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Περί ανέμων,
αλλά τεκμηριωμένα

  Πολύς ο προβληματισμός το τελευταίο διάστημα 
για το θέμα του μεγάλου αιολικού πάρκου του 
Βερμίου. Ζήτημα που μπαίνει επιτακτικά εδώ και 
αρκετούς μήνες από δημοτικούς συμβούλους όλων 
των παρατάξεων στα δημοτικά συμβούλια Βέροιας και 
Νάουσας, στα ορεινά γεωγραφικά όρια των οποίων θα 
αναπτυχθεί μεγάλο τμήμα του έργου (συν τον δήμο 
Εορδαίας). Με το δημοτικό συμβούλιο της Βέροιας 
να έχει ήδη προγραμματίσει τη συνεδρίαση για την 
ερχόμενη Τετάρτη.
   Θυμίζουμε ότι και τα δύο δημοτικά συμβούλια έχουν 
εκφραστεί θετικά υπέρ του συγκεκριμένου αιολικού 
πάρκου των 174 ανεμογεννητριών, από το 2012 κιόλας, 
με δικαιολογημένες επιφυλάξεις ως προς τον τεράστιο 
όγκο του και μόνο.
   Συνεπώς, εκτιμούμε ότι η όποια συζήτηση γίνει θα 
έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Η κουβέντα δεν 
πρέπει να παρεκτραπεί σε άκομψες άναρθρες κραυγές 
διαφωνίας ή συμφωνίας με ένα αδειοδοτημένο έργο, 
αλλά να έχει χαρακτήρα μιας ασφαλούς και πλήρους 
ενημέρωσης επί του θέματος. Τα δημοτικά συμβούλια, 
ως κυρίαρχα όργανα δημοκρατικού προγραμματισμού 
σε επίπεδο δήμου, οφείλουν να παράγουν μια 
τεκμηριωμένη συζήτηση, με κατάθεση απόψεων και 
προτάσεων από όλες τις πλευρές, ώστε να εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα που και τις τοπικές κοινωνίες 
θα βοηθήσουν, και τις αρχές, και τους επενδυτές.
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μητρός της Θεοτόκου

του Σαββατοκύριακου

Ένα ακόμη βήμα
για τη Μαρίνα

Ερμηνεύοντας καταπληκτικά την Julia τωνPavlov’sDog
κατάφερενακερδίσειτο60%τωνπροτιμήσεωντουκοινούτο
βράδυ τηςΠέμπτης και ναπροχωρήσει στην επόμενηφάση
τουVoiceηΒεροιώτισσαΜαρίναΚυριαζοπούλου.Ήτανένα
πολύαπαιτητικό καιποιοτικό τραγούδι του 1975, το οποίο η
Μαρίνααπέδωσεπολύπειστικά,παίρνοντας τα εύσημααπό
όλουςτουκριτέςκαιτηνψήφοαπότοκοινό.

ΜεΜύρωνα Στρατή και άλλες σοκολατοεκπλήξεις,
μαςκαλείη4ηΓιορτήΣοκολάταςκαιΖαχαροπλαστικήςτης
ΑντιπεριφέρειαςΗμαθίας,στηΒέροια,στοπάρκοτης«Ε-
ληάς».Από τις15-18Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι θα
μπουνστοκλίματηςχριστουγεννιάτικηςγιορτήςμεγλυκά,
μουσικές, τραγούδια, χορούς, δώρα, κατασκευές, μαγικές

εκπλήξειςκαικάλαντα!
Η έναρξηθα γίνει με τηνυποδοχή τουΑη-Βασίληστο

πάρκοτηςΕληάς,καιτησυναυλίατουΜύρωναΣτρατή,ενώ
όλοτοτριήμεροθαλειτουργούν,τοσπίτιτουΑηΒασίληερ-
γαστήριαχειροτεχνιών,ζωγραφικής,προσώπουκαιγλυκών!

(Φωτό από την περσινή γιορτή)

Το «Κίνημα Αλλαγής» για την αγροτική πολιτική
Ηπρώτηκοινήερώτησηγιατοαγροτικό,απότοννέοπολιτικόφορέατηςκεντροαριστεράς,μετοόνομα«Κίνημα

Αλλαγής» κατατέθηκεστηΒουλή καιπεριέχει 15 επιμέρους ερωτήματαΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡκαι «Ποτάμι»ρωτούν τον
υπουργότίγίνεταιμετοεθνικόσχέδιοανάπτυξηςκαιπαραγωγικήςανασυγκρότησης.

Ηαντιπολίτευσηλοιπόνως«ΚίνημαΑλλαγής»ξεκίνησεμεαιχμήτααγροτικά,αφούέναςστιβαρόςπυλώναςπου
στηρίζειτηνανάπτυξηκαιτηντύχητηςχώραςείναιηΕλληνικήγεωργίακαικτηνοτροφία.

Οι πανσέδες
του χειμώνα

Καιμετάταχρυσάνθεματουφθινο-
πώρουσειρά έχουν οι πανσέδες του
χειμώναναομορφύνουν τουςχώρους
πρασίνου στο κέντρο τηςπόλης.Τις
τελευταίες μέρες εργαζόμενοι του το-
μέα καθαριότητας και πράσινου του
δήμουΒέροιαςφρόντισανγιατονκαλ-
λωπισμό τηςοδούΜητροπόλεως,
από τηνπλατείαΩρολογίου μέχρι το
Δημαρχείο.

Ελπίζουμε πως η αισθητική πα-
ρέμβαση θα συνεχισθεί και σε άλλα
σημεία τηςπόλης,παράλληλαμε τον
χριστουγεννιάτικοδιάκοσμο!

Δεκαπενθήμερο...
δελτίοασθενών
σεισμικών
δονήσεων

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα
στηνπεριοχήμας!Στη1.45ταξημερώματα
τηςΠαρασκευήςκαταγράφηκετονέοασθε-
νές χτύπημα τουΕγκέλαδου, έντασης 3,8
βαθμών της κλίμακαςΡίχτερ, 15μόλιςμέ-
ρεςμετά τηνπροηγούμενηδραστηριότητα
στην ίδιαπεριοχή.Ηδόνηση έγινεφυσικά
αισθητή και στηνΗμαθία, κάνονταςπολ-
λούςναχάσουντονύπνοτους.

Μαςπροκαλούνκαλαίσθητα
Παραμονές Χριστουγέννων και τα μέλη του

ΣυλλόγουΨυχικήςΥγείαςΣΟΦΨΥμαςπροσκα-
λούνγιαάλλημιαφοράστοφιλανθρωπικόπαζάρι
που διοργανώνουνστον όροφο του καφέMcoza
τηςΒέροιας.Εκεί,χειροποίητεςκαλαίσθητεςκατα-
σκευές όπως χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και
άλλα χρηστικά αντικείμενα, φτιαγμένα με αγάπη
απόμέλητουΣυλλόγουΣΟΦΨΥκαιφίλουςεθελο-
ντές,ερεθίζουντοπνεύματηςκοινωνικήςευαισθη-
σίαςπουφέρνουνοιγιορτές.

Ευκαιρία για δωράκια, αλλά και για γνωριμία
μετοέργοτουΣυλλόγουπουπρόσφαταδημιουρ-
γήθηκεμεστόχο την ευαισθητοποίησησεθέματα
ψυχικών διαταραχών και τη βελτίωση και προα-
γωγή των συνθηκώνπου αφορούν τους λήπτες
υπηρεσιώνψυχικήςυγείας.

ΣοκολατοχαρέςκαιφέτοςστοπάρκοτηςΕληάς
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Μέσω του ΕΣΠΑ

Κατά 44 εκ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός 
για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»

- Αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Σε αύξηση του αρχικού προϋπολογι-

σμού για δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ 
προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, κατά 44 εκατ. 
ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός για τη 
«Νεοφυή Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα 
µε απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αλέξης Χαρίτσης. Έτσι, ο αρχικός προϋ-
πολογισμός των 72 εκατ. ευρώ θα ανέλ-
θει, πλέον, στα 116,17 εκατ. ευρώ, ενώ οι 
δυνητικοί ωφελούμενοι θα φτάσουν τους 
2.599 από 1.073.

Η δράση αφορά την ίδρυση νέων μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και 
απευθύνεται σε ανέργους και φυσικά πρό-
σωπα που ασκούν επαγγελματική δρα-
στηριότητα ή συνεργασίες/ενώσεις αυτών 
(μεταξύ άλλων και σε συνεταιριστικές επι-
χειρήσεις), προκειμένου να ιδρύσουν νέα 
επιχείρηση.

Ποιοι ενισχύονται
Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης 15.000-60.000 ευρώ, για την κάλυψη 100% ισό-
ποσων επιλέξιμων δαπανών, για διάστημα μέχρι 24 μήνες από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται είναι:
Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρι-

σμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, 

θέρμανσης, κ.ά.).
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συµβουλευτικής, λογιστι-

κής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακο-
λούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης 
κ.ά.).

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συµµετοχής σε εκθέσεις.
Αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / διαμόρφωση εσω-

τερικού χώρου μικρής κλίμακας µε χρήση ρήτρας ευελιξίας.
Προµήθεια αναλωσίµων.

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία/εταίρων).
Μισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας.
Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης 

για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.
Προτεραιότητα στην αγροδιατροφή

Κατά 80 εκατ. ευρώ αυξάνεται, για δεύτερη φορά μέσα στον χρό-
νο (η πρώτη ήταν τον Ιούλιο, όπου ο αρχικός προϋπολογισμός των 
110 εκατ. ευρώ αυξήθηκε στα 120 εκατ. ευρώ), ο προϋπολογισμός 
της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων 
επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγο-
ρές». Από αυτή την αύξηση αναμένεται να ωφεληθούν ακόμα 1.769 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα ανέλθουν συνολικά στις 
6.181, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 64,5% του συνόλου των 
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί. Η συγκεκριμένη δράση 
απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται και στον τομέα της αγροδιατροφής.

Επιδοτούνται:
Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
Μηχανήµατα και εξοπλισµός.
Άυλες δαπάνες.
Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (υφιστάµενο ή/και νέο προ-

σωπικό µέχρι 24.000 ευρώ-12.000 ευρώ µέχρι δύο Ετήσιες Μονά-
δες Εργασίας).

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών 
και προσαυξάνεται κατά 10% μέχρι το ποσοστό του 50% στην 
περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Το διάστημα υλο-
ποίησης των επιλέξιμων επενδύσεων ορίζεται σε 24 μήνες από την 
υπογραφή της σχετικής απόφασης υπαγωγής στη δράση.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΕΣΠΑ

Πρόσκληση προς τις ΔΕΥΑ για ένταξη έργων 
βελτίωσης της ποιότητας στο πόσιμο νερό

-Μεταξύ αυτών και οι ΔΕΥΑ Βέροιας και Αλεξάνδρειας
Πρόσκληση για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των γενικών 

σχεδίων ύδρευσης (masterplans) και για την υλοποίηση «Σχεδίων 
Ασφάλειας Νερού», συνολικού προϋπολογισμού 995.000 ευρώ, 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα χρηματοδοτηθούν από το 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ δυνητικοί δικαι-
ούχοι είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της 
Κεντρικής Μακεδονίας, που εξυπηρετούν πληθυσμό μεγαλύτερο 
των 40.000 κατοίκων.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται στις ΔΕΥΑ Σερρών, 
Αλεξάνδρειας, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Κατερίνης, Λαγκαδά, 
Πέλλας, Κιλκίς και Βέροιας και στην ΕΥΑΘ Παγίων.

«Η νέα πρόσκληση που εκδώσαμε μέσω του ΕΣΠΑ της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει να κάνει με έργα και δράσεις 
διασφάλισης και περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου 

νερού. Με τα έργα που θα χρηματοδοτήσουμε στο πλαίσιο 
της νέας πρόσκλησης κεντρική επιδίωξη είναι να μειωθεί το 
επίπεδο καθαρισμού του νερού για την παραγωγή τελικά 
πόσιμου, κατάλληλου για κατανάλωση. Θεωρούμε ότι με 
τα συγκεκριμένα έργα ολοκληρώνουμε ένα σύνολο παρεμ-
βάσεων αποκλειστικά για τη διασφάλιση της ποιότητας και 
ποσότητας του πόσιμου νερού σε όλη την Κεντρική Μακε-
δονία, για το οποίο διαθέτουμε συνολικά μέχρι σήμερα 55 
εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα κάθε κάτοικος της Περιφέρειάς μας 
να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξαιρετικής ποιότητας 
νερό, χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Υπενθυμίζω 
ότι ήδη στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
έχουμε εντάξει 12 έργα βελτίωσης της ποιότητας και διασφά-
λισης της ποσότητας του πόσιμου νερού συνολικού προ-
ϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ, πριν από περίπου οχτώ μήνες, 
ενώ μόλις τον προηγούμενο μήνα ανακοινώσαμε τη διάθεση 

επιπλέον 40 εκ. ευρώ 
για υποδομές βελτίω-
σης της ποιότητας και 
διασφάλισης της ποσό-
τητας του πόσιμου νε-
ρού, όπου εντάσσονται 
παρεμβάσεις επίλυσης 
προβλημάτων των δι-
κτύων ύδρευσης, κατα-
σκευή εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας πόσιμου 
νερού και εξοπλισμός τους», 
τόνισε ο Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας.

Οι νέες παρεμβάσεις εντάσ-

σονται στο γενικότερο πλαίσιο των δράσεων εφαρμογής Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις, προκειμένου να είναι σε 
πλήρη εφαρμογή σε όλη την περιοχή οι Κοινοτικές Οδηγίες (98/83/
ΕΚ, 2000/60/ΕΚ) και Μέτρα, που αφορούν στην ποιότητα του νερού 
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Δύο θέματα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της Τετάρτης

Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Τετάρτη  13-
12-2017 στις 5.30 μ.μ., με τα παρακάτω δύο θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στον άξονα 2 «Αστική Αναζω-
ογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 
του Πράσινου Ταμείου, β) δέσμευσης του Δ.Σ. για κάλυψη του ποσού από ίδιους πόρους 
εφόσον απαιτηθεί και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

Ενημέρωση του Δ.Σ. για τη λειτουργία αιολικών πάρκων στο όρος Βέρμιο (εντός των 
ορίων του Δήμου Βέροιας)
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Όλοι μας κάποιες φορές είμαστε ευάλωτοι στην κριτική των άλλων. Η γνώμη των άλλων είναι 
καθοριστική από την αρχή της ζωής μας για τη δημιουργία της προσωπικής μας ταυτότητας. Η 
αυτοεκτίμησή μας χτίζεται μέσα από τις αξιολογήσεις και το καθρέφτισμα των Σημαντικών Άλλων 
σε όλες τις εμπειρίες των πρώτων παιδικών χρόνων. Η αίσθηση ότι «αξίζω», δεν αναφέρεται στην 
αντίληψη ότι «είμαι ανώτερος από τους άλλους», ούτε αφορά πεποιθήσεις τελειότητας, - ότι δηλ. 
«είμαι αλάθητος και χωρίς ελαττώματα». Η αυτοεκτίμηση είναι η αίσθηση ότι είμαι πολύτιμος, α-
ποδέχομαι τον εαυτό μου, ως ολότητα, με τις φωτεινές και σκοτεινές πλευρές του και διατηρώ ένα 
υγιές συναίσθημα αυτοσεβασμού. 

 Κάθε άνθρωπος έχει ένα ψυχολογικό σενάριο και ζει την καθημερινότητά του σύμφωνα 
με τις συντεταγμένες αυτού του σεναρίου. Αν έχει υγιή αυτοεκτίμηση, πατά σε στέρεο έδαφος και 
δύσκολα ταλαντεύεται από τις απόψεις των γύρω του. Όταν, όμως, η εικόνα που έχει για τον εαυ-
τό του δεν είναι προσδιορισμένη με σαφήνεια, είναι ευάλωτος στις κρίσεις των άλλων και, συχνά,  
χάνει τον προσανατολισμό του. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχει ανακαλύψει την πραγματική του 
φύση και δεν έχει ξεκάθαρη αντίληψη του προορισμού του. Χρειάζεται την έγκριση των άλλων, την 
επιβεβαίωση ή τη στήριξή τους, και σε ένα δεύτερο επίπεδο στην πραγματικότητα αποποιείται την 
ευθύνη της επιλογής του, επειδή δεν πιστεύει ότι είναι αρκετά ικανός να λάβει τη σωστή απόφαση. 
Ωστόσο, η ζωή μας είναι αυθεντική μόνο όταν ακολουθούμε το δρόμο που θεωρούμε ότι θα μας 
οδηγήσει στην εκπλήρωση των στόχων μας, όχι εκείνα τα μονοπάτια που κατευθύνουν σε προο-
ρισμούς που οι άλλοι προσδοκούν ή εγκρίνουν. 

 Οι άνθρωποι που έχουν ξεκάθαρη εικόνα του εαυτού τους δε διστάζουν να ορίζουν την 
ζωή τους παίρνοντας αποφάσεις ανεπηρέαστοι από τη γνώμη των άλλων. Γνωρίζουν καλά ότι το 
να σφάλλεις είναι ανθρώπινο και έχουν την δύναμη να αποδεχθούν τα λάθη τους και να αναλά-
βουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Μπορεί να επαναπροσδιορίσουν τη δράση τους και να 
αλλάξουν κατεύθυνση, αλλά η τελική τους επιλογή βασίζεται σε προσωπική διεργασία σκέψης 
και δεν προκύπτει από την τάση τους να αμφισβητήσουν την επιλογή τους, επειδή τους έκριναν.  
Ζουν ευθυγραμμισμένοι με τις δικές τους εσωτερικές αλήθειες που είναι αδιαπραγμάτευτες, και 
δεν αλλοτριώνονται με σκοπό να ευχαριστήσουν τους άλλους. 

 Όπως αποδεικνύεται και στην ιστορία είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγουμε τα δυσμε-
νή σχόλια των άλλων. Δεν είναι δυνατόν οι πράξεις ή οι επιλογές μας να γίνονται αποδεκτές από 
όλους. Η μόνη σίγουρη αλήθεια είναι ότι δεν αξίζει να θυσιάζουμε όλα εκείνα που πρεσβεύουμε, 
στο βωμό του να γίνουμε αρεστοί στους άλλους. Ας παραιτηθούμε, επομένως, από τον αγώνα να 
εντυπωσιάσουμε τους άλλους και ας γίνει ενσυνείδητος στόχος μας να προσπαθούμε με συνέχεια 
και συνέπεια να ανακαλύπτουμε τρόπους να εντυπωσιάζουμε τον εαυτό μας, υπερβαίνοντας διαρ-
κώς τους περιορισμούς μας και ανακαλύπτοντας την ομορφιά νέων και ανεξερεύνητων, ως τώρα, 
προορισμών.  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Μην ζεις σύμφωνα με 
τη γνώμη των άλλων…» 

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Πες μου, πατέρα, ποιο είναι το μυστικό για 
να είσαι ευτυχισμένος;» ρωτά ένα παιδί τον πατέ-
ρα του. 

 Ο πατέρας ζήτα από το γιο του να βγουν 
από το σπίτι και να πάνε μια βόλτα με το γάιδα-
ρο τους. Ανεβαίνει στο γάιδαρο και ο γιος τον 
ακολουθεί με τα πόδια. Μόλις οι άνθρωποι του 
χωριού τους βλέπουν, σχολιάζουν:  

«Μα τι άσπλαχνος πατέρας, που υποχρεώνει 
το γιο του να πηγαίνει με τα πόδια!».

«Ακούς, γιε μου τι λένε;» λέει ο πατέρας. «Ας 
γυρίσουμε στο σπίτι».

 Την επομένη βγαίνουν ξένα. Ο πατέρας α-
νεβάζει το γιο του στην πλάτη του γαιδάρου και 
εκείνος περπατά δίπλα του. Οι άνθρωποι του 
χωριού, μόλις τους βλέπουν, λένε πάλι: 

«Τι ανάγωγο παιδί! Δεν σέβεται τον πατέρα 
του που είναι πεζός και αυτό, μικρό παιδί, να εί-
ναι καβάλα στο γάιδαρο!»

 Την άλλη μέρα, ανεβαίνουν πατέρας και γιος 
στο γάιδαρο και βγαίνουν. Οι συγχωριανοί τους, 
όταν τους βλέπουν να περνούν, λένε: 

«Καλά, δεν το λυπούνται το φτωχό το ζώο και 
το φορτώνουν έτσι;»

«Ας γυρίσουμε στο σπίτι» λέει ο πατέρας.
 Την επομένη βγαίνουν κουβαλώντας οι ίδιοι 

τα εμπορεύματα τους για το παζάρι, κι ο γάιδαρος 
τους ακολουθεί χωρίς να καβαλάει τίποτα. Οι άν-
θρωποι του χωριού λένε πάλι: 

«Καλά, ο κόσμος γύρισε ανάποδα! Οι ίδιοι 
φορτώθηκαν τα πράγματα τους σαν γαϊδούρια!»

 Παίρνουν ξανά το δρόμο για το σπίτι. Όταν 
φτάνουν, ο πατέρας λέει στο γιο του: 

«Με ρώτησες πριν από λίγες ημέρες ποιο 
είναι το μυστικό της ευτυχίας. Αυτές τις μέρες έ-
μαθες ότι ανεξάρτητα από το τι κάνεις θα υπάρχει 
πάντα κάποιος που θα βρει κάτι να πει… Λοιπόν 
, γιε μου, το μυστικό της ευτυχίας είναι να κάνεις 
αυτό που σου αρέσει. Τότε μόνο θα είσαι ευτυχι-
σμένος».

Δάφνη Φιλίππου& Πόλα Καραντάνα
«Ιστορίες για να ονειρεύεσαι… παιχνίδια 

για να μεγαλώνεις»

Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία ότι η όποια 
παροχή ο ικονομικής 
βοήθειας σε συνανθρώ-
πους μας με χαμηλά ει-
σοδήματα είναι πάντοτε 
ευπρόσδεκτη και καλο-
δεχούμενη. Ειδικά μάλι-
στα στη σημερινή εποχή 

της κρίσης και της ανέχειας καθίσταται ακόμη 
περισσότερο αναγκαία. Για το λόγο αυτό κα-
ταρχάς μόνο ως θετική μπορούμε να αποτι-
μήσουμε την κυβερνητική πρωτοβουλία και 
ακολούθως την διακομματική συναίνεση στην 
ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου προ ημε-
ρών στη Βουλή. 

Το βασικό ζητούμενο όμως δεν είναι να 
δώσουμε μια προσωρινή λύση σε ένα χρονί-
ζον πρόβλημα και απλά να κρύψουμε κάτω 
από το χαλάκι τις παρενέργειες που αυτό 
προκαλεί, μετατοπίζοντας για το μέλλον τις 
όποιες προσπάθειες οριστικής και ασφαλούς 
διευθέτησής του. 

Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση η ε-
ξαγγελία για παροχή έκτακτου, εφάπαξ κατα-
βαλλόμενου βοηθήματος σε οικονομικά εν-
δεείς συνανθρώπους μας που πληρούν τις 
τασσόμενες προϋποθέσεις έχω την αίσθηση 
ότι αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της από-
γνωσης που τους έχει προκαλέσει η κατα-
κρήμνιση της οικονομίας, των μισθών και των 
συντάξεων τους επί μία 7ετία ή διαφορετικά 
δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο δέντρο, απα-
ξιώνοντας το δάσος. Δεν συνιστά τίποτε πε-
ρισσότερο από μία μεμονωμένη και ξεκάθαρα 
αποσπασματική ενέργεια που δεν εμπεριέχει 
καμία απολύτως αναπτυξιακή προοπτική. 

Λαμβάνοντας υπόψη την χρονική συγκυρία 
(παραμονές Χριστουγέννων) που επελέγη 
για να διοχετευθεί το οικονομικό πλεόνασμα, 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι το πλέον πιθανό 
(για να μην πούμε βέβαιο) είναι τα χρήματα 
να οδηγηθούν αποκλειστικά στην αγορά κα-
ταναλωτικών αγαθών και μόνο. Έτσι όμως το 
πρόβλημα δεν λύνεται απλά διογκώνεται και 
είναι βέβαιο ότι θα το βρούμε εκ νέου μπρο-
στά μας. 

Για σκεφτείτε όμως με αυτά τα χρήματα να 
δινόταν κίνητρα και ώθηση για επενδύσεις, 
πόσο διαφορετικά και σίγουρα πιο ενδιαφέρο-
ντα θα ήταν τα αποτελέσματα ; Και για να μην 
μιλάμε θεωρητικά δεν αναφέρομαι σε δυσκί-
νητες και μεγαλεπήβολες επενδύσεις τεράστι-
ας αξίας και αμφίβολης αποτελεσματικότητας, 
που πολλές φορές μπλέκονται στα γρανάζια 
της γραφειοκρατίας και δεν ολοκληρώνονται 
ποτέ.   

Ας περιοριστούμε σε κάτι ασφαλέστερο 
και ευχερώς εφαρμόσιμο, που αφορά τον 
πρωτογενή τομέα παραγωγής της πατρίδας 
μας. Να επιδοτούνταν άμεσα και σε ποσοστό 
ακόμη και 100 % για την αγορά βοοειδών και 
αιγοπροβάτων καθώς και για τη δημιουργία 
ή ανακαίνιση των κτηνοτροφικών τους μονά-
δων νέοι ή ήδη υπάρχοντες κτηνοτρόφοι σε 
όλη την ελληνική ύπαιθρο. Ή ακόμη, να δί-
νονταν και σε αγρότες ανάλογη επιδότηση με 
την υποχρέωση να φυτεύσουν συγκεκριμένες 
καλλιέργειες, που θα κάλυπταν στο σύνολό 
τους τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και θα 
διοχετεύονταν και σε άλλες χώρες. Και μόνο 
αν αναλογιστούμε ότι σε ετήσια βάση οι εισα-
γωγές από το εξωτερικό βόειου κρέατος ανέρ-
χονται περίπου σε 1,5 δις Ευρώ αρκεί για να 
καταδείξει τη σημασία των παραπάνω. Με τον 
τρόπο αυτό θα μπορούσαν να υποστηριχτούν 
σε μόνιμη βάση δεκάδες χιλιάδες συμπολί-
τες μας, που με την δραστηριότητά τους θα 
παρείχαν απασχόληση σε ακόμη περισσότε-
ρους, οι οποίοι θα ενίσχυαν συνακόλουθα τα 
ταμεία του Κράτους καταβάλλοντας φόρους 
και τις ασφαλιστικές του εισφορές. 

Μόνη ωφελημένη η ελληνική οικονομία 
που και την ανεργία θα καταπολεμούσε και τις 
εισαγωγές (άρα το πολύτιμο συνάλλαγμα) θα 
περιόριζε και φυσικά θα εισέπραττε φόρους 
και εισφορές που θα ενίσχυαν τα πολύπαθα 
ασφαλιστικά ταμεία.  Άλλωστε είναι γνωστό 
πως είναι προτιμότερο να μάθεις σε κάποιον 
να ψαρεύει παρά να του χαρίζεις διαρκώς 
τροφή (επιδόματα εν προκειμένω) !

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

Επιδοματική ή αναπτυξιακή 
προσέγγιση της κρίσης ; 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
 (η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή)
Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμα-

ραγδής επανέρχεται με το νέο κινηματογραφικό 
του έργο και με κατάθεση ψυχής φωτίζει και τιμά 
τον σπουδαιότερο Έλληνα συγγραφέα και στοχα-
στή Νίκο Καζαντζάκη

Κάθε μέρα: 19.00 
( Συνεχίζει για 3η εβδομάδα)

Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού
The Killing of a Sacred Deer
Από τον αγαπημένο μας σκηνοθέτη  Γιώργο 

Λάνθιμο (Κυνόδοντα, Αστακός)
Βραβείο Σεναρίου: Φεστιβάλ Καννών
Κάθε μέρα: 21.30
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κίντμαν, 

Μπάρι Κέγκαν, Ράφι Κάσιντι, Σάνι Σούλζικ, Αλίσια 
Σίλβερστοουν

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Γιώργος Λάνθιμος, Ευθύμης Φιλίππου

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η νέα κωμωδία του Στράτου Μαρκίδη «O Θη-

σαυρός», η οποία βασίζεται σε μια από τις πλέον 
αγαπημένες στιγμές του κλασσικού ελληνικού 
κινηματογράφου, την ταινία «Ο Θησαυρός του Μα-
καρίτη». Σκηνοθεσία: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ

Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Κάθε μέρα: 19.15 και 21.30
ΦΑΙΗ ΞΥΛΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙ-

ΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ , 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑ-
ΤΣΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΠΕΝΣΟΥ, ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ, 
ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΚΑΣ

Πρωταγωνιστεί και η Βεροιώτισα ηθοποιός Μά-
γδα Πένσου

Πάντινγκτον 2   
(Μεταγ. στα Ελληνικά) Ώρα προβολής: 17.00  

μόνο (Παρ 8/12 –Σαβ 9/12 –Κυρ 10/12)
Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ
Ηθοποιοί: Μπρένταν Γκλίσον, Τζιμ Μπρόα-

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      7/12/17 - 13/12/17

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Το ημερολόγιο του 2018 που κυκλοφόρησε το 
Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας παρουσιάσθηκε ο από-
γευμα της Τετάρτης 6 Δεκεμβρίου στη Δημόσια Βι-
βλιοθήκη Βέροιας. Το ημερολόγιο είναι αφιερωμένο 
σε επαγγέλματα του παρελθόντος που σήμερα είτε 
δεν υπάρχουν, είτε εξελίχθηκαν στις μέρες μας και 
συνοδεύεται από κείμενα της εκπαιδευτικού κ. Θωμά 
Δημητράκη.

«Από το χτες… ως τα σήμερα» το Λύκειο Ελλη-
νίδων Βέροιας με σεβασμό στην εθνική μας κληρο-
νομιά, τη φορεσιά, το τραγούδι, το χορό, τα ήθη και 
έθιμα και γενικότερα την παράδοση αφιερώνει το 
ημερολόγιο του 2018 σε μια σειρά καταστημάτων και 
επαγγελμάτων που αν και η εξέλιξη τους επέφερε 
μεγάλες αλλαγές, συνεχίζουν να παραμένουν στον 
κοινωνικό μας ιστό, πάντα με την ίδια αξία.

Από τα χτες… ως τα σήμερα αρκετά επαγγέλμα-
τα έπαψαν να ασκούνται. Οι νεότεροι δεν τα έζησαν 
και δεν τα γνώρισαν και οι παλαιότεροι στον ίλιγγο 
του σημερινού ρυθμού ζωής τα λησμόνησαν.

Από τα χτες… ως τα σήμερα, οι παλαιότεροι 
επαγγελματίες «έφυγαν» και αρκετοί «πήραν μαζί 
τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες αλλά και τις αντι-
ξοότητες του επαγγέλματός τους» σημειώνει στο νέο 
ημερολόγιο ο κ. Θωμάς Δημητράκης.

Εκ μέρους του Λυκείου τον κ. Θωμά Δημητράκη 
– πολύτιμο συνεργάτη – ευχαρίστησε η πρόεδρος 
κ. Έλλη Μάλαμα η οποία δεν παρέλειψε να ευχα-
ριστήσει και τον κ. Αντώνη Γκαλίτσιο, Δ/ντή της Δη-
μόσιας Βιβλιοθήκης για τη φιλοξενία της εκδήλωσης.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι είχαν την τύχη 
να χαρούν ένα ευχάριστο νοερό ταξίδι στη Βέροια 
της περιόδου 1900 έως 1960, μια Βέροια τελείως 
διαφορετική από σήμερα. Ο κ. Δημητράκης με την 
έρευνά του αλλά και τις προσωπικές του μνήμες ξε-
νάγησε το κοινό στην παλιά Βέροια με τους περίπου 
25.000 κατοίκους, και στην εμπορική ζωή τους που 
περιστρεφόταν τότε γύρω από την εκκλησία του Αγί-
ου Αντωνίου μέχρι και την πλατεία Πλατάνων.

Με λεπτομέρειες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
έγινε η παρουσίαση του Ημερολογίου που 
ο κάθε μήνας είναι αφιερωμένος σ’ ένα 
επάγγελμα και στους επαγγελματίες που 
δραστηριοποιήθηκαν σ’ αυτό. Ο Ιανουά-
ριος στα εστιατόρια, κέντρα διασκέδα-
σης και εξοχικά κέντρα (ΑΛΤ, Hotel Bristol, 
ΚΥΡΑΝΗ, ΑΒΕΡΩΦ, ΧΑΒΑΗ, Η Ωραία 
Κοζάνη, Ασημάκειο Το Ωρολόγιον κ.ά.), ο 
Φεβρουάριος στους Ωρολογάδες (Ν. 
Κλωνάρης, Γ. Δαβόρας, Κ. Διπαπογλου, Π. 
Γιαμάς, Γ. Κολτσακίδης, Α. και Γ. Τρανίδης, 
Αφοι Ωρολογά κ.ά.) ο Μάρτιος στα Μπα-
κάλικα-Παντοπωλεία (Αδάμος, Πάσχος, 
Ιορδανίδης, Αφοι Τζίκα, Βλαχογιάννης, 
Κανδύλας, Καβαργύρης, 
Ποτουρίδης, Τροχόπου-
λος, Λεύκος Βαγγελάκος, 
Κελεπούρης, Καραμίχος 
κ.ά.)., ο Απρίλιος στον 
Μανάβη -Μπαξεβάνη 
(Αφοι Καραντουμάνη, 
Αφοι Κουρμπετλή, Αφοι 
Κωστή, Μ. Κούτρα, Αργ. 
Λιούσας, Γ. Παρναβέ-
ζας, Θ. Λιμπάντσης, Κ. 
Τριγγώνης, Αφοι Μπαρ-
τζάνα, Λ. Μπακαλίδης, Β. 
Κασάπης, Αφοι Κόλβα-
τζη κ.ά.), ο Μάϊος στον 
τυροκόμο (Πατσιαβού-
ρας από το 1930, Απ. 
Χατζηγώγος, Αφοι Μα-
ζαράκη, Ι. Ζαρκάδας, Φ. 
Μπέλας, Μ. Κελεπούρης, 
Απ. Μπιζέτας κ.ά.), ο Ι-
ούνιος στο επάγγελμα 
του κομμωτή, της κομ-
μώτριας και του κουρέα 
(Ν. Μπαρμπαργύρης, 
Μ. Μπεσκιάρη, Γ. Δη-
μητριάδου, Τ. Κύρκος, 
Μ. και Φ. Μπίσμπα, Η. 
Αδαμίδης, Βλαζάκης, Γ. 

Γαλανομάτης, Ν. Μουρατίδης 
κ.ά.), ο Ιούλιος στο υδροτρι-
βείο-μπατάνι (Παπαρουσό-
πουλοι στην Μπαρμπούτα, 
Φάκας-Γκουγουλιάνας-Μέ-
τσκα στους Λαδόμυλους, Κό-
τσυφας-Τσιγκογιάννης στα 
Παπάκια κ.ά.), ο Αύγουστος 
στο επάγγελμα του φωτο-
γράφου (Θεοφάνης Δουδούς, 
Φωτιάδης, Φουντουκίδης, Κ. 
Βαρβαρέσος, Έλσα Γκαναρη, 
Μ. Φαΐτατζογλου, Γ. Λευκό-
πουλος, Αφοι Ασικίδη, φωτο-
ΑΝέστης, Μ. Κεχάογλου, Β. 
Κώστογλου κ.ά.), ο Σεπτέμ-
βρης στον λευκοσιδηρουργό (τενεκετζή) με πα-
λαιούς τεχνίτες τους Χρ. Μανωλίδη, Γ. Αμανατίδη, 
Ζερδαλή, Αφοι Λυούσα, Αφοι Γούτα κ.ά.), ο Οκτώ-
βρης στον τσαγκάρη-υποδηματοποιό (Δασκαλό-
πουλος, Αβραμίδης, Στρ. Χατζηχρήστος, Βακάλης, 
Παζαΐτης, Αφοι Αισιόπουλοι κ.ά.), ο Νοέμβρης στον 
φούρναρη-αρτοποιό (Σερεμέτας, Κόγιας, Φυτίκας, 
Κυριαζάκης, Λυκούργος, Ξυδόπουλος, 
Σαλαπασίδης, Μαχαιρόπουλος, Πασβάτη 
κ.ά.), και ο τελευταίος μήνας του χρό-
νου αφιερωμένος στον ζαχαροπλάστη 
(Ν. Χοχλιούρος, Σερεμέτα, Αντ. Κεμιτζές, 
Αντωνιάδης, Τζιμογιάννης, «Ηρακλής», 
Πράπας, Ζαφειρογιάννης, Αφοι Κούσιου, 
Αφοι Θεοδωρίδη, Παπαοικονόμου Βλάντη, 
Αν.Μίνδης κ.ά.).

Κλείνοντας την παρουσίαση του ημερο-
λογίου του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας ο 
κ. Θωμάς Δημητράκης τόνισε πως στόχοι 
πέρα από τη διατήρηση της παράδοσης 
είναι να διατηρήσουμε ζωντανά πρόσωπα, 
δρόμους, γειτονιές, μνήμες, ιστορίες. «Η 

Παράδοση, οι μνήμες και η ιστορία μας είναι στοιχεία 
που αξίζει να διαφυλάξουμε και αυτή είναι η διαφορά 
μας από άλλους λαούς». Μετά το τέλος της παρου-
σίασης ακολούθησε μικρή δεξίωση.

(οι φωτογραφίες εποχής που συνοδεύουν τα 
κείμενα παραχωρήθηκαν από τους κ.κ. Γεράσιμο 
Καλλιγά και Παναγιώτη Ζέρβα και οι σύγχρονες από 
την κ. Σοφία Ελευθεριάδου).
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο καθηγητής Μητριτώνης Γιάννης και οι μα-

θητές της Β΄ Λυκείου του 5ου Γενικού Λυκείυο 
Βέροιας του μαθήματος project με θέμα: «Τροχαία 
δυστυχήματα: επιθετική οδήγηση» ευχαριστούν 
τον Διοικητή της Τροχαίας κ. Κοπαλίδη Αγαθοκλή 
για την αποδοχή της πρόσκλησης και την ομιλία  
με θέμα τα τροχαία δυστυχήματα που παρουσίασε 
ο κ. Κοπαλίδης Αγαθοκλής στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας.

Η εκδήλωση έγινε την Πέμπτη 7-12-217

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δ/ντρια της 

Μ.Ε.Θ. κα Ματέϊ Κριστίνα καθώς και όλους τους 
γιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό της Μο-
νάδας για την φροντίδα που προσέφεραν στην 
αγαπημένη μας και εκλιπούσα μητέρα και γιαγιά 
ΙΣΜΗΝΗ ΚΟΥΡΤΗ κατά τη διάρκεια της πολυήμε-
ρης νοσηλείας της στη Μονάδα.

Η οικογένεια

Παράδοση και μνήμες από 12 παλιά επαγγέλματα 
στο Ημερολόγιο του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας

-Γράφτηκε και παρουσιάστηκε από τον Θωμά Δημητράκη



ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ 

Μητροπολίτης 
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς 

Μητροπόλεως Βεροίας, Ναού-
σης καὶ Καμπανίας 

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ 
τὸν εὐσεβῆ λαὸν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου 
Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Σέ λίγες ἡμέρες θά ἠχήσουν 
καί πάλι χαρμόσυνα οἱ καμπά-
νες τῶν Χριστουγέννων καί ἡ 
Ἐκκλησία μας θά μᾶς ἀπευθύνει 
διά τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου τήν 
πρόσκληση: «Δεῦτε ἴδωμεν πι-
στοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός». 
Ἄς μήν ψάχνουμε, ἀδελφοί μου, 
νά βροῦμε τόν δι᾽ ἡμᾶς ἐναν-
θρωπήσαντα Χριστό στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ὅπως τότε οἱ ποιμένες καί οἱ μάγοι. 
Ὁ Χριστός βρίσκεται ἀνάμεσά μας, βρίσκεται στά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας πού 
ἔχουν ἀνάγκη, πού πεινοῦν, πού διψοῦν, πού εἶναι ἀσθενεῖς, φυλακισμένοι, ἐγκα-
ταλελειμένοι, ἀπογοητευμένοι• στά πρόσωπα αὐτῶν πού εἶναι ἄνεργοι, ἀνήμποροι, 
ξένοι καί μόνοι. Ὁ Χριστός βρίσκεται στά πρόσωπα τῶν μικρῶν παιδιῶν πού τούς 
λείπει ἡ στοργή καί ἡ θαλπωρή τῆς οἰκογένειας, πού στεροῦνται τή χαρά τῶν παι-
χνιδιῶν καί τῶν ἀγαθῶν τά ὁποῖα ἀπολαμβάνουν ἄλλα παιδιά. Ὁ Χριστός βρίσκεται, 
ὅπως ὁ ἴδιος μᾶς βεβαιώνει, στά πρόσωπα ὅλων αὐτῶν, τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν 
του, καί ἐκεῖ περιμένει νά μᾶς συναντήσει.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ὅταν τίς ἑπόμενες ἡμέρες θά χτυπήσουν τήν πόρτα σας 
οἱ κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς ἐνορίας σας γιά νά ζητήσουν τή βοήθεια καί 
τή συνδρομή σας στόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης πού καί φέτος, ὅπως καί κάθε χρόνο, 
διενεργεῖ αὐτές τίς ἡμέρες ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἀνοίξτε τήν πόρτα σας καί μαζί μέ 
αὐτή καί τήν καρδιά σας. Δῶστε ὅ,τι μπορεῖτε καί ὅσο μπορεῖτε μέ ἀγάπη. Προσφέ-
ρετε μέ ἀγάπη γιά τούς ἀδελφούς σας, ἔχοντας τή βεβαιότητα ὅτι προσφέρετε στόν 
Χριστό.

Γνωρίζουμε ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση τῶν τελευταίων ἐτῶν ἔχει ὁδηγήσει σέ δυ-
σχερῆ θέση πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, ἴσως καί σᾶς τούς ἴδιους. Ὅμως ἄς 
μήν τήν ἀφήσουμε νά μᾶς κάνει πτωχότερους καί στήν ἀγάπη καί στήν ἀλληλεγγύη 
πρός τούς ἀδελφούς μας, πού μπορεῖ νά ἔχουν περισσότερη ἀνάγκη ἀπό ἐμᾶς. Ἄς 
σπεύσουμε νά συναντήσουμε τόν Χριστό συνεισφέροντας στόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης 
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Καί προσφέροντας στούς ἀδελφούς μας, νά εἴμεθα 
βέβαιοι ὅτι δέν θά συναντήσουμε ἁπλῶς τόν γεννηθέντα Χριστό στά πρόσωπά τους, 
ἀλλά θά τόν ὑποδεχθοῦμε καί στήν ψυχή μας γιά νά μᾶς ἀναγεννήσει μέ τή χάρη 
του.

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

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

9 Δεκεμβρίου 2017 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Πα-
ρασκευής Βέροιας η Σοφία 
Σταϊκου σε ηλικία 75 ετών. 

KΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-

σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος Τσακελίδης, 
ηλεκτρολόγος που έφυγε προχθές από τη ζωή.

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

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων:

Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πρασινάδας και θα 
τελέσει το Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαρι-
στού Ιερέως π.Γεωργίου Σαράφη.

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ανατολικού.

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην 
Κουλούρα Ημαθίας.

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου 
Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό 
κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
στην Βέροια.

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. 

ΜΗΤΡΑΚΟΥ (ιατρού)

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

Η σύζυγος , Τα παιδιά, 
Οι αδελφές - Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Ελια»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. 

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ

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

Η σύζυγος, 
Ο υιός

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Ελια»

Η καθηγήτρια  ΑΠΘ 
Μάγδα Τσολάκη στους 

Ακαδημαϊκούς Διαλόγους
Τὴν Κυριακὴ 10 Δεκεμβρί-

ου 2017 στὶς 7 τὸ ἀπόγευ-
μα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο 
τῆςἹερᾶς μας Μητροπόλεως 
(Βενιζέλου 29, 1οςὄροφος) 
ὁμιλήτριαστούς «Ἀκαδημαϊ-
κούς Διαλόγους» θὰ εἶναι ἡ 
κ. Τσολάκη Μάγδα, καθηγή-
τρια νευρολογίας τῆςἸατρικῆς 
Σχολῆς του Α.Π.Θ. καί θεο-
λόγος, ἡ ὁποία θὰ ἀναπτύξῃ 
τὸ θέμα: «Καρδίαν καθαράν 
κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός». Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συ-

μπολίτες μας 
έχουν φάρ-
μακα που δεν 
χρειάζονται, 
μπορούν να 
τα  προσφέ-
ρουν για το 
Γηροκομε ίο 
Βέροιας στο 
υπόγειο της  
Δ η μ ο τ ι κ ή ς 
Αγοράς  κα-
θημερινά α-
πό 11.00 έως 
13.00.    Το 
Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας    Tηλ.επικ. 6980 
683443.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Δημιουργία 
κοινωνικού  

παντοπωλείου για τη 
βοήθεια οικογενειών

Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του 
Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  που δημιουρ-
γήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια που 
προσφέραμε σε τριάντα (30)  οικογένειες, που   στερούνταν  
βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  που περνά η  
χώρα μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και φέτος με την 
ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να δημιουργή-
σουμε παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου 
μας να δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά τους αι-
σθήματα και να προσφέρουν   ό,τι μπορεί ο καθένας, έστω 
και από το υστέρημά του, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να  
καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις ανάγκες  των συνανθρώ-
πων μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και 
στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών  για μια αξιο-
πρεπή διαβίωση.

Η επιλογή των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη 
βοήθειας θα γίνει από τους Δ/ντές και τους δασκάλους  
κάποιων  σχολείων της πόλης μας, διότι αυτοί ζουν και 
αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα των μαθητών 
τους. Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί από 1  έως 
17 Δεκεμβρίου 2017.

Το  γραφείο θα είναι ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέ-
μπτη – Παρασκευή , το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχαρη, 
όσπρια, ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)

Επειδή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 
λίτρων, παρακαλούμε οι συσκευασίες  να είναι του ενός ή 
δύο λίτρων, για  την ίση και δίκαιη κατανομη.

Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ημέρες αγάπης,  
ανθρωπιάς και 

αλληλεγγύης στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 

του Δήμου  Αλεξάνδρειας
 Το Κοινωνι-

κό Παντοπωλείο 
του Δήμου  Αλε-
ξάνδρειας, απευ-
θύνει έκκληση 
σε όλους τους 
δημότες της πό-
λης ( καταστημα-
τάρχες, επιχει-
ρήσεις, σχολεία, 
συλλόγους ) να 
συνε ισφέρουν 
ενεργά στη συλ-
λογή τροφίμων 
μακράς  διάρκει-
ας  (μακαρόνια, 
αλεύρ ι ,  λάδ ι , 
ζάχαρη, γάλα, 
κονσέρβες, κ.α.) 
για συμπολίτες μας που στερούνται βασικών ειδών δι-
ατροφής. 

 Η φιλανθρωπία, γενναιοδωρία και αλληλεγγύη όλων 
μας τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων θα ανακουφίσει 
συνανθρώπους μας που κινδυνεύουν με κοινωνικό α-
ποκλεισμό και ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

 Η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιείται:
• στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην Πλατεία Σιδηρο-

δρομικού Σταθμού, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή και ώρες 8 π. μ. - 5 μ. μ.

• και στα καλάθια του Κοινωνικού Παντοπωλείου που 
έχουν τοποθετηθεί στα Super Market Γαλαξίας, Εξαρχό-
πουλος, Κρητικός,  και Μασούτης.

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαρι-

στεί:
1. Την κ. Φουκαλά Αργυρώ και Φουκαλά Μαργα-

ρίτα για τη δωρεά των 60 ευρώ στη μνήμη της Αικα-
τερίνης Τσουλή αντί στεφάνου.

2. Την κ. Γιαννακάκη Τούλα για τη δωρεά των 50 
ευρώ για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

3. Την κ. Στέλλα Τσιάρα για τη δωρεά των 50 ευ-
ρώ για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

4. Την κ. Δήμητρα Τζήκα για τη δωρεά των 50 ευ-
ρώ για οικονομική ενίσχυση του Ομίλου μας.

5. Την κ. Χρυσάνθη Χαρίση για τη δωρεά των 150 
ευρώ για οικονομική ενίσχυση του Ομίλου μας.

7. Την κ. Γ.Κ. για τη δωρεά των 20 ευρώ.
Το Δ.Σ.

Ευχαριστίες από το 
ΚΕΣΥΠ Βέροιας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το 
ΚΕΣΥΠ Βέροιας η φετινή διημερίδα προσωπικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών της Ημαθίας στο χώρο του 
ΚΕΣΥΠ.

 Οι υπεύθυνοι του ΚΕΣΥΠ Βέροιας, Παρα-
στατίδης Κωνσταντίνος και Παντελίδου Κυριακή επι-
θυμούν να ευχαριστήσουν τους εκπαιδευτικούς που 
συμμετείχαν στη διημερίδα καθώς και τους ομιλητές 
που συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Το πρόγραμμα της διημερίδας περιελάμβανε τις 
ακόλουθες ομιλίες:

• «Η ενδοοικογενειακή βία ως ανασταλτικός πα-
ράγοντας στη συμμετοχή των μαθητών στη σχολική 
ζωή». Τσαπαροπούλου ΄Εφη, ψυχολόγος, Κέντρο 
Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών Δ. Βέροιας.

• «Είναι εφικτή η διαχείριση μιας σχολικής τάξης 
εφήβων;» Κυβέλη Καλαϊτζή, ψυχολόγος.

• «Ενεργητική ακρόαση. Πόσο εξασκημένος/η 
είμαι στο να ακούω και να αποδέχομαι το διαφορετι-
κό;» Κωνσταντίνος Παραστατίδης, Υπεύθυνος ΣΕΠ 
στο ΚΕΣΥΠ Βέροιας.

• «Οργανώνοντας ένα ΠΑΣ (Πρόγραμμα Αγωγής 
Σταδιοδρομίας)». Κυριακή Παντελίδου, Υπεύθυνη 
ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Βέροιας.

•   «Ο ρόλος των ΠΑΣ στην ακαδημαϊκή και επαγ-
γελματική εξέλιξη του ατόμου». Χρύσα Βαφειάδου, 
εκπαιδευτικός, Γιάννης Κεβρεκίδης, εκπαιδευτικός, 
Κωνσταντία Μπουλασίκη, εκπαιδευτικός &Νίκος Νι-
κολόπουλος, εκπαιδευτικός.

• «Ενημέρωση καλύψεων του ΟΑΕΔ προς υ-
ποψήφιους εργαζόμενους - επιχειρηματικά σχέδια 
εφαρμογή προγραμμάτων του ΟΑΕΔ». Κατερίνα 
Αλεξίου, σύμβουλος ΟΑΕΔ.

• «Τουριστική αξιοποίηση του τόπου μας μέσω 
των ΠΑΣ». Βασίλης Λυκοστράτης, αντιδήμαρχος του-
ρισμού Δ. Βέροιας.

• «Οι μαθησιακές δυσκολίες ως ανασταλτικός πα-
ράγοντας στη συμμετοχή των μαθητών στη σχολική 
ζωή». Χριστίνα Γαϊτάνου, ψυχολόγος – αντιπρόεδρος 
ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας.

Αγιασμός στη Στέγη Δημιουργίας  
του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.

Αγιασμό της 
Στέγης Δημιουρ-
γίας  τελεί το 
Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.
Ψ.Υ. Ημαθίας 
με την ευκαιρία 
3 χρόνων λει-
τουργίας της, 
την Κυριακή 10 
Δεκεμβρίου και 
ώρα 11.30΄ π.μ. 
στο χώρο του 
Συλλόγου.

  Θα ακολουθήσει μικρή γιορτή, με ζωντανή μουσική σε Χριστουγεννιάτι-
κες μελωδίες.

Η Ν.Δ. στην 
τελική ευθεία 

για το Συνέδριο
Η Ν.Δ μπαίνει στην τελική 

ευθεία για το 11ο Συνέδριο Αρ-
χών και Θέσεων! Η οργάνωση 
του Κόμματος της ΝΔ κινείται 
πλέον σε συνεδριακούς ρυθ-
μούς. Πάνω από 3000 σύνε-
δροι αναμένεται να καταφθά-
σουν απ’ όλες τις γωνιές της 
χώρας και να συμμετάσχουν 
στις συνεδριακές εργασίες, 
προκειμένου να επικαιροποι-
ήσουν και να εγκρίνουν το 
κυβερνητικό προγραμματικό 
πλαίσιο, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ θα κληθούμε πολύ σύντομα να υλο-
ποιήσουμε. 

Ο Γραμματέας του Κόμματος κ. Λ. Αυγενάκης, οι Γραμματείες του Κόμματος και 
οι Τομεάρχες της ΝΔ εργάζονται για την επιτυχία του Συνεδρίου. Αιχμή του δόρατος 
των εργασιών ο Γραμματέας Προγράμματος κ. Γ. Στεργίου και οι συνεργάτες του και 
τη στήριξη του Γραμματέα Οργανωτικού κ. Στ. Κονταδάκη. Και βέβαια όλα αυτά υπό 
την επίβλεψη του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κ. Χατζηδάκη. 

Μάλιστα, την ερχόμενη Δευτέρα πραγματοποιείται συνεδρίαση του Διαγραμματει-
ακού της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να τακτοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέ-
ρειες των 6 παράλληλων θεματικών εκδηλώσεων με θέμα «Το Κοινωνικό Συνέδριο» 
για ευαίσθητα και σημαντικά κοινωνικά ζητήματα: α) σύγχρονες πολιτικές για την 
προστασία της οικογένειας, β) η συμβολή και η ενεργός συμμετοχή των Ελλήνων 
της διασποράς στην ανάταξη της χώρας μας, γ) αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής 
στην τρίτη ηλικία, δ) παροχή αλληλεγγύης για όσους έχουν ανάγκη μέσω ενός σύγ-
χρονου και διαφανούς πλαισίου για τον εθελοντισμό, ε) ο αθλητισμός ως εργαλείο 
κοινωνικής συνοχής και στ) άμεσες δράσεις για τα άτομα με αναπηρία για ποιότητα 
ζωής και κοινωνική ένταξη.    



Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα
Μουσικοπαιδαγωγός 

- 
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Τη τζαζ ή θα τη λατρέψεις 
ή θα τη μισήσεις!

Με τις ρίζες της στη Νέα 
Ορλεάνη τη δεκαετία του 
1880, η τζαζ είναι ένα ιδιαί-

τερο μείγμα μουσικής βασισμένο σε αυτοσχεδιασμούς, συν-
δυάζοντας στοιχεία από την Αφρική και τη Δυτική Ευρώπη, 
από τους Κρεολούς, μία φυλή Γαλλόφωνων και Ισπανόφω-
νων μαύρων, με καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες, ο οποίοι 
γίνονται Αμερικανοί πολίτες το 1803 και εντάσσονται στην 
«Ελίτ» της Αμερικανικής κοινωνίας. Το 1894 μια νέα νομο-
θετική μεταρρύθμιση διαχωρισμού λευκών και μαύρων εκτοπίζει τους Κρεολούς στη δυτική πλευρά της Νέας Ορλεάνης, μαζί με τους φτωχούς 
μιγάδες. Εκεί, οι δύο πολιτισμοί και τα μουσικά τους είδη έρχονται σε σύγκρουση, αναμειγνύονται κι έτσι η τζαζ παίρνει άλλη μορφή. Έως το 
1900, το Ραγκτάιμ και τα Μπλουζ είναι η νέα «τρέλα». Η Νέα Ορλεάνη γίνεται η Μέκκα των νέων καλλιτεχνών και ήχων, που συμπεριλάμβαναν 
τα πάντα: Ραγκτάιμ, εμβατήρια, ποπ, χορευτικά και μπλουζ. Τη δεκαετία του 1920, η τζαζ παύει να είναι μουσική αποκλειστικά για μαύρους. 

Υιοθετείται από τους λευκούς και επιδρά καθοριστικά στη μου-
σική τους. Τη δεκαετία του 1930 ο Τζo «Κινγκ» Όλιβερ, ο Λούις 
Άμστρογκ και ο Φέρντιναντ «Τζέλι Ρολ» Μόρτον, απογειώνουν 
με το πάθος και την άψογη τεχνική τους. Ο χορός γίνεται η 
τελευταία μόδα στο τέλος της δεκαετίας του ‘30, καθώς πολλοί 
ήταν αυτοί που χορεύοντας ήθελαν ν’ αποτινάξουν από πάνω 
τους την κατάθλιψη.

Μέχρι και σήμερα αυτό το τόσο αμφιλεγόμενο και παρεξη-
γημένο από πολλούς είδος μουσικής επιδρά στον ψυχισμό και 
τα κύτταρά μας με τόσο διαφορετικό τρόπο, όσο και η διαφορε-
τικότητα των ακουσμάτων της. Τα καινοτόμα riffs, οι δροσεροί 
ήχοι και οι περίπλοκοι ρυθμοί μπορούν να φέρουν φυσική ανα-
κούφιση για το μυαλό και το σώμα. 

Η ακρόαση της τζαζ μπορεί να επηρεάσει πραγματικά τον 
τύπο των εγκεφαλικών κυμάτων που παράγονται, τα οποία 
μπορεί να είναι ερεθιστικά ή χαλαρωτικά. Ακούγοντας τη δια-
κριτική syncopation κάποιου τζαζ κομματιού, ενεργοποιούνται 
εγκεφαλικά κύματα «Θήτα», ο πιο δημιουργικός τύπος κυμάτων 
του εγκεφάλου, τα οποία εμπνέουν νέες ιδέες και λύσεις σε 
ανεπίλυτα προβλήματα (στιγμές «Εύρηκα»). Με την ακρόαση 
χαλαρωτικής τζαζ γύρω στα 60 BPM προκαλείται συγχρονισμός 
του εγκεφάλου με τον ρυθμό, δημιουργώντας κύματα τύπου 
«Άλφα» και «Δέλτα» με αποτέλεσμα τη συνειδητή χαλάρωση 
του σώματος και του πνεύματος.

Έχοντας απίστευτη επουλωτική επιρροή, η ακρόαση τζαζ 
για 30 λεπτά αυξάνει την ανοσοσφαιρίνη Α (IgA). Η οποία δρα 

ως αντίσωμα στον οργανισμό αποτρέποντας την ανάπτυξη ιών και βακτηρίων. Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός πως η επίδραση στα επίπεδα 
της ανοσοσφαιρίνης συνεχίζεται για άλλα 30 λεπτά μετά της ακρόαση της μουσικής. 

 Έρευνες έδειξαν πως μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και σε μόλις 3 μήνες μουσικοθεραπείας με το συγκεκριμένο είδος μουσικής, η 
λεκτική μνήμη των ασθενών αυξήθηκε κατά 60% και η εστιασμένη προσοχή τους κατά 17%, έναντι 29% της λεκτικής μνήμης και 3% της εστια-
μένης προσοχής, σε ομάδα ασθενών που δεν ακολούθησαν αυτό το είδος θεραπείας.

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα και το πνεύμα μας είναι ασύλληπτες. Μελέ-
τες και έρευνες σε πολλές χώρες του κόσμου, συνεχώς μας υπενθυμίζουν την σπουδαι-
ότητα και αναγκαιότητα της μουσικής στη ζωή μας. Όποιο είδος και να επιλέξει κάποιος 
ένα είναι σίγουρο.... Από το άκουσμα της πρώτης ακόμα νότας ξεκινάει ένα ταξίδι. Ένα 
ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά μέσα στο χρόνο. Ίσως κάπου στο Χάρλεμ. Ίσως στην 
άλλη πλευρά, στο Club Milton’s, στην καρδιά του «Μεγάλου Μήλου».
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«ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΖΗΜΙΟΣ 
ΕΧΘΡΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ»

 
Στα μαθητικά μας χρόνια,ένα από τα συνηθισμένα  θέματα 

προς  ανάπτυξη στην έκθεση,ήταν και τούτο: << Ο φίλος τον 
φίλο ,εν  κινδύνοις  γιγνώσκει>>. Ακούγοντας το γνωμικό αυτό, 
το μυαλό μας αυτόματα πήγαινε σε κάποιο άλλο όπως <<Όταν 
έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς; >> και το 
λογοπαίγνιο των λέξεων συνεχιζόταν με άλλα παρόμοια γνωμικά 
και σκέψεις, βάζοντας πάντα πρόχειρες δοκιμασίες στους υποτι-
θέμενους φίλους προκειμένου να τους τεστάρουμε.

 Την 17/11/2017 ακούγοντας μία συνέντευξη που έδωσε ο κ. 
Μπουτάρης σε ξένο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό κατά την επίσκεψή 
του στα Σκόπια,όπου πρότεινε στον πρωθυπουργό της κ.Ζά-
εφ  η επόμενη συνάντηση Ελλάδας –Μακεδονίας να γίνει στην 
Θεσσαλονίκη,δεν χρειάστηκε να κάνω περαιτέρω συνειρμούς! 
Ο εχθρός είναι εδώ,είπα .Είναι μάλιστα και δήμαρχος της Μακε-
δονίας! Προς τι το τεστάρισμα! Ο εν λόγω  αυτόματα αυτοπροσ-
διορίζεται και φωτογραφίζει ποιους έχει φίλους . Χωρίς ενδοια-
σμούς και κανένα  ίχνος  ενοχής ,απερίφραστα  απαξιώνει τον 
τόπο και τους πολίτες που τον ψήφισαν και τον συντηρούν εδώ 
και δύο πενταετίες. Μάλιστα την χρονική στιγμή που η Μακεδο-
νία και η Θράκη επειγόντως χρειάζονται, μία ισχυρή κυβερνητική 
υποστήριξη για την περιφρούρηση της Ιστορίας και της ταυτότη-
τάς τους, ο   αιρετός άρχοντας της Θεσσαλονίκης , προβαίνει σε 
δηλώσεις επιζήμιες , επισύροντας οργή και αγανάκτηση  στους 
Μακεδόνες Ελληνες, (γιατί Μακεδόνες είναι μόνο οι  Έλληνες ) 
αλλά και στα Μακεδονικά Σωματεία  όλης της υφηλίου, τα οποία 
έσπευσαν να καταδικάσουν την  αχαρακτήριστη   αυτή δήλωση 
του Δημάρχου.

 Γόνος Βλάχικης καταγωγής από Νυμφαίο Φλώρινας,Κρούσο-
βο (σήμερα ανήκει στα Σκόπια) και Μοσχόπολη (σήμερα ανήκει 
στην Αλβανία),με την  αυτή συμπεριφορά του, προσβάλλει  και 
τον προ-προπάππο του που ήταν πρωτεργάτης της Μακεδονικής 
Επανάστασης του 1866-67 αλλά και τους  Μακεδόνες Θεσσαλο-
νικείς που του εμπιστεύτηκαν την Ιερή και πολύπαθη  αυτή πόλη!

  Αν και αποδεκτός για την  ευθύτητά του σε άλλα ζητήματα,  
επιθυμεί να εισαγάγει νεωτεριστικές  καινοτομίες ,όπως η καύση 
των νεκρών,ανέγερση Τεμένους , ονοματοδοσία δρόμου προς 
τιμή του Κεμάλ , κατάργηση των μαθητικών παρελάσεων και 
γιατί όχι και των Στρατιωτικών εν καιρώ , καθυβρίζει κατ επα-
νάληψη την κεφαλή της τοπικής Εκκλησίας με πρωτόγνωρους  
χαρακτηρισμούς , φορά με ευκολία το αστέρι του Δαυίδ και τον  
Κιπά των Εβραίων όταν συμμετέχει σε εκδηλώσεις Εβραϊκές ή 
όταν επισκέπτεται το Ισραήλ ως προσκεκλημένος (δικαίωμά του 
φυσικά)  ενώ δεν είναι υποχρεωμένος προς τούτο .Ο πρώτος  
δε Πρωθυπουργός του Ισραήλ  Γκουριόν,ένεκα θρησκευτικών 
πεποιθήσεων ουδέποτε φόρεσε Κιπά  ούτε  είδαμε ποτέ Μου-
σουλμάνο επίσημο να φορά κάτι τέτοιο; Επίσσης ο καθ ού,  
προβαίνει  σε ενέργειες και κινήσεις τέτοιες,  που μπορούν να 
διασπάσουν τον συντηρητικό και ήρεμο κοινωνικό  Ιστό της  
Θεσσαλονίκης ,που βάλλεται τον τελευταίο διάστημα  ποικιλο-
τρόπως.

Έχοντας το Θάρρος της γνώμης και με ότι συνεπάγεται 
αυτό,ως ΄Ελλην Μακεδόνας και Έλλην πολίτης , διατυπώνω δη-
μόσια την ένστασή μου και την δυσφορία μου και προσκαλώ τον 
κ. Εισαγγελέα  ή την  Κ.Υ.Π  να παρέμβουν  για τις -προκλητικές  
αυτές δηλώσεις του Δημάρχου, που  βλάπτουν τα Ελληνικά  
συμφέροντα  κατά την άσκηση της εξουσίας του.Εάν πάλι  ο α-
νωτέρω, διάκειται φιλικά προς αυτούς ,(όπως  διάκειται κατά ένα 
μέρος και ο τόπος καταγωγής του),τότε εύκολο είναι να αλλάξει  
Πατρίδα και να κατέβει ως υποψήφιος την επόμενη φορά στα 
Σκόπια και όχι στην Λεβεντομάνα  Πόλη της  Μακεδονίας μας και 
του Αι Δημήτρη! 

Ε. Γουγουλέφας

JAZZ… ΕΝΑΣ 
ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΗΧΟΣ



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Τις τελευταίες δεκαετίες, 
φίλε αναγνώστη, πολλά λέγο-
νται, ακούγονται και γράφονται 
για τους πολιτικούς. Ο γρά-
φων, δε θα ασχοληθεί με την 
Πολιτεία των σύγχρονων πο-
λιτικών. Θα ασχοληθεί, όμως, 
με την Πολιτεία των πολιτικών 

ανδρών της αρχαιότητας, αναφέροντας φωτεινά παρα-
δείγματα ανυπέρβλητου πολιτικού ήθους, αφήνοντάς 
σε, αναγνώστη, να συγκρίνεις με τα όσα από πολλών 
χρόνων συμβαίνουν στο χώρο της πολιτικής στην πα-
τρίδα μας και να βγάλεις τα συμπεράσματά σου.

Ο Περικλής, όταν ο Αρχίδαμος (βασιλιάς της Σπάρ-
της), με τον οποίον συνδέονταν με πατροπαράδοτη 
φιλία, εξεστράτευσε εναντίον των Αθηνών, επειδή 
φοβήθηκε μήπως οι Λακεδαιμόνιοι δεν καταστρέψουν 
την περιουσία του κατά την εισβολή τους στην Αττική, 
εδήλωσε στην Εκκλησία του Δήμου ότι δωρίζει όλα τα 
σπίτια και τα χρήματά του στο Δημόσιο, αν οι εχθροί 
δεν καταστρέψουν την περιουσία του όπως και των 
άλλων Αθηναίων. Αυτός ο οποίος συνέδεσε το όνομά 
του με τον χρυσό αιώνα, ήταν «χρημάτων διαφανώς 
αδωροδόκητος» και «ήγε μάλλον το πλήθος και ουκ 
ήγετο υπ’ αυτού».

Ο Σόλων, όταν θέσπισε τη «σεισάχθεια» (διαγραφή 
των χρεών), όντας «χρημάτων κρείσσων» έχασε όλη 
του την περιουσίαν που ανερχόταν σε πέντε τάλαντα, 
τα οποία είχε δανείσει σε τρίτους, ενώ θα μπορούσε 
να κερδίσει πολλά δανειζόμενος.

Ο Επαμεινώνδας, σπουδαίος Θηβαίος πολιτικός 
και στρατηγός, σ’ όλη του τη ζωή ήταν πάμπτωχος, 
εξαιτίας της αφιλοκερδείας του. Είχε μόνο ένα επα-
νωφόρι και όταν το έστελνε για καθάρισμα, παρέμενε 
στο σπίτι του. Όταν ο Πέρσης βασιλιάς του έστειλε 
χρυσό, δεν τον δέχτηκε, γιατί πίστευε πως «μεγαλο-
φρονέστερος ην του δίδοντος ο μη λαβών». Και όταν 
ο υπασπιστής του έλαβε χρήματα από έναν αιχμάλω-
το, του είπε: «Απόδος μοι την ασπίδα και άπελθε».

Η εντιμότητα και αφιλοχρηματία του διάσημου 
Αθηναίου πολιτικού και στρατηγού Φωκίωνα (402-
317 π.Χ.) ήταν τέτοια που όταν ο Μ. Αλέξανδρος του 
έστειλε εκατό τάλαντα και του διέθεσε μία ολόκληρη 
πόλη, για να καρπούτε τα έσοδα, ο Φωκίων αρνήθηκε 
την προσφορά, ενώ επαίνετο. Ερώτησε δε τους απε-
σταλμένους: «Δια τίνα αιτίαν ταύτα Αλέξανδρος παρέ-
χει μοι;». Γιατί μόνο εσένα θεωρεί «καλόν καγαθόν», 
του απήντησαν. Τότε, ας με αφήσει να είμαι όπως 
είμαι, αφού με νομίζει ενάρετον. Δεν είναι ανάγκη να 
με διαφθείρει δια του χρυσού.

Ως προς το «Πόθεν έσχες» – το ΓΝΗΣΙΟ – στη 
Σπάρτη, μία από τις πρώτες υποχρεώσεις των εφό-
ρων ήταν ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» όλων, ακόμη 
και των βασιλιάδων. Οι παραβάτες εθεωρούντο εχθροί 

της πατρίδας και εξορίζοντο δια βίου. Όταν διεφθάρη-
σαν τα δωρικά ήθη και δολοφόνησαν τον Άγη και φυ-
λάκισαν τον Κλεομένη, οι οποίοι επεδίωκαν την ηθική 
κάθαρση, τότε καταργήθηκε και το «πόθεν έσχες» και 
μαζί του εξέπνευσε και η Σπάρτη.

Ο Σόλων εφάρμοζε το νόμο του Αιγύπτιου Φαραώ 
Άμαση, σύμφωνα με τον οποίον καταδικάζονταν σε 
θάνατο, όποιος δεν αποδείκνυε την προέλευση των 
εισοδημάτων του και δεν δικαιολογούσε τον τρόπο της 
ζωής του.

Ο Πλάτων πρότεινε οι άρχοντες να κατοικούν σε 
γυάλινα σπίτια. Και τέλος, ο Ρωμαίος πολιτικός Δρού-
σος ήταν τόσον πολύ κόσμιος και σώφρων, ώστε όταν 
κάποιος τεχνίτης του πρότεινε έναντι αμοιβής πέντε 
ταλάντων, να του διαρρυθμίσει την πρόσοψη του σπι-
τιού του, που είχε πολλά ανοιχτά παράθυρα, για να 
μην τον βλέπουν απ’ έξω, ο Δρούσος του απάντησε: 
«Δέκα λαβών, όλη μου ποίησον καταφανή την οικία, 
ίνα πάντες ορώσιν οι πολίται πως διαιτώμαι». Δηλαδή 
σου δίνω δέκα τάλαντα να μου ανοίξεις απ’ όλες τις 
πλευρές το σπίτι, για να βλέπουν όλοι οι πολίτες πως 
ζω.

Οι σελίδες της ελληνικής πολιτικής ιστορίας είναι 
γεμάτες από ονόματα πολιτικών ανδρών, το χαρακτή-
ρα των οποίων κοσμούσαν ηθικές αρετές, όπως της 
εντιμότητας, της αφιλοχρηματίας, της αφιλοκερδείας 
και της διαφάνειας στη δημόσια και ιδιωτική τους ζωή. 
Όσο και αν τα ήθη έχουν αλλάξει από τότε, οι αξίες 
αυτές δε θα χάσουν ποτέ την αίγλη τους, και θα αποτε-
λούν το ζητούμενο από πολίτες και πολιτικούς

Φίλε αναγνώστη: Τα συμπεράσματα ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
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Χαρακτήρες αρχαίων 
πολιτικών

Γράφει ο 
Κωνσταντίνος Μίζας
Επιμελητής 
Ανηλίκων Βέροιας                          

“Κάποιες φορές δεν μπο-
ρείς να νιώσεις τίποτα για 
ένα άτομο αν δεν βιώσεις 
υποθετικά τον χαμό του”  
ΡΙΤΣΑΡΝΤ  ΦΟΡΝΤ

Ηταν μία επίσκεψη που 
δεν την περίμενε. Κάθισαν 
πολύ κοντά. Μίλησαν για τα χρόνια 
που πέρασαν. Για τις δουλειές τους.

Ολα ήταν τόσο διαφορετικά πλέον. 
Είναι όπως κοιτάζεις κάτι παληό με το 
βλέμμα του σήμερα.

Είχε όμως την αλλόκοτη αίσθηση 
ότι υπήρχαν κι άλλα βλέμματα στο χώ-
ρο. Ενα παληό βλέμμα προσπαθού-
σε να αναδυθεί από κάπου μέσα του. 

Από μιά περιοχή που 
αγνοούσε,και έμοιαζε 
σαν εσωτερική κρύπτη.

Αυτή η αίσθηση δεν 
είχε διάρκεια.Μόνο μία 
στιγμή.Ισως και να του 
φάνηκε.

Ηταν κάτι περίεργο. 
Ολα ήταν συγκρατημέ-
να, και όλο το δωμάτιο 
ανάσαινε σε αυτό το 
ρυθμό.

Θυμήθηκε τις τρυ-
φερές κινήσεις των χεριών τους. Την 
κοίταξε. Ηταν τόσο κοντά του. Πόσο 
εύκολο ήταν κάποτε το χέρι του να 
διανύσει την απόσταση που τον χώ-
ριζε από το πρόσωπό της. Μιά κίνηση 
φυσική. Οπως ανασαίνεις.

Τώρα τα χέρια τους έμεναν ασά-
λευτα. Λες και η σκόνη του χρόνου 
που κάθισε επάνω τους,σκέπασε τα 

περάσματα της μνή-
μης.

Οι θόρυβοι από 
τον δρόμο έφταναν 
πολύ εξασθενημένοι.

Είχε σκοτειν ιά -
σει από ώρα. Δεν 
το πρόσεξε. Δεν ή-
θελε να σηκωθεί να 
ανάψει το φως. Του 
φάνηκε ότι κάνοντας 
αυτή την κίνηση θα 
έσπαγε κάτι,κάτι λε-
πτό,σαν κλωστή.

“Πρέπει να φύγω. 
Εχω αργήσει” ακού-
στηκε η φωνή της,-
σαν ψίθυρος.

Βγήκε στο μπαλ-
κόνι. Ο δρόμος ήταν 
ακίνητος,σαν αντικεί-
μενο που έχει αφεθεί 
ήσυχα πάνω σε ένα 
έπιπλο.

Σε λίγο την είδε 
όπως έστριψε ανά-
λαφρα στη γωνία κι 
ύστερα χάθηκε.

Τα περάσματα 
της μνήμης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αρχαιρεσίες 
στον Σύλλογο Βλάχων 

Βέροιας
Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του, στην ετήσια τακτική συνέλευση 

του «Συλλόγου Βλάχων Βέροιας» που θα γίνει την Κυριακή 
10 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βε-
ρόης και Εβραίων Μαρτύρων 1), με θέματα:

1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.
2.Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
3.Εκλογή αντιπροσώπων Π.Ο.Π.Σ.Β.
Η παρουσία τωνμελών κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή 

λειτουργία και την περαιτέρω ενδυνάμωση του συλλόγου.
Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
Πίσκος Δημήτρης     Αναστασίου Νούλη



Γ΄Εθνική
Με στόχο τη νίκη υποδέχεται αύριο

η Νάουσα την Καρίτσα 
Μετάαπόγνωριμίακαισυζήτησητουνέουπροπονητήμετουςπαίκτεςξεκίνησεηπροπόνηση,ηοποία

μεταξύάλλων,περιελάμβανεασκήσειςταχυδύναμης,παιχνίδιμετηνμπάλακαιασκήσειςτακτικής.
Οιποδοσφαιριστέςπουαγωνίστηκανστοπροχθεσινόαγώνακυπέλλουακολούθησανειδικόπρόγραμμα

ενεργητικήςαποκατάστασης.ΚανονικάπροπονήθηκεοΓρηγόρηςΚυζιρίδης,οοποίοςεπανέρχεταιαπότον
τραυματισμότου,ενώειδικόπρόγραμμαακολούθησεοΑργύρηςΤούφας.Έτσιστηδιάθεσητουπροπονητή

για τον κυριακάτικο αγώνα με τηνΑ.Ε.
Καρίτσαςθαείναιόλοιοιποδοσφαιριστές.

ΤοναγώναμετηνΑΕΚαρίτσαςγιατην
14ηαγωνιστική τουπρωταθλήματος (Κυ-
ριακή 10/12, ώρα έναρξης 15:00), ορί-
σθηκεναδιευθύνειοδιαιτητήςΠαλιούρας
Διονύσιος(ΕΠΣΜακεδονίας).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης09.12.2017
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(11η αγω-

νιστική)
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ15.00ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ -Α-

ΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΗΣΕΛΙ-

ΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ15.00ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΓΑΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΠΑΔΑ-

ΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΚΟΠΑΝΟΥ15.00 ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ -ΔΟΞΑΛΙΑ-

ΝΟΒΕΡΓΙΟΥΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ15.00ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ -ΑΡΗΣΠΑ-

ΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ15.00ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ-ΚΕ-

ΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΑΧΟΥ 15.00ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ -Α-

ΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗ-

ΓΟΡΙΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ 15.00 ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ

ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
Διαιτησία: ΒΡΕΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙ-

ΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(6ηαγωνι-

στική)
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 15.00ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝ-

ΝΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ
Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥΚΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ15.00ΔΟΞΑΕΠΙΣΚΟ-

ΠΗΣ-ΑΣΓιαννακοχωριου
Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΚΟΥΤΖΙΑ-

ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤ-ΠΕΤΡΟΥΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ15.00ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ -ΘΥΕΛ-

ΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
Διαιτησία:ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΚΙΑΣ15.00ΑΟΣΥΚΙΑΣ -ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩ-

ΡΙΟΥ
Διαιτησία:ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΑΡΑΙΩ-

ΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης10.12.2017
Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)-1οςΟΜΙ-

ΛΟΣ(8ηαγωνιστική)
ΛΟΥΤΡΟΥ 15.00 ΟλυμπιακοςΛουτρου -ΑΕ

ΣΧΟΙΝΑ
Διαιτησία: ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟ-

ΡΙΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ-ΓΚΟ-
ΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


ΝΗΣΕΛΙΟΥ15.00ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕ-

ΛΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
Διαιτησία: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟ-

Σ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥ-
ΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙ


ΣΤΑΥΡΟΥ 15.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ -ΑΡΗΣ

Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ15.00ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ -ΕΘΝΙ-

ΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ
Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥ-

ΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ15.00ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-Αγρ.Αστ.

Πλατεος
Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)-2οςΟΜΙ-

ΛΟΣ(8ηαγωνιστική)
ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ15.00ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ -

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία:ΧΡΥΣΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ-

ΔΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ15.00ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ -ΑΣ

ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ

ΡΑΧΙΑΣ15.00ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτησία: ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΠΑΚΑ-

ΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 15.00ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ -

ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ
Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙ-

ΤΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥΚΑΣ

CMYKCMYK

10 9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

Γεμάτο αθλητικές εκδηλώσεις 
είναι και αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο 9-10 Δεκεμβρίου στην 

Ημαθία. Η μεγάλη διοργάνωση είναι 
αυτή του 6ου ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ Δρόμου 
που θα διεξαχθεί το Σάββατο και την 
Κυριακή. Το πρόγραμμα του Σαββάτου 
περιλαμβάνει αγώνες μαθητών μέσα 
στην πόλη, και την Κυριακή η μεγάλη 
διαδρομή Βεργίνα- Φράγμα- Πλατεία 
Δημαρχείου. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Για τοπρωτάθλημα τηςΒ’Εθνικής τηνΚυριακή

στιςΣέρρες3μ.μ
Πανσερραικός-Βέροια

ΠρωτάθλημαΓ’εθνικής
Σάββατοστις3μ.μστοΚαυτατζόγλειο
Ηρακλής-ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας

Κυριακήστις3μ.μ
Νάουσα-ΑΕΚαρίτσας
Τρίκαλα-ΑΟΚαρδίας

ΧαντμπολΑ1ΑΝΔΡΏΝ
Σάββατοστις6μ.μστοΔΑΚΔ.Βικέλας
Φίλιππος-ΑΕΚ

ΧαντμπολΑ2Ανδρών
Αρχέλαος-Ζαφειράκης

Α2γυναικών
Φιλίππειοστις3μ.μ
ΑΣΒέροια2017-ΦαίακαςΚέρκυρας

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Σάββατο9-12
Μελίκη-Αιγινιακός
Αλεξάνδρεια-ΊκαροιΓιαν.
Ζαφειράκης-Εδεσσαικός

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Γουμένισσα-ΑετοίΒέροιας
Πανθηρες-ΆθλοςΑλεξάνδρειας

ΑθλητικόΣαββατοκύριακο9-10
ΔεκεμβρίουστηνΗμαθία

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων 9-10 Δεκεμβρίου
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Την ομάδα της Νίκης 
Βόλου υποδέχεται την 
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 

στο Δ.Α.Κ «Δημήτριος Βικέ-
λας» ο Φίλιππος Βέροιας στα 
πλαίσια της 9ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος της Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας (3ος όμι-
λος). Το παιχνίδι θα ξεκινήσεις 
στις 17:00 ενώ διαιτητές της 

αναμέτρησης θα είναι οι κ.κ. 
Τσοκόλης και Λουλουδιάδης.

Ο Δημήτρης Γκίμας δήλωσε στο
filipposbc.gr : «Περιμένουμε έναπολύ δυ-
νατόπαιχνίδι τηνΚυριακήαπέναντισεμια
ομάδα με πολύποιοτικό και έμπειρο ρό-
στερ.Τοπαιχνίδι αποτελεί ένα σκαλοπάτι
στοδρόμογια τηνκορυφή.Ανθέλουμενα
φτάσουμε εκεί θαπρέπει να ανέβουμε τα
σκαλοπάτια.Σεαυτότοδυνατόπαιχνίδιζη-
τάμεγιαμιαακόμηφοράκοντάμαςμετην
ψυχήτουςτουςπιστούςμαςφίλους.«

Σαν κεραυνός εν 
αιθρία έπεσε στην 
οικογένεια του Φιλίπ-

που Βέροιας η είδηση και 
κυρίως η κίνηση του πιο 
παλαιού παίκτη του Φιλίπ-
που στο χαντ-μπολ Στηβ 
Παπαδόπουλου να διεκ-
δικήσει μία παλιά οφειλή 
(7.500 ευρώ) με αποτέλε-
σμα να δεσμευθεί ο λογα-
ριασμός του συλλόγου από 
τον οποίο κινούνται όλες οι 
συναλλαγές των τμημάτων. 

ΟΣτηβΠαπαδόπουλοςπου με α-
πόφασητηςΕπιτροπήςτουχαντ-μπολ
μετά την ενέργεια του αυτή τέθηκε ε-
κτόςτηςοικογένειαςτουΦιλίππουπα-
ράτηνεπιστολήπουέστειλεστονσύλ-
λογο και εξηγούσε τους λόγους που
προχώρησε σε αυτή την ενέργεια εις
βάροςτουΦιλίππου.

ΑγαπητέΣτήβόπωςσεαποκαλούν
οιφίλαθλοικαιέχειςπροσφέρειπολλά
όλα αυτά τα χρόνια που φοράς την
ιστορικήφανέλα τουΦιλίππουδυστυ-
χώςδενείσαιομόνοςπουέμεινεςα-
πλήρωτος . αλλά δυστυχώς είσαι ο
μόνοςπου διάλεξες αυτόν τον τρόπο
ναταδιεκδικήσεις.

Έχεις δημιουργήσει τέτοια μεγάλη
αναταραχή στον σύλλογο που «τρέ-
μουν τα θεμέλια του», και μάλιστασε
μία εποχήπου γιορτάζει τα 40 χρόνια
χειροσφαίρισηςμε την κατάκτηση  τό-
σων τίτλωνπουοδεύτεροςσύλλογος
ούτεσεάλλα50χρόνιαδενθαμπορέ-

σεινατακατακτήσει.
Σήμεραστονσύλλογοκαιστηνομά-

δα του χαντ μπολ βρίσκονται κάποιοι
επιχειρηματίες που «βάζουν’ το χέρι
βαθιά στην τσέπη , αλλά με την δική
τουςπροτροπήήρθαν και κάποιοι χο-
ρηγοί.Οιπερισσότεροιτοκάνουνγιατί
αγαπάνεαυτότονσύλλογοκαιόχιγια
τηνπροσωπικήτουςπροβολή.

Με τέτοιες ενέργειες ‘όμως όπως
αυτήτουΣτήβΠαπαδόπουλουθαψά-
χνουμεστομέλλονμετακιάλιανατους
φέρουμεκοντάστηνομάδα.(ήδηένα
απόταμέλητηςεπιτροπήςτοσκέφτε-
ταιανπρέπεινασυνεχίσει)

Δενδιαφωνώοτι τοχαντμπολπέ-
ρασεεδώκαιχρόνιασεεπαγγελματική
βάση και γνωρίζουμε όλοιπόσοιπαί-
κτες τουΦιλίππου έμειναναπλήρωτοι
στοπαρελθόν αλλά κανείς δεν έκανε
αυτόπου έκανε ο ΣτήβΠαπαδόπου-

λος . Και οι παράγοντες έχουν δίκιο
πουβάζουν κάποια χρήματα χωρίς ε-
πιστροφή, αλλάφυσικά και οιπαίκτες
είναιλογικόναέχουνκαικάποιεςαπο-
λαβές.

Ξέρωοτι μπορεί να το μετάνιωσες
αλλά φίλε Στήβ η ζημιά έγινε και το
όνοματουΦιλίππουόχιμόνοστηνΒέ-
ροιααλλάσεόλητηνΕλλάδαδέχθηκε
βαριάρετσινιάπουδύσκολαθεραπεύ-
εται  Είμαι κοντά σε αυτή την ομάδα
από το πρώτο τουρνουά τουΠανελ-
ληνίουτο1977καιείδανκαιάκουσαν
τα μάτια μου και τα αυτιά μουπάρα
πολλά .ΟΦίλιππος είναι  ιδέα, είναι
αγάπηκαιμίαμεγάληζεστήοικογένεια,
.Δενπρέπει κανείς να γκρεμίσει αυτές
τις ιδέες και δεν θααφήσουμε κανένα
όχι να τις γκρεμίσει αλλά ούτε να τις
αγγίξει.

Β.Β.

ΜπάσκετΓ΄Εθνική

Τη Νίκη Βόλου υποδέχεται 
ο Φίλιππος

Πρωτοφανήςκίνηση...ματτουΣτηβ
ΠαπαδόπουλουειςβάροςτουΦιλίππου

ΕΚΑΣΚΕΜ Β’

ΣτηΓουμένισσααγωνίζονται
οιΑετοίΒέροιας

Με τον ΑΟΚ Γουμένισσας στην ομώνυμη κωμόπολη του 
Νομού Κιλκίς αγωνίζονται οι Αετοί Βέροιας, στα πλαίσια 
της 9ης αγωνιστικής της Β ΕΚΑΣΚΕΜ.  Αυτή είναι η μία από 

τις δύο δύσκολες εξόδους των Ημαθιωτών μέχρι το τέλος του πρώ-
του γύρου, καθώς ακολουθεί και η αναμέτρηση στην Νέα Πέλλα 
(11η αγωνιστική) με αντίπαλο τον αήττητο Φίλιππο.

ΗομάδατουΝτάνηΤυριακίδηπροετοιμάστηκεχωρίςπροβλήματαγιατοαυριανόπαι-
χνίδι,καθώςυπολογίζεταικανονικάοΚωστήςΓκεκόπουλοςοοποίοςαπουσίασεαπότο
ματςμετονΑΣΚολινδρούλόγωυποχρεώσεων.


Αναλυτικάτοπρόγραμματης9ηςαγωνιστικής:
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΆθλοςΑλεξάνδρειας(14.00)
ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας–ΑΚΕΠιερίας(16.00)
ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς–Έργοναθλος(18.00)
ΑΣΚολινδρού–ΓΑΣΒαφύρας(18.00)
ΑΟΚΓουμένισσας–ΑετοίΒέροιας(18.00)
ΚούπαΚιλκίς–ΑτρόμητοςΝέαςΣάντας(20.00)

Την Τετάρτη 13/12 θα κριθεί η τύχη
του αγώνα Κισσαμικός-ΒΕΡΟΙΑ 

Λόγω των επεισοδίων που έγιναν το πρωί της Τετάρτης (6/12) στο κέντρο της Αθήνας ανή-
μερα της επετείου από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου η Ένωση Β’ Εθνικής έκλεισε 
άρον άρον και μοιραία αναβλήθηκαν και οι προγραμματισμένες εκδικάσεις στην αρμόδια πει-
θαρχική επιτροπή.
Σημαντικότερηαπ’όλεςαυτήπουθακρίνεικαιτηντύχητουαγώνατηςΒΕΡΟΙΑΣμετονΑΟΧ/Κισσαμικός,πουδενπραγ-

ματοποιήθηκεγιατην5ηαγωνιστικήλόγωκαθυστερημένηςπροσέλευσηςτηςφιλοξενούμενηςομάδας.
ΗυπόθεσηθασυζητηθείτηνερχόμενηΤετάρτη(13/12).
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
αφού το μενού της προηγού-

μενης ημέρας περιείχε πολλά 
χιλιόμετρα, σκέφθηκα σήμερα, 
να μιλήσουμε για αυτοκίνητα.

Για την επίσκεψη του φασί-
στα γείτονα, να κοπάσει ο θό-
ρυβος και εδώ είμαστε να τα 
πούμε!

Ας «δούμε» λοιπόν, την πο-
ρεία της πατρίδας μας, από τη 
μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, ο-

δηγώντας διάφορα αυτοκίνητα.
Που λέτε φίλοι μου, μία φορά και έναν καιρό, αφού 

ο Ελληνικός λαός είπε όχι στα τάνκς, από μία πόλη της 
Μακεδονίας, Σέρρες τις λένε, με καλό σουβλάκι και μπου-
γάτσα (να μην ξεχνιόμαστε κιόλας!), επανεμφανίστηκε ένας 
κύριος ψηλός, ευθυτενής, χωρίς μουστάκι, για να βγάλει τα 
κάστανα από τη φωτιά!

Όταν ρωτήθηκε τι αυτοκίνητα πρέπει να αγοράσει ο Έλ-
ληνας για να κινείται, προφανώς σκέφθηκε:

«στη Γαλλία που ζούσα κυκλοφορούσανε renault, 
peugeot, … άρα εμείς ως μικρότερη χώρα θα πάρουμε ντε 
σε βο και θα έχουμε ως στόχο τα … ανετότερα, να χωράνε 
και οι παχουλοί!

Και έτσι «περπάτησε» η χώρα, τσούκου-τσούκου!
Όταν μπουκάραμε στην Δύση, εμφανίστηκε στο προ-

σκήνιο, ο Ανδρέας!
Δυναμικός, φιλόδοξος, τι, ντε σε βο και μπλε άλογα, μας 

είπε!
Μερτσέντες, Πόρσε και βάλε. Θα σας γεμίσω με Φερ-

ράρι!
Λογικό και αναμενόμενο, να έλθει στην εξουσία.
Και να οι κουρσάρες, και που θες μωρό μου να σε πάω 

για Σαββατοκύριακο και καβαλάμε τη ρόδα και τον ένα 
μήνα Αράχωβα για θαλάσσιο σκι και τον άλλο Μύκονο για 
χειμερινό σκι (από γεωγραφία και εγώ ίδιος ο Αλέξης!), και 
πάρε μωράκι και μία μπέμπα για να πηγαίνεις για καφέ και 
να και ένα ντάτσουν για να μην κουβαλάς τις πατάτες και 
κουράζεσαι, και …να τα πούρα και να τα λελούδια και τα 
ουίσκια!

Μία ζωή βγαλμένη από παραμύθια. 
Όπως λέμε, η «αρχόντισσα και ο κοπρίτης»!
Αγάπη μου, η γειτόνισσα αυτή η αχώνευτη, η χοντρή 

που θέλει να φορά και κολάν, αυτή που δε βλέπετε, της 
πήρε ο καλός της, έμαθα, μία γούνα και ένα σετ 100 καρα-
τίων.

Και απαντούσε ο κοπρίτης. 
Μη μασάς πριγκηπέσσα μου, εγώ καθαρίζω. 
Θα σε πάρω αρκούδα ολόκληρη και ένα σετ με 200 

νταν.
Και έτσι το αίσθημα, ηρεμούσε και συνέχιζε να βλέπει 

τη γειτόνισσα που ήταν κρεοπωλείο και δεν κοιτούσε τον 
εαυτό της που ήταν κρεαταγορά, ολόκληρη!

Και οι μέρες κυλούσανε και οι βδομάδες και οι μήνες και 
τα χρόνια, ώσπου κάποια στιγμή το αυτοκίνητο, άρχισε να 
ξεφεύγει της πορείας του.

Δεν υπήρχανε λεφτά για συντήρηση. Άλλωστε τα χρή-
ματα, δεν ήταν δικά μας, αλλά δανεικά!

Το αμόρε, τρόμαξε!
Καλή η μεγάλη ζωή μονολόγησε, αλλά όχι και να σκο-

τωθούμε!
Και έτσι μας προέκυψε στην εξουσία, ο κυρ Κώστας.
Άλλος λεβέντης και αυτός, από την Κρήτη.
Τι αυτοκίνητα και πράσινα άλογα, μας είπε!
Όλοι από μία γκλίτσα και στα βουνά με τα πόδια. Τέρμα 

τα αυτοκίνητα!
Την κατσούνα αυτός, την γκλίτσα εμείς!
Σιγά να μην έμεινε για καιρό, στην κυβέρνηση.
Αφού δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν ξέρεις να οδηγείς δηλα-

δή, πως θα οδηγήσεις τη χώρα.
Άντε στο καλό και φύγε εσύ και έλα εσύ!
Και μας προέκυψε ο άλλος Κώστας, ο λογιστής ντε, ο 

κοντός με τη γραβάτα.
Εκείνος, μια και τον λέγανε και Κινέζο, μας πρότεινε αυ-

τοκίνητα, αλλά Κινέζικα, Κορεάτικα.
Καλά και αυτά, αλλά που να πάω στην Κίνα για να πά-

ρω αυτοκίνητο, σκέφθηκε η κυρία του κυρίου.
Να πάμε μέχρι την Κορέα, απαντούσε ο κύριος της 

κυρίας. 
Δεν διευκρίνιζε, εάν ήταν η Βόρεια ή η Νότια! 
Σιγά, σιγά, η χώρα άρχισε να βρίσκει πάλι ρυθμό και να 

προχωρά.
Παράπονο δεν είχαμε. Καλά περνούσαμε!
Πλέον βάζαμε βενζίνη, πληρώνοντας με ευρώ και όχι με 

δεκάρες.

Και μία ημέρα, εντελώς ξαφνικά, το αυτοκίνητο ξέφυγε 
και στούκαρε.

Παρά τρίχα, τη γλύτωσε το αίσθημα, το γυναικάκι μας. 
Μερικά κατάγματα μόνο, αλλά της απαγορεύθηκε να 

φορά το εικοσάποντο!
Και όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα που είχε προκύψει 

ήταν τεράστιο!
Στον ορίζοντα, όμως παρουσιάστηκε και άλλο θέμα!
Το αυτοκίνητο είχε τουμπάρει γιατί του έλειπε μία ρόδα. 

Από άλλα λείπανε και δύο!
Επίσης, το αμόρε άρχισε να τα παίρνει στο κρανίο γιατί 

έλειπε και το κασετόφωνο!
Να μην φορά εικοσάποντο, εντάξει δεν πειράζει, θα 

βάλει δωδεκάποντο, αλλά να μην μπορεί να ακούσει μπιθι-
κωτσί, στο αυτοκίνητο! Το κακό είχε παραγίνει!

Τι όμως είχε συμβεί.
Στην πιάτσα, είχανε εμφανιστεί κάτι καλόπαιδα, κλε-

φτρόνια, Άκηδες και Γιάννοι, οι οποίοι με την παρέα τους 
κλέβανε τα αυτοκίνητα, στην κυριολεξία τα ρημάζανε!

Και όπως ήταν αναμενόμενο, φύγε εσύ και έλα εσύ!
Και νάτος ο αγαπημένος της Ραφήνας, ο κιμπάρης, ο 

άρχοντας, ο έξω καρδιά! 
Η αδυναμία μου, λόγω γραμμαρίων.
Αφού οι άλλοι είχανε κλέψει τα αυτοκίνητα, αυτός άρχι-

σε να αγοράζει ξανά.
Έτσι γεμίσαμε πάλι με του του!
Να φανταστείτε μόνο σε μία νύχτα, εισαχθήκανε στην 

χώρα, 200.000 αυτοκίνητα, το έπιασες το υπονοούμενο!
Παράπονο, όμως δεν είχαμε. 
Ζωή και κότα περνούσαμε, πάλι, ή μάλλον ζωή και σου-

τζουκάκια!
Πάλι όμως κάποια στιγμή, το αυτοκίνητο ξέφυγε.
Η κακιά στιγμή είπανε, έχασε την ισορροπία του το όχη-

μα λόγω του βάρους, η άλλη εκδοχή, η αλήθεια όμως ήταν, 
ότι δεν είχανε γίνει τα απαραίτητα σέρβις και συντηρήσεις, 
διότι πάλι δεν υπήρχε μία, στα ταμεία!

Και αυτός δανεικά έπαιρνε.
Αναγκάστηκε να παραδεχθεί το πρόβλημα, αλλά ποιος 

τον άκουγε!
Ο κόσμος ήταν έξαλλος με τον χοντρό!
Και έτσι ήλθε ο επόμενος, το ζαβό!
Τι αυτοκίνητα να παίρνουμε, τον ρωτήσανε, λεφτά υ-

πάρχουν μας είπε και θα πάρουμε κότερα. 
Θα κάνουμε και κανό!
Μα αυτό χρειάζεται νερό, εμείς μιλάμε για δρόμους του 

υπενθυμίσανε, άργησε να το καταλάβει και συμβιβάστηκε 
με το ποδήλατο.

Φόρεσε το μαύρο κολάν και τα γυαλιά θαλάσσης, πήγε 
να κολυμπήσει, μπλέχτηκε με την αλυσίδα και τη ρόδα, έ-
πεσε κάτω, από πίσω ερχόταν, ο συγκάτοικός του στο Αμέ-
ρικα, του έδωσε και μία κλωτσιά και μας τελείωσε αι αυτός!

Να και ο Αντωνάκης, με τον Βαγγέλα μαζί.
Στην αρχή είπανε, τα πράγματα είναι δύσκολα, θα κα-

ταργήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε ζώα, ποιο θα με 
αντέξει είπε ο Ευάγγελος και έτσι επήλθε συμφωνία με την 
Αγκέλα να μας δώσει κορσάκια.

Στην αρχή πηγαίναμε καλά, διότι η κυρία του κυρίου, 
νόμιζε ότι με το κορσάκι θα πηγαίνει Κορσική, αλλά όταν 
κατάλαβε ότι το ποίημα δεν λέει έτσι, άρχισε να δυσανα-
σχετεί!

Αναπόλησε και τα παλιά μεγαλεία με τον Ανδρέα και τον 
ραφινάτο και αγρίεψε. Έγινε τούρμπο!

Άρχισε να πηγαίνει στην πλατεία και να κλαίει!
Και ενώ όλα ήταν μαύρα και άραχνα, να και ο Αλέξης με 

το τσίρκο του!
Τι αυτοκίνητα θα αγοράζουμε τον ρωτήσανε, τι λέτε α-

πάντησε εκείνος!
Θα σας κάνω ευτυχισμένους, θα πετάτε στα σύννεφα, 

θα σας πάω στο διάστημα, μας είπε.
Με τι τον ξαναρωτήσαμε, με τη διαστημική υπηρεσία, 

μας είπε.
Θα μας δώσει σε καλή τιμή, ο σύντροφος Μαδούρο, με-

ρικές διαστημικές νταλίκες, για να μεταφέρουμε και τα γε-
μιστά της κυρά Θεανώς. Θα ταίζουμε και τους εξωγήινους!

Ήδη η πρώτη διαστημική Μ.Κ.Ο είναι έτοιμη και ο πρώ-
τος τροχονόμος του διαστήματος, ενεφανίσθη. 

Πρόκειται για πρώην διαιτητή, λαικό παιδί!
Πάντως, φίλοι μου, για να μην έχετε απορίες, σχετικά με 

το νέο μέσο μετακίνησης, σας πληροφορώ, ότι ο Αλέξης, 
το υπαινίχθηκε όταν άρχισε να μιλά για την ουρά της καμή-
λας και ο Ευκλείδης για τη σαρανταποδαρούσα!

Ετοιμαστείτε, οι όνοι έρχονται!
Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς χειρότερα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Ας μιλήσουμε 
για αυτοκίνητα!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

«Σον το σκανδαλιάρικο πρόβατο» 
την Κυριακή στο ΣΤΑΡ

Ο γνωστός ήρωας των παιδιών, ο 
Σον το σκανδαλιάρικο πρόβατο, για 
πρώτη φορά έρχεται από την οθόνη στo 
θέατρο από την Παιδική Σκηνή Θεσσα-
λονίκης  και μαζί με όλη την παρέα του 
χαρίζει στους μικρούς μας φίλους μια 
ξεκαρδιστική περιπέτεια στο αγρόκτημα 
του κυρίου Μπο. Η παράσταση έρχεται 
την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στις 11.30 
π.μ.στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ της Βέ-
ροιας.Συντελεστές παράστασης : 

Σκηνοθεσία: Α.Μαλακόζη
Σκηνικά:  Χ.&Κ. Καραογλάνη 
Χορογραφίες: Χ.Μυλωνάς
Στοίχοι - μουσική επιλογή: Μ.Μιχαήλ
Κοστούμια: Μ.&Λ. Τζουβάρα 
Φώτα – Ήχος: Ν.Κοϊδης 
Παίζουν οι ηθοποιοί : 
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
ΜηνασίδουΒάνια
Μπαϊρακταρίδης Θεοχάρης
Παντελίδου Έλενα Τσιτάκη Χρύσα
Τιμή: 8€ Προπώληση στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ & 10€ Ταμείο Ισχύουν εισιτήρια 

Ο.Γ.Α

Παρουσίαση δύο βιβλίων στον «Προμηθέα»
Την Κυριακή 17 

Δεκεμβρ ίου ,  σ τ ι ς 
11:30 π.μ., θα πραγ-
ματοποιηθεί εκδήλω-
ση παρουσίασης των 
βιβλίων της Ανθούσας 
Κορτσίνογλου,’’Η Λέ-
ξα και το Άνοιγμα του 
Νεραϊδόκοσμου’’ και 
‘’Το Μωβ Σκαντζοχοι-
ράκι’’,  Η παρουσίαση 
θα γίνει στον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Βέροι-
ας ‘’Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’’ 
(Ακροπόλεως 63). 

«Ο χιονάνθρωπος και εγώ» 
από το Ωδείο της Ιεράς 

Μητροπόλεως
Το Ωδείο της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας στα πλαίσια του 
εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας του Παιδιού, διοργα-
νώνει για την Κυριακή 10 Δε-
κεμβρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ. 
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
ανοιχτή για παιδιά όλων των 
ηλικιών, στο Μητροπολιτικό 
Πολιτιστικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα.

«Ο Χιονάνθρωπος» του Ρ. 
Μπρίγκς σε ελεύθερη απόδο-
ση της Δήμητρας Μητρέντση, 
είναι μια αφήγηση πλαισιωμέ-
νη μουσικά από καθηγητές και 
μαθητές του Ωδείου και του 
Εργαστηρίου Τεχνών Μουσικό 
Κουτί. 

Μια κρύα μέρα του χειμώνα, 
ένα αγόρι φτιάχνει έναν χιονάν-
θρωπο. Το βράδυ, όταν το μεγάλο ρολόι του τοίχου χτυπά δώδεκα φορές, 
ο χιονάνθρωπος ζωντανεύει. Γνωρίζεται με το αγόρι και προσπαθεί να 
κατανοήσει τον παράξενο κόσμο του παιδικού δωματίου του πριν βγουν 
έξω για μια μαγική βόλτα.

Είσοδος ελεύθερη.



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

1. Την ώρα που τη σκέπαζαν
 χειμερινές νιφάδες
2. κάποια σπιτίσια κλωσσαριά 
με τ’ ανοιχτά φτερά της
3. σκέπαζε τα πουλάκια της 
στην ξέσκεπη φωλιά της,

4. ώσπου το κρύο τ’ ουρανού 
τη σκότωσε, γιατί έξω
5. στο ύπαιθρο αντιμάχονταν τα επουράνια νέφη.
6. Πρόκνη και Μήδεια, ντροπή στον Άδη κάτω που ‘σθε,
7. μάνες εσάς ανθρώπων
8.  να σας διδάσκουν των πτηνών τα ευγενικά τα έργα.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ, 95
1. Χειμερίαις νιφάδεσσι παλυνομένα τιθάς όρνις
2. τέκνοις ευναίας αμφέχεε πτέρυγας,
3. μέσφα μιν ουράνιον κρύος ώλεσεν, ή γαρ έμεινεν
4. αίθριος, ουρανίων αντίπαλος νεφέων.
5. Πρόκνη και Μήδεια, κατ’ Άϊδος αιδέσθητε
6. μητέρες ορνίθων έργα διδασκόμεναι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΣΧΟΛΙΑ
Ο ποιητής Αλφειός ο Μιτυληναίος (εποχή του Ρωμαίου 

αυτοκράτορα Αυγούστου, 1ος αι. π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.) στο επί-
γραμμα Ε.Α., ΙΧ, 95 γράφει για μια κλώσσα που τα αφεντικά 
της την ξέχασαν μια χειμωνιάτικη μέρα έξω στο ύπαιθρο και, 
όταν άρχισαν να την σκεπάζουν οι νιφάδες του χιονιού, εκείνη 
άπλωσε τα φτερά της και αγκάλιασε τα κοτόπουλά της για να 
τα προφυλάξει από το κρύο και την παγωνιά, ώσπου ξεψύχη-
σε η ίδια,

Στη συνέχεια, παίρνοντας αφορμή από την αυτοθυσία της 
κλώσσας μάνας μέμφεται την Πρόκνη και τη Μήδεια, τις μάνες, 
που, ενώ ανήκαν στο ανθρώπινο είδος, φάνηκαν κατώτερες 
από την πουλομάνα, αφού δεν δίστασαν να θυσιάσουν τα παι-
διά τους στο βωμό του εγωϊσμού τους, για να εκδικηθούν τους 
άπιστους συζύγους τους.

Η ΠΡΟΚΝΗ (ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ)
Η Πρόκνη ήταν κόρη του βασιλιά της Αθήνας Πανδίονα. Πα-

ντρεύτηκε τον Τηρέα, βασιλιά της Θράκης και γέννησε έναν γιο, 
τον Ίτυν. Ο Τηρέας ήταν ακόλαστος και δε δίστασε να αποπλα-
νήσει την αδελφή της γυναίκας του τη Φιλομήλα, λέγοντάς της 
ψέματα, και για να μη μπορέσει να μαρτυρήσει το έγκλημά του 
στη γυναίκα του της έκοψε τη γλώσσα.

Όταν όμως παρουσιάστηκε η Πρόκνη και ρώτησε την αδερ-
φή της γιατί δεν μπορούσε να της μιλήσει, η Φιλομήλα την ενη-
μέρωσε με γράμματα σε ένα κέντημα.

Η απιστία του συζύγου της Τηρέα εξόργισε τόσο πολύ την 
Πρόκνη, που πάνω 
στο θυμό της έσφα-
ξε το γιο τους τον Ί-
τυ και πρόσφερε τις 
σάρκες του σε γεύμα 
στον πατέρα του και 
μαζί με την αδερφή 
της τη Φιλομήλα έ-
φυγαν για την πατρί-
δα τους την Αθήνα.

Μόλις αντιλήφθη-
κε ο Τηρέας τί είχε γί-
νει έτρεξε να τις πιά-
σει και να τις σφάξει, 
αλλά, όταν τις πλη-
σίασε, εκείνες παρα-
κάλεσαν τους θεούς 
να τις μεταμορφώ-
σουν σε πουλιά. Οι 
θεοί άκουσαν την 
προσευχή τους και 
μεταμόρφωσαν την 
Πρόκνη σε αηδόνα, 
που συνεχώς θρηνεί 
το γιο της τον Ίτυ, τη 
Φιλομήλα σε χελιδό-

να, που το τιτίβισμά της δεν ήταν κατανοητό στους αρχαίους, 
λόγω κομμένης γλώσσας… Και τον Τηρέα σε έποπα (τσαλαπε-
τεινό), που η φωνή του ακούγεται σαν «πο-πο-πο» (τί έπαθα!).

Η ΜΗΔΕΙΑ (ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ)
Η Μήδεια ήταν κόρη του βασιλιά της Κολχίδας Αιήτη, αδελ-

φή της Χαλκιόπης και του Άψυρτου και ανεψιά της περίφημης 
Κίρκης, απ’ την οποία είχε μάθει την τέχνη της μαγείας. Ερω-
τεύτηκε παράφορα τον Ιάσονα, τον Θεσσαλό ήρωα της Αργο-
ναυτικής Εκστρατείας, τον οποίο βοήθησε με κάθε τρόπο να 
πάρει το «Χρυσόμαλλο δέρας» επειδή της είχε υποσχεθεί ότι 
θα την έπαιρνε μαζί του στην Ελλάδα.

Όταν έφτασαν στην Ελλάδα, ο Ιάσονας της ζήτησε να τον 
βοηθήσει, να εκδικηθεί τον βασιλιά της Ιωλκού, τον Πελία, για 
το φόνο του πατέρα και του αδελφού του, πράγμα που έκανε 
με τα μάγια της η Μήδεια αλλά που είχε και ως συνέπεια τη 
φυγή τους από την Ιωλκό.

Στην Κόρινθο, όπου κατέφυγαν, έζησαν για ένα διάστημα 
ευτυχισμένοι, παντρεμένοι και με παιδιά, ώσπου ο Ιάσονας 
εγκατέλειψε τη Μήδεια για να νυμφευτεί την κόρη του βασιλιά 
της Κορίνθου τη Γλαύκη.

Τότε η Μήδεια, έξαλλη, δεν σκότωσε μόνο την άμοιρη Γλαύ-
κη αλλά και τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει από το γάμο της 
με τον Ιάσονα, για να τον εκδικηθεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπω στην τρα-
γωδία του Ευριπίδη «Μήδεια», που είναι ένα από τα πιο συ-
γκλονιστικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

ΟΤΑΝ ΤΑ ΖΩΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, 

που αποτελεί αδιάσπαστη συνέχεια της Αρχαίας, υπάρχουν 
κείμενα στα οποία ζώα συμβουλεύουν ανθρώπους να κάνουν 
αυτό που πρέπει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημοτικό τραγούδι από το 
Πολυδένδρι των Ημαθιώτικων Πιερίων που έχει τον τίτλο:

ΚΟΥΝΤΗ ΒΟΥΡΓΑΡΑ ΘΕΡΙΖΙΝ
1. Κουντή Βουργαρα θέριζιν σ’ ένα κουντό κριθάρι.
2. Ουργή-ουργή του θέριζιν, ουργή-ουργή του δένει
3. κι στου διμάτ’ ακούμπησιν να κάμει του κουπέλι
4. κι στην πουδά τς του τύλιγιν να πάνει να του χάσει.
5. Κανάν κι δεν ισταύρουνιν, κανάν κι δεν σταυρώνει,
6. μούγκι ‘ν πιρδίκα σταύρουνιν κι την καλημιρνούσιν
7. -Καλημέρα σ’ πιρδίκα μου – Καλώς την την Βουργάρα.
8. Πού πας, Βουργάρα μ’, μαναχιά, πού πας κι δε φουβάσι;
9. τ’ έχεις, Βουργάρα μ’, στην πουδά κι πάνεις 
να του χάσεις;
10. -Έχου, πιρδίκα μ’, του κουπέλ’ κι πάνου να του χάσου.
11. -Ιγώ έχου δικουχτώ πουλιά, δεν πάνου να τα χάσου,
12. ισύ έχεις ένα μουναχό κι πάνεις να του χάσεις;

   Ασπρο κατάλευκο πουλί-
,ολόγυρα πετά το περιστέρι,με 
μια απόχρωση του ρόδινου στο 
χρώμα,όταν το φως της δύσης το 
χτυπούσε,έτσι πολύ που έπεφτε 
παντού.

Τίναζε τα φτερά κι ερχόταν,τα 
άνοιγε ξανά και χάνοταν στον ου-
ρανό. .

Τα εκπαιδεύαν μια φορά και 
πήγαιναν μηνύματα σε μακρυνές 
ακόμα αποστάσεις,γρήγορα,σί-
γουρα,πιστά,ξαναγυρνούσαν με 
μιαν απάντηση στο χέρι,ή δίχως άλλο μήνυμα,επέστρεφαν 
απλά στο σπιτικό τους.

Ποιές άραγε αιτίες βοηθούσαν το μυαλό ν’αποτυπώνει μια 
πορεία,χωρίς ποτέ του να λαθέψει να χαθεί.

Το θαύμαζε πολύ,σαν έρχοταν σιγά σιγά στο παραθύρι 
πάταγε τα ποδάρια του,άνοιγε διάπλατα τα φτερά και κάθοταν,-
χουχούλιαζε μια δυό φορές ήχο γλυκό, γαληνεμένο, εσκόρπιζε 
παντού την ηρεμία.

Το είπαν της ειρήνης το πουλί,έτσι που ήρεμα ερχόταν και 
κάθοταν κοντά,άπλωνε τότε ολόγυρα βαθιά γαλήνη,κι όλοι γυ-
ρεύανε να το χαϊδέψουν λίγο απαλά,κι αφήνοντάς το λεύτερο 
ύστερα να θαυμάσουν,το γρήγορο το πέταγμα στον ουρανό, 
όπου τα όνειρα μονάχα φτάνουν. .

Ανάμεσα στις πεταλούδες,τα σπουργίτια,τόσα χαϊδευτικά 
που είχε δώσει,ήταν και μία περιστέρα πούχε βρει,ήταν φωτιά 
και σάλος,με το πλησίασμα άνάβανε τα στήθια  φλόγες ψηλές 
υψώναν να τον κάψουν.

Ιδια ν’ανοίγει με τα δυό χέρια το κασκόλ να το πετά δεξιά κι 
αριστερά γέρνοντας το κεφάλι πάντα στον ώμο το δεξιό κυτώ-
ντας έντονα σα να προσγειονόταν εκείνη τη στιγμή.

Δεν άραζε σε μια φωλιά,πουλί ελεύθερο χωρίς αφέντη,’εί-
μαστ’ ελεύθεροι εμείς..’ θάρρεψε τούχε πει..

Αγριο τώλεγε αυτός,πετούσε όπου ήθελε,σε όποια αγκαλιά 
τού ανοιγόταν,φώλιαζε λίγο κι έφευγε μετά.

Του έφερνε στο νου τις όμορφες εταίρες της Κορίνθου,κρά-
ταγαν συντροφιά με τη βαθιά τους γνώση,γιατρεύανε πληγές,-
δίναν χαρά με το περιεχόμενό τους,δεν ήταν πρόστυχες,απλά 
ευγενικές,ήταν συμπλήρωμα ζωής γι αυτούς που μπόρεγαν 
ναρθούν κοντά τους ,’ου παντός πλειν εις Κόρινθον..’.

Δε φτάνανε τα πλούτη μοναχά,ήταν και η ποιότητα που μέ-
τραγε στο ταίριασμα μαζί τους. .

Παράξενο,κάθε φορά ,μετά την αναστάτωση γαλήνευε ησυ-
χασμένος,για λίγο χαίροταν μ’αυτό που μπόρεσε να δει κοντά 
του.

Πόσες φορές δε φαίνοταν,κι αντί να ηρεμεί έτσι που δεν τον 
τράνταζε με το πλησίασμά του,τα νεύρα τεντωνόντουσαν,τον 
ενοχλούσαν όλα,έφευγε,δεν άντεχε ακόμα μιάν αναμονή,που 
σίγουρη δεν ήταν.

Αναμοχλεύουν οι καρδιές τα περασμένα καρδιοχτύπια,κά-
που εκεί στην ακροθαλασσιά θαρρεί πως περιμένουν,να βάλει 
εμπρός ξανά τη μηχανή του χρόνου του,στα χέρια να την πά-
ρει,να μην πηγαίνει όπου νάναι και τη χάνει.

Μάταιος κόπος,έρημες ακρογυαλιές,παράξενο δεν πάν εκεί 
συχνά τα περιστέρια.

Αναρωτιότανε γιατί,θα ταίριαζαν με τη γαλήνια της θάλασ-
σας εικόνα,θα μαλακώνανε  των γλάρων τις κραυγές που χάλα-
γαν τον κόσμο..

Κι όταν σηκώνοταν το κύμα αγριωπό,θα πέταγαν να φύγουν 
όσο μακρυά αντέχαν τα φτερά να πάνε,όσο πολύ κρατούσαν οι 
ελπίδες ζωντανές..

Τάχα γιατί δεν έρχονταν εκεί τα περστέρια, να περπατήσου-
νε στην άμμο τη ζεστή,τη θέρμη της να νιώσουν.

Είπε θα έμενε παντοτεινά επάνω στο βουνό του,εδώ τα 
περιστέρια βρίσκονται πολλά κι ανάμεσα σ’αυτά η κάτασπρη 
εκείνη λεύτερη περιστέρα,τη ρόδινη απόχρωση στο φως ν’α-
ντανακλά,θαρρείς χαμογελώντας ή σκυθρωπή να προσπερνά,-
πατώντας τις παλιές πληγές ακόμα να πονάνε.. 

Ακόμα μια φορά εκεί που δεν περίμενε στον εαυτό του βου-
τηγμένος,κάθοταν και ψαχούλευε να βρει μια μουσική να τον 
γυρίσει πίσω στη χαρά,άλλων στιγμών ωραίων,ακόμα και τη 
λιγοστή που τούχε δώσει,πέταξε ξαφνικά μπροστά του μ’ένα 
μισοχαμόγελο μάζεψε τα φτερά. .

Ηταν καιρός εκείνη η συνήθεια είχε χαθεί μαζί της,δεν ήθελε 
να μάθει το γιατί, ανέβαλε απλά..

Ξεσηκωμός σαν που εκόντευε να ξεχαστεί,όλη αυτή ην πά-
λη του σε μια στιγμή να σβήνει,και ναν’ ο ίδιος πάλι..

Μια σπίθα χρειάζοταν μια τόση δα φλογίτσα,κι άναβε η φω-
τιά φούντωνε το καμίνι,ολάκερος να ψήνεται και να πονά.

Τσουρουφλισμένα αισθήματα μαδιόνταν στον αέρα που 
άφηνε το πέρασμα ανοίγοντας κενό,όλο να τον χωρέσει,κι άντε 
ξανά να το γεμίζει απ’την αρχή.

Πού νάβρει περιστέρια λεύτερα μαζί το όνειρο που ξύπναγε 
ξανά να αγκαλιάσουν,και πώς ετούτη τη φορά να βγουν αληθινά..

Απ’την καρδιά του έβγαινε  ήταν πολύς καιρός,με βαρεμένο 
το κορμί και την ψυχή του άδεια..

Ασπρο,κατάλευκο πουλί ολόγυρα πετά το περιστέρι με μιαν 
απόχρωση του ρόδινου στο χρώμα όταν το χτύπαγε το φως 
της δύσης,έτσι που έπεφτε παντού ολόγυρά του,κι όμως ακόμα 
μια φορά γελάστηκε,δεν ήταν πουθενά.
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Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

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

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό1112-2017 μέχρι17-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πάνω από 120 ήταν οι πολί-
τες που προσήλθαν για την 
απόκτηση διπλώματος οδή-

γησης γεωργικού μηχανήματος, στις 
εξετάσεις που πραγματοποίησε η Π.Ε 
Ημαθίας, το πρωί της Παρασκευής 
8ης Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάου-
σας.

Οι εξετάσειςπεριλάμβαναν σήματα και μη-
χανολογίακαιοδήγησηστοναύλειοχώροτου
ΑΣΝ. Με δήλωση του ο αντιπεριφερειάρχης
ΗμαθίαςΚώσταςΚαλαϊτζίδης ευχαρίστησε τον
πρόεδροτουΑΣΝ,ΚώσταΤαμπακιάρη,γιατην
παραχώρηση των εγκαταστάσεων, τον πρό-
εδρο τουΑγροτικού Συλλόγου Γεωργών Νά-
ουσας, ΜάκηΑντωνιάδη, για την άψογη συ-
νεργασία στην διενέργεια των εξετάσεων, του
προϊστάμενο κ. Βασίλη Παλουκίδη και τους
εξεταστές του ΓραφείουΑγροτικού Εξηλεκτρι-
σμού και Εκμηχάνισης Γεωργίας τηςΔιεύθυν-

σηςΑγροτικήςΟικονομίας και Κτηνιατρικής της
Π.ΕΗμαθίας,πουδιενέργησαντιςεξετάσειςστον
τόπο των αγροτών τηςπεριοχής και όλους τους
συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι παράγουν την ε-
ξαγωγική υπεραξία τηςΗμαθίας, όπως είναι το
ροδάκινοκαιταάλλααγροτικάμαςπροϊόντα.

Πάνωαπό120διπλώματαοδήγησηςγεωργικού
μηχανήματος,δόθηκαναπότηνΠ.ΕΗμαθίας

Φαρμακεία
Σάββατο 9-12-2017

08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

08:00-14:30ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

08:00-14:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ
10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

14:30-20:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟ-
ΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-01:00+ διαν.ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΕΡΙΩΝ3123310-26914

Κυριακή 10-12-2017
08:00-14:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
14:30-20:30ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ

15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931
19:00-01:00 + διαν.ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ23310-23200

Δευτέρα 11-12-2017
14:30-20:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
14:30-20:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649
19:00-01:00+διαν.ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
τηςΒέροιας(Κεντρική5
-δίπλαστοΕπιμελητή-
ριο), μεπατάρι30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά-

φι 12 στρ. στο δρό-
μο Βέροια-Λαζοχώρι,
σε παραγωγή ρόδια
8 ετών, 960 δένδρα,
με 25 τόνους παρα-
γωγής ,  περ ίφραξη ,
ν ε ρ ό .  Τη λ . :  6 9 8 4
704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
με ροδάκινα και πο-
μώνα στην άσφαλτο
7.500 τ.μ., κοντάστην.
Αγ.Μαρίνα καιΑγ. Γε-
ώργιο. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα

με ροδακινιές (δένδρα
7ετίας) με πομώνα, ε-
κτάσεως 10.500 τ.μ.
εντός συνοικισμού Κυ-
δωνοχωρίου (ΜΟΥΣΤΑ-

ΛΙ). Τηλ. επικοινωνίας:
23310 23184, 6976
631156,6977511373.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
κέντρο,Αστικά, γκαρ-
σονιέρα 3ου ορόφου,
δωμάτ ιο ,  σαλοκου-
ζ ί να ,  μπάν ιο ,  ανα-
καιν ισμένη,  ατομική
θέρμανση πετρελαί-
ου ,  α ι ρ  κον τ ίσ ι ον ,
πλήρως επιπλωμένη,
ευχάριστη, φωτεινή.
Ενο ίκ ιο  180,00 ευ-
ρώ.Μεσιτικό γραφείο
« ΣΤΟΧΟΣ» .  Τη λ . :
23310 68080,  6973
735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ  της
πολυκατοικίας Παστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-
άζετα ι  γκαρσονιέρα
1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη
και έχει εγκατάσταση
γραμμή Internet, κε-
ντρικήθέρμανση,T.V.,
κλιματιστικό, ηλ. κου-
ζινάκι με φούρνο, ψυ-
γείο κ.λπ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-
λοκαίνουργιο studio 35
τ.μ.πλήρωςεπιπλωμέ-
νο και εξοπλισμένο με
τηλεόραση, κλιματισμό,
ηλ. θερμοσίφωνα,Wi-
Fi, θέση πάρκιγκ και
πλυντήριοσενεόδμητη
οικοδομή, στο κέντρο
της Βέροιας. Πληρο-
φορίες στο τηλ : 6948
457059.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

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

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

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 
MINERVA ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΑ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
.ΓνώσειςΗ/Υ
.Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηεπιθυμητή
.Ηλικίαέως35ετών
ΒιογραφικάστοEmail:v-mamoli@minerva.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδοτη-
μένοσυνεργείοOPEL,
πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-
πωλείοστηΒέροια, με
σταθερήπελατεία.Τηλ.:
6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρ ία
ή κύριος για φροντί-
δα  κα ι  περ ιπο ίηση
ηλ ικ ιωμένου .  Τηλ . :
23310 25176 & 6998
027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
από εταιρία αυτοκι-
νήτων για το τμήμα
ανταλλακτικώνμεπο-
λύ καλή γνώση Η/Υ,
αγγλικών και γνώσεις
μηχανολογίας. Τηλ.:
23310 62780 & 6978
770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κρε-
οπωλείο στη Βέροια,
κρεοπώλης για πλήρη
εργασία. Τηλ. επικοι-
νωνίας:2332041875 /
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Νοση-
λευτής για ΜΕΤΑΚΙ-
ΝΗΣΗ και φροντίδα
κυρίας με σοβαρό κι-
νητικό πρόβλημα, με
καροτσάκι μεταφορικό
μέσο θα εκτιμηθεί.Τηλ
επικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-
ΤΩΝ ζητείται άνδρας
από 22 έως 40 ετών,
δίπλωμα οδήγησης Γ΄
κατηγορίας,γνώστηςχει-
ρισμούκλαρκ.Τηλ.: επι-
κοινωνίας:6976777999.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
εργασία σε sport cafe
σανσερβιτόραγιαπρω-
ινήήαπογευματινή ερ-
γασία,στοκέντροτηςΒέ-
ροιας.Τηλ.:6998027990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαμε
μεταφορικόμέσογιακα-
φέουζερίστοΜακροχώ-
ριαπέναντιαπότοπαλιό
κρατικόΚΤΕΟ,γιααπο-
γευματινές ώρες από
4.00μ.μ.έως01.00μ.μ.
Τηλ.:6977755040,6983
469968&2331041541.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-

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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ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται
κοπέλες για εργασία.Τηλ.:
6984472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία

μονογονικής οικογένειας,
ζητάει εργασία, γιαφύλαξη
ηλικιωμένων και καθαρισμό
σπιτιών. Τηλ.εφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για

φύλαξη μωρού ή καθαρί-
στριασεσπίτι και γραφεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων &
καθαρισμασπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜαθημα-

τικόςμεπολυετήπείραπα-
ραδίδει μαθήματα για όλα
τα επίπεδασε μαθητές Γυ-
μνασίου,ΛυκείουκαιΕΠΑΛ.
Αναλαμβάνει προετοιμασία
για τιςΠανελλαδικές εξετά-
σεις. Τιμές λογικές. Τηλ.:
6936679430.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣμεφροντιστηριακήπεί-
ρα και ειδικότηταστηνΈΚ-
θεση, παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητέςΔη-
μοτικού, Γυμνασίου,Λυ-
κείου,μεμονωμένακαισε
γκρουπάκια. Τιμές προ-
σιτές.Τηλ.:6973707829.

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει
μαθήματα σεπαιδιάΔη-
μοτικού-Γυμνασίου. Τι-
μέςπροσιτές.Τηλ.: 6934
840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές
δημοτικού, γυμνασίου και
λυκείου. Τιμές προσιτές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6976
802836.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε ξοπλ ι -

σμός καφετέριας (καφετιέ-
ραASTORIAMONH),πλυ-
ντήριο πιάτων (DIHR-Ιτα-
λικό), φραπιέρα (επαγγελ-
ματ ική-βαρέως τύπου),
τοστιέρα (επαγγελματική

2  εστ ιών) ,  2  στρογγυ-
λά τραπέζια, 7 καρέκλες
(με κουπαστή) και 8 ψηλά
σκαμπό. Πωλούνται σε τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 6974
867093.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

Κωδ.24183ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα
45τ.μ.,κατασκευή2002,1υ/δ,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,νεόδμητη,μεκαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματακαιδιπλάτζάμια,
σίτες ,διαθέτειμίαντουλάπα,έχειαυτόνομη
θέρμανσημεογκομετρητέςκαικλιματιστικό ,
ενεργειακήςκλάσηςΔ΄,ενοίκιο160€,Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-

καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:210€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

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

Κωδ:23211 -ΤριπόταμοςΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ. ισόγειαμεμι-
κρήαυλήδικήτης .Είναιδύοεπιπέδωνκαι
αποτελείταιαπόΣαλονοκουζίναστο ισόγειο
μεμπάνιοκαι2υπνοδωμάτιαμεμεγάλοχωλ
στονόροφο.Είναικατασκευασμένητο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
μίααποθήκη,ΤζάκικαιΗλιακόθερμοσίφωνα
-Τιμή:220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχεί-
ρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι κατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκε το1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

Κωδ.22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ
ανακαινισμένογραφείο37τ.μ.έναςμεγάλος
ενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίςασανσέρ,η
θέρμανσητουμεκλιματιστικότοδεμίσθωμα
τουστα180€.

Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα230€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970, Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:23665-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας33τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
.Είναικατασκευασμένοτο1974-Τιμή:180€.

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

ΕΛΗΑ,ενοικιάζεταισπάνιο ισόγειοκατά-
στημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνακαισίγουρα
εξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδικήςεμπορικό-
τητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπολύκαλήτιμή,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα2.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13556 -ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας106 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Αποθήκη,Τέντες,Διπλάτζάμια,Ηλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

Κωδ:13696 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας112τ.μ.στον3
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,

Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1971καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΑσφαλείαςμετρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Διπλάτζάμια-Τιμή:75.000€.

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικής επιφά-
νειας125 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχειανελκυστήραυδραυλικόκαιπάρκινγκπυ-
λωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτεςκαι
Διπλάτζάμια-Τιμή:169.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςε-
πιφάνειας70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1968καιδιαθέτει
ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη ,Κήπο-Τιμή:
20.000€.

Κωδ:13743 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότηταΜονοκατοικίαεπιφάνειας85
τ.μ.οκάθεόροφος,2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,2Μπάνια
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1954και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,τακουφώματατηςσυνθετικάμε
διπλάτζάμια ,Πάρκινγκ,ΑποθήκηκαιΚήπο,
A/C,Τιμή:140.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικής επιφάνειας420 τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.

ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματικήστέ-
γηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλήρη
εξοπλισμόκαιμεάδειαενεργή95τ.μ.,καθ.και
105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4χώροι,2ος
όροφος,ανακαινισμένοεκβάθρων,σεπολύκα-
λήκατάστασημεκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματακαιμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουρ-
γικοίκαιηθέρμανσηανεξάρτητη,ηπρόσβαση
τουάνετη,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύο
WC,εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατο
σημείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70, Ισόγειο, εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλή τιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€ ευ-
καιρίαπολύσπάνια.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13678-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙυπόγειος
χώροςκατάλληλοςγιακατάστημαηαποθήκη
,συνολικήςεπιφάνειας330τ.μ.Ημιυπόγειο.
Τιμή:120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΡΑΧΗ, πωλείται χωραφοοικόπεδο σε

προνομιακήθέση 4.300τ.μ.,μεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρικό, κατάλ-
ληλογιαανέγερσηβίλας,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή40.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπό-
δειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο, τιμή
28.000€,

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ: Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά  9.700 τ.μ., μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-

λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο ,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήεί-
ναι83000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησης
τουαπό80.000€τώραμόνο40.000€ευκαιρία.

ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικόπεδογωνιακό
μεαπεριόριστηθέα,μεγέθους419τ.μ,κτίζει
336τ.μελαφρώςεπικλινές,ηδετιμήτουστις
125.000€.

Κωδ.13171ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,μοναδικήευ-
καιρίαπωλείταιοικόπεδο618τ.μ.,μεσ/δ0,8
καιμε28μφάτσασεπολύωραίοσημείο,τιμή
μόνο90.000€Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόσημείοκαιμε
θέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείταιοικόπεδο
1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.Μπορεί
ναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο130.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ 13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105256 -ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣΚέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχείρησησυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1975και
ανακαινίστηκετο2010.-Τιμή:40.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.ΑποτελείταιαπόΣαλονοκουζίνα,και
μπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμε κλιματιστικόκαιθερ-
μοπομπό ,Κουφώματακαινούργια ,A/C,με
έπιπλακομπλέκαιΗλ.Συσκευές,Διπλάτζά-
μια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπο-
λύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού
.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:13678-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙυπόγειος
χώροςκατάλληλοςγιακατάστημαηαποθήκη
,συνολικήςεπιφάνειας330τ.μ.Ημιυπόγειο.
Τιμή:120.000€.

Κωδ:23626-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικό τουWC.
Τιμή:340€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗ-
ΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
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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.

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

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

γοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

Λογιστής-φοροτεχνικός
Α΄τάξεως

με μακρόχρονη εμπειρία
(ως προϊστάμενος λογιστηρίου 

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

Αγρ. Συν/σμών, επίβλεψη / μερική 
απασχόληση.

Τηλ.:6940891007
&2331400791

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

Περιγραφή θέσης:
Υποστήριξη τμήματος εξα-

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

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

Υπ.EπικοινωνίαςΚιομουρτζίδουΑναστασία

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

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

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

Αποστολήβιογραφικών:Greencontrol2@gmail.com
ήΠΡΑΣΙΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣ, 10ο χλμΒέροιας-ΣκύδραςΤ.Κ
59035,ΤΘ50.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ, τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριοοροφ/σμα3ΔΣΔΚΑ.Θ,Θεακαιαερα
80τ.μ150000€
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.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο01000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεεπιτραπεζιαστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

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

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

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

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΗΤΑ

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

Η  ε τ α ι ρ ί α
«AGROMA» ΠΕ-
ΤΚΟΣΚΣΙΑΟ.Ε.
ζητάει  εργατικό
προσωπικό με ει-
δικότητατεχνίτη-η-
λεκτροσυγκολλητή.Απαραίτητηπρουπόθεση:

-Εργασιακήεμπειρία
-Hλικίαεως45ετών
Στοιχεία επικοινωνίας 23310-27100/27101 & info@agroma.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕσεάσπροχρώμα,με
στρώμακαιυφασματάκιαπρο-
στατευτικά,σχεδόναχρησιμο-
ποίητο.Τιμήευκαιρίας150,00
ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως 70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-
μος με ανώτερη μόρφωση
ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώσεις,
φτωχειά, για σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-
ρία μέχρι 50 ετών για σο-
βαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

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

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Απότηνεταιρία IDECOABEστηνΚουλούραΗμα-
θίας ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣ για μόνιμη απασχόληση με
απαραίτηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

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

ΟΓΡΑΦΙΚΟ»

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



PΤι γλώσσα τα τουρκικά ε; 
Σαν να μιλας μπουκωμένος με 
μπακλαβά...

PΌχι ότι έχω δοκιμάσει...

PΓι’ αυτό κι εμείς από εδώ 
και μπρος μόνο μελομακάρονα, 
κουραμπιέδες και ρεβανί. Μπα-
κλαβά μόνο για σβήσιμο.

PΈμαθα επίσης ότι το χαρ-
τζιλίκι είναι τουρκική λέξη. 
Τώρα κατάλαβα γιατί η μάνα 
μου μικρό μού απαντούσε: Άι 
σιχτίρ!

PΟύτε ένας δεν βρέθηκε να 
ρωτήσει τον Ταγίπ τον Μεγα-
λοπρεπή πώς τα καταφέρνουν 
στη χώρα και έχουν τόσο επιτυ-
χημένα τούρκικα σίριαλ.

PΤαγίπ ο απρεπής.

PΔιάλογος κρυοσεξουαλικός:

-Πες μου μωρό μου τι φοράς;
-8 φλοκάτες και μια προβιά…
-Με αναστάτωσες!

PΠάντως το πιο κοντινό 
που κάνω σε σπαγγάτο είναι 
το σπαγγέτι.

P (Λες να παρεξηγήσει αν 
ξαναπάρω δεύτερη μέρα συνε-
χόμενη; Τι θα νομίσει για μένα; 
Ντρέπομαι. Καλά θα πάρω...) 
«Ναι, καλησπέρα, να κάνω μια 
παραγγελία;»

PDum spiro spero. Όσο 
ζω πείζω.

PΣτη φορολογική μου δήλω-
ση φέτος ως κύριο εισόδημα 
έβαλα τα ψιλά που πέφτουν α-
νάμεσα στα καθίσματα του αυ-
τοκινήτου.

PΤο πιο κοντά σε μοντέλο 
που έχω πάνω μου είναι που 
θέλω παγκόσμια ειρήνη.

PΗ άλλη πήρε λέει 5 κιλά 

στην εγκυμοσύνη. Η αγάπη πή-
ρε τόσα μόνον αυτόν τον Δεκέμ-
βριο.

PΞέρετε καμιά γρήγορη δί-
αιτα που να τελειώνει σε 2 
ώρες;

PΞέρεις πως βρήκες τη γυ-
ναίκα της ζωής σου όταν σου 
αρέσουν περισσότερο οι φακές 
που μαγειρεύει εκείνη, παρά της 
μάνας σου.

PΤο ανθρώπινο σώμα έχει 
206 κόκκαλα. Εγώ που γίνο-
μαι κόκαλο όταν με μαλώνει η 
αγάπη, λες να έχω 207;

PΞέρετε τι έχω επιθυμήσει; 
Λεφτά.

PΕδώ υπάρχει υπουργός 
Ανάπτυξης στην Ελλάδα… 
Γιατί να μην υπάρχει Άγιος 
Βασίλης;

PΚαι:
Γυρνάει μια ξανθιά απο το 

σούπερ μάρκετ και βλέπει τον 
άντρα της λαχανιασμένο και ο-

λόγυμνο στο χα-
λί. Τρέχει κοντά 
του και τον ρω-
τάει:

-Άνδρα μου, 
τι σου συνέβη;

-Κάνε γρή -
γορα γυναίκα, 
λέει αυτός, είναι 
καρδιακή προ-
σβολή!

Τρέχει η ξαν-
θια στο τηλέφω-
νο να ειδοποιή-
σει το 166, όταν 
έρχεται ο μικρός 
της γιος ο Γιαν-
νάκης και της 
λέει ψιθυριστά:

- Μ α μ ά !  Η 
κ α θ α ρ ί σ τ ρ ι α 
κρύβεται γυμνή 
μεσα στην ντου-
λάπα!

Τ ρ ε χ ε ι  ά -
ρον-άρον η ξαν-
θιά, ανοίγει την 
ντουλάπα, βλέ-
πει την καθαρί-
στρια και αρχίζει 
να φωνάζει:

-Καλά μωρή, 
ο άντρας μου 
παθαίνει καρ-
διακή προσβολή 
κι εσυ παίζεις 
γυμνή κρυφτό 
με  τα παιδ ιά 
μου;

Κ.Π.
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