. Αν ο καινούριος 
χρόνος  τον βρει χρεωμένο και τον επόμενο επα-
ναληφθεί πάλι το ίδιο και δεν λάβει τα μέτρα του 
τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Ο οικογενειάρχης με 
παιδιά οφείλει όχι μόνο την πρωτοχρονιά αλλά  
κάθε μήνα να υπολογίζει τα έξοδα που έκανε. 
Διαφορετικά πολλοί αναγκάζονται να παίρνουν 
δάνεια που δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν, 
με τις γνωστές συνέπειες. Δεν αναφέρομαι  στα 
στεγαστικά δάνεια που επιθυμούν να αγοράσουν 
σπίτι.

        Τώρα στις μέρες της πρωτοχρονιάς εί-
ναι πολλοί αρρωστημένοι που δεν μπορούν να 
διαχειριστούν το χρήμα τους από το πάθος του 
τζόγου, εξαντλούν την υπομονή τους στα Καζίνο. 
Είναι και κάποιοι που θα χρησιμοποιήσουν και 
τα χρήματα της οικογένειάς τους. Το δράμα δεν 
θα αργήσει να καταλάβει την οικογένεια με απο-
τέλεσμα να την πληρώνουν οι αθώες υπάρξεις, 
τα παιδιά που έφεραν στον κόσμο. Τα Καζίνο 
στη  χώρα των Σκοπίων πανηγυρίζουν. Εκατομ-
μύρια Ευρώ κατευθύνονται στον κορβανά ενός 
ανεπιθύμητου γείτονα ο οποίος επιβουλεύεται 
το όνομα της και την ιστορία της ελληνικής Μα-
κεδονίας.

   Εκείνοι όμως που θα πρέπει να προσέξουν  
πολύ τον απολογισμό της πατρίδας μας είναι οι 

κυβερνώντες πολιτικοί μας. Την ημέρα της συζήτησης στη Βουλή 
να  σκέφτονται το κοινό συμφέρον όχι μόνο το προσωπικό και το 
κομματικό συμφέρον. Να  μη επιδιώκουν με μανία να ψεύδονται  
και να αγνοούν τις ανάγκες των πολιτών. Η χώρα μας δεν είναι 
φτωχή αλλά οι πολίτες της. Η σπατάλη του δημοσίου χρήματος 
είναι αυτό το έγκλημα που προκαλεί την κρίση και τα παρεπόμενά 
της . Οι φόροι των πολιτών αντί να καλύψουν ανάγκες των νοσο-
κομείων της χώρας, των Ενόπλων μας Δυνάμεων που οι Τούρκοι 
συνέχεια μας απειλούν, στις ανάγκες της Παιδείας κ. ά. χρησιμο-
ποιούνται για τις κομματικές τους συναλλαγές. Έχουν χρεωθεί να 
ικανοποιήσουν τα γούστα  των στρατιών των αφισοκολλητών ο-
παδών τους. Να σταματήσουν   τα πολυέξοδα περιττά ταξίδια στο 
εσωτερικό και εξωτερικό. Η εποχή που ζούμε υποφέρει από μια 
ασθένεια που οι ψυχολόγοι θα την χαρακτήριζαν «Εποχή κρίσης 
των συνειδήσεων» Η κατάληψη και νομή της εξουσίας  έχει δημι-
ουργήσει ένα « εθιμικό δίκαιο της παρανομίας και της ασυδοσίας 
των Βουλευτών. Αν παρακολουθήσει κάποιος τις περιουσίες των 
πολιτικών μας πολλά θα καταλάβει.

    Μήπως θα έπρεπε μαζί με τον οικονομικό απολογισμό να 
ακολουθήσει και ο πνευματικός απολογισμός. Να δούμε τα πνευ-
ματικά  κέρδη και τις απώλειες της ψυχής μας. Δεν αρκεί μόνο 
ο εκκλησιασμός αλλά και η αγάπη του «προς τον πλησίον»  Οι 
μέρες της εποχής μας ιδιαίτερα  των γιορτών των Χριστουγέννων 
προσφέρουν την ευκαιρία και το κλίμα για πράξεις ανθρωπιάς και 
ευποιίας. Τον τρόπο τον επιλέγουν οι ανάγκες και οι συνθήκες της 
ζωής. Είναι ανήθικο να αποχρωματίζεις τη συνείδηση σου όταν 
διαμαρτύρεται για τις αδικίες σου και εσύ αδιαφορείς για τη φωνή 
της. Ο φιλόσοφος της αρχαιότητος, ο Πλάτων, μας θυμίζει « Ο αδι-
κών είναι δυστυχέστερος του αδικημένου.»

Ευχές για ένα νέο χρόνο 2018
 πιο ειρηνικό και ελπιδοφόρο

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 «Είναι φοβερή η ταχύτητα με την οποία φεύγει ο  χρόνος»

( Σενέκας Λούκιος Ανναίος)

Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Αποτύπωμα

Αλλαγή Ημερομηνίας για τη Λαϊκή 
της Αλεξάνδρειας λόγω Θεοφανείων 

Από το Τμήμα 
Τοπικής Οικονο-
μικής Ανάπτυξης 
και Εσόδων της 
Δ/νσης Διοικητι-
κών και Οικονο-
μικών Υπηρεσι-
ών του Δήμου 
Α λ ε ξά ν δ ρ ε ι α ς 
Ημαθίας ανακοι-
νώνεται ότι λόγω 
του εορτασμού 
των Θεοφανίων  
και προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών μετατίθεται η ημέρα λειτουργίας 
της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας  Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας , από το Σάββατο  06/01/2018, που είναι ημέρα εορτασμού των 
Θεοφανίων την  Παρασκευή 05/01/2018. 
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ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το 
ΕΠΑΛ Βέροιας στην Κεντρική 
Μακεδονία  στο θεσμό της 

μαθητείας, έχοντας τους περισσό-
τερους μαθητευόμενους από τα 38 
ΕΠΑΛ της Κ. Μακεδονίας που συμμε-
τέχουν στο θεσμό. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που δημοσίευσε η ΠΔΕ Κ. 
Μακεδονίας το ΕΠΑΛ Βέροιας βρί-
σκεται την πρώτη θέση με 68 θέσεις 
εργασίας/μαθητευόμενους έναντι 58 
του δεύτερου.

Συγχαρητήριακαιευχαριστίες
ΑξίζουνΘερμάσυγχαρητήρια στην ομά-

δα μαθητείας του ΕΠΑΛ Βέροιας και τους
επόπτες εκπαιδευτικούςπου με τη δουλειά
τουςκαιτηνατέλειωτηυπομονήτουςέφεραν
τοΕΠΑΛΒέροιας στην κορυφή τηςΚ.Μα-

κεδονίας.Νασημειωθεί ότι για τις επιδοτήσεις
τωνμαθητευόμενωναυτώνθαεκταμιευτούνμε
την υπογραφή τουΕΠΑΛΒέροιαςπάνωαπό
100.000€που θα έρθουν στηΒέροια και στο
ΝομόΗμαθίαςγενικότερα.

Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τις
επιχειρήσεις τηςπόλης οι οποίες στήριξαν το
θεσμόπροσφέρονταςθέσειςεργασίαςγιατους
απόφοιτουςτουΕΠΑΛ.

ΒαπτιστήςΠαντής
Διευθυντής1ουΕΠΑΛΒέροιας

Φαρμακεία
Σάββατο 30-12-2017

08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-
ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής69) 23310-
24534

14:30-20:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-
25669

19:00-01:00 + διαν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&
ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι απόβενζινάδικο
Γαλάνη)23310-73324

Κυριακή 31-12-2017
08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

14:30-20:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

19:00-01:00+διαν.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)
23310-66755

Δευτέρα 01-01-2018
08:00-14:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968
14:30-20:30ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ27 -ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-
23360

19:00-01:00+διαν.ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ
4(πεζόδρομοςαγοράς)23310-73124


Τρίτη 02-01-2018

13:30-17:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

20:30-01:00 + διαν. ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

ΠρώτοστηνΚεντρικήΜακεδονία
τοΕΠΑΛΒέροιαςστοθεσμότηςμαθητείας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτηκαινούργιοκα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο),

με πατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση

και θέση πάρκιγκ.

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  στρ .  στο

δρόμο Βέροια-Λα-

ζοχώρι ,  σε  παρα-

γωγή  ρόδ ι α  8  ε -

τών, 960 δένδρα,

μ ε  2 5  τ ό ν ο υ ς

παραγωγής,  περί -

φραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  α -

γρός με ροδάκινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ.μ.,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

πάρκιγκ στο κέντρο

της πόλης, περιοχή

Αστικά, κοντά στο

6ο και 13οΔημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κ έ ν τ ρ ο ,  Α σ τ ι κ ά ,

γκαρσον ι έρα  3ου

ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπά-

ν ιο ,  ανακα ιν ισμέ-

νη ,  α τομ ική  θέρ-

μα νση  π ε τ ρ ε λα ί -

ου,  α ιρ κοντ ίσ ιον,

π λήρως  επ ιπλω -

μένη ,  ε υχάρ ισ τη ,

φωτ ε ι νή .  Ενο ί κ ι ο

180,00 ευρώ. Με-

σ ι τ ι κ ό  γ ρ α φ ε ί ο

«ΣΤΟΧΟΣ».  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίας Πα-

στέρ 8 στη Βέροια,

ενοικ ιάζεται  γκαρ-

σο ν ι έ ρ α  1ΔΧΛΚ ,

επιπλωμένη και έ-

χ ε ι  ε γ κα τάσ ταση

γραμμή  I n t e rne t ,

κ εν τρ ι κή  θέρμαν -

ση,  T.V. ,  κλ ιματ ι -

στικό, ηλ. κουζινάκι

με φούρνο, ψυγείο

κ .λπ.  Πληρ.  τηλ . :

23310 24939, 6973

015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

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

λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ.πλήρως επιπλω-

μένοκαι εξοπλισμένο

με τηλεόραση, κλιμα-

τισμό,ηλ.θερμοσίφω-

να,Wi-Fi, θέσηπάρ-

κιγκκαιπλυντήριοσε

νεόδμητη οικοδομή,

στοκέντροτηςΒέροι-

ας.Πληροφορίεςστο

τηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργείο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

μεσταθερήπελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τροφί-

μων στοΜακροχώρι

Ημαθίας.Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια

delivery έως40 ετών

γιαμόνιμηεργασίαγια

το κατάστημα «Κρε-

πούλης»στηΒέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ήκοπέλαάνωτων25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροιαγιαεργασίακαι

ντελίβερι.Τηλ.:23310

71222&6982271222

(WUp)ήαυτοπροσώ-

πωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε-

κτρολόγος και μη-

χανικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια. Ικανοποι-

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

κύριος για φροντίδα

καιπεριποίηση ηλικι-

ωμένου.Τηλ.: 23310

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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25176&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρεοπω-

λείοστηΒέροια,κρεοπώλης

γιαπλήρηεργασία.Τηλ.ε-

πικοινωνίας:2332041875

/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-

τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι

φροντίδα κυρίας με σο-

βαρό κινητικόπρόβλημα,

με καροτσάκι μεταφορικό

μέσοθα εκτιμηθεί.Τηλ ε-

πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδραςαπό

22έως40ετών,δίπλωμα

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,

γνώστηςχειρισμούκλαρκ.

Τηλ.: επικοινωνίας: 6976

777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με

μεταφορικόμέσογιακαφέ

ουζερίστοΜακροχώρια-

πέναντιαπότοπαλιόκρα-

τικόΚΤΕΟ,γιααπογευμα-

τινέςώρεςαπό4.00μ.μ.

έως01.00μ.μ.Τηλ.:6977

755040, 6983 469968 &

2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νταικοπέλεςγιαεργασία.

Τηλ.: 6984 472747, κος

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάειεργασία,γιαφύλαξη

ηλικιωμένων και καθαρι-

σμόσπιτιών.Τηλ.εφωνο:

6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημωρούήκα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ.επικοινω-

νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνφροντίδαηλικιωμέ-

νων& καθαρισμασπι-

τιών,γραφείωνκαισκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μα-

θηματικός με πολυετή

πείραπαραδίδει μαθή-

ματαγιαόλαταεπίπεδα

σε μαθητές Γυμνασίου,

Λυκείου και ΕΠΑΛ.Α-

ναλαμβάνει προετοιμα-

σία για τις Πανελλαδικές

εξετάσεις. Τιμές λογικές.

Τηλ.:6936679430.

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει

μαθήματα σε παιδιάΔη-

μοτικού-Γυμνασίου. Τι-

μέςπροσιτές.Τηλ.: 6934

840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Φ Ι -

ΛΟΛΟΓΟΣ  με φροντι-

στηριακή πείρα και ει-

δικότητα στην ΈΚθεση,

παραδίδει ιδιαίτερα μα-

θήματα σε μαθητέςΔη-

μοτικού,Γυμνασίου,Λυ-

κείου, μεμονωμένα και

σε γκρουπάκια. Τιμές

προσιτές.  Τηλ. :  6973

707829.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή200€.

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

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

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

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

Κωδ:115564-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙάνε-
τοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίναξεχωριστήκαιΜπάνιο
ανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανσηανεξάρτητη
,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλά
τζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα

καινούργιοκαιδύοαποθήκες,μίσθωμα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

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

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ:23976-ΓΗΠΕΔΟκοντάΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΑποθήκηπολύπαλιάσυνολικήςεπιφά-
νειας200τ.μ.ισόγεια.Ενοίκιο150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικής επιφάνειας8 τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαι για έδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώματα
τουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμιακαι
μεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ: 23978 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο
καιμεδικότουWC .Είναικατασκευασμένο
το1971καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά, -
Τιμή:130€.

Κωδ:23847-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
115τ.μ.ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο.Διαθέτειαπεριόριστη
Θέα,ταΚουφώματατουκαινούργιαΣυνθετικά
μεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατουθωρακισμένη
,έχεικαιΑνελκυστήρα.Μίσθωμα320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.ισόγειοεξαιρετικήςεμπορικότητας,ενοίκιο

250€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24526 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάσταΚΤΕΛ εκμισθώνεται ισόγειο κα-
τάστημα κομπλέανακαινισμένοσυνολικής
επιφάνειας31τ.μ.Μίσθωμαπολύλογικόστα
250€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24422 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΠλ.ΠλατάνωνΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας45 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
.Τιμή:80€.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο280€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24146 -ΚαλλιθέαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταυπόγειοΠάρκινγκκλει-
στόσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14388-ΣτοκέντροτηςΒέροιαςκαι

κοντάστουςΑγίους Αναργύρουςδιατίθεται
σπάνιοδιαμέρισμακαθαρής επιφάνειας96
τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό3υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα ,μπάνιοκαιαποθήκη .Είναι
κατασκευασμένοτο1972καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΚεντρική-Πετρέλαιοηοποίακαιλειτουργεί
άψογα. Πρόκειταιγιαέναγωνιακόδιαμέρι-
σμαμεεξαιρετικήθέα  (βλέπεικαιτηνΕληά)
, ανακαινισμένομε καινούργια κουφώματα
αλουμινίουδιπλήςυάλωσης , ηπόρτα του
θωρακισμένη ,με ανελκυστήρακαινούργιο ,
A/C,καιηλιακόθερμοσίφωνα.Προσφέρεται
στηνμοναδικήτιμήτων 80.000€.Ευκαιρία
μόνογιαεκλεκτούς.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14333-ΣτοΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής

επιφάνειας112τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείται από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1977
και διαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενακαι αποθήκη -Τιμή:
50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14235 - Περιοχή Δοβρά ψηλά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταμίαπολύ
σπάνιακαιμεΠανοραμικήθέαΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ.σεδύοεπίπεδα
καισεοικόπεδο4.250τ.μ.μεεκπληκτικήθέα
ναβλέπειόλητηΒέροια.Είναικατασκευασμέ-
νητο1984 .Χρήζεικάποιωνεργασιώνολο-
κλήρωσης,ηδετιμήτηςείναιστηνκυριολεξία
τζάμπα,μόνο110.000€.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
ητρίαοροφοδιαμερίσματαμε111τ.μ.καθ.το
καθένακαισεοικόπεδο560τ.μ.μεσ/δ1,2
,κατασκευή1985, τοκαθέναμε3υ/δκαι2
μπάνια,βλέπεισεανοιχτωσιάκαιπροσφέρε-
ταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργιααλουμι-
νίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης,πρώτονατομικήθέρμανση
μεξυλολέβηταηαυτόνομηθέρμανσηπετρε-
λαίουμεωρομετρητές, ενεργειακήςκλάσης
Δ , έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιντουλάπες
παντού,είναιχωρίςανελκυστήρακαιμετρία
parking ,ένακλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέ-
τει μίαπολύμεγάληκοινόχρηστηαυλήγια
λαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο380.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής

ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας128 τ.μ.σε
ημιυπόγειομεπρόσβασηκαιγιααυτοκίνητο
.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένητο1996-ηδετιμήτηςεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστικά
,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούςαγο-
ραστές,τιμή23.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,

ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

Κωδ13832ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ,Κατά-
στημασυνολικήςεπιφανείας450τ.μ.,σετρία
επίπεδακαισεγήπεδο6.000τ.μ.κατασκευή
1985,ολοκαίνουργιο,ακατοίκητο,χρήζεικά-
ποιαςολοκλήρωσηςεσωτερικά,έχεικαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλάτζάμια,
ενιαίοςχώρος ,σεμοναδική τοποθεσίακαι
απευθύνεταισεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,αυτοτελές,έναπολύαξιόλογοακίνητο,προ-
σφέρεταιγιαλόγουςανεξάρτητουςαπότηθέ-
λησημαςσετιμήπράγματιχαμηλήτίμηματα
350.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 14055 ΡΑΧΗ, χωραφοοικόπεδο

πωλείταιμέσαστηζώνη6.410τ.μ.,μεεκπλη-
κτικήθέα, γιααπαιτητικούςαγοραστές ,σε
μοναδικήτοποθεσία,μοναδικόγιαεπένδυση
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο55.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13873 -ΠΙΕΡΙΩΝπρός το τέλος

πωλείταιοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας360
τ.μ.Τιμή:115.000€.

Κωδ.13878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο500
τ.μ.,κοντάστοΕΑΚμέσαστοσχέδιοτουχω-
ριού45.000€,

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολικής
επιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14363-ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένη το1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστήρα.
Τιμήμόνο:9.500€.

ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείταιεπίτουδρό-
μουΒέροιας -Βεργίναςκαιαφορά  έκταση
αποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιοσυνολικά
15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,αποθήκες
μεγάλεςχωρίςκολώνες.Τακτίσματακαταλαμ-
βάνουνσυνολικά1.180τ.μ. , τιμήπώλησης
κατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί120.000€.Πολύ
αξιόλογοακίνητοκαισετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχιεαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμή:40.000€.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε 22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.
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ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

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

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

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

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕ-

ΒΕσεάσπροχρώμα,μεστρώμα

καιυφασματάκιαπροστατευτικά,

σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-

καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό),φραπιέρα(επαγ-

γελματική-βαρέως τύπου), το-

στιέρα(επαγγελματική2εστιών),

2στρογγυλάτραπέζια,7καρέ-

κλες (μεκουπαστή)και8ψηλά

σκαμπό.Πωλούνταισε τιμήευ-

καιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυριααπό

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ10στρ.πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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50ετώνέως70γιασοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμίαμεκοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά,γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ιος

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

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

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

ΑπότηνεταιρίαIDECOABEστηνΚουλούραΗμαθίας
ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣγιαμόνιμηαπασχόλησημεαπαραί-
τηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΓΡΑΦΙΚΟ»

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδα-
κτικήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστς μεθόδους
διδασκαλίας Γλώσσας
καιΜαθηματικών κα-
θώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και
αγγλικών σε μαθητές
δημοτικούκαιγυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.επικοινωνίας:
6980973819.
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PΔεν έχω πρόβλημα να έλ-
θει μέσα στο 2018 το τέλος του 
κόσμου. Αρκεί να έχει χάπι εντ.

PΚαλού κακού πάντως 
εγώ κουβαλάω πάντα μαζί 
μου ένα μισόκιλο κουτί με-
ρέντα.

PΓλυκός μέχρι το τέλος...

PΕνώ η αγάπη από τον γάμο 
και μετά κουβαλά ένα μπουκάλι 
ξύδι στην τσάντα της. Αμετανόη-
τα ξινή παντού.

PΤο τέλος του κόσμου πήρε πα-

ράταση αορίστου χρόνου. Τα τέλη 
κυκλοφορίας μέχρι την Παρασκευή.

PΘα έχουμε πρόβλημα σοβα-
ρό ως χώρα αν κάποια στιγμή 
αρχίσουν να μας φορολογούν 
και για τέλη οπλοφορίας.

PΚαι ρωτάει ο σερβιτόρος «Κα-
λά ρε παιδιά, θα τα φάτε όλα αυ-
τά;». Όχι αδερφέ, τα περισσότερα 
τα πήραμε για να μη μας σηκώνει 
το τραπεζομάντηλο ο αέρας.

PΝέο ισοδύναμο προ-
τείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μπουν 
γραμματόσημα στα e-
mails.

P Αλέξη,  όπως ε ίσαι 
κόφ’το όλο δεξιά!

PΑυτός που είπε ότι με 
τη συζήτηση όλα λύνο-
νται, στάνταρ δεν είχε γκό-
μενα.

PΑναστάτωση στην 
πολυκατοικία σήμερα. 
Το πρωί μάθαμε ότι η 
νοικάρισα του ρετιρέ 
δεν ανέβασε στα σόσιαλ 
μίντια το χριστουγεννιά-
τικο δέντρο. Μαζεύουμε 
υπογραφές να τη διώ-
ξουμε.

PΧρόνια πολλά και 
καλή χρονιά σε όλες 
και όλους. Αυτή τη φο-
ρά, ας κάνουμε περισ-
σότερη αυτοκριτική 
από κριτική στη διάρ-
κεια της νέας χρονιάς. 
Είναι βέβαιο ότι θα βο-
ηθήσει περισσότερο.

PΚαι:
Ένας άντρας πη-

γαίνει σε ένα μπαρ και 
αφού παραγγέλνει ένα 
ποτό λέει στον μπάρ-
μαν:

–Βάζω στοίχημα πε-
νήντα ευρώ ότι μπο-

ρώ να κατουρήσω στο ποτήρι α-
πό την άλλη άκρη του μπαρ. Ο 
μπάρμαν του λέει: “Είμαι μέσα”. Ο 
άντρας πηγαίνει στην άλλη άκρη 
του μπαρ, κατεβάζει το φερμου-
άρ και προσπαθεί να κατουρήσει 
μέσα στο ποτήρι. Στην προσπά-
θεια αυτή, κατούρησε φυσικά όλο 
το πάτωμα του 
μπαρ χωρίς να 
κατορθώσει να 
βάλει ούτε στα-
γόνα στο πο-
τήρι που βρι-
σκόταν στην 
άλλη άκρη του 
μαγαζιού.  Ο 
μπάρμαν χα-
μογελούσε στη 
διάρκεια της 
προσπάθειας 
και στο τέλος 
πήρε τα πενή-
ντα ευρώ. Ο 
άντρας πηγαί-
νει πίσω στον 
πάγκο χαμογε-
λώντας και ο 
μπάρμαν τον 
ρωτάει :

–Αφού έχα-
σες το στοίχη-
μα γιατί χαμο-

γελάς;
Ο τύπος του απαντάει:
–Χαμογελάω επειδή έβαλα στοί-

χημα 200 ευρώ με όλους τους θα-
μώνες του μπαρ ότι θα κατουρήσω 
όλο το πάτωμα και εσύ θα χαμογε-
λάς!

K.Π.
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