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ΙΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡ
+ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ

Η προοπτική
της μεταποίησης
Έχουν, πραγματικά, ενδιαφέρον τα στοιχεία της
μελέτης που έκανε ο ΣΒΒΕ με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. που
αποτυπώνει την κατάσταση της βιομηχανίας στην
Βόρεια Ελλάδα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν
στη βιομηχανική πολιτική της περιοχής. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι παρά την κρίση, η μεταποίηση είχε μια
σταδιακή ανάκαμψη από το 2010 και μετά, ενώ ένα
σημαντικό μέρος της μελέτης αναφέρεται και στην
αποβιομηχάνιση η οποία χτύπησε την Βορ. Ελλάδα
λόγω της δραματικής συρρίκνωσης κλάδων, όπως η
κλωστοϋφαντουργία και η ένδυση, το ξύλο και το
έπιπλο, οι εκδόσεις, οι γραφικές τέχνες κ.λπ.
Παρ’ όλα αυτά εντύπωση προκαλεί ότι η Ημαθία και
η Πιερία είναι οι δύο νομοί της Κ. Μακεδονίας με το
μεγαλύτερο ποσοστό ενεργών επιχειρήσεων (76% και
77% αντίστοιχα). Και κάνει αίσθηση διότι η περιοχή
της Νάουσας με την κλωστοϋφαντουργία έχει πλέον
“μηδενική βιομηχανία” στον τομέα που κάποτε ήταν το
βραύ χαρτί της περιοχής.
Όπως φαίνεται, αυτό που «σηκώνει» σήμερα το Νομό
είναι η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Κι αυτό,
διότι – όπως λέει και ο πρόεδρος της ΕΚΕ – το σύνολο
των προϊόντων μας, πάνε στο εξωτερικό.
Εάν λοιπόν υπολογίσει κανείς και τον μεγάλο όγκο
των αγροτικών προϊόντων της Ημαθίας, που σημαίνει
ότι η πρώτη ύλη υπάρχει σε αφθονία, θα μπορούσε
ο Νομός μας να έχει μία σημαντική προοπτική και
ανάπτυξη εκμεταλλευόμενος τον πρωτογενή τομέα. Κι
εδώ είναι το κλειδί… Υπάρχει μία σοβαρή πολιτική σε
βάθος χρόνου και μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο η
Ημαθία στην πρωτοπορία της αναπτυξιακής δυναμικής
της χώρας για την επόμενη δεκαετία;
Ερωτήματα που μπαίνουν συχνά, αλλά κάποτε πρέπει
να απαντηθούν σοβαρά και επί του πρακτέου!

Πόση δύναμη χρειάζεται για να
σηκωθεί αυτό το καπάκι!!
‘’Εθελοντές για την καθαριότητα’’

Την πίτα τους έκοψαν χθες το μεσημέρι στο Μεϊντάνι Βέροιας, οι δικαστικοί υπάλληλοι Ημαθίας, σε μια γιορτινή και
χαρούμενη ατμόσφαιρα, με κέφι, καλό φαγητό, μουσική και χορό και μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων από τις υπηρεσίες
όλου του Νομού.
Την εκδήλωση τίμησαν ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Φ. Καραβασίλης, ο πρώην πρόεδρος Αλ. Τσαχουρίδης, ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Νίκος Ζαμπάκας και δικηγόροι, μέλη του Συλλόγου.
Ευχάριστη έκπληξη όμως ήταν η παρουσία του συνταξιούχου πλέον, από τους παλαιότερους και αγαπητότερους δικηγόρους της Ημαθίας, κ. Τάσου Βαρσαμίδη, τον οποίο υποδέχθηκαν όλοι με χαρά, εκτίμηση και χειροκρότημα, όταν δια
μικροφώνου τους είπε ότι μπορεί να βγήκε στη σύνταξη αλλά δεν τους ξεχνάει!
Το φλουρί της πίτας που αντιστοιχούσε σε δωροεπιταγή 100 ευρώ για ηλεκτρικά είδη, κέρδισε η Μαριάνθη Κατσαβού,
από την Εισαγγελία, η οποία τη διέθεσε αμέσως στην «Πρωτοβουλία για το Παιδί».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Κυριωτίσσης
για τη γιορτή της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή
της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη
διάρκεια αθλητικού φεστιβάλ εν όψει της
γιορτής της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, στη
Βέροια αύριο   Κυριακή, η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε από τις 16:30΄ έως
τις 21:30, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης, πάσης
φύσεως οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της οδού Κυριωτίσσης  και ειδικότερα στο τμήμα της οδού από τη συμβολή
της με την οδό Ρήγα Φεραίου έως τη
συμβολή της με την οδό Ελευθερίας.
Επίσης την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, επί της
οδού Ειρήνης και ειδικότερα στο τμήμα
της οδού από τη συμβολή της με την οδό Κυριωτίσσης έως τη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
Κατά τη διάρκεια του αθλητικού φεστιβάλ, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς.
Εξαιρούνται τα οχήματα  έκτακτης ανάγκης.

Στη δημοσιότητα λίστες με φοροφυγάδες
για απόκρυψη μεγάλων ποσών εισοδήματος
Φοροδιαφυγή εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)που ολοκληρώθηκαν κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2018. Πρόκειται μεταξύ άλλων για απόκρυψη μεγάλων ποσών εισοδήματος από γιατρούς, δικηγόρους,
πολιτικούς μηχανικούς αλλά και
συνταξιούχους.
Επίσης, μεγάλα λαβράκια φοροδιαφυγής «ψάρεψε» η ΑΑΔΕ
στον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, στην εστίαση, στα
πρατήρια καυσίμων, στο λιανικό
και χονδρικό εμπόριο, ενώ σε
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
Μάλιστα τις σημαντικότερες υποθέσεις των στοχευμένων αυτών ελέγχων που διενήργησαν τις Υπηρεσίες Ερευνών
και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων με ανακοίνωσή της τις έδωσε η ΑΑΔΕ στη δημοσιότητα, κατά κατηγορίες.
Από τη λίστα, μία περίπτωση αφορά στην Ημαθία (ως Νομός Βέροιας μάλιστα αναφέρεται) και πρόκειται για απόκρυψη εισοδήματος, από επαγγελματία, ύψους 562.203,50 ευρώ κατά την χρήση του 2012.

του Σαββατοκύριακου

Πρώτη δημόσια ομιλία
του υποψήφιου για τον
Δήμο Αλεξάνδρειας
Μιχάλη Χαλκίδη
Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, στις 6
το απόγευμα, στο
«Αρχοντικό,» στη
Μελίκη, θα κάνει την
πρώτη δημόσια ομιλία του, ο υποψήφιος
δήμαρχος Αλεξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης για θέματα του
Δήμου.

Χρήστος Αντωνίου: Μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου οι πληρωμές για ζημιές από τις
βροχοπτώσεις και πλημμύρες 2014-2015
Με δελτίο Τύπου ο Βουλευτής Ημαθίας Χρήστος Αντωνίου, ενημερώνει τους αγρότες,
ότι οι πληρωμές ΠΣΕΑ για τις
ζημιές που υπέστη το φυτικό
τους κεφάλαιο από τις έντονες
βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα των ετών 20142015, θα καταβληθούν μέχρι
τέλους Φεβρουαρίου 2019.
Αυτό διαβεβαίωσε τον βουλευτή ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ
Φάνης Κουρεμπές σε προχθεσινή τους επικοινωνία.
«Οποιαδήποτε άλλη φημολογία (περί κινδύνου απώλειας
των αποζημιώσεων) στερείται αλήθειας και δεν έχει βάση»,
δλώνει οκ. Αντωνίου προσθέτοντας ότι κατατίθενται και τα
χρήματα για πληρωμές αποζημιώσεων από βροχοπτώσεις
στα πρώιμα κεράσια και από παγετούς και ανεμοθύελλες
(ακτινίδια) των πρώτων μηνών του 2018, συνολικού ποσού,
για το Ν. Ημαθίας, 244.116 ευρώ.
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Τον προστάτη τους Άγιο Τρύφωνα
τίμησαν χθες αγρότες
και αμπελουργοί της Νάουσας
-Προβληματισμένος ο Γ. Φουντούλης για τις ετικέτες των
κρασιών με γεωγραφική ένδειξη «Μακεδονικό»

Εμφανώς προβληματισμένος, ο πρόεδρος
του ΑΑΟΣ Vaeni Γιώργος Φουντούλης για το
ζήτημα της κατοχύρωσης των ετικετών με γεωγραφική ένδειξη ‘Μακεδονικό’, όπως τα κρασιά
της ζώνης Νάουσας και της βόρειας Ελλάδας,
στην κοινή δεξίωση με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Νάουσας για τη γιορτή του προστάτη αγροτών
και αμπελουργών Αγίου Τρύφωνα, το πρωί της
Παρασκευής στο ξενοδοχείο ‘Βέρμιον’ στον Άγιο
Νικόλαο.
Ο κ. Φουντούλης, ανέφερε ότι ναι μεν η κυβέρνηση καλώς απέσυρε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, ωστόσο η συμφωνία των
Πρεσπών οδηγεί στην απόγνωση τα οινοποιεία, που καλούνται να δώσουν ποσά 50.000 ως
80.000 ευρώ το καθένα για να κατοχυρώσουν τα
κεκτημένα με τις ετικέτες τους, την ίδια ώρα που
οι γείτονες ξεκίνησαν πόλεμο και χρησιμοποιούν
το ‘makedon’.
Στις συνεχιζόμενες δυσκολίες από το ρώσικο
εμπάργκο και εντεύθεν είχε σταθεί νωρίτερα στον
δικό του χαιρετισμό ο Κώστας Ταμπακιάρης, ευχόμενος καλύτερες συνθήκες τη νέα χρονιά και
καλύτερες αποδώσεις στους παραγωγούς.
Στην τελετή παραβρέθηκαν: οι βουλευτές Φρόσω Καρασαρλίδου και Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης,
ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, ο περιφερειακός σύμβουλος Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ο
αντιδήμαρχος Δώρης Καρανάτσιος, οι υποψήφιοι
δήμαρχοι Ίλια Ιωσηφίδου και Θωμάς Τσουκαλάς, ο πρόεδρος της ΕΚΕ Κώστας Αποστόλου,
ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νάουσας Κώστας Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου
Νάουσας Μάκης Αντωνιάδης κ.ά.

Τροποποίηση του κανονισμού
Από τις 2.30 μ.μ. μέχρι τις 4.30 μ.μ.
ο καθαρισμός της λαϊκής
αγοράς Βέροιας κάθε Τρίτη

Συνελήφθη συμμορία 4 ατόμων
για τη ληστεία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ
της Αλεξάνδρειας και την απόπειρα
ληστείας σε βενζινάδικο

-Τις ώρες αυτές απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση οχημάτων

Με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας (αρ. αποφ.
961/2018) έγινε τροποποίηση
στον Κανονισμό Ωραρίου Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Βέροιας για την εύρυθμη λειτουργία
της αλλά και τον ασφαλή καθαρισμό των οδών από το προσωπικό της υπηρεσίας Καθαριότητας.
Όπως ενημερώνει ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, στην παραπάνω απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπεται από τις 14.30΄η έναρξη καθαρισμού των χώρων της Λαϊκής
Αγοράς, όπου έχει ολοκληρωθεί
η αποχώρηση των μικροπωλητών, ενώ από τις 15.00΄ (ορισθείσα ώρα αποχώρησης του συνόλου των οχημάτων των μικροπωλητών) έως τις
16.30΄, ο καθαρισμός επεκτείνεται στο σύνολο του χώρου, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η αποκομιδή των
απορριμμάτων με απορριμματοφόρο όχημα.
Οι οδοί στις οποίες αναπτύσσεται η Λαϊκή Αγορά (από τη συμβολή της οδού Θερμοπυλών με την οδό
Βλάχων Ηρωίδων έως την συμβολή της οδού Θερμοπυλών με την οδό Ακροπόλεως, από την αρχή της οδού
Τραπεζούντος έως την συμβολή της με την οδό Αμισού και από την συμβολή των οδών Θερμοπυλών & Τσελέπογλου έως την συμβολή των οδών Τσελέπογλου & Ζευγού) κατά τις παραπάνω ώρες θεωρούνται πεζόδρομοι και
απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση οχημάτων, εκτός εξαιρέσεων όπως τα οχήματα του στρατού και των
κρατικών υπηρεσιών (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά, κλπ) λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Στη περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) για την κυκλοφορία οχημάτων σε πεζόδρομους.

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του
Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, είχε ως
αποτέλεσμα την εξιχνίαση ληστείας και απόπειρας ληστείας, που έγιναν το τελευταίο διάστημα
από συμμορία 4 ατόμων στην Ημαθία.
Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας από 16
έως 22 ετών, οι οποίοι εντοπίσθηκαν μετά από
συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών την
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, το πρωί και συνελήφθησαν.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για
σύσταση συμμορίας, ληστεία και κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και
ναρκωτικών.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου
2019, ενεργώντας από κοινού, ακινητοποίησαν
με την απειλή όπλου ιδιοκτήτη και υπάλληλο
καταστήματος - πρακτορείου στην Αλεξάνδρεια
Ημαθίας και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των
2.000 ευρώ περίπου.

Στο πλαίσιο των ερευνών και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ημαθίας, εντοπίσθηκαν τα 4 άτομα
και συνελήφθησαν.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία
ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο που κατείχε
παράνομα, γεμιστήρας πιστολιού, 3 μαχαίρια
και μικροποσότητα κάνναβης. Επίσης κατασχέθηκε και το όχημα ιδιοκτησίας του, που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους.
Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι
τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Ιανουαρίου
2019, ενεργώντας από κοινού, αποπειράθηκαν
με την απειλή όπλου να αφαιρέσουν χρηματικό
ποσό από πρατήριο υγρών καυσίμων στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε
βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Βέροιας.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έκφραση της Ψυχής
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Τολμάς να κοιτάξεις
κατάματα το φόβο σου;»
Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας
«Όταν μεγάλωσε ο πατέρας του του είπε:
«Παιδί μου, δε γεννιόμαστε όλοι με φτερά.
Μπορεί να μην είσαι υποχρεωμένος να πετάξεις,
νομίζω όμως πως είναι κρίμα να μείνεις μόνο στο
περπάτημα αφού έχεις τα φτερά που ο καλός Θεός σου έδωσε.»
«Μα δεν ξέρω να πετάω» απάντησε ο γιος.
«Σωστά…» είπε ο πατέρας. Και περπατώντας, τον πήγε ως το χείλος του γκρεμού, στο
βουνό.
«Βλέπεις γιε μου; Το κενό. Όταν θελήσεις να
πετάξεις, θα έρθεις εδώ θα πάρεις βαθιά ανάσα,
θα πηδήξεις στην άβυσσο και απλώνοντας τα
φτερά σου θα πετάξεις».
Ο γιος αμφέβαλλε.
«Κι αν πέσω;»
«Ακόμα κι αν πέσεις, δε θα σκοτωθείς. Οι
λίγες γρατζουνιές θα σε κάνουν πιο δυνατό στην
επόμενη προσπάθεια» αποκρίθηκε ο πατέρας.
Το παιδί γύρισε στο χωριό να δει τους φίλους
του, τις παρέες του, όλους εκείνους που είχε
συντρόφους στην πορεία της ζωής του. Οι πιο
στενόμυαλοι του είπαν:
«Είσαι τρελός; Για ποιο λόγο; Ο πατέρας σου
είναι μισότρελος… Για ποιο λόγο να πετάξεις; Τι
σου χρειάζεται; Γιατί δεν αφήνεις τις ανοησίες; Τι
νόημα έχει να πετάξεις;»
Οι καλύτεροι φίλοι του τον συμβούλεψαν:
«Κι αν είναι αλήθεια; Μα σίγουρα δεν είναι
επικίνδυνο; Γιατί δεν αρχίζεις σιγά-σιγά; Δοκίμασε
να πηδήξεις από μια σκάλα ή από την κορυφή
ενός δέντρου. Αλλά από τον γκρεμό, βρε παιδί
μου;…»
Ο νεαρός άκουσε τις συμβουλές όσων τον
αγαπούσαν. Ανέβηκε στην κορυφή του δέντρου
και, με όλο του το θάρρος, πήδηξε. Άνοιξε τα
φτερά του, τα κούνησε στον αέρα με όλη του τη
δύναμη αλλά, δυστυχώς, έπεσε στο έδαφος.
Μ’ ένα καρούμπαλο στο κεφάλι συνάντησε τον
πατέρα του.
«Μου είπες ψέματα! Δεν μπορώ να πετάξω.
Το δοκίμασα και κοίτα πως χτύπησα! Δεν είμαι
σαν κι εσένα. Τα φτερά μου είναι μόνο για στολίδι.»

του Σαββατοκύριακου

Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στη Στέγη
Ενημερωτική εκδήλωση
για την «παγκόσμια ημέρα
κατά του καρκίνου»
Ενημερωτική Εκδήλωση για την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» πραγματοποιείται τη Δευτέρα 4
Φεβρουαρίου στις 6.30 μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας.
Η εκδήλωση υλοποιείται από την Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία (Παράρτημα Βέροιας) με την ευγενική χορηγία του
karyo (κέντρο Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής) σε συνεργασία με το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου Βέροιας, το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΠΑ,
το Σύλλογο Καρκινοπαθών Βέροιας και τον Ιατρικό Σύλλογο
Ημαθίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Έναρξη – Χαιρετισμοί.
- «Εισαγωγή για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου».
Ευάγγελος Ν. Παπαχαραλάμπους , Εξειδικευμένος στην
Γυναικολογική Ογκολογία, Πρόεδρος Παραρτήματος Βέροιας .
- Ομιλία: «Εμείς οι θνητοί…….».
Βασιλική Αν. Καραδήμου, Ακτινοδιαγνώστης Κέντρο Υγείας Βέροιας .
- Ομιλία: «Η πρόληψη του καρκίνου».
Στέλλα Ι. Αραμπατζή MD, MSc, Ιατρός Μικροβιολόγος –
Βιοπαθολόγος .
- Ομιλία : «Κληρονομική Προδιάθεση εκδήλωσης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Νέες επιλογές
προσέγγισης .»
Γρηγόριος Τιμολόγος , Μ.Med.Sc, Μοριακός Βιολόγος, Διευθυντής karyo.
Η Είσοδος είναι Ελεύθερη.

Το βιβλίο για παιδιά, «Μια Μέρα Στη Φύση»
παρουσιάζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
«Παιδί μου» είπε ο πατέρας, «για να πετάξεις,
πρέπει να έχεις τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο
στον αέρα, ώστε τα φτερά σου να ξεδιπλωθούν.
Είναι σαν να πέφτεις με αλεξίπτωτο: χρειάζεσαι
κάποιο ελάχιστο ύψος για να πηδήξεις.
Για να πετάξεις πρέπει να αρχίσεις να ριψοκινδυνεύεις.
Αν δε θέλεις να το κάνεις, καλύτερα να συμβιβαστείς και να μείνεις για πάντα στο περπάτημα…»
Jorge Bucay
«Βασίσου πάνω μου»

Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα που καλούμαστε να διαπραγματευτούμε καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής μας:
«Αξίζω να μ’ αγαπάς;» και,
«Είμαι ικανός να τα καταφέρω;».
Οι θετικές αποκρίσεις στους παραπάνω προβληματισμούς είναι τα εφόδια για να χτίσουμε
μια θετική εικόνα εαυτού, την γενικότερη αίσθηση του «είμαι σημαντικός για αυτό που είμαι, και εμπιστεύομαι τις δυνάμεις μου για να πετύχω τους προσωπικούς μου στόχους». Η πίστη ότι «αξίζω» και
ότι «μπορώ» είναι μια ποιότητα που υπάρχει ήδη από τη στιγμή της γέννησης. Ερχόμαστε στη ζωή
καταβάλλοντας όλες τις δυνάμεις που χρειάζονται για να αποχωριστούμε το ασφαλές περιβάλλον τις
μήτρας και να κάνουμε το πρώτο βήμα μας στον έξω κόσμο. Η επιτυχία της γέννησης είναι και η πρώτη νίκη. Η πρώτη επιβεβαιωτική εμπειρία ότι είμαστε εγγενώς εξοπλισμένοι με όλο εκείνο το υλικό που
θα μας βοηθήσει να τα καταφέρουμε. Η αμέσως επόμενη πρόκληση είναι η εμπειρία του οικογενειακού
περιβάλλοντος, το οποίο με τη δυναμική του, είτε θα ενισχύσει την έμφυτη τάση μας για διαρκή εξέλιξη,
είτε θα αποδυναμώσει το αποτύπωμα εκείνης της πρώτης επιτυχίας, επιβάλλοντας επίκτητους φόβους
και περιορισμούς.
Στο πλαίσιο μιας υγιούς οικογενειακής δομής, οι γονείς παρέχουν την πρώτη ασφαλή βάση
για να ενδυναμώσουμε τα φτερά μας και να αρχίσουμε δειλά τα ταξίδια στον έξω κόσμο. Ο ρόλος τους
είναι να προσφέρουν ανιδιοτελώς και χωρίς όρια και όρους την αγάπη τους, για να μας μάθουν μέσα
από το καθρέφτισμά τους να αγαπούμε και εμείς τον εαυτό μας. Να διδάξουν μέσα από το παράδειγμά τους την αυτοεκτίμηση και την υπευθυνότητα, επιβάλλοντας κανόνες και όρια, τα οποία μέσω της
συνεχούς επικοινωνίας θα επαναπροσδιορίζονται, ανάλογα με τις τρέχουσες απαιτήσεις και τα νέα
δεδομένα της καθημερινότητας. Ο ρόλος τους είναι να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για να κάνουν το
επόμενο βήμα.
Ωστόσο, πολλές φορές τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο αρμονικά. Οι γονείς, ξεκινώντας
από τα δικά τους συναισθηματικά ελλείμματα και τις δικές τους ανασφάλειες, χτίζουν ένα πλαίσιο γεμάτο περιορισμούς και φόβους για τον έξω κόσμο. Με άλλα λόγια, σταδιακά αποδυναμώνουν την πίστη
του παιδιού ότι θα τα καταφέρει και τσαλακώνουν τα φτερά του. Η συνδρομή ενός τέτοιου οικογενειακού συστήματος αλλά και οι μετέπειτα τραυματικές εμπειρίες αποτυχίας οδηγούν σε καθήλωση στα
ασφαλή και σε φόβο απέναντι σε οποιαδήποτε άγνωστη συνθήκη που απαιτεί την ικανότητα να ρισκάρεις.
Όλοι κρύβουμε μέσα μας τη δυνατότητα να ανοίξουμε τα φτερά μας για να πετάξουμε σε
μακρινούς και νέους προορισμούς, και να ταξιδέψουμε μακριά και πέρα από τα γνώριμα τοπία. Αρκεί
να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που μας καθηλώνει, ποίος φόβος βαραίνει τα φτερά μας και ποια η δύναμη που θα υπερνικήσει το σκοτεινό πέπλο του φόβου και θα μας απελευθερώσει. Επειδή η αλήθεια
είναι ότι, όταν αποφασίσουμε να πετάξουμε, αν τα καταφέρουμε, θα γίνουμε ευτυχισμένοι και αν αποτύχουμε στις πρώτες μας πτήσεις, θα γίνουμε σοφότεροι…

Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας, παρουσιάζεται με
θεατρικό παιχνίδι το παιδικό βιβλίο «Μια Μέρα Στη Φύση» του Άλκη Πασχαλίδη με εικονογράφηση της Μαργαρίτας Πατσίκα.
Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά από 3 χρονών και πάνω.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πολιτιστικού
Συλλόγου Παραδοσιακής Μουσικής «Άχι Βάχι»
Το βιβλίο αναφέρεται σε δυο αδέρφια, την Κατερίνα κι τον Στέφανο,
που κάνουν εκδρομές στη φύση. Περιηγούνται στους λόφους, στα δάση, στις λίμνες, στις σπηλιές, στα βουνά και στις κοιλάδες. Όχι, όμως,
ως παρατηρητές σε μια φύση που αξίζει να δεις και να χαζέψεις. Αλλά
σε μια φύση που το φως του ήλιου σε ζεσταίνει, οι καρποί των δέντρων
σε χορταίνουν, το ποτάμι σε ξεδιψάει και τα πουλιά σου δίνουν τη φωνή τους. Όπως χιλιάδες χρόνια πριν. Σε
μια φύση που, αν την εμπιστευτείς, σε ανταμείβει με τη φιλία της. Όπως χιλιάδες χρόνια πριν.
Τα παιδιά θα γίνουν οι ήρωες αυτής της μικρής ιστορίας και θα ζήσουν μικρές περιπέτειες μέσα στη φύση,
δοκιμάζοντας, όμως, μια καθημερινότητα διαφορετική. Μια καθημερινότητα των ανθρώπων χιλιάδες χρόνια
πριν στον πλανήτη μας

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Πέμπτη 31/1 – Παρασκευή 1/2 - Σάββατο 2/2 – Κυριακή
3/2 στις 17.30 μεταγλωττισμένη στα
Ελληνικά
Σενάριο/Σκηνοθεσία:
ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ
ΦΩΝΕΣ
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ,
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ,
ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κλέφτες Καταστημάτων – Shoplifters
Προβολές: Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη
5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις
19.30 και 21.45
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-‘Εντα
Ηθοποιοί: Lily Franky, Sakura Andô, Mayu
Matsuoka

31/1/19 - 6/2/19

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ - SERENITY
Προβολές: Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη
5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις
19.30 και 21.45
Σενάριο / Σκηνοθεσία:
ΣΤΙΒΕΝ ΝΑΪΤ
Ηθοποιοί:
ΤΖΙΜΟΝ ΧΟΥΝΣΟΥ, ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΛΑΡΚ , ΝΤΑΪΑΝ ΛΕΪΝ, ΜΑΘΙΟΥ
ΜακΚΟΝΑΧΙ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

του Σαββατοκύριακου
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«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

3,14 ΤΗΣ ΖΩΗΣ...
Τώρα που εμείς καθόμαστε η Γη γυρίζει Τάκη.

Ετήσια Γενική
Συνέλευση και
κάλεσμα σε νέα μέλη

Τώρα που ταξιδεύουμε η ΓΗ γυρίζει Τάκη.
Τώρα που κοιμόμαστε η ΓΗ γυρίζει Τάκη
Τώρα που μαγειρεύουμε η ΓΗ γυρίζει Τάκη.
Τώρα που τα χρηματιστήρια αγριεύουν
η ΓΗ γυρίζει Τάκη.
Τώρα που γίνονται πόλεμοι η ΓΗ γυρίζει Τάκη.
Τώρα που τα τραίνα σφυρίζουν η ΓΗ γυρίζει
Τάκη
Τώρα που σιδερώνω η ΓΗ γυρίζει Τάκη.
Τώρα που ονειρευόμαστε η ΓΗ γυρίζει
Τάκη.
Τώρα που ακούμε τις ειδήσεις η ΓΗ γυρίζει
Τάκη.
Τώρα που φιλιόμαστε η ΓΗ γυρίζει Τάκη.
Πως πηγαίνουν οι άνθρωποι βόλτα στους
αιώνες Τάκη;
Γύρω-γύρω ΟΛΟΙ είμαστε Τάκη!
Γιάννης Ναζλίδης

Ο Σύλλογος «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου
Βέροιας» ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί
η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Κατά τη
γενική συνέλευση, θα γίνει απολογισμός του 2018
και παρουσίαση - συζήτηση για τις επόμενες δράσεις
του Συλλόγου. Μετά την συνέλευση θα ακολουθήσει
η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας.
Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα εγγραφής νέων μελών προς όλους του συμπολίτες που αγαπούν
τον εθελοντισμό και θέλουν να συμμετέχουν στους
«Φίλους του ποταμού Τριπόταμου, Βέροιας».

Ευχαριστήριο
Στον απόηχο της πρώτης εκδήλωσης που πραγματοποιήσαμε ως παράταξη «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» την περασμένη Κυριακή στο Ξενοδοχείο
Μάνθος, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω
όλους τους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ που
παραβρέθηκαν αλλά και όσους δνε μπόρεσαν να παραβρεθούν αλλά προέβαλαν το θέμα στα μέσα τους.
Ζητάμε συγνώμη για τυχόν λάθη και παραλήψεις
στη διοργάνωση, που ενδεχομένως να δυσκόλεψε
την εργασία σας, και υποσχόμαστε ότι στην επόμενη
εκδήλωση θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην σωστή
χωροθέτηση των καθισμάτων ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για τον δημοσιογραφικό κόσμο.
Σύντομα θα ενημερωθείτε για το ραντεβού μας με συνέντευξη τύπου, όπου θα
μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για τα θέματα που εσείς θα θέσετε με τις ερωτήσεις για την ενημέρωση της κοινής γνώμης.
Ευχαριστούμε επίσης, τις συνδημότισσες και τους συνδημότες, που ανταποκρίθηκαν με θέρμη στο κάλεσμα μας, και με την αθρόα τους προσέλευση γέμισαν ασφυκτικά το χώρο της εκδήλωσης εντός κι εκτός αιθούσης. Λάβαμε το ξεκάθαρο μήνυμα και προχωράμε μαζί τους σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα με καλή διάθεση
για την επίτευξη της εκλογικής νίκης, ώστε το κεντρικό μας σύνθημα «ΑΞΙΖΟΥΜΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ» να γίνει πράξη την προσεχή 4ετία.
Έως τότε, εύχομαι καλές δουλειές σε όλους, με υγεία.
Με εκτίμηση
Κώστας Ναλμπάντης
Υπ. Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Μελιόπουλος Τσεχελίδης, ομιλητές
σε εκδήλωση
Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Βέροιας διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές» την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 στις 18:30΄, στον πολυχώρο «ΕΛΙΑ», στη Βέροια.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
& ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση στην κοπή πίτας
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
Βέροιας σας προσκαλεί στην κοπή πίτας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 8.00μμ, στο
κέντρο Φλαμουριές.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.
Με εκτίμηση το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Θα μιλήσουν οι:Γιώργος Μελιόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας
Γιάννης Τσεχελίδης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ημαθίας

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με
το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σοφοκλή και της Κυριακής, το γένος Ασλάνογλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και
η ΚΟΤΖΑΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
του Σάββα και της Δέσποινας, το γένος Καγκελίδη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην
Πατρίδα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

5

6

2-3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
10-11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2019
2016

www.laosnews.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 στις 11.30 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος
Αναστ. Παραστατίδης σε ηλικία
89 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ετήσιος χορός και κοπή
βασιλόπιτας του ΚΑΠΗ Βέροιας
ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ– ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ Πέμπτη 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 8:00 μμ Στην ΕΛΙΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 13 Ευρώ το άτομο
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
Φαγητό – άφθονο ποτό – καλή μουσική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια
της κοινωνικής
προσφοράς του
Γηροκομείου
Βέροιας προς
το υ ς σ υ μ πο λίτες μας, σας
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν
πρόβλημα περίθαλψης των
οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και
να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως
του Γηροκομείου Βέροιας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Τό Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 πανηγυρίζει ἡ
ἐνορἰα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ Βεροίας. Τό πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἐξῆς:
ΣΑΒΒΑΤΟ 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
07:00 ἔως 10:30 : Πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης καί Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος.
17:30 ἔως 18:30 : Μεθέορτος πανηγυρικός ἑσπερινός καί παράκλησις τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ Θεοδόχου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
07:00 έως 10:30 : Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἐπί
τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ Θεοδόχου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Συγκροτήθηκε
το νέο Δ.Σ.

Το νέο εκλεγμένο πενταμελές Δ.Σ. του Συλλόγου πολυτέκνων με τρία παιδιά Ν. Ημαθίας είναι:
1) Πρόεδρος: Σπυριδωνίδου Φωτεινή,
2) Αντιπρόεδρος: Μπόσκου Ελένη,
3) Γραμματέας: Διαμαντοπούλου Ελισάβετ,
4) Ταμίας: Καζάκου Σοφία,
5) Μέλος: Καρακασίδου Νικολέττα.
Το νέο Δ.Σ. εύχεται στα μέλη μας Υγεία, Δύναμη και
Καλή Πρόοδο για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου.

του Σαββατοκύριακου

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων :
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό της Υπαπαντής
του Κυρίου Βεροίας.
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου το απόγευμα θα λάβει
μέρος στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό επί τη εορτή
των Τριών Νεομαρτύρων
στις Σπέτσες.
Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου το πρωί θα προεξάρχει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη
εορτή των Τριών Νεομαρτύρων στις Σπέτσες.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
& ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν η κοπή της βασιλόπιτας
και ο ετήσιος χορός του Σωματείου μας. Ωρα προσέλευσης 12.00 μεσημέρι στην
ΑΛΑ Ελιάς. Τιμή πρόσκλησης 14,00 ΕΥΡΩ
Τηλ. Γραφείου 23310 71230
Πλήρες μενού – κρασί & αναψηκτικά		
Τηλ. Προέδρου 6974 481 600
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
12:30 μμ (έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι.Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει στις 12:00 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30.Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για μεσημεριανό φαγητό, συνδυάζοντάς το με αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση οι παρέες
να είναι 6 έως 8 ατόμων.Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο πιάτο κρεατικό, γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά βούληση.
Τιμή συμμετοχής 15,00€ το άτομο. Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, Βέροια, τηλ. 23310 60278 και από
τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

του Σαββατοκύριακου
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«Αφιερώνεται στα παιδιά
που δεν… γεννήθηκαν»

Γύρισα πίσω
Και αν τώρα έφευγε η ψυχή… και
αν το πρόσωπο άσπρο σαν φτερό
περιστεριού κοίταξε ξέπνοα πίσω. Αν
αυτά τα δευτερόλεπτα του αποχωρισμού είχα τον χρόνο να σκεφτώ τι θα
άλλαζα; Ποια σκέψη πρώτη θάμενε
στον νου; Η τελευταία καλή μου πράξη; η τελευταία αμαρτία μου; Ποια εικόνα θάθελαν τα μάτια να αιχμαλωτίσουν και να την πάρουν μαζί τους στο
μακρινό ταξίδι μου; Ξάφνου πάνιασε το πρόσωπο και έσβησε
το βλέμμα και έπεφτε αχνό το φως του ήλιου κλειστά απ’ το
μικρό παράθρο… Ίσα που πρόλαβα το χέρι να σηκώσω την
τελευταία πνοή τ’ αέρα να μαζέψω με λαχτάρα και να την πιω.
Το σώμα άρχισε να παγώνει και η ζωή να φεύγει. Κρύος ιδρώτας έλουσε το μέτωπο. Ήμουν έτοιμη την άκρη της κλωστής
να χάσω, αυτής που αν από τα χέρια έφευγε θα μ’ έπαιρνε
μακριά σε άγνωστους κόσμους. Την τελευταία στιγμή ένα χέρι
με άγγιξε. Κάτι πάτησε το στήθος, κάτι κρύο και οδυνηρό. Ένας
γλυκός καυτός πόνος… τάραξε την αταραξία του σώματος που
παραδόθηκε σχεδόν στο άπειρο και ξαναμπήκε σε τροχιά όλη
η ύπαρξή μου. Εκεί ανάμεσα στο τέλος και στην αρχή η σκέψη
σταματά, οι εικόνες ξεθωριάζουν, τα μάτια δακρύζουν χωρίς
λόγο. Ο νους τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και όλη η ζωή περνά
μπρος σου. Και ενώ το σώμα είναι φαινομενικά ακίνητο, στην
ουσία κάθε κύτταρό του παλεύει να κρατηθεί να ζήσει. Και ας
είναι η ζωή αγώνας δύσκολος μετ’ εμποδίων, ας λείπει η Αγάπη
ας μην υπάρχει τίποτε δίκαιο και μόνο η λέξη… η τόσο θελκτική
αυτή λέξη σε αναστατώνει και σε μεθά σαν ολόγλυκο κρασί να
αγωνίζεσαι να περπατήσεις πάνω της έστω και μεθυσμένος…
πόσο πολύτιμη είναι η ζωή… η ζωή μου… Μέσα στην παράταξη της επαναφοράς ένα χαμόγελο αισιοδοξίας και χαράς άνθισε
στα χείλη μου. Μπόρεσα και σήκωσα το χέρι μου. Ακούμπησα
την καρδιά μου… Ενώθηκαν οι χτύποι της καρδιάς μου με τους
ήχους γύρω μου. Κάποιος σκούπισε τον ιδρώτα στο μέτωπό
μου. Κάποιος άλλος με καλωσόρισε στη ζωή… Ένας άνδρας με
πράσινο σκούφο μου χαμογέλασε…
Και μια όμορφη κοπέλα κάτι μου είπε και με σκέπασε… Αυτό το ταξίδι ήταν κουραστικό… λυτρωτικό… καθοριστικό…
Γύρισα πίσω σ’ αυτό που δεν εκτιμούσα αρκετά. Σ’ αυτό
που θεωρούσα δεδομένο. Σ’ αυτό που δεν αγαπούσα όπως
έπρεπε. Σ’ αυτό που μου χαρίστηκε για να το κάνω πιο όμορφο. Σ’ αυτό που έπρεπε και πρέπει να το περπατήσω, στοϊκά,
καρτερικά με χιούμορ, ευέλικτα. Αγαπησιάρικα.
Γύρισα πίσω στη ΖΩΗ…

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Προδρόμου και της
Σίλβιας, το γένος Ρέγκενερ, που
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί
στις Βρυξέλλες και η SZATMARI
ANDREA του Laszlo και της
Ildiko, το γένος Toth-Pal, που γεννήθηκε στη Debrecen Ουγγαρίας και κατοικεί στις
Βρυξέλες, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βουδαπέστης.

(Ορέστης Σιδηρόπουλος)

ΥΜΝΟΣ
στους πολύτεκνους
Του ιερέως
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Στη ανεύθυνη
εποχή της υπογεννητικότητας
που στιγματίζει
τη χώρα μας, φίλοι πολύτεκνοι,
η οικογένειά σας
με όλες τις άλλες ελληνικές πολύτεκνες, είσαστε ένα δυνατό και ζωντανό παράδειγμα, φωτεινοί οδοδείχτες, για όλους μας.
Είσαστε μία μαρτυρία πίστεως,
ελπίδος και αγώνος, μέσα σε μια
εποχή υλοφροσύνης και συμβατικότητας.
Είσαστε μία διάψευση των ειδώλων, των ανέσεων και του συρμού.
Μία υπερνίκηση του ψυχρού υπολογισμού.
Είσαστε ένα έμπρακτο κήρυγμα,
ότι το πνεύμα νικά την ύλη και η
θέληση υπερισχύει των φυσικών
δυσκολιών. Και επειδή με εντυπωσιάζει η ζωή σας και σας θαυμάζω,
βλέπω ότι τα ξενύχτια σας κοντά
στα παιδιά σας, είναι η καλύτερη
απόδειξη ότι ο «κόκκος του συνάπεως», η ζωντανή πίστη, μπορεί
πάντοτε να θαυματουργεί.
Η ζωή σας και ο αγώνας σας
– φύλακες άγγελοι στο λίκνο των
παιδιών σας – αποτελούν ένα τόλμημα, ένα ηρωικό πέταγμα στο διάστημα. Γιατί ο πιο γενναίος άνθρωπος της εποχής μας δεν είναι ο
αστροναύτης. Αυτός, στο κάτω-κάτω, τα βρίσκει όλα έτοιμα και προσχεδιασμένα και εκ των υστέρων
απολαμβάνει όλη τη δόξα του κόσμου. Ενώ εσείς, επιχειρείτε ένα
τολμηρό πέταγμα και εισπράττετε

κάποτε και την απαξίωση, αλλά και
την άρνηση του κράτους.
Σεις είσαστε οι τολμηροί, οι δημιουργικοί και οι δυναμικοί συνδημιουργοί Θεού, οι άνθρωποι του
εμπρός και του αύριο, οι πρωτοπόροι των μεγάλων στόχων. Σεις
δίνετε ζωή και φτιάχνετε ζωή, προσφέρετε το πιο ουσιώδες – ανθρώπους – εφ’ όσον, βέβαια, πασχίζετε
να κάνετε τα παιδιά σας ανθρώπους.
Είσαστε ένα θαύμα για την εποχή μας. Η ανεύθυνη «ατομική»,
ατομιστική εποχή μας σας βλέπει
ως κάτι παράδοξο και απίθανο. Υπάρχει το θαύμα στο σπίτι σας,
στα δάκρυα του μόχθου σας και
στο χαμόγελο των παιδιών σας.
Είσαστε μία επιβεβαίωση του
αρχαίου χριστιανισμού. Σας καμαρώνουμε στις νηστείες, στις Κυριακές και στις γιορτές που οδηγείτε
τα παιδιά σας στην Εκκλησία για
να τα κοινωνήσετε.
Πια πολυπολιτισμικότητα, λοιπόν, και ποιες ψευτοκουλτουριάρικης, αρρωστημένης αντίληψης
που βιώνουμε τελευταία με άθεους
και απάτριδες ψευδοανθρωπιστές,
μπορούν να συντελέσουν στη δημιουργία ισορροπημένου ατόμου
και να αντικαταστήσουν τις υπεραιώνιες παραδοσιακές αξίες της
πατρίδας, της θρησκείας και της
οικογένειας;
Σε όλα τα πολύτεκνα ζευγάρια,
ολόψυχη ευχή μας είναι εκείνη
που βγαίνει από τα χείλη του Θεόπνευστου ψαλμωδού: «…Η γυνή
σου ως άμπελος ευθηνούσα, εν
τοις κλίτεσι της οικίας σου, οι υιοί σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλω
της τραπέζης σου.
Ιδού ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος
ο φοβούμενος τον
Κύριον» ψαλμός:
ρκζ΄ 3-4). Και στη
μετάφραση: «…Η
γυναίκα σου, μέσα
στα δωμάτια του
σπιτιού σου, θα είναι ωσάν την κληματαριά της αυλής
σου, την γεμάτη
καρπούς. Τα παιδιά
σου θα παρακάθηνται ολόγυρα από
την τράπεζάν σου,
σαν νεόφυτα δενδρύλια ελαιών. Να!
Έτσι θα ευλογηθεί
κά θ ε ά ν θ ρ ωπο ς
που σέβεται τον
Κύριο». (ψαλμός:
127 3-4).
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«ΠΑΤΡΙΔΑ»
Γράφει η Σοφία
Πιστοφίδου-Τσόγκα
Καθηγήτρια Φιλόλογος
Η πορεία προς τον Γολγοθά
έλαβε τέλος.
Η Σταύρωση συνετελέσθη.
Η Αδικία διεπράχθη.
Η Προδοσία εκυρώθη.
«Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς
καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.»
[Ιωάννου ιθ’, 24]
Αλλά
«ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται Αὐτοῦ.»
«ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.»
[Ιωάννου ιθ’, 36]
Και
«Τότε ἰδὼν Ἰούδας … ὅτι κατεκρίθη,
μεταμεληθεὶς …
καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια … ἀπελθὼν ἀπήγξατο.»
[Ματθαίου κζ’, 3-4]
Και
«Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός.»
«Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν»
Ἐσταυρώθημεν! Δεῖξον ἡμῖν καί τήν ἔνδοξόν Σου
Ἀνάστασιν!
Οφείλουμε σεβασμό, σωφροσύνη, επιμέλεια, σοβαρότητα και σύνεση απέναντι στην τιμιώτατη Πατρίδα
μας, στην ιερώτατη υπόστασή της.
Ας μην περιπέσουμε στην κατάσταση εκείνων
της ελληνικώτατης παροιμίας:
«τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιμπραμένων
ἡμεῖς ᾄδομεν»
«ενώ τα σπίτια μας καίγονται εμείς περιχαρείς,
τραγουδάμε»
Και ας μην αμελήσουμε για την ισχύ της Πατρίδος
μας, για να μην περιπέσουμε στην κατάσταση εκείνη,
της άλλης σοφής, ελληνικώτατης παροιμίας:
«δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται»
«όταν το πανύψηλο, χοντρό και κατάγερο, μεγαλόπρεπο δέντρο βαλανιδιά σωριαστεί στο χώμα, τότε ο
καθένας, ο οποιοσδήποτε, αρπάζει το τσεκούρι του και
κόβει το δένδρο σε ξύλα και παίρνει τα κομμάτια του»
Με τιμή,
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ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Γράφει ο
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
ΜΕΡΟΣ ΙE

Το κίνημα της
Βουλγαρικής Εξαρχίας
Ο Μακεδονικός Αγώνας δεν ήταν μόνο ένας
πόλεμος των Ελληνικών ανταρτικών σωμάτων
που συγκροτήθηκαν από νέους ντόπιους πολίτες
των πόλεων και της υπαίθρου της Μακεδονίας.
Ο ένοπλος αγώνας εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων διεξάγονταν και από τις ομάδες των
Ελλήνων Αξιωματικών εθελοντών που στάλθηκαν
στη Μακεδονία από τα κομιτάτα της Αθήνας. Ήταν
ένας πόλεμος πολύμορφος με κυρίαρχο στοιχείο
υπέρ της προπαγάνδας του Πανσλαβισμού και του
Ρουμανισμού. Μέσα από τις θρησκευτικές διεκδικήσεις οι Μεγάλες Δυνάμεις αποσκοπούσαν στην
εθνικοποίηση των Βαλκανίων λαών. Σε αυτόν τον
κυκεώνα των εχθρικών φιλοδοξιών σε βάρος της
Μακεδονίας εντάσσεται και η δημιουργία της ανεξαρτητοποίησης της Βουλγαρικής εκκλησίας, ως
ανεξάρτητης από την πνευματική της σχέση με το
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το γεγονός αυτό εντάσσεται στην ιστορία ως. «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ».
Να υπενθυμίσουμε ότι στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα το θρήσκευμα μιας χώρας έπαιζε σημαντικό ρόλο. Πολλές φορές, μάλιστα, ταυτίζονταν
με την εθνότητα του λαού. Για το λόγο αυτό οι
Βούλγαροι εθνικιστές επιδίωξαν να αποκτήσουν τη
θρησκευτική τους ανεξαρτησία από το Πατριαρχείο
και μέσα από αυτήν να αποκτήσουν και την εθνική
τους ανεξαρτησία. Σε όλο αυτό το επίμαχο διάστημα των διεκδικήσεων είχαν την υποστήριξη της
Ρωσίας μέσω του πρεσβευτή της στην Κωνσταντινούπολη Κόμη Νικολάι Ιγνάντιεφ. Σε αναζήτηση
διαλόγου δεν αποδέχτηκαν τις παραχωρήσεις που
τους έγιναν από τον Πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ. Η
προσπάθεια τους αυτή πέρασε από πολλές φάσεις αλλά στο τέλος πέτυχε και οι Βούλγαροι απόκτησαν τη θρησκευτική τους ανεξαρτησία.’
«Από το 1850 και εξής οι Βούλγαροι απαιτούσαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο την
ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων, όπως το διορισμό δικών τους Επισκόπων Η παραχώρηση παρόμοιων δικαιοδοσιών από το Φανάρι επαύξησε
τις διεκδικήσεις των Βουλγάρων, ώσπου το 1860
ζήτησαν την ίδρυση αυτοκέφαλης Εκκλησίας .Οι
τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις και η Κρητική
Επανάσταση του 1866, ώθησαν την Υψηλή Πύλη
να αναγνωρίσει 27 Φεβρουαρίου/11 Μαρτίου του
1870 την ανεξάρτητη, πλην σχισματική για το Πατριαρχείο, Βουλγαρική Εκκλησία».1
Το φιρμάνι αυτό του Σουλτάνου αποτέλεσε και
τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως της Βουλγαρι-

κής Εκκλησίας. Να προστεθεί εδώ ότι 14 αρχιερείς του κλίματος του Οικουμενικού θρόνου ήταν
βουλγαρικής καταγωγής. 2
Η έκδοση του φιρμανιού επισημοποίησε και
τυπικά την κύρια διαμόρφωση του Μακεδονικού
Ζητήματος. Αποτελείται από 11 άρθρα. ΑΡΘΡΟ
I. «Συγκροτείται υπό τον τίτλο «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΞΑΡΧΙΑ» μια ξεχωριστή πνευματική διοίκηση
που θα συμπεριλάβει τις παρακάτω αναφερόμενες μητροπολιτικές και επισκοπικές έδρες μαζί με
άλλα μέρη…».(αναφέρονται τα ονόματα των Μητροπόλεων- Επισκοπών και οι αρμοδιότητες του
Εξαρχάτου αυτού) ΑΡΘΡΟ II. «Ο παλαιότερος
στη σειρά από τους Μητροπολίτες θα λάβει τον
τίτλο του Έξαρχου και θα έχει τη διαρκή νόμιμη
προεδρία της Βουλγαρικής Συνόδου που θα τον
περιβάλλει». ΑΡΘΡΟ III. «Η εσωτερική πνευματική καθοδήγηση της Εξαρχίας αυτής θα υπόκειται
στην επιδοκιμασία και επικύρωση της Αυτοκρατορικής μας κυβέρνησης. Οι προσδιορισμοί της θα
ορίζονται από έναν εσωτερικό κανονισμό….»ΑΡΘΡΟ IV. «Ο Έξαρχος θα διορίζεται με αυτοκρατορικό βεράτιο(διάταγμα). Υποχρεούται σύμφωνα
με τους εκκλησιαστικούς κανόνες, να μνημονεύει
το όνομα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Η
εκλογή του Έξαρχου πρέπει να γίνεται αποδεκτή
και να αναγνωρίζεται από την αυτοκρατορική κυβέρνηση πριν από την θρησκευτική χειροτονία»
ΑΡΘΡΟ V. «O Έξαρχος για όλες τις υποθέσεις
των τόπων που κείνται στα όρια της διοίκησής
του και όπου οι νόμοι και οι κανονισμοί θα του
δίνουν το δικαίωμα της επέμβασης θα μπορεί να
προσφεύγει άμεσα στις τοπικές αρχές και ακόμη
στην Υψηλή Πύλη. Ονομαστικά τα βεράτια του
βουλγαρικού κλήρου θα παραδίδονται μόνο με
αίτηση του Έξαρχου» ΑΡΘΡΟ VI. « Για όλα τα
ζητήματα της ορθόδοξης λατρείας που απαιτούν
αμοιβαία συνεννόηση και συνδρομή η σύνοδος
της Εξαρχίας οφείλει να προσφεύγει στον Πατριάρχη και στη σύνοδό του……» ΑΡΘΡΟ VII «Η
Βουλγαρική σύνοδος υποχρεούται να ζητά το
Άγιο Μύρο από το Πατριαρχείο.» ΑΡΘΡΟ VIII.
«Οι επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες
του Πατριαρχείου θα μπορούν ελεύθερα να διέρχονται από τον τόπο της Εξαρχίας και αντίστοιχα
οι επίσκοποι και μητροπολίτες της Εξαρχίας από τους τόπους του Πατριάρχη….»ΑΡΘΡΟ IX.
( Ρυθμίζονται αρμοδιότητες των σχέσεων των
Εκκλησιών με τα μοναστήρια των Ιεροσολύμων,
της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας). ΑΡΘΡΟ X.
( Καθορίζονται οι περιοχές που θα περιλαμβάνει
η Εξαρχία) «οι λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν με
συμφωνία Πατριάρχη και Έξαρχου, σύμφωνα με
τους νόμους της Εκκλησίας» ΑΡΘΡΟ XI. «Τα μοναστήρια που συμπεριλαμβάνονται στα όρια της
Εξαρχίας αλλά εξαρτώνται άμεσα από τον Πατριάρχη θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, όπως
και στο παρελθόν». 4
Και ο αγώνας των Μακεδονομάχων καλά κρατεί. Η Θεία πρόνοια όμως ενίσχυε τον Αγώνα των
Αφανών ηρώων των Μακεδονομάχων.
Βιβλιογραφία.
1.Σταύρος Καρκαλέτσης. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ-Η αναχαίτιση
του Βουλγαρικού μεγαλοϊδεατισμού.»σελ.30
Εκδ. Περιοδικού
3. ’ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ’ 2. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ».
τόμος ΙΓ σελ.302 .
4. Βακαλόπουλος
Κω ν σ τα ν τ ί ν ο ς .
« Το
Μακεδονικό Ζήτημα.»
σελ.56-59 εκδ. ΤΟ ΒΗΜΑ.

του Σαββατοκύριακου

ΝΙΚΑΙΝΕΤΟΥ ΑΒΔΗΡΙΤΗ
«ΚΡΑΤΙΝΟΣ»
Γράφει ο
Θωμάς
Γαβριηλίδης
ΑΝ ΠΙΝΕΙΣ
ΜΟΝΟ ΝΕΡΟ,
ΤΙΠΟΤΕ ΣΟΦΟ
ΔΕ ΘΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ…

1. Άλογο το κρασί γρήγορο γίνεται
2. για έναν τραγουδιστή
γιομάτον χάρες,
3. μα τίποτε σοφό δε θα γεννήσεις,
4. αν μόνο νερό πίνεις.
5. Αυτό, Διόνυσε, έλεγε ο Κρατίνος,
6. κι η ανάσα του το άρωμα
δεν είχε
7. απ’ έν’ ασκί μονάχα
8. μα μοσχοβόλαε κρασί
από πολλά πιθάρια.
9. Απ’ τα στεφάνια τράνευε,
φαινότανε
μεγάλος
10. κι όπως εσύ, Διόνυσε,
το μέτωπό του είχε
11. με κρόκινο κισσό
στεφανωμένο.

σότερο με την ερωμένη του τη… Μέθη!
Κι έτσι ο ερωτευμένος με το Βάκχο
γέροντας διακωμωδώντας τον εαυτό
του κατάφερε να νικήσει τον μεγάλο
Αριστοφάνη και να τον στείλει στην
Τρίτη θέση εκείνη τη χρονιά. Ο κόσμος
διασκεδάζει πολύ με όσους έχουν τη
δύναμη να αυτοσαρκάζονται.
Η Πυτίνη στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αυτό που τώρα λέγεται φλασκί,
δοχείο νερού αλλά και κρασιού.

ΕΠΙ ΕΞΑΜΕΤΡΩ ΤΡΙΜΕΤΡΟΝ
ΧΙΙΙ, 29
1. Οίνος τοι χαρίεντι πέλει ταχύς
ίππος αοιδώ,
2. ύδωρ δε πίνων ουδέν αν τέκοις
σοφόν.
3. Τουτ’ έλεγεν, Διόνυσε, και έπνεεν
ουχ’ ενός ασκού
4. Κρατίνος, αλλά παντός ωδώδει
πίθου.
5. Τοιγάρ υπό στεφάνοις μέγας
έβρυεν, είχε δε κισσώ
6. μέτωπον ώσπερ και συ
κεκροκωμένον.

ΚΡΑΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΜΗΔΗ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 5ος αι. π.Χ.
Ο Κρατίνος ήταν γιος του Καλλιμήδη, Αθηναίος της Οινηίδας φυλής. Γεννήθηκε γύρω στα 520 π.Χ. Λέγεται ότι
άρχισε να συγγράφει σε μεγάλη ηλικία,
αλλά γρήγορα αναδείχτηκε ως ένας
από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους της αρχαίας αττικής κωμωδίας.
Έγραψε 21 ή 24 κωμωδίες από τις
οποίες δυστυχώς μόνο αποσπάσματα
σε διάφορες φιλολογικές πηγές, και
προπάντων στον Αθήναιο σώζονται.
Διασώθηκαν επίσης και κάποιοι τίτλοι
κωμωδιών του όπως π.χ. «Σάτυροι»,
«Χειμαζόμενοι», «Διονυσαλέξανδρος».
Για το τελευταίο έργο του, «Πυτίνη»
έγινε λόγος πιο πάνω.
Ο Κρατίνος ήταν πολύ δηκτικός και
συχνά-πυκνά ήταν «τα πυρά του» εναντίον του μεγάλου πολιτικού των Αθηνών, του Περικλή. Ιδιαίτερα δημοφιλή
είχαν γίνει πολλά χορικά των κωμωδιών του, τα οποία και τραγουδιούνταν
σε διάφορες αθηναϊκές γιορτές.
Ήταν πιθανότατα μυημένος στα Ορφικά μυστήρια και πασίγνωστος λάτρης του Βάκχου-Διόνυσου. Πέθανε το
422 π.Χ. πλήρης ημερών. Είναι κρίμα
που δε διασώθηκε κανένα από τα έργα
του ολόκληρο.

ΕΙΧΕ ΤΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ
ΜΕ ΚΡΟΚΙΝΟ ΚΙΣΣΟ
ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΟ
Ο ποιητής Νικαίνετος (3ος αι. π.Χ.)
με το επίγραμμά του ΧΙΙΙ, 29 μιλάει
στο θεό του κρασιού τον Διόνυσο,
στον οποίο, αφού πρώτα αναφέρει
την άποψη του αρχαιότερού του κωμωδιογράφου Κρατίνου (5ος αι. π.Χ.)
σύμφωνα με την οποία ο οίνος είναι
πηγή έμπνευσης για τους χαρισματικούς ποιητές, του λέει στη συνέχεια ότι ο Κρατίνος δεν αρκούνταν μόνο στα
λόγια αλλά κι ο ίδιος ζούσε πίνοντας
κρασί ευωδιαστό από πολλά πιθάρια
κι εμπνέονταν και κέρδιζε πολλά στεφάνια σε αγώνες κωμωδιών και ως
μεγάλος διονυσιακός ποιητής είχε το
μέτωπό του στεφανωμένο με κρόκινου κισσού στεφάνι σαν του θεού που
λάτρευε.
Ας σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Κρατίνος
είχε φροντίσει να γίνει πασίγνωστο το
πάθος του για το κρασί. Στην τελευταία του κωμωδία την «Πυτίνη», την
οποία δίδαξε το 423 π.Χ. ένα χρόνο
πριν από το θάνατό του σε βαθιά γεράματα, ήταν 97 χρόνων, παρουσίαζε
τον εαυτό του ως σύζυγο της Κωμωδίας, η οποία ως νόμιμη σύζυγος τον
πήγε σε δίκη με την κατηγορία ότι την
παραμελούσε ασχολούμενος περισ-

ΝΙΚΑΙΝΕΤΟΣ
ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ
3ος αι. π.Χ.
Ο Νικαίνετος (3ος αι. π.Χ.) ήταν
ένας από τους σημαντικότερους επικούς ποιητές από τα Άβδηρα της
Θράκης, ο οποίος μετοίκησε και έζησε
στη Σάμο. Από τα επικά του έργα δεν
διασώθηκαν παρά μόνο έξι στίχοι του
«Λύρκος».
Ο Νικαίνετος συνέθεσε και επιγράμματα, από τα οποία διασώθηκαν τέσσερα στην Ελληνική Ανθολογία: ένα
αναθηματικό (VI, 225), ένα επιτύμβιο
(VII, 502), ένα διαφόρων μέτρων (ΧΙΙΙ,
29), αφιερωμένο στον Κρατίνο, και ένα
της Συλλογής Πλανούδη (XVI, 191).
Ο Νικαίνετος μνημονεύεται και στο
προίμιο της Ανθολογίας «Στέφανος»
του ποιητή Μελέαγρου του Γαδαρηνού, όπου τα επιγράμματά του παρομοιάζονται με κλαδιά σμύρνας «σμυρναίους τε κλάδους Νικαινέτου» (Ε.Α.
IV, I, 29).
Η σμύρνα είναι η μύρα, ο ευωδιαστός χυμός της αραβικής μυρτιάς
(μυρσίνης) και συνεκδοχικά το ίδιο το
δέντρο. Η μακαρίτισσα η μάνα μου στη
Νάουσα έλεγε σμύρνα το ευωδιαστό
φυτό το γνωστό και ως αμπαρόριζα,
του οποίου φύλλα έβαζε στο γλυκό του
κουταλιού από τριφτό κυδώνι για να
έχει άρωμα.

του Σαββατοκύριακου
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Η απαρχή του Μακεδονικού ζητήματος
Ομιλία του δικηγόρου και συγγραφέα Ι. Μοσχόπουλου
στην εκδήλωση (30/1/2019) του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

Από το 1833 έως τα μέσα του 19ου αι. η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε εισέλθει σε περίοδο βαθιών
μεταρρυθμιστικών αλλαγών, στην προσπάθειά της να
μετατραπεί σε κράτος δυτικού τύπου. Οι αλλαγές του
Τανζιμάτ αποτέλεσαν το έναυσμα για την εμφάνιση του
βουλγαρικού εκκλησιαστικού ζητήματος και συνέβαλαν
στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Βουλγάρων.
Ζήτησαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μαζί με
την ίδρυση της ανεξάρτητης Εκκλησίας τους και τον
προσδιορισμό των ορίων δικαιοδοσίας της στη Μακεδονία και στη Θράκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις
49 επαρχίες του οικουμενικού θρόνου στην βαλκανική
χερσόνησο οι Βούλγαροι διεκδικούσαν τις 301.
Την εποχή εκείνη προωθούνταν σχέδια βαλκανικής
σύμπραξης και προγράμματα εξεγέρσεων σε διάφορες
υπόδουλες επαρχίες. Οι Έλληνες, με την περιορισμένη γνώση των
πολιτικών εξελίξεων που σημειώνονταν στη βόρεια Βαλκανική, συνέχιζαν να εμμένουν στο δόγμα της Μεγάλης Ιδέας, ότι η Μακεδονία ολόκληρη, μέχρι τα Σκόπια και τον Σκάρδο Ρίλα, έπρεπε να περιληφθεί
στο μελλοντικό διευρυμένο ελληνικό κράτος2.
Όμως το 1867 στη Μόσχα διεξήχθη συνέδριο με 75 αντιπροσώπους από όλες τις σλαβικές χώρες. Σ’ αυτό δόθηκε έμφαση στους
δεσμούς γλώσσας και αίματος των Σλάβων και τονίστηκε η ανάγκη
λύσης του σλαβικού ζητήματος υπό την αρχηγία της Ρωσίας. Μετά το
συνέδριο εμφανίσθηκε το φαινόμενο του «πανσλαβισμού», που πρέσβευε τη συσπείρωση και κίνηση των σλαβικών λαών με σκοπό την
πολιτική ανεξαρτησία καθώς και την πνευματική ένωση τους3.
Στις 27.2 / 11.3.1870, με σουλτανικό φιρμάνι ιδρύθηκε η Βουλγαρική Εκκλησία. Στα όρια της αρχικής δικαιοδοσίας της περιλαμβάνονταν
και ορισμένες μητροπόλεις της βόρειας Θράκης και της άνω Μακεδονίας. Όμως το δέκατο άρθρο του φιρμανιού της Εξαρχίας, προέβλεπε
την επέκταση της δικαιοδοσίας του Βούλγαρου Έξαρχου σε περιοχές
της Οθωμανικής επικράτειας, όπου τα 2/3 του πληθυσμού θεωρούνταν Βούλγαροι ή δήλωναν σχετική επιθυμία. Αυτή ήταν η πιο επίμαχη
διάταξη, που υποδαύλιζε την ένταση των εθνικών ανταγωνισμών. Έτσι
μετά το 1870 ξεκίνησαν οι βουλγαρικές ενέργειες για την βίαιη προσέλκυση των χριστιανικών πληθυσμών σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και για την εγκατάσταση Εξαρχικών παπάδων στις εκκλησίες και
Βούλγαρων δασκάλων στα σχολεία4.
Μετά από αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1872 κήρυξε την
Εξαρχία σχισματική. Από τη στιγμή εκείνη η ελληνοβουλγαρική διένεξη
στις διαφιλονικούμενες περιοχές της Μακεδονίας (και της Θράκης)
έμπαινε στη φάση του ανοικτού ανταγωνισμού5.
Παράλληλα οι εδαφικές διεκδικήσεις της Βουλγαρίας είχαν προσδιορισθεί με τρόπο αρκετά σαφή, δηλαδή ότι ο Βίστριτσα (Αλιάκμων)
αποτελούσε το φυσικό όριο μεταξύ Σλάβων και Ελλήνων6.
Οι Έλληνες πρόξενοι εισηγήθηκαν ενεργότερη ανάμιξη του ελεύθερου κράτους στα μακεδονικά πράγματα. Στις εισηγήσεις τους
ζητούσαν αφενός να διαγραφεί το βόρειο τμήμα της Μακεδονίας, ως
αδιαμφισβήτητα σλαβικό και αφετέρου να ενισχυθεί γενικά η εκπαιδευτική, εκκλησιαστική και εθνική δραστηριότητα στην κεντρική ζώνη
της Μακεδονίας και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σλαβόφωνες και
βλαχόφωνες κοινότητες7.
Στο Ελληνικό Βασίλειο οι ιθύνοντες δεν μπόρεσαν γρήγορα να συνειδητοποιήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονταν στις παρυφές του βόρειου υπόδουλου Ελληνισμού. Η πνευματική όμως ηγεσία
της χώρας, στις τάξεις της οποίας συγκαταλέγονταν επιφανείς Μακεδόνες, δεν άργησε να πάρει πρωτοβουλίες. Έτσι άρχισαν να ιδρύουν
συλλόγους, με σκοπό τη σύσταση, ενίσχυση και ανάπτυξη σχολείων
στη Μακεδονία, καθώς και σε άλλες υπόδουλες επαρχίες. Τότε η Μακεδονία βοηθήθηκε με αποστολές σχολικών βιβλίων και δασκάλων, με
κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και με οικονομική ενίσχυση
των πτωχότερων σχολικών εφοριών8.
Στη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης που έγινε τον Δεκέμβριο του
1876, παραχωρήθηκαν στη Βουλγαρία μεγάλα τμήματα της ελληνικής
Μακεδονίας, με εξαίρεση τις περιοχές της Κοζάνης, της Θεσσαλονίκης,
της Χαλκιδικής και των Σερρών. Η ρύθμιση εκείνη ξεσήκωσε θύελλα
διαμαρτυριών από τους ελληνικούς πληθυσμούς όλου του μακεδονικού χώρου9.
Όμως τον Απρίλιο του 1877 κηρύχθηκε νέος ρωσοτουρκικός πόλεμος. Στις 8/20.1.1878 έπεσε στα χέρια των Ρώσων η Αδριανούπολη10.
Όταν στα τέλη Ιανουαρίου 1878 τα ρωσικά στατεύματα πλησίαζαν
στην Κωνσταντινούπολη, ο ελληνικός στρατός έπαιρνε διαταγή να
εισβάλει στη Θεσσαλία. Η αποστολή σωμάτων στη Μακεδονία έγινε
εσπευσμένα και ασυντόνιστα11.
Στο μεταξύ τα ρωσικά στρατεύματα έφθασαν έξω από τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης και, την ίδια ημέρα που συγκροτήθηκε η
προσωρινή κυβέρνηση των επαναστατών του Ολύμπου, δηλαδή στις
19.2. / 3.3.1878, υπογράφηκαν οι προκαταρκτικοί όροι της συνθήκης
ειρήνης του Αγίου Στεφάνου ανάμεσα στη ρωσική και τουρκική πλευρά, με την οποία επέβαλαν στους Τούρκους την ίδρυση εδαφικά τεράστιου ανεξάρτητου βουλγαρικού κράτους. Οι Ρώσοι πίεσαν ώστε στα
όρια του βουλγαρικού κράτους να περιλαμβάνονται πολλές ελληνικές
πόλεις και επαρχίες, όπως το Μοναστήρι, η Καστοριά, η Έδεσσα, η
Καβάλα και άλλα ελληνικά κέντρα. Το σύνολο σχεδόν της Μακεδονίας
περιέρχονταν στην Μεγάλη Βουλγαρία, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τη

Θεσσαλονίκη και τις περιοχές νότια της Βέροιας Καστοριάς, που παρέμεναν οθωμανικές. Δηλαδή
τότε η Ημαθία θεωρούνταν μία από τις απώτατες
βόρειες επαρχίες του ελληνισμού12.
Φυσικά αυτές οι ρυθμίσεις ξεσήκωσαν θύελλα
αντιδράσεων σε ολόκληρο τον ελληνισμό13.
Αμέσως επαναστάτησε η Πιερία και τα Μελοκοχώρια, χάρη στις πρωτοβουλίες του επισκόπου
Κίτρους Νικολάου, του αρχηγέτη των Βλάχων του
Βερμίου Παύλου Πατραλέξη και πολλών ληστανταρτών14. Όμως ο ελληνικός στρατός ανακλήθηκε, διότι στο μεταξύ είχε υπογραφεί ρωσο-τουρκική ανακωχή, αλλά οι εξεγέρσεις συνεχίστηκαν
με σκοπό τώρα να προκληθεί «ελληνικό ζήτημα»
στο Συνέδριο της Ειρήνης.
Οι έντονες αντιδράσεις των ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας στα προβλεπόμενα από τη συνθήκη του
Αγίου Στεφάνου, οι αλλεπάλληλες αναφορές τους προς την ελληνική
κυβέρνηση, τις Μεγάλες Δυνάμεις και το Πατριαρχείο προκάλεσαν το
ενδιαφέρον των ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών.
Η Μεγάλη Βουλγαρία της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου δεν κράτησε παρά μερικούς μήνες. Η σφοδρή αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση των ελληνικών θέσεων.
Στις αρχές Μαΐου 1878 συγκλήθηκε το συνέδριο του Βερολίνου. Για
την επίσημη ελληνική πολιτική υπήρχε ήδη καθορισμένο ένα ελάχιστο
πρόγραμμα εδαφικών διεκδικήσεων. Ως προς τη Μακεδονία και τη
Θράκη στην ελληνική πλευρά αρκούσε η αποτροπή της ενσωμάτωσής
τους στη Βουλγαρία15.
Η Βουλγαρία ανακηρύχθηκε ηγεμονία υποτελής στο σουλτάνο, αλλά το βουλγαρικό κράτος συρρικνώθηκε σημαντικά, αφού η Μακεδονία
επιστράφηκε στους Οθωμανούς και δημιουργήθηκε η αυτοδιοικούμενη
επαρχία της Ανατολικής Ρωμυλίας. Ωστόσο οι Βούλγαροι δεν ξέχασαν
ποτέ το κράτος που τους είχαν αρχικά υποσχεθεί οι Ρώσοι, και ιδίως
τα «χαμένα εδάφη» της Μακεδονίας έγιναν αντικείμενο των επεκτατικών τους ονείρων16.
Οι απογοητευμένοι Βούλγαροι αντέδρασαν και αποφάσισαν να
στραφούν στον ένοπλο αγώνα. Ο έντονα αλυτρωτικός προσανατολισμός τους υποδήλωνε σαφέστατα ότι σύντομα θα εκδήλωναν τη
διάθεσή τους να επιλύσουν προς όφελός τους το μακεδονικό ζήτημα17.
Η επανάσταση του 1878 δεν έφερε την ελευθερία στους Μακεδόνες, αλλά συνετέλεσε ώστε τα σύνορα της Ελλάδας να φτάσουν μέχρι
τη Μακεδονία. Τον Φεβρουάριο του 1881 η Οθωμανική Αυτοκρατορία
συμφώνησε να παραχωρήσει στην Ελλάδα τη Θεσσαλία18. Από τότε
η Mακεδονία και η Ήπειρος που είχαν παραμείνει στην οθωμανική
επικράτεια έγιναν ο αμέσως επόμενος στόχος για την ένταξή τους στα
σύνορα του ελληνικού βασιλείου19.
Μετά από την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας με πολιτικο-στρατωτικό πραξικόπημα (6/18.9.1885) και τη σαφή αύξηση της
επιρροής των Βουλγάρων στη Βαλκανική, η ελληνική πολιτική κατανόησε ότι έπρεπε να αποδεχθεί τη σλαβική κυριαρχία στη βόρεια ζώνη
της Μακεδονίας. Κρίθηκε όμως πως η μεσαία ζώνη έπρεπε με κάθε
θυσία να διατηρηθεί στην ελληνική επιρροή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στη δημιουργία σχολείων στα κυριότερα χωριά της μεσαίας ζώνης20.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1890, ορισμένοι Βούλγαροι διανοούμενοι κατέληξαν σε μια νέα τακτική. Για να μην προβληθεί υπέρμετρα
ο βουλγαρικός χαρακτήρας του κινήματός τους και για να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις των Ελλήνων, των Σέρβων και ορισμένων Δυνάμεων που εναντιώνονταν στην ενσωμάτωση της Μακεδονίας στη
Βουλγαρία, υιοθετήθηκε το φιλελεύθερο αλλά απατηλό σύνθημα: «η
Μακεδονία στους Μακεδόνες». Με το σύνθημα αυτό, οι Βούλγαροι
πρωταγωνιστές της ιδέας διακήρυσσαν ότι όλοι οι Μακεδόνες, δηλαδή
όλες οι εθνότητες που ζούσαν στη Μακεδονία, θα αγωνίζονταν για μια
αυτόνομη Μακεδονία. Για το σκοπό αυτό τo 1893 ίδρυσαν την Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (V.Μ.R.Ο. ή στα ελληνικά
Ε.Μ.Ε.Ο.)21.
Στο πλαίσιο της νέας επιθετικής πολιτικής που χάραζε η V.Μ.R.Ο.,
από το 1894 οι βουλγάρικες οργανώσεις δημιούργησαν τα πρώτα
ένοπλα σώματα και τα έστειλαν για δράση στη βόρεια και κεντρική
Μακεδονία22.
Τη στιγμή που άρχισε να διαγράφεται η μεγάλη βουλγαρική εξόρμηση στη Μακεδονία, ο ελληνισμός βρέθηκε διχασμένος, οικονομικά
ασθενής και διπλωματικά απομονωμένος. Όμως η εισβολή των βουλγαρικών σωμάτων στη Μακεδονία επέδρασε ως καταλύτης για μια
νέα κινητοποίηση με σκοπό τη διάσωση της Μακεδονίας. Κάτω από
την πίεση των γεγονότων στην Κρήτη και τη Μακεδονία ορισμένοι νέοι
αξιωματικοί ίδρυσαν στην Αθήνα το 1894 την «Εθνική Ιδέα». Σε λιγότερο από δύο χρόνια είχε διευρύνει την επιρροή της, είχε συγκεντρώσει
τεράστιους οικονομικούς πόρους και είχε δημιουργήσει παραρτήματα
στο Βασίλειο και σε πόλεις της Μακεδονίας23.
Μετά την πτώση της κυβέρνησης Τρικούπη στις εκλογές του 1895,
ανέλαβε η κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη. Τότε η ελληνική Εθνική Εταιρία,
ήταν κι αυτή σε θέση να στείλει στη Μακεδονία καλά εξοπλισμένα
σώματα, που είχαν συγκροτηθεί από Μακεδόνες εγκαταστημένους στο
Βασίλειο. Κυριότερος από αυτούς ήταν ο Αθανάσιος Μπρούφας. Το
σώμα του αποβιβάστηκε κοντά στη Σκάλα Ελευθερoχωρίου Πιερίας
τη νύκτα της 4/5.7.1896 και προχώρησε προς τα Πιέρια και το Βέρμιο.
Στη θέση Καρά Τσαΐρ του Ξηρολίβαδου νίκησε το οθωμανικό απόσπα-

σμα, ξεσηκώνοντας κύματα ενθουσιασμού στο πανελλήνιο24.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1890-1900 η βουλγαρική πολιτική
είχε επιδιώξει με επίσημη αίτησή της προς την Πύλη την παραχώρηση
αυτονομίας στη Μακεδονία, ανάλογη μ’ εκείνη της Κρήτης. Αυτό έβρισκε αντίθετη την ελληνική κοινή γνώμη και πολιτική, που φοβόταν πως
η αυτονομία της Μακεδονίας ευνοούσε τα βουλγαρικά συμφέροντα
και τον διαμελισμό της Μακεδονίας, ενώ στόχευε στη μελλοντική προσάρτηση μιας αυτόνομης Μακεδονίας, όπως έγινε με την Ανατολική
Ρωμυλία25.
Πλέον ούτε οι Βούλγαροι ούτε οι Σέρβοι έκρυβαν τις προθέσεις
τους σε περίπτωση γενίκευσης της αναταραχής να επέμβουν για να
αποκομίσουν εδαφικά οφέλη κυρίως στη Μακεδονία26.
Η κυβέρνηση Δηλιγιάννη, με αφορμή την ανακήρυξη της Κρήτης
σε Ηγεμονία, παρασύρθηκε από στοιχεία ανεύθυνα, που ζητούσαν
την εφαρμογή μεγαλοϊδεατικής εθνικής πολιτικής, σε εποχή που δεν
είχε συντελεστεί καμία προετοιμασία και κήρυξε τον πόλεμο κατά της
ισχυρά οργανωμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την 5.4.1897 άρχισαν οι εχθροπραξίες τόσο στα Μακεδονικά όσο και στα Ηπειρωτικά
σύνορα, που κατέληξε σε βαριά ήττα του Ελληνικού Στρατού27. Η Ελλάδα καταδικάσθηκε σε επιζήμια συνοριακή ρύθμιση και σε πληρωμή
αποζημιώσεως 4.000.000 τουρκικών λιρών. Το ελληνικό κράτος συγκέντρωσε το ποσό αυτό με δάνειο και έτσι η χώρα υπήχθη σε Διεθνή
Οικονομικό Έλεγχο. Η κακή έκβαση του πολέμου προκάλεσε και την
εύνοια της Πύλης υπέρ των βουλγαρικών επιδιώξεων28.
Οι Βούλγαροι στη Μακεδονία μπορούσαν πλέον ευχερέστερα
να πιέζουν τα πατριαρχικά χωριά, να καταλαμβάνουν εκκλησίες και
σχολεία, και να τα εξαναγκάζουν να δηλώνουν ότι προσχωρούν στον
Εξαρχισμό. Παράλληλα άρχισαν να εισχωρούν στον μακεδονικό χώρο
νέα ένοπλα σώματα κομιτατζήδων. Υπό το σύνθημα «Η Μακεδονία
στους Μακεδόνες» ήθελαν να εμφανίσουν το χώρο σαν να βρίσκεται
σε κατάσταση εξέγερσης, αλλά στην πραγματικότητα με έξυπνο τρόπο
εξυπηρετούσαν τις ιδιοτελείς βουλγαρικές εθνικές επιδιώξεις. Με το
πρόσχημα της δημιουργίας αυτόνομου «Μακεδονικού Κράτους» επεδίωκαν να κινητοποιήσουν όλες τις εθνικές ομάδες που συνυπήρχαν
στον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας προς όφελος της Βουλγαρικής Ιδέας29.
H ηττημένη πλέον Ελλάς δεν μπορούσε να προβάλει καμιά απαίτηση για τα εδάφη της Μακεδονίας. Στα επόμενα χρόνια η επίσημη
ελληνική πολιτική χαρακτηριζόταν μόνιμα από την άτολμη και χλιαρή
«άψογη στάση», δηλαδή την τουρκοφοβική στάση της απέναντι στο
Μακεδονικό ζήτημα30. Άμεση συνέπεια ήταν ότι η Μακεδονία γινόταν
ανταρτοκρατούμενη από τις πολλές ένοπλες βουλγαρικές ομάδες, που
έστελνε το κομιτάτο τους.
Οι χειμαζόμενοι Έλληνες Μακεδόνες μπροστά στη βουλγαρική
κινητοποίηση απαιτούσαν πλέον ανάλογη ελληνική δράση, αλλά αυτό
δεν ερχόταν31.
Μέσα σ’ αυτό το νοσηρό κλίμα τίποτε δεν προοιωνιζόταν την εκπληκτική εθνική ανάταση, που έμελλε να συντελεσθεί στα αμέσως
επόμενα χρόνια με τον Μακεδονικό Αγώνα και τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους.ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
mosio@otenet.gr
1 Βακαλόπουλος Κ. 1986, σ. 38, 41 – Κωφός 1982, σ. 451, 452.
2 Κωφός 1982, σ. 449.
3 Berard 1892, σ. 157.
4 Berard 1892, σ. 232 επ., όπου αναφέρεται ολόκληρο το φιρμάνι – Κωφός 1982,
σ. 452 – Βακαλόπουλος Κ.
1986, σ. 40, 66-69 – Βακαλόπουλος Κ. 1987, σ. 193 επ. –
Βακαλόπουλος Κ. 1993, σ. 56 επ.
5 Κωφός 1982, σ. 452, 453.
6 Κωφός 1982, σ. 454.
7 Κωφός 1982, σ. 454.
8 Κωφός 1982, σ. 454.
9 Κωφός 1982, σ. 456 – Βακαλόπουλος Κ. 1986, σ. 91-93.
10 Τζανακάρης 2012, σ. 129.
11 Κωφός 1982, σ. 457.
12 Κωφός 1982, σ. 455.
13 E. Κωφός 1982, σ. 456, Τζανακάρης 2012, σ. 139 – Ιορδανίδης 2013,
σ. 219 – Βακαλόπουλος Κ. 1986,
σ. 120-124 – Βακαλόπουλος Κ. 1993, σ. 62.
14 Κωφός 1982, σ. 457 – Kωφός 1992, σ. 67 – Βακαλόπουλος Κ. 1987,
σ. 165 – Αγγελίδης 1989, σ. 264 –
Πολύζου 1971, σ. 30-44, 128-182 – Βακαλόπουλος Κ. 1986,
σ. 105-111 – Βακαλόπουλος Κ., Μορφές ληστρικής
δραστηριότητας στη Μακεδονία μετά την επανάσταση του 1878 [χ.χ.],
σ. 125-132 – Χιονίδης 1984, σ. 91.
15 Βακαλόπουλος Κ. 1986, σ. 126 – Βακαλόπουλος Κ. 1993, σ. 70 – ΓΕΣ 1932, σ. 6.
16 Κωφός 1982, σ. 458, Μαζάουερ 2012, σ. 175 επ.
17 Κωφός 1982, σ. 458 – Βακαλόπουλος Κ. 1986, σ. 189.
18 Τζανακάρης 2012, σ. 140 υποσ. 35 – Berard 1892, σ. 206, 213.
19 Δημαράς 1982, σ. 494 επ.
20 Berard 1892, σ. 158 – Κωφός 1982, σ. 460 επ.
21 Τσάμης 1975, σ. 47 – Κωφός 1982, σ. 462)
22 Κωφός 1982, σ. 462 επ.
23 Κωφός 1982, σ. 464.
24 Τσάμης 1875, σ. 65 επ. – Κωφός 1982, σ. 464 επ. – Βακαλόπουλος Κ. 1986,
σ. 206, 245 – Γ.Ε.Σ. Aρχεία 2014
(τ. 2-3), σ. 65. Το επίθετο Μπρούφας επιχωριάζει στην Αλεξάνδρεια.
25 Βακαλόπουλος Κ. 1986, σ. 207.
26 Κωφός 1982, σ. 465.
27 Βασδραβέλης 1968, σ. 93 επ. – ΓΕΣ 1932, σ. 6 επ. – Finkel 2007, σ. 631.
28 Βασδραβέλης 1968, σ. 93 επ. – ΓΕΣ 1932, σ. 6 επ. – Finkel 2007, σ. 631 – Γ.Ε.Σ
. Aρχεία 2014 (τ. 2-3),
σ. ζ΄, 67-71 – Βακαλόπουλος Κ. 1986, σ. 206.
29 Κωφός 1982, σ. 465 επ. – Βακαλόπουλος Κ. 1993, σ. 164 επ. – Μελάς 1957,
σ. 54 επ.
30 Τζανακάρης 2012, σ. 223 – Βακαλόπουλος Κ. 1993, σ. 191 επ.
31 Κωφός 1982, σ. 470 επ. – Μαζαράκης Αινιάν 1981, σ. 29.
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Ευχαριστήριο του Διοικητικού Συμβουλίου
των παλαιμάχων Βέροιας

ΕΠΣ Ημαθίας

Οι διαιτητές των αγώνων του
Σαββατοκύριακου 2-3/2/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
της 02.02.2019
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
(17η αγωνιστική)
ΠΛΑΤΕΟΣ 15.00 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ
-ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ

Τ

ο Δ.Σ των παλαιμάχων ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια
αισθάνεται την ανάγκη
να ευχαριστήσει δημόσια
όλους όσους συμμετείχαν
με την παρουσία τους στην
εκδήλωση για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του
συλλόγου που διοργανώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019
στην αίθουσα του πολυχώρου SALA της Ελιάς.

Ειδικότερα ευχαριστεί τους χορηγούς

των δώρων όπως ο Αντώνης Αντωνιάδης, παλαίμαχος παίκτης  , τον επιχειρηματία Γεράσιμο Καλιγά τα καταστήματα
αθλητικών ειδών ΣΑΡΑΦΗΣ , το SPORT
TEAM το κατάστημα ένδυσης ΤΣΙΠΟΥΡΊΔΗ το Ζαχαραπλαστείο LIDO, τα καταστήματα WIND Βέροιας , το πρατήριο
υγρών καυσίμων Κικής & και Έλσας Σιδηροπούλου , το κατάστημα οπτικών
ειδών ΑΒΡΑΜΙΔΗ την ΕΠΣ Ημαθίας ,
και το Αρτοποιείο Στράτου Χατζηευστράτογλου.
Επίσης τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ κ.
Στέργιο Διαμάντη για την προσφορά των
πλακετών για την βράβευση των τιμηθέντων κ.κ Τσιρέλα, Μπλατσιώτη, Φιλιππί-

Τον τερματοφύλακα Γιάννη
Πάντο παρουσίασε η Βέροια
O Π.Σ Βέροια ανακοίνωσε
την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιάννη Πάντου, ο οποίος αγωνίζεται στην θέση του
τερματοφύλακα. «Ο Γιάννης
Πάντος ,22 χρονών, συμπληρώνει την τριάδα των τερματοφυλάκων της ομάδας μας,
που προχωρεί στην υλοποίηση των αγωνιστικών της στόχων» αναφέρει η ανακοίνωση
της Βέροιας.

δη και Αποστολίδη.
Τέλος ευχαριστεί τον δημοσιογράφο
και φίλο του συλλόγου παλαιμάχων κ.
Κώστα Μπλιάτκα για την επιτυχή συμβολή του στην επιτυχία της εκδήλωσης καταθέτοντας με τον ποιο΄γλαφυρό
τρόπο γεγονότα από τις παλιές καλές
μέρες της βασίλισσας του βορρά.
Ευχές και επιστολή
του Θόδωρου Ζαγοράκη
Στην εκδήλωση είχε κληθεί να παραστεί και ο Ευρωβουλευτής και αρχηγός
της εθνικής Ελλάδας   Θόδωρος Ζαγοράκης αλλά με επιστολή του εξηγεί τους
λόγους της απουσίας του.
«Ευχαριστώ θερμά την διοίκηση του
συλλόγου παλαιμάχων Βέροιας για την
ιδιαίτερη τιμή που μου έκανε να παρευρεθώ στην πρωτοχρονιάτικη πίτα
που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου. Δυστυχώς όμως ανειλημμένες
υποχρεώσεις δεν θα μου επέτρεψαν  να
βρίσκομαι κοντά σας καθώς εκείνες τις
μέρες βρισκόμουν  στην Ρόδο. Εύχομαι
ολόψυχα σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα μέλη του συλλόγου
καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο
έργο σας , υγεία ,προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Σας εύχομαι καλή
χρονιά και είμαι βέβαιος οτι στο άμεσο
μέλλον θα μπορέσω να έλθω ανάμεσα
σας για ενημέρωση και  συζήτηση».
Με εκτίμηση
Θόδωρος Ζαγοράκης
Ευρωβουλευτής

-ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ -ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ
-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
- ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΜΠΑΚΑΛΗΣ
-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(13η αγωνιστική)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΣ Γιαννακοχωριου - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ -ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ
-ΧΡΥΣΑΝΗΣ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 15.00 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτησία: ΠΙΤΟΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ -ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Διαιτησία: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ -ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 15.00 ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ
-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 15.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διαιτησία: ΛΑΖΑΡΟΥ -ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ
-ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ - ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΡΑΧΙΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ - ΑΣ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ
Διαιτησία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ-ΠΟΖΙΑΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/
ΕΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΤΡΑΝΤΟΣ
-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 15.00 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
Διαιτησία: ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΛΑΖΑΡΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
της 03.02.2019
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(11η αγωνιστική)
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ
Διαιτησία: ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΜΠΑΚΑΛΗΣ -ΠΕΤΡΟΥ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ - Ολυμπιακος Λουτρου
Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ
-ΤΡΑΝΤΟΣ
ΝΗΣΕΛΙΟΥ 15.00 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
Διαιτησία: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ -ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ -ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΕΚ Καμποχωρίου - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
Διαιτησία: ΜΑΛΟΥΤΑΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ

Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ(6η
αγωνιστική)
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 10.30 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ
Διαιτησία: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ -ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ -ΠΕΤΡΟΥ
ΚΥΨΕΛΗΣ 10.30 ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διαιτησία: ΤΡΑΝΤΟΣ -ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ
-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΣΥΚΙΑΣ 10.30 ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ - ΠΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ
Διαιτησία: ΑΡΓΥΡΙΟΥ -ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ
-ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(8η
αγωνιστική)
ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ 10.30 ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ
Διαιτησία: ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ
-ΒΑΛΚΑΝΟΣ
ΜΕΣΗΣ 10.30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΑΚΑ - ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτησία: ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ -ΓΑΒΡΑΣ
-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ 10.30 Ερμης Τριλοφου Παλασιδειος Ακαδημια
Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΛΑΖΑΡΟΥ
-ΓΚΟΓΚΑΣ

Κυριακή 3-2-2019
Δημοτικό Στάδιο Βέροιας
στις 3.00 μ.μ.

Βέροιας - Αλμωπός
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΟΛΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
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Χάντμπολ Γυναικών

Σημαντική ενίσχυση με Τσιτλακίδου
και Kονέσκι για την γυναικεία ομάδα
ΒΕΡΟΙΑ 2017

Μ

Σ

τη Νίκαια θα βρίσκονται την
Κυριακή οι κάμερες της ΕΡΤ3
για την μετάδοση του αγώνα
Άρης Νίκαιας- Φίλιππος Βέροιας
(17:00). Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την υπόθεση παραμονής στην
κατηγορία με τους γηπεδούχους να
έχουν 6 πόντους στην 10η θέση και
τους φιλοξενούμενους 8 στην 9ηθέση.

Οι Βεροιώτες αναμένεται να έχουν στη σύνθεση
τους τον Σέρβο περιφερειακό Νταβόρ Τάσκοβιτς που
αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ, ενώ εδώ και κάποια
ματς έχει κάτω από τα δοκάρια τον Σέρβο τερματο-

φύλακα Πόποβιτς.
Εκτός για τον Άρη είναι οι τραυματίες Χαρμπής
και Χρηματόπουλος.
Δηλώσεις
Τάκης Μελετάκος (προπονητής Άρη): «Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Ο Φίλιππος δείχνει καλό
πρόσωπο τις τελευταίες αγωνιστικές. Εμείς έχουμε
προετοιμαστεί κατάλληλα για το ματς και πιστεύουμε
στη νίκη».
Ευθύμης Πιπελίδης (προπονητής Φιλίππου): «Είναι ένα ντέρμπι, έχουμε τους ίδιους στόχους. Μέσα
στην έδρα του ο Άρης δυσκολεύει όλες τις ομάδες,
το αποδεικνύει η νίκη του με Διομήδη, αλλά και η
εικόνα του με Δούκα και ΧΑΝΘ. Οι πιθανότητες είναι
μοιρασμένες, όποια ομάδα είναι πιο πειθαρχημένη,
θα κερδίσει».

Μπάσκετ Β’ Εθνική

Ανατόλια - Φίλιππος

Στην Θεσ/νίκη με την πρωτοπόρο ομάδα της
βαθμολογίας ΑΝΑΤΟΛΙΑ αγωνίζεται την Κυριακή ο
Φίλιππος.
Το προγραμμα και οι διαιτητές
2ος Όμιλος
Σερρών 17.00 Ίκαροι Σερρών-ΧΑΝΘ Ντόγκας-Χατζηχαρίσης (Δραγκίογλου)
Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Γέφυρα Ταρενίδης Κ.-Παπαγερίδης (Στουπίδης)
Ανατόλια 17.00 Ανατόλια-Φίλιππος Βέροιας Ξέ-

ρας-Καρακώστας (Σιμητόπουλος)
Λαγκαδά 17.00 Ερμής Λαγκαδά-Αγρίνιο Παγώνης-Παζώλης (Παπαγεωργίου)
Χαλκηδόνας 17.00 Προποντίς Χαλκ.-Φάρσαλα
Ελευθεριάδης Πλ.-Εκίζογλου (Παραλυκίδης)
Χαλκιοπούλειο 17.00 Έσπερος Λαμίας-Μαχητές
Δόξας Πεύκων Ραχιώτης-Τσαχάκης (Ηπιώτης)
Αρναίας 17.00 Στρατώνι-Νίκη Βόλου Σιμητόπουλος-Τζίμα (Μήτσιου)
Κέρκυρας 17.00 Φαίακας Κέρκυρας-Μακεδονικός Τσιαπλής-Κατωτικίδης (Πουλής)

ε δύο
σημαντικές μεταγραφές ενισχύθηκε η γυναικεία
ομάδα Χάντμπολ
της ΒΕΡΟΙΑΣ
2017 την χειμερινή μεταγραφική
περίοδο. Αποκτήθηκε από τον
ΠΑΟΚ η αριστερόχειρας εξτρέμ
Αθανασία Τσιτλακίδου και από
την PRILEP Σκοπίων η περιφερειακή Meri Koneski.

Ανακοίνωση Διοίκησης
Πρώτα απ’όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το
φιλικό σωματείο του ΠΑΟΚ για τη παραχώρηση της
αθλήτριας Αθανασίας Τσιτλακίδου. Καλοσορίζουμε
τις δύο νέες αθλήτριες που εντάχθηκαν στο δυναμικό
της ομαδας και ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια  
χωρίς τραυματισμούς.
Δήλωση προπονητή της ομάδας
(Χαραλαμπίδης Κωσταντίνος) : Θα ήθελα αρχικά

να ευχαριστήσω την διοίκηση της ομάδας που είναι
δίπλα μας σε όλα με απόλυτη συνέπεια και επαγγελματισμό.Ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα με στόχο την
παραμονή και ήδη από τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος το έχουμε καταφέρει.Παρά τα προβλήματα
των τραυματισμών η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και
ανταποκρίθηκε σε όλες τις προκλήσεις.Θα ήθελα να
ευχαριστήσω δημόσια όλες τις παίκτριες για την αγωνιστικότητα και τη συνοχή που έδειξαν στις άτυχες
στιγμές.
Συνεχίζουμε με πολύ όρεξη προσπαθώντας να
μάθουμε από τα λάθη μας, ατενίζοντας το μέλλον με
αισιοδοξία.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Στην Πρέβεζα η Μελίκη

Α

Ρεπό ο ΑΟΚ Βέροιας

νακοινώθηκε από την ΕΟΚ το
προγραμμα και οι διαιτητές
της Γ’ Εθνικής μπάσκετ .Ο ΓΑΣ
Μελίκης θα αγωνιστεί στην Πρέβεζα
με την Νικόπολη ενώ ο ΑΟΚ Βέροιας
έχει το ρεπό του. Αναλυτικά:

3ος Όμιλος
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Καλαμπάκα
Χρυσάφης-Χατζημπαλίδης (Ιωακειμίδης)

Στην Κατερίνη το Σάββατο οι
Αετοί Βέροιας με τους Πάνθηρες

Ο χρόνος πιέζει και οι
υποχρεώσεις συνεχόμενες για το ανδρικό τμήμα
της ομάδας, που μέσα σε
τρεις ημέρες θα δώσει
τον δεύτερο αγώνα της
για το πρωτάθλημα της Α
ΕΚΑΣΚΕΜ. Σήμερα Σάββατο 2/2 και ώρα 18.00
οι Αετοί Βέροιας θα μεταβούν στην Κατερίνη για
να αντιμετωπίσουν τον ΓΑΣ Πάνθηρες, που μετά από 14 παιχνίδια έχει 6 νίκες και 8 ήττες.
Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο για ανασύνταξη μετά το ατυχές αποτέλεσμα της Τετάρτης κόντρα στον Αιγινιακό, ωστόσο άπαντες είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και να φέρουν μία ακόμη νίκη στον νεοσύστατο
σύλλογο, που σε 43 ματς πρωταθλήματος μετρά 40 νίκες.
Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ
Βατανιακός – Εδεσσαϊκός (16.00)
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών – Αετός Κιλκίς
Αιγινιακός – ΑΓΕ Πιερίας
ΦΟ Αριδαίας – ΓΑΣ Αλεξάνδρειας
ΓΑΣ Πάνθηρες – Αετοί Βέροιας
Πιερικός Αρχέλαος – Ίκαροι Γιαννιτσών (20.00)

Πρέβεζας 17.00 Νικόπολη-Μελίκη Αγραφιώτης
Γρ.-Θρασυβουλίδης (Μυζίκος)
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΓΣ Ιωαννίνων Θεοδώρου-Φουτζήλας (Τσιγγέλης)
Πολυκάστρου 17.00 Εύαθλος Μακ.-Τιτάνες Παλαμά Πράττος-Σελεβός (Ελευθεριάδης)
Μαντουλίδη 17.00 Μαντουλίδη-Πρωτέας Γρεβενών Τσουμαχίδης-Γεωργούλης (Παπαδόπουλος Ι.)
Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Β.-Ίκαροι Τρικάλων
Τζιοπάνος Γ.-Δέλλας (Μόρφης Στ.)
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΦΡΟΘΕΝΤΑ ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΑΞΙΑ ΛΟΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1898
Με την ευλογία
του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Βεροίας
κ.κ. Παντελεήμονος,
παράλληλα με τα καθήκοντά μου ως επιτρόπου της εκκλησίας
Αγίου Αντωνίου, ανέλαβα τη συγκέντρωση, τακτοποίηση και
καταγραφή όλου του
αρχειακού υλικού της
εκκλησίας (κώδικες, βιβλία, πρωτόκολλα, αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων κ.ά.).
Στη διάρκεια της προσπάθειας αυτής, βρήκα
λυτό έγγραφο που παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί
καταγράφει τα ιερά σκεύη και τα άλλα πολύτιμα
πράγματα που κάηκαν στην πυρκαϊά του ναού
το 1898.
Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου Βεροίας ήταν
το κέντρο της λατρευτικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής και φιλανθρωπικής δραστηριότητος
στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας και
μετέπειτα.
Ανέπτυξε μια ιδιαίτερη δραστηριότητα με τη
λειτουργία μιας ιδιότυπης τράπεζας που διευκόλυνε σημαντικά τη ζωή των χριστιανών κατοίκων
της πόλεως Βεροίας και της περιοχής.
Ο Άγιος Αντώνιος ήταν και είναι ο πολιούχος
της πόλεώς μας και λόγω των πολλών ευεργεσιών Του δέχθηκε η εκκλησία του Αγίου πολλές
μικρές και μεγάλες δωρεές.
Για το λόγο αυτό είχε ωραίο τέμπλο, θρόνο
και άμβωνα. Θαυμάσια κομψοτεχνήματα, όλα
σκαλιστά, πολύτιμα σκεύη, Ιερά Άμφια, ασημένια θυμιατά, χρυσά και αργυρά δισκοπότηρα,
ενδυμασίες Αρχιερατικές, ιερέων και διακόνων,
ιερούς Σταυρούς, χρυσούς και ασημένιους με
μαργαριτάρια. Όλα αυτά έγιναν στάχτη.
Σήμερα, παρουσιάζω από λυτό έγγραφο, όσα
κάηκαν στην πυρκαϊκά του Ναού 1898, τα οποία
δεν αναφέρονται από τους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό.
Το λυτό αυτό έγγραφο (27 Χ 40) στάλθηκε από την εκκλησιαστική επιτροπή του ναού δύο (2)
ημέρες μετά την πυρκαϊκά στο ναό, στις 6 Φεβρουαρίου 1898 στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,
ημερομηνία που υπάρχει στο τέλος του λυτού
εγγράφου 6 Φεβρουαρίου 1898.
Το λυτό έγγραφο καταγραφής των αποτεφροθέντων ιερών σκευών κ.ά. σε έκταση γραφής 70
σειρών έχει ως εξής:

1. Μία αρτοκλασία αργυρά με πέντε θέσεις
αργυράς
2. Τρία σαμτάνια αργυρά μεγάλα
3. Εν κιατσί
4. Τρεις θυμιατοί μεγάλοι αργυροί
5. Εν δισκοπότηρον χρυσούν
6. Εν δισκοπότηρον αργυρούν
7. Δύο δισκοπότηρα έτι αργυρά
8. Δέκα περιζόνια αργυρά καπνισμένα χρυσού
9. Τέσσερα περιζόνια αργυρά

10. Εις Σταυρός
αργυρούς καπνισμένος χρυσούς
έχων δέκα πέτρας
αδαμαντίνους και
ένδεκα σμαράγδια
και ρουμπίνια και
είκοσι εννέα σπυργιά μαργαριταρένια
μεγάλα
11. Εις Σταυρός
αργυρούς με μαργατίτες και οκτώ
μερψιάνια δύο άνδρες αγίους
12. Εις Σταυρός
αργυρός με μαργαριτάρια
13. Σταυροί αργυροί
14. Μία ενδυμασία αρχιερατική μετά κορόνας (;) και αργυράς
ράβδου
15. Μία ενδυμασία ιερέως χρυσοϋφαντος
πρώτη
16. Μία ενδυμασία ιερέως χρυσοϋφαντος
δεύτερη
17. Δύο επιγονάτια ιερέως χρυσοϋφαντα
18. Ένδεκα ενδυμασίαι ιερέως διαφόρων
ειδών
19. Δύο ενδυμασίαι ιερέως λευκή και μαύρη
20. Εν φαιλόνιον χρυσοΐφαντον ρωσικόν
21. Μία πύλη χρυσή
22. Εν τραπεζομάνδηλον χρυσούν αγίας τραπέζης
23. Εν τραπεζομάνδυλον κεντητόν αγιας τραπέζης
24. Εις αέρας κεντητός
25. Εις μανδίας και επανοκαμίλαφον (;)
26. Μία ποδιά προσκομιδής
27. Εν ζεύγος στέφανον γάμου αργυρό
28. Εις επιτάφιος χρυσούς και κεντημένος με
μαργαρίτας
29. Μία ενδυμασία χρυσοΐφαντος διακόνου –
τρια οράρια
χρυσοΐφαντα διακόνου
30. Είκοσι τρία καλύμματα και αέρας
31. Εις Σταυρός της Μεγάλης Παρασκευής
32. Δέκα οκτώ εικόναι μεγάλαι
33. Δύο Ευαγγέλια με τα περικαλήματά των
αργυρά και
καπνιστά χρυσού παλαιάς κατασκευής
34. Δύο αρτοφόρια αργυρά
35. Πέντε εξαπτέρυγα και εις Σταυρός αργυρός
36. Πέντε αντεμίνσια
37. Εν ζέον αργυρούν
38. Δύο Ευαγγέλια μετ’ αργυρών πλαισίων
39. Τριάκοντα εννέα εικόναι του τέμπλω - μία
σταύρωση αργυρά
40. Δέκα οκτώ κανδήλαια αργυραί
41. Εννέα στέφανα αργυρά εις εικόνας μεγάλας
42. Οκτώ στέφανα αργυρά εις εικόνας μικράς
43. Μία σταύρωση αργυρά
44. Είκοσι τέσσαρας κανδήλαι και άλλαι τεσσαράκοντα
δεξιά και αριστερά
45. Εις πολυέλαιος των 18 κηρίων
46. Εις πολυέλαιος των 12 κηρίων
47. Εις πολυέλαιος των 6 κηρίων
48. Δύο πολυέλαιοι των 4 κηρίων
49. Εις πολυέλαιος των 3 κηρίων
50. Πέντε μανουάλια μεγάλα χάλκινα
51. Δύο αναλόγια κεντητά όλως συντέφι
52. Δύο δωδεκάδαι μηναία νέα
53. Οκτώ δωδεκάδαι έτερα
54. Τέσσερα ορολόγια μεγάλα
55. Άφθονα βιβλία
56. Σκαλιστό τέμπλο 22 μέτρων μάκρους και
το κουβούκλιο.
6 Φεβρουαρίου 1898
Εστάλη αντίγραφον τω Γραμματεί της Ι. Μητροπόλεως
Εξετάζοντας το λυτό έγγραφο των αποτεφροθέντων πραγμάτων, βλέπουμε ότι κάηκε ολόκληρος πλούτος, ενδεικτικά αναφέρω:

1. Δισκοπότηρα (3 αργυρά και 1 χρυσό)
2. Σταυροί (4 αργυροί και 1 χρυσός)
3. Επιτάφιος χρυσός με κεντημένους με μαργαρίτες
4. Αρτοφόριο αργυρό
5. Πέντε εξαπτέρυγρα και ένας Σταυρός αργυρός
6. Εικόνα Σταύρωσης αργυρά
7. Σκαλιστό τέμπλο 22 μέτρων και
8. Άφθονα βιβλία
Ο Ναός ξανακτίστηκε και εμπλουτίστηκε και
τα εγκαίνιά του έγιναν στις 12 Σεπτεμβρίου 1904.
Μετά από 100 χρόνια, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, μακαριστού Χριστοδούλου και των Αρχών της πόλεως
έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος Ναού του
Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου της Βέροιας από τον
ιεράρχη μας κ. Παντελεήμωνα.
Ακόμη, πραγματοποίησε ένα χρέος ευγνωμοσύνης προς την γυναίκα, την αρχόντισσα,
στη γενναιόδωρη προσφορά της οποίας οφείλουμε το ναό του πολιούχου μας, στην Ευδοξία
Μαλακούση, με το στήσιμο της προτομής της
στον προαύλειο χώρο της εκκλησίας. Ένα χρέος
ευγνωμοσύνης που πραγματοποιήθηκε ύστερα
από 100 χρόνια!
Παύλος Πυρινός

του Σαββατοκύριακου

Προκήρυξη θέσης
εργασίας από
τον «Έρασμο»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» , στο
πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου
προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο η έχουν άμεση ανάγκη
του Κέντρου στήριξης οικογένειας του συλλόγου
κοινωνικής παρέμβασης Έρασμος» με Κωδικό
ΟΠΣ 5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει την
παρακάτω θέση:
Μία (1) θέση Ψυχολόγου (Ιδ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο ανώτερης σχολής.
2. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων
Η/Υ
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
ή εθελοντισμός σε κοινωνικές υπηρεσίες , ΜΚΟ,
συμμετοχή σε δράσεις.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος 3. Πιστοποιητικό γέννησης 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης 5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών 6.
Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων
και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα
σχετικά έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αυτοπροσώπως στην οδό Βούλας Χατζίκου
10 από 28/01/2019 μέχρι 4/02/2019 καθημερινά,
εκτός Σαββάτου και Κυριακής από την 10.00 π.μ.
έως 2.00μ.μ ή ακόμη και ηλεκτρονικά στο email,
erasmos.veria@gmail.com. Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο email ή στο τηλ. 2331-74073.
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Ανοιχτή πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής
στη Σχολή Γονέων του «Έρασμου»
Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», που αναμένεται να λειτουργήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2019, αποτελεί έναν νέο κύκλο συμβουλευτικής και
συνεργασίας ομάδων γονέων και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα
που αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότερης θεματολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και
οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.
Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό πλαίσιο παροχής ασφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να είναι σε θέση να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα εφόδια για την ψυχική του υγεία και να το βοηθήσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Η Σχολή Γονέων στοχεύει, στην στήριξη αυτού του θεσμού και στην προστασία της ψυχικής
υγείας, ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο σύστημα της οικογένειας, με σκοπό να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το να γίνει
κανείς γονιός χρειάζεται πολλά περισσότερα από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Πρόκειται
για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή.
Ο «Έρασμος» εγκαινιάζει τη νέα του αυτή δράση, εναρμονιζόμενος πάντοτε με το πνεύμα
ίδρυσης και λειτουργίας του που είναι ο αγώνας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.
Δηλώσεις συμμετοχής γονέων έως και την 28/2/2019
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00 στα τηλ.. 23310 74073 και 697 699 6699
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος Φωστηροπούλου Γεωργία Emai: erasmos.veria@gmail.com Website:
erasmosverias.com

του Σαββατοκύριακου
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Περί τυραννίας ο λόγος
Γράφει η Νανά
Στ. Παπαϊωάννου
Φιλόλογοςλογοτέχνις

«Μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι
περισσότεροι τύραννοι προήλθαν από
τους δημαγωγούς,
αφού κέρδισαν την
εμπιστοσύνη του λαού, κατηγορώντας τους
προνομιούχους» (Αριστοτέλους «Πολιτικά»,
3ο και 5ο βιβλίο)
Σύμφωνα με τον μεγάλο Μακεδόνα φιλόσοφο Αριστοτέλη,( α’ μισό 4ου π.Χ αιώνα, από
τα Στάγειρα της Χαλκιδικής) η τυραννίδα περιέχει όλα τα κακά της δημοκρατίας και της ολιγαρχίας. Από την ολιγαρχία έχει κρατήσει την
επιδίωξη του πλούτου, για να εξασφαλίσει τη
διατήρησή της και τη σπάταλη ζωή των τυράννων, καθώς και την καχυποψία προς τον καθένα και το καθετί, γι αυτό καταφεύγει σε ακραίες
συμπεριφορές απέναντι στους πολίτες ( βασανιστήρια, εξορίες και εξαθλίωση-φτωχοποίηση).
Από την ακραία, την εκφυλισμένη δημοκρατία έχει πάρει την επιδίωξη για άσκηση
της εξουσίας από δημαγωγούς πολιτικούς, την
παρεμπόδιση και δίωξη, με εξορίες ή σκηνοθετημένες δολοφονίες κ. α δόλια μέσα, πολιτών
με κύρος και πολιτικό ήθος, γιατί τους θεωρεί
αντιπάλους της και εμπόδιο στην εξουσία της.
Σύμφωνα, πάντα, με τον σταγειρίτη φιλόσοφο, ο τύραννος είναι, κατ’ εξοχήν, λαϊκιστής,
διακατέχεται από άκρατη φιλοδοξία, προβαίνει
σε αδίστακτες ενέργειες και έχει απολυταρχικό
ήθος. Διακρίνεται για τη χρησιμοθηρική αντίληψη των πάντων, γι αυτό και φορά ποικίλα
προσωπεία. Συχνά, σκηνοθετεί απόπειρες εναντίον του (π.ρ.β.λ Πεισίστρατος, τύραννος
Αθηνών, Διονύσιος ο πρεσβύτερος, τύραννος
Συρακουσών
κ. α), ώστε να κερδίσει τη συμπάθεια του
λαού. Παριστάνεται ως υπερασπιστής των
λαϊκών συμφερόντων, ενώ, συγχρόνως, συγκεντρώνει πλούτο, σε βάρος του κοινωνικού
συνόλου, για να καλύψει τα έξοδα από την πολυτελή και χλιδάτη ζωή της «αυλής» του.
Ο μέγας φιλόσοφος Αριστοτέλης,(μία πρωτοφανής διάνοια για την εποχή του), μελετητής
και γνώστης των πολιτικών πραγμάτων, καταθέτει τις μεθόδους και την τακτική των τυράννων, προκειμένου να κάνουν μακροβιότερη την
πολιτική τους παρουσία, αγνοώντας, φυσικά,
πως εξουσία που δεν έχει τη λαϊκή αποδοχή,
είναι ασταθής και αμφισβητούμενη.
Λέει, λοιπόν, πως οι τυραννίδες επιβιώνουν: α) με τον περιορισμό των πολιτών που έχουν ιδιαίτερα προσόντα και πλεονεκτήματα β)
με τον αφανισμό των υψηλόφρονων και γενναίων (δημεύσεις περιουσιών τους, συκοφάντηση
και εξόντωσή τους) γ) με τη φτωχοποίηση των
πολιτών και την πνευματική τους απαιδευσία,
επειδή η μόρφωση είναι απειλή για τους τυράννους, αφού διαμορφώνει πολιτική σκέψη, κάτι
επικίνδυνο για κάθε μορφή εξουσίας δ) με τη
διάσπαση των πολιτών, επειδή η ενότητα του
λαού είναι μια μεγάλη γροθιά γι αυτούς, όπως
και η αμοιβαία εμπιστοσύνη, μια και οι τύραννοι κατατρύχονται από μια διαρκή και εφιαλτική
καχυποψία ε) χρησιμοποιούν έναν ολόκληρο
μηχανισμό πληροφοριοδοτών, επιβάλλοντας
αστυνομοκρατία, για να ελέγχουν την κοινή
γνώμη και να είναι έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή,
για την καταστολή οιασδήποτε αντίδρασης και
λαϊκής εξέγερσης κατά της εξουσίας τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τύραννος
Ιέρων των Συρακουσών (477-467 π.Χ), που
διέθετε τους λεγόμενους «ωτακουστές»( πανέμορφες οι ελληνικές σύνθετες λέξεις: ους=αυτί+ρ.ακούω). Τους έστελνε σε φιλικές ή πολιτικές
συγκεντρώσεις, για να κρυφακούν και να του
μεταφέρουν τις συζητήσεις των πολιτών. Φυσικά, οι πολίτες, μαθαίνοντας τις μεθόδους του,

απέφευγαν να ομιλούν φανερά για πολιτικά
ή κοινωνικά θέματα. Έπαυε, έτσι, η ελευθερία
της έκφρασης, θεμελιώδες δικαίωμα των ελεύθερων πολιτών. Επίσης ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος, (τύραννος Συρακουσών 430-367 π.Χ
και άλλοι), είχε τις «ποταγωγίδες»( ποτό+ρ.
άγω= παρασέρνω κάποιον, με ποτό κ.α ευτελή
μέσα, ώστε να εκμαιεύσω μυστικά), που ήταν
γυναίκες εταίρες ή αυλητρίδες. Φυσικά, όλοι
αυτοί οι «μισθοφόροι» των τυράννων είχαν τις
ανάλογες παροχές και αμοιβές.
ε) επιβάλλουν βαριές φορολογίες στους πολίτες, ώστε να μην έχουν τη διάθεση και τον
χρόνο να ασχολούνται με τα «κοινά» ή για τη
βελτίωση της προσωπική τους ζωής αλλά η
μόνη τους έγνοια να είναι το πώς θα επιβιώσουν. Σε αντίθεση, οι ίδιοι τύραννοι διατηρούσαν πολυτελή αυλή, κάναν σπάταλη ζωή,
διοργανώνοντας φιέστες καλλιτεχνικές ή φιλοσοφικά συμπόσια. Παράδειγμα, ο τύραννος
των Συρακουσών Διονύσιος ο πρεσβύτερος,
που είχε επιβάλλει, εκτός της κανονικής βαριάς
φορολογίας και έμμεσους φόρους, όπως: τέλη
στην κτηνοτροφία, αναγκαστικά δάνεια στους
πολίτες, ιδιοποίηση κοσμημάτων ή φορολόγησή τους , δημεύσεις ιδιωτικών περιουσιών.
Κατά τον Αριστοτέλη, πάντα, ο τύραννος
διψά για εξουσία, είναι αδίστακτος στη χρήση
άνομων μέσων και μεθόδων και «πολύ σκληρός για να πεθάνει!»
Όμως, το τίμημά του είναι βαρύ, γιατί, όπως ομολογεί ο τύραννος Ιέρων στον ποιητή
Σιμωνίδη, «ο τύραννος δεν έχει φίλους ούτε
την αγάπη των άλλων, δε νιώθει ασφάλεια, ζει
διαρκώς με το φόβο της προδοσίας, της συνωμοσίας, της δολοφονίας» ( έργο διαλογικό του
Ξενοφώντα)
Κάτι, επίσης, χαρακτηριστικό, που επισημαίνει ο μεγάλος φιλόσοφος για τους τυράννους
είναι ότι δεν αντέχουν την περιφρόνηση και απαξίωση από τους άλλους, σχετικά με τα προσόντα και τις ικανότητές τους, που νομίζουν ότι
διαθέτουν.
Έτσι, ο τύραννος Διονύσιος των Συρακουσών έστειλε στα λατομεία-ζωντανά νεκροταφεία- τον ποιητή Πολύξενο, θανάτωσε τον ποιητή Αντιφώντα, επειδή διακωμώδησαν τις ποιητικές και καλλιτεχνικές του επιδόσεις. Ακόμη,
τσακώθηκε άσχημα με τον αθηναίο φιλόσοφο
Πλάτωνα και δάσκαλο του Αριστοτέλη, γιατί
επέκρινε το τυραννικό καθεστώς. Ο φιλόσοφος
φυγαδεύθηκε, κρυφά, με πλοίο αλλά ο κυβερνήτης του, ήδη, είχε πάρει διαταγή από τον
τύραννο να τον πουλήσει ως δούλο, πράγμα
που έγινε. Στη συνέχεια εξαγοράστηκε από
τους φίλους του.
Γεγονός είναι πως στοιχεία, από όσα εκθέτει
ο μεγάλος Μακεδόνας φιλόσοφος Αριστοτέλης,
επιβίωσαν στους κατοπινούς αιώνες σε ποικιλία πολιτευμάτων είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο
βαθμό και, δυστυχώς, παρεμπόδισαν την απρόσκοπτη λειτουργία και πορεία της ανόθευτης και γνήσιας δημοκρατίας. Του πολιτεύματος
που αναδεικνύει πολιτικούς με υψηλό φρόνημα, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι
στους πολίτες και τις αρχές της δημοκρατίας.
Πολιτικούς που ενδιαφέρονται για τη σωστή
αγωγή των πολιτών, τη βελτίωση του βιοτικού
τους επιπέδου, την αξιοποίηση των προσωπικών τους προσόντων και την κατοχύρωση των
εργασιακών τους δικαιωμάτων, φροντίζοντας,
παράλληλα, για την προστασία και την ασφάλειά τους.
Έμμεσα, ο μεγάλος φιλόσοφος, αφήνει να
εννοηθεί πως η εξουσία, φοβάται, κατ’ ουσίαν,
την πραγματική δημοκρατία, γιατί είναι το όπλο
που δίνει τη δυνατότητα σε
όλους τους πολίτες να ενεργοποιηθούν σε
κάθε επίπεδο, με ίσες ευκαιρίες για μόρφωση
και αξιοπρεπή διαβίωση, με την ελευθερία της
έκφρασης στη δυναμική της κοινωνικής προόδου, την αξιοκρατική καθιέρωση και τη συμμετοχή στα «Κοινά».
Άλλωστε, η ζωή ομορφαίνει με σκοπούς και
όνειρα και όχι με {Ε}φιάλτες...

www.laosnews.gr
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Ο γίγαντας της εξυπνάδας!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Φίλοι μου, καλή σας
ημέρα,
όπως η Κυψέλη είχε
τον γίγαντά της, τον αείμνηστο Νίκο Ρίζο, έτσι και
η πατρίδα μας έχει τον
γίγαντα της εξυπνάδας,
τον Αλέκξη και την παρέα
του.
Οι γονείς με τα παιδιά
τους, που πήγανε στα
συλλαλητήρια είναι οι ηλίθιοι και οι φασίστες, ενώ
οι «γίγαντες της Δημοκρατίας», συγκεντρωθήκανε
πριν λίγους μήνες, στο Παλαί ντε σπόρ και φορούσανε κόκκινα περιβραχιόνια, όπως οι χιτλερικοί!
Πήγανε να ακούσουνε τον υποψήφιο, για το νόμπελ του μεγαλύτερου πολιτικού απατεώνα!
Φίλοι μου, χρόνια τώρα,
όπως έχετε παρατηρήσει, δεν σχολιάζω τοπικές καταστάσεις, διότι όπως έχω τονίσει, είμαι
ερωτικός μετανάστης και δεν γνωρίζω πρόσωπα
και πράγματα!
Σήμερα όμως, θα ασχοληθώ για λίγο με την τοπική ΟΝΝΕΔ και την ανακοίνωσή της και μόνο, για
το θέμα των Σκοπίων!
Ενόχλησε φίλοι μου, γιατί αφαίρεσε τη στολή
του Μακεδονομάχου, από αρκετούς και κυρίως από τον αρχηγό, τον ηγέτη, τον «τεράστιο» φιλελεύθερο πολιτικό, τον Κυριάκο, ο οποίος στα πλαίσια
των σαλονιών, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη
λέξη προδοσία!
Μη μας το λες, μας στενοχωρείς!
Λοιπόν, «ακούστε» κύριοι στα κεντρικά της ΝΔ.
Στην Ελληνική κοινωνία δεν υπάρχουν μόνο γίδια, ή σκυλάκια της Δαλματίας που προσπαθούνε
να σωθούνε από την Κρουέλα ντεβίλ!
Αρκετά πια, με την κοροιδία, με την υποκρισία.
Δεν σας ενοχλούνε οι κυρίες και οι κύριοι του
κόμματος (πάντα υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις
να μην το παραβλέπουμε), που έχουνε φορέσει τα
μαύρα και πενθούν για την Μακεδονία!
Τόνοι δακρύων, όσα και τα γραμμάριά μου!
Μην ξεχάσετε να μου θυμίσετε να έλθω και στα
σαράντα.
Αλήθεια, τι θα μοιράζετε, αντί για κόλυβα, τσολιαδάκια!
Τα έχουμε ξαναπεί.
Στο τέλος των συλλαλητηρίων υπήρχε ψήφισμα, ενάντια στη χρήση της λέξης Μακεδονία, σε
οποιαδήποτε ονομασία.
Εσείς της ΝΔ, που είχατε αγκαζέ τις πρώτες
θέσεις, το πιστεύατε αυτό;
Αν ναι, τότε σε τι διαφοροποιείστε από την ανακοίνωση της ΟΝΝΕΔ;
Εάν όχι, τότε γιατί μας εμπαίζετε;
Οι επιδέξιοι πισινοί θέλουν και τα ανάλογα
βρακιά!
Πολιτική, χωρίς να παίρνετε θέση, δεν υπάρχει!
Ντυθείτε, βάλτε τα μαύρα σας και πάτε να κόψετε, καμιά πίτα!
Και τώρα πρόεδρε Κυριάκο, η «σειρά» σου!
Σε ενοχλεί η γλώσσα και η εθνικότητα, όχι το
όνομα.
Γιατί, δε μας είπες όμως.
Εάν πιστεύεις όπως έχει ειπωθεί, ότι θα δημιουργηθούνε αξιώσεις από τους γείτονες και θα
τους ανοίξει η όρεξη για άλλα πράγματα, τότε για
τι άλλο από προδοσία, μπορούμε να μιλήσουμε.
Με τις λέξεις σε εθνικά θέματα, δεν παίζουμε.
Δεν το γνωρίζεις, πρωθυπουργός θέλεις να
γίνεις!
Από την άλλη, ένας πραγματικά φιλελεύθερος
πολιτικός, θα έλεγε.
Μπράβο στη νεολαία μας, για το θάρρος της
γνώμης της.
Αυτό επιδιώκουμε. Νέους και νέες που θα γράφουνε και θα μιλάνε! Έτσι θα προχωρήσουμε!
Εσείς, όμως επιθυμείτε κάτι άλλο.
Νέους που θα φορέσουνε τη γραβάτα, νέες
που θα προσπαθούνε να σηκώσουνε το βάρος
της γούνας, πλαστικά χαμόγελα και υπόκλιση,
στον αρχηγό!

Και πριν σε αποχαιρετήσω, πρόεδρε Κυριάκο
και κάτι άλλο.
Φασίστας ο Μαδούρο, δικτάτορας, θα συμφωνήσουμε!
Από πότε όμως, οι Δημοκρατίες λειτουργούν με
αυτοανακηρύξεις, επικηρύξεις και … διαρρήξεις!
Αυτοανακηρύχθηκε ο κύριος πρόεδρος, τον
ενέκρινε ο κ. Τράμπ και … ψεκάστε σκουπίστε,
τελειώσαμε.
Αύριο, μεθαύριο, ίσως εμφανιστεί η κ. Παπακώστα και αυτοανακηρυχθεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι θα κάνεις τότε;
Θα την αναγνωρίσεις επειδή είναι και της Καραμανλικής σχολής!
Η Βενεζουέλα, είναι ανεξάρτητη χώρα και θα
επιλύσει, μόνη της τα προβλήματά της!
Φίλοι μου, το ξέρω σας κούρασα,
αλλά πρέπει να συνεχίσω, για αυτό κάνετε
ένα διάλειμμα, πιείτε την γκαζόσα σας, πάτε στην
χώρο υγιεινής, πιέστε το κομβίο του καζανακίου,
(καλά τα λέω Κυριάκο, στη νέα γλώσσα!) και ελάτε
να συνεχίσουμε!
Έτοιμοι, πάμε!
Εδώ και λίγες ημέρες κύριοι, διαβάζω και ακούω διάφορους, να κάνουν έκκληση για βοήθεια,
για να μην «πέσει» η χώρα σε εθνικό διχασμό!
Όχι, σε ένα νέο εμφύλιο.
Άντε λίγο ακόμη και θα αρχίσω να κλαίω και
εγώ!
Για να δούμε όμως, πως σκέπτονται οι πονηρούληδες, οι πατριώτες, οι οπαδοί της εθνικής
ομοψυχίας.
Όταν μας προέκυψε η κρίση και κάποιοι ζητούσανε συναίνεση, συνεννόηση, τότε σφυρίζατε
αδιάφορα. Δεν πληρώνω λέγατε! Ούτε καν τα
διόδια!
Είμαστε αγανακτισμένοι φωνάζατε και γεμίζανε
οι πλατείες.
Και παρέλαση ακυρώσατε στην Θεσσαλονίκη.
Δεν ήταν καλός ο Πρόεδρος.
Και αφού βγήκε και η χώρα στις αγορές, «ανακαλύψατε» το μέιλ Χαρδούβελη και ξεκινήσατε
«επανάσταση».
Δεν στηρίζουμε για πρόεδρο, είπατε και οδηγήσατε τη χώρα σε εκλογές, για το καλό μας.
Και ενώ μας σώζατε, ξαφνικά σας βρήκανε οι
αυταπάτες και η χώρα πήγαινε στα βράχια. Αναγκαστικά νέο μνημόνιο δικό σας και τότε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα πλαίσια της εθνικής
συνεννόησης ψηφίσανε και αυτά.
Και αντί στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού,
να πείτε ένα ευχαριστώ, τους κατηγορήσατε, ότι
ψηφίσανε και αυτοί.
Θαυμάσαμε την ηθική της πρώτης φοράς αριστεράς!
Και αφού φέρατε και το τέταρτο μνημόνιο και
υποθηκεύσατε περίπου για «ένα αιώνα» την περιουσία της χώρας, ξαφνικά προέκυψε θέμα «Μακεδονίας» ύστερα από μυστική διπλωματία, καθοδηγούμενη από ξένους «επενδυτές»!
Από την πρώτη στιγμή ο Ελληνικός λαός ξεσηκώθηκε και σας είπε:
«δέκα χρόνια περίπου μνημόνια και λιτότητα,
δέκα χρόνια κοροιδία και υπομονή, σας παρακαλούμε μην μας ταπεινώνετε, άλλο. Μην αγγίζετε το
συγκεκριμένο θέμα».
Και η απάντησή σας, απλή και ξεκάθαρη. Είστε
ακροδεξιοί, ηλίθιοι, δεν σας υπολογίζομε!
Και αφού περάσατε με διάφορα τερτίπια και
συναλλαγές την συμφωνία της προδοσίας, θυμηθήκατε, την συμφιλίωση.
Τι λέτε ορέ λεβέντες!
Για να δείτε όμως πως δεν είμαστε κακοπροαίρετοι, εμείς οι φασίστες, σας κάνουμε την εξής
πρόταση.
Εφόσον οι Σκοπιανοί, τηρήσουν τη συμφωνία
της λίμνης και δεν αποκαλούνται Μακεδόνες, τότε
θα ξεκινήσει η διαδικασία της εθνικής ενότητας.
Ως τότε υπάρχει ΠΡΟΔΟΣΙΑ και είστε υπεύθυνοι των επιλογών σας.
Μονά, ζυγά δικά σας δεν γίνεται!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
«Ίκαρος Ποντίκαρος,
the musical»
της Εύας Ιεροπούλου
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, 7 το
απόγευμα, στο Χώρο Τεχνών στη Βέροια, ο Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων της Εστίας Μουσών παρουσιάζει
τη μουσική παράσταση «Ίκαρος Ποντίκαρος the musical».
Κείμενα και μουσική: Εύα Ιεροπούλου
Σκηνοθεσία και μουσική διδασκαλία: Νεφέλη Μπραβάκη
Διδασκαλία ορχήστρας: Νίκη
Μπραβάκη
Πρωταγωνιστούν: Αρσένιος Γαβριηλίδης, Νίκη Μπραβάκη, Φωτεινή Γεωργουδάκη.
Διεύθυνση ορχήστρας: Ερμιόνη
Καϊσερλή
Παίρνουν μέρος περισσότεροι από
150 χορωδοί-χορευτές των 3 ομάδων
του Filippos Glee (Ωδείο Φίλιππος,
Δημοτικό Ωδείο Νάουσας, Ωδείο Σείριος Θεσσαλονίκης) και η ορχήστρα του
Ωδείου Φίλιππος, καθώς και οι μαθητές της Μουσικής Προπαιδείας των τάξεων της Εύας Ιεροπούλου (Ωδείου Φίλιππος, Δημοτικού Ωδείου Νάουσας).
Υπόθεση:
Ο Ίκαρος Ποντίκαρος είναι ένας γενναίος ποντικός που ονειρεύτηκε να
απαλλάξει τη γενιά των ποντικών από την τυραννία της γάτας και να γίνει
έτσι ο βασιλιάς όλων των ποντικών -ή ακόμα και όλων των ζώων. Το σχέδιό
του είναι μεγαλοφυές, αλλά, κάπου στην πορεία, αποδεικνύεται ότι είναι
κάπως δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Γιατί -όπως και να το κάνουμε- το ν’
αλλάξεις αυτό τον κόσμο δεν είναι και τόσο εύκολο...
*Αρχικά η ιστορία του
Ίκαρου Ποντίκαρου κυκλοφόρησε ως μουσικό
παραμύθι σε CD με συντελεστές τους ηθοποιούς Μελίνα Μποτέλλη
και Θοδωρή Αθερίδη και
τους μουσικούς/ερμηνευτές Μανώλη Φάμελλο,
Καίτη Κουλλιά, Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, Όλγα Αθανασιάδου, Τάσο
Δημέγγελη και Δημήτρη
Μπασλάμ.
Είσοδος: 5 ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων:
Μουσικός Οίκος Πετσάβα, Αντ. Τσουπέλη 5
(πεζόδρομος), Βέροια
Δημοτικό Ωδείο Νάουσας Εστία Μουσών,
Νάουσα

2-3
2019
5-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στη «Στέγη»
«Ο ΠΑΠOYΤΣΩΜΕΝΟΣ
ΓΑΤΟΣ» από την
Παιδική Σκηνή του ΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η Παιδική Σκην ή το υ Γ Ι Α Ν Ν Η
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ανεβάζει το γνωστό λαικό και αγαπημένο παραμύθι
«Ο ΠΑΠOYΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ»,
όπου θα περιοδεύσει σε ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ!
Το πασίγνωστο
παραμύθι γράφτηκε
από το Γάλλο συγγραφέα ΣΑΡΛ ΠΕΡΩ το 1812 Ο πιο
παιχνιδιάρης Γάτος όλων των παραμυθιών ξεκινάει με
μία φαινομενικά αδικία. Ένας φτωχός μυλωνάς αφήνει
κληρονομιά στον πρώτο και τον δεύτερο γιο ότι έχει,
και στον τρίτο ένα τσουβάλι με ένα Γάτο!
Ο Γάτος δεν είναι απλά ένας κοινός Γάτος, αλλά
είναι πολύ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ!
Μιλάει σαν ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! Φοράει μπότες! και πάνω απο όλα είναι ΕΞΥΠΝΟΣ!!!
Έτσι θα βοηθήσει τον μικρό γιο στην αρχή να βγάλει χρήματα για να μπορέσει να ζήσει και στην πορεία
να τον χρήσει Κόμη να του δώσει το παλάτι του Γίγαντα και να παντρευτεί την αγαπημένη του Πριγκίπισσα!
Τις σκηνοθετικές οδηγίες έδωσε ο ΜΠΑΜΠΗΣ
ΚΛΑΛΙΩΤΗΣ και παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Καρβέλη,
Κατερίνα Αναστασίου,
Πέτρος Γρύλλος, Σάββας Γραμματικός, Έλενα Αθανασοπούλου.
Η παράσταση πλαισιώνεται απο
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΤΡΑΓΟΥΔΙ όπου έγραψε η
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ μέσα από τους στοίχους της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ .
Επί σκηνής οι έμπειροι ηθοποιοί μας σε συνδυασμό με τα ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ που παίζουν ξεσηκώνουν μικρούς & μεγάλους!!!
Η ζωγραφική του σκηνικού είναι της ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ
ΖΑΠΑΛΤΑ, ενώ την παράσταση έντυσε με τα υπέροχα
κοστούμια η ΣΗΛΙΑ ΔΕΜΙΡΗ.
Ώρες: 5:30μ.μ & 7:30μ.μ.
Προπώληση 8 € - Ταμείο 10 €
Προπώληση εισιτηρίων
βιβλιοπωλείο « ΕΠΙΚΑΙΡΟ»
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ

του Σαββατοκύριακου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ.1178Δ΄/2019 έκθεση επιδόσεως μου,
κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Βέροιας, Παναγιώτη
Μαρκαναστασάκη, ως πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας Κυριακής, συζ. Κων/νου Μαμέλη, το γένος Κωνσταντίνου
και Φρειδερίκης Μαρκοπούλου, ενεργούσας για λογαριασμό
της ανήλικης θυγατέρας της, Φρειδερίκης, που γεννήθηκε στη
Βέροια, την 19η Φεβρουαρίου 2002 (19-2-2002), κατοίκου
Βέροιας (Πάροδος Κουντουριώτη, νέας περιφερειακής οδού
Βέροιας) (ΑΦΜ: 074825381 - ΔΟΥ Βέροιας), επιδόθηκε νόμιμα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, για τον καθ’
ου, ήτοι για τον Κωνσταντίνο Μαμέλη του Χρήστου και της
Φρειδερίκης, αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 059308836), πιστό
αντίγραφο της υπ’ αριθμ. καταθέσεως 420/ΔΙ/2018 αγωγής
της ενάγουσας κατά του Κωνσταντίνου Μαμέλη του Χρήστου
και της Φρειδερίκης, αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 059308836),
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (Ειδική Διαδικασία), με αντικείμενο την επιδίκαση διατροφής ανηλίκου
τέκνου και αίτημα: Να υποχρεωθεί ο καθ’ ου, διά της εκδοθησομένης αποφάσεως του Δικαστηρίου Αυτού, να καταβαλλει
στην ενάγουσα, υπό την αναφερόμενη στην αγωγή ιδιότητα
της, ως διατροφή της ανήλικης θυγατέρας μας, Φρειδερίκης,
που αφορά τον κρίσιμο χρόνο, δηλ. τη διετία από 11 Απριλίου
2016 (11-4-2016) μέχρι 10 Απριλίου 2018 (10-4-2018), το
ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, μηνιαίως, προκαταβολικά,
στην αρχή κάθε μήνα, από την επομένη της επιδόσεως της
παρούσας αγωγής και επί δύο (2) έτη, με το νόμιμο τόκο, από
τη λήξη κάθε μηνιαίας δόσης, μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.
Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση του Δικαστηρίου
Αυτού προσωρινά εκτελεστή, εξαιτίας της συνδρομής των
προϋποθέσεων εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 910
αριθμ. 4 ΚΠολΔ, άλλως διότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση
θα προκαλέσει σημαντική ζημία σε βάρος της, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 908 παρ. 1 περ. β’ ΚΠολΔ. Να
καθοριστούν, διά σχετικής πράξεως του Δικαστηρίου Αυτού,
τα προκαταβλητέα από τον εναγόμενο έξοδα και τέλη της
παρούσας δίκης, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, κατ’
εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 173 παρ. 4 ΚΠολΔ και
να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Εξάλλου, δικάσιμος της αγωγής ορίσθηκε η 17η Απριλίου 2019
(17-4-2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ, με αριθμ. πινακίου 34, ενώ τα προκαταβλητέα έξοδα και τέλη της παρούσας
δίκης ορίσθηκαν σε διακόσια (200) ευρώ. Για γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες, καλείται ο εναγόμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται ανωτέρω.
Ο δικαστικός επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας
Χρήστος Αμανατίδης

Αποκριάτικο παιδικό
πάρτυ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας
προσκαλεί στο αποκριάτικο παιδικό πάρτυ θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου
2019 ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα της Λέσχης
Αξιωματικών Βέροιας.
Τιμή πρόσκλησης 5 €
Με τιμή το Δ.Σ.

του Σαββατοκύριακου

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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 ,
17:30,
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
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

2-3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Φαρμακεία
Σάββατο 2-2-2019
08:00-14:30 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 2331029759
08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340
08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124
14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 2331066649
19:00-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757
21:00-08:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757
Κυριακή 3-2-2019
08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360
14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770
19:00-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000
21:00-08:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000
Δευτέρα 4-2-219
14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755
14:30-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279
19:00-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ) 23310-66812
21:00-08:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ) 23310-66812

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Φεβρουάριος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κα
τά το διάστημα από 4-2-2019 μέχρι 10-22019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

www.laosnews.gr
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Αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων
του Αγροτικού Αστέρα Αγ. Βαρβάρας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ
Η γυναικεία ομάδα του Αγροτικού Αστέρα αγωνίζεται την Κυριακή 3/2/2019, στις 15:00 στο
γήπεδο ΕΠΣΜ Μίκρας με την αντίστοιχη ομάδα
του Αγροτικού Αστέρα Ευόσμου,   για την 8η
αγωνιστική του 1ου ομίλου του πρωταθλήματος
Β´ Εθνικής γυναικών.
Διαιτητής του αγώνα ορίσθηκε ο κ. Τακίδης
Γεώργιος με βοηθούς τον κ. Ζιγκερίδη Αναστάσιο και τον κ. Ιωαννίδη Ιωάννη από την ΕΠΣ
Κιλκίς.
ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η ανδρική ομάδα του Αγροτικού Αστέρα αγωνίζεται το Σάββατο 2/2/2019, στις 15:00 στο
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας με την αντίστοιχη
ομάδα του ΓΑΣ Ροδοχωρίου, για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας
ΕΠΣ Ημαθίας.
ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Το εφηβικό τμήμα Κ 16 του Αγροτικού Αστέρα αγωνίζεται το Σάββατο 2/2/2019, στις 11:00

στο γήπεδο του Ταγαροχωρίου , για την 11η
αγωνιστική του πρωταθλήματος υποδομών Κ
16 της ΕΠΣ Ημαθίας, με την αντίστοιχη ομάδα
Π.Σ Βέροιας.
Συγκέντρωση των παικτών στις 09:45 στο
γήπεδο του Ταγαροχωρίου με στολή αγώνα.
Το παιδικό τμήμα Κ 14 του Αγροτικού Αστέρα αγωνίζεται την Κυριακή 3/2/2019, στις 11:00
στο γήπεδο του Κουλούρας, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος υποδομών Κ 14 της
ΕΠΣ Ημαθίας, με την αντίστοιχη ομάδα ΠΑΟ
Κουλούρας.
Συγκέντρωση των παικτών στις 09:15 στο
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας με στολή αγώνα, η
μετακίνηση θα γίνει με ιδία μέσα.
Τα τμήματα υποδομής της ακαδημίας (Κ
12 - Κ 6) του Αγροτικού Αστέρα,   αγωνίζονται
το Σάββατο 2/2/2019 ,   στο γήπεδο της Αγίας
Βαρβάρας στις 10:30 με τα αντίστοιχα τμήματα
της ακαδημίας Ειρηνούπολης.
Συγκέντρωση των τμημάτων  στις 10:00 στο
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας με στολή αγώνα.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 72 τ,.μ. σε οικόπεδο
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800 τ.μ. στο Γιανναχώρι
Νάουσας, με κεραμοσκεπή, κουφώματα αλουμινίου, με καλοριφέρ. Τιμή
συζητήσιμη. Τηλ.: 6971
539751.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικό πωλούνται χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για
αποθήκες αλλά και με ανάλογη (εσωτερική
διαρρύθμιση) για κατοικία πολύ καλή.
α) Σε πολυκατοικία Εμμ. Παπά 32, εμβαδό 100 τ.μ. καθαρό και
β) σε πολυκατοικία Μ. Μπότσαρη 77,
εμβαδό 115 τ.μ. καθαρά, σε προσιτή τιμή.
Πληρ. τηλ.: 23310 24939,
Κιν.: 6973 015833.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 καταστήματα από 24 τ.μ. το
καθένα, με W.C., συνεχόμενα, ανακαινισμένα,
επί της οδού Πίνδου. Τηλ.:
6948 386833.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 80 τ.μ. στη Σκύδρα, στον 1ο όροφο,
κο ν τά σ το κ έ ν τ ρ ο ,

πλήρως ανακαινισμένο, 70.000 ευρώ. Τηλ.:
6951 831687.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στον Προμηθέα κατοικία
1ου και άνω ορόφου με

ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Πωλείται γκαρσονιέρα στην οδό
Π ολυ ζω ΐ δ η , κ ο ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.

και για επέπνδυση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο   κεντρικότατο
20 τ.μ. (κατάλληλο
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχιστον), πλήρως εξοπλισμένο και ανακαινισμένο. Τηλ.
6977 628426.

2ΔΣΚWC από 40.000 έως 50.000 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 122583.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντός σχεδίου,
με συντελεστή δόμησης
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γωνιακό κοντά στα Πολυκλαδικά, σε οικοδομμένο σημείο. Τηλ.: 6948
386833.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικόπεδο 14.500 τ.μ. επί της
περιφερειακής οδού σε
εξαιρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 09.00-14.00.
Τηλ.: 6945 122583.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο της Βέροιας
με σταθερή πελατεία. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6932 740996.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Περίπτερο-Παντοπωλείο σε κομβικό σημείο λόγω συνταξιοδότησης. Ευκαιρία.
Τηλ.:  6942 855780.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό
ρεστοράν στο Ρέγκεσμπουργκ, περιοχή Βαυαρίας Γερμανίας, σε λειτουργία 36 χρόνια με σταθερή

πελατεία και το ίδιο αφεντικό. Τηλ.: 004994011339
από 9.30 π.μ. - 2.00 μ.μ. &
4.00 μ.μ. - 11.00 μ.μ.
ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγω σύνταξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχος δεκτός. Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080 & 6973 735020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Αϊβαλίου 9, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 30 τ.μ.,
μπαλκόνια πίσω και
μπροστά, 1ος όροφος.
Τηλ.: 6978 657013.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7,
ενοικιάζεται διαμέρισμα
140 τ.μ., 5ος όρ. και για
επαγγελματική στέγη,
πλήρως ανακαινισμένο, ατομική θέρμανση (pellet). Τηλ.: 6977
753373.
ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2ος
όροφος, πλήρως ανακαινισμένη. Τηλ.: 6988
985663.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο με
3ΔΣΚΑΘ με γκαράζ και
αποθήκη στην περιοχή
Ωρολογίου, 350 ευρπω. Euromesitiki 6945
122583.

του Σαββατοκύριακου
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα   Studio 18 τ.μ., κομπλέ επιπλωμένη
και με ηλεκτρικές συσκευές , κατασκευή 75,
σε ημιόροφο , ανακαινισμένη εκ βάθρων, άψογα συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς και
κλιματιστικό ,  ενοίκιο μόνο 120€.
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24640 ΑΝΟΙΞΕΩΣ, Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1 υ/δ, 1
ος όροφος, ανακαινισμένη άριστα , σε εξαιρετική κατάσταση και με καινούργια αλουμινίου
κουφώματα  και με διπλά τζάμια, έχει κεντρική
θέρμανση πετρελαίου και είναι επιπλωμένο
κομπλέ, με ανελκυστήρα και με μία ντουλάπα,
εκπληκτικό , μόνο 160€.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη   κομπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982,
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.
Κωδ: 115532 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 81 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα,
. Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Πάρκινγκ, Αποθήκη , A/C, Τέντες, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €.
Χωρίς τα έπιπλα . Διαθέσιμο από 20/1/2019.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
. Κωδ.112795 Μεγάλη Γκαρσονιέρα 5ου
ορ. στην περιοχή Ρόδων , κατασκευής του
2004 ρετιρέ με 85 τ.μ. μικτά και 72 τ.μ. καθ.
με 1δσκλ κατοικήθηκε μόνο από ιδιοκτήτες ,
διαθέτει αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου με
ογκομετρητές , μεγάλη βεράντα, με θέα σε  
ενοίκιο 230€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκατοικία  με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει
3 υ/δ,  πολυτελούς κατασκευής , ατομική θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,   ηλιακό ,
BBQ δορυφορική κεραία και αποθήκη , έχει
μεγάλο κήπο με δένδρα , περιφραγμένο , σε
οικόπεδο 800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνο στην αυλή  , τιμή 350€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23159 ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοικιάζεται καινούργια μονοκατοικία 120 τ.μ., με
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μεγάλη αυλή , σε εξαιρετική κατάσταση ,
πρόκειται για κατασκευή 2006, με 3 υ/δ, μεγάλη σαλονοκουζίνα 1 ος όροφος ,  διαθέτει
επιπλέον μία μεγάλη  αποθήκη και ένα κλειστό γκαράζ , έχει δικό του κήπο μεγάλο όπου
μπορεί να αναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουρα επιμελημένης κατασκευής , διαθέτει
ατομική θέρμανση πετρελαίου και είναι έτοιμη
βαμμένη , το δε ενοίκιο της 300€. Διαθέσιμο
από 1/12/2018. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά,
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 280 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23657 - ΩΡΟΛΟΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με   Ηλεκτρικό, Κουφώματα Συνθετικά,
Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, A/C, Διπλά τζάμια - Τιμή: 150 €
Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ   ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1ος ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για
θέρμανση Κλιματισμό τα δε κουφώματα του
είναι αλουμινίου συρόμενα, με διπλά τζάμια ,
ενοίκιο 130 €.
Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο.
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 230 €
Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευ-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα
4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.
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ζητούμενο τίμημα 178.000€, Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ , πωλείται υπόγεια αποθήκη ,  μεγάλη 468 τ.μ.,  κατάλληλη
και για πολλές χρήσεις , ημιυπόγειο, ξεχωριστό ακίνητο, τιμή 60.000€. Μόνο σοβαρές
προτάσεις θα συζητηθούν.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 900 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και
με δικό του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 23130  Κατάστημα στο Τσερμένι διατίθεται προς ενοικίαση με 58 τ.μ. ισόγειο  και
25 τ.μ. πατάρι σε κεντρικό σημείο κατάλληλο
για άπειρες χρήσεις   και με μίσθωμα πολύ
ευνοϊκό , μόνο 250€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23521 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη μέση
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 60 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο
και με WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και
διαθέτει Προαύλιο το δε Μίσθωμα του 290 €.
Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο
ενιαίο , είναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα
. - Τιμή πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23538 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο . Είναι κατασκευασμένο το
1990 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και
Αποθήκη - Ενοίκιο μόνο 150 €. Το γραφείο
μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και
κάτω ,   ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισόγειο κλειστό πάρκινγκ   με γκαραζόπορτα ,
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως αποθήκη  , μηνιαίο μίσθωμα 50€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο της
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα, W.C.), πλήρως α-

ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα -Studio συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. σε ημιώροφο υπερυψωμένο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα,
και μπάνιο. Έγινε ανακαίνιση το 2006 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  κλιματιστικό και
θερμοπομπό , Κουφώματα καινούργια , A/C,
με έπιπλα κομπλέ και   Ηλ. Συσκευές, Διπλά
τζάμια.  - Τιμή: 10.000 €.
Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει
θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης στην Πυλωτή , έχει επίσης και  
Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 50.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό,
Έχει απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο
δόμησης οικοπέδου και κήπο,   Τιμή μόνο
35.000 €.
Κωδ. 13825 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Μονοκατοικία με 132 τ.μ., ισόγειο και 126 τ.μ. υπόγειο
, έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 7.250 τ.μ. κατασκευή 2003, σαλόνι κουζίνα   ανεξάρτητη και
3 υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέλεια και ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με
ξυλολέβητα και με πετρέλαιο , έχει και ηλιακό
θερμοσίφωνα, διαθέτει τζάκι, διπλό πάρκινγκ
και αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγοραστές , είναι μία ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,

νακαινισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση.
Πληρ. τηλ.: 6945 495566.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13605 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 19 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το 1976 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, Κουφώματα
Συνθετικά, Διπλά τζάμια - Τιμή: 9.000 €.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13806 ΚΕΝΤΡΟ , Στο πάνω μέρος
της παλαιάς Κεντρικής πωλείται κατάστημα 44
τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ. πατάρι  
, κατασκευή 1998, διαθέτει μεγάλη βιτρίνα ,
πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο και
διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή μόνο 40.000€.
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή
πώλησης  80.000€ τώρα 50.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784  ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ , κοντά στις
γραμμές πωλείται φάρμα με κεράσια , δένδρα
σε πλήρη παραγωγή και δίπλα στο κανάλι με
νερό άφθονο , πωλείται 5 στρ., στην εκπληκτική τιμή των 12.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12773 -   ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το
Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο   δίπλα στο κανάλι
άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 τ.μ. στην τιμή Τιμή: 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 425
τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικοδομήσιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία , τιμή μόνο 45.000€, Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται
κατάστημα 100 τ.μ., με

ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEX COURIER  
ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
εργασίας και παρακολούθησης που χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχει σταθερό πελατολόγιο με σταθερά ανοδική πορεία &
ενδείκνυται για μία οικογενειακή επιχείρηση με αρκετά καλές
μηνιαίες απολαβές
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου
ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ,
μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και
κιθάρα για τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

μπαλκόνι 180 τ.μ. και
1ος όροφος διαμέρισμα
90 τ.μ. σε χωραφοοικόπεδο 2.315 τ.μ., κεντρική θέρμανση, ηλιόθερμο. Τιμή λογική. Τηλ.:
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ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529
τ.μ., σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό
αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
16.000 €.
Κωδ 13779 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 1.225
τ.μ., βλέπει σε ανοιχτωσιά, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμή μόνο 29.000€.
Κωδ.13787    ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820 τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά
συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  
Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310 τ.μ., με άριστη προβολή , σε προνομιακή τοποθεσία , καταπληκτικό οικόπεδο,
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι
χαμηλή μόνο 17.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά
, κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και
οικοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και
σε άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 105141 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πάρκινγκ στο
Πασακιόσκι  συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. με
πολύ άνετη πρόσβαση , ισόγειο οικοδομής ,
τιμή: 7.000 €.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ. 13082 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, πωλείται διαμέρισμα 84 τ.μ. σε ημιόροφο, κατασκευή
1978, 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, η κατάσταση του είναι μέτρια, τιμή μόνο 28.000€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14302 - ΩΡΟΛΟΙ   ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 150 τ.μ. πολύ πολύ άνετο στον 5
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, 2 Μπάνια και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , διαμπερές με
απεριόριστη θέα, μία εξαιρετικά μεγάλη βεράντα και κουφώματα καινούργια συνθετικά, διαθέτει ανελκυστήρα, Αποθήκη , A/C, Έπιπλα,
Τέντες, - Τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει 2 άνδρες
από 25 έως 45 ετών με τα κάτωθι προσόντα:
1. Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή κλαρκ
Τηλ.: 6947 021868
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477 κ. Δημήτρης.

6971 706894.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη,
εμβαδού 45 τ.μ., αποτελούμενη από 2 χώρους,
πλήρως ανακαινισμένους (δίπλα στα Αστικά), 1ος όροφος. Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στην Ανοίξεως, έναντι
πάρκου Αγ. Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόροφος) κατάλληλα διαμορφωμένος, γωνία, φωτεινός, με θέα το πάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,
αυτόνομη θέρμανση,
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος,
χωλ, μπάνιο, κουζινα
εξοπλισμένη, μπαλκόνι
περιμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948
744632, 6976 769046
(απόγευμα 18.00-20.00).

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής τυφλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησιακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 2ΔΣ-Κ πάρκιγκ, αποθηκη καινουριο 70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο με 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ με 3ΔΣΚ του 75΄με ασαν. 45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,85 τ.μ χωρις ας.με Α.Θ 35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 90000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ΔΚWC ομορφο, επιπλωμενο 160€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ με θεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορτα ασφ.2ΔΣΚ
350€-300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κατω 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ Θερμ/τες,θεα κουκλι 270€
ΠΑΠΑΚΙΑ 3ΔΣΚ +ΠΑΡΚΙΓΚ+Αποθηκη  καινουριο 350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 1ΣΔ-Σ-Κ ανακαινισμενο 200€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια, Βεργίνα, Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά
χαμηλές τιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ 7800τ.μ σε  καλη θεση ΕΥΚΑΙΡΙΑ  49.000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ. ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο 60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια. 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με μετρα από παραλια για τροχοσπ.μενερο
12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες, 2000 το στρεμμα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο  1ος με ασανσερ
22000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από 25ως1500
τ.μ  από 50 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επιπλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα,
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 43 τ.μ. καλό 23.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 42.000 €
ΡΟΛΟΪ 78 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-
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ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για τον φούρνο «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ» στη Βέροια.
Τηλ.: 6976 310431.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυγκολλητής από την εταιρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στην Πατρίδα. Τηλ.: 6976
791774 & 23310 72872.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLIDIS SECURITY ζητάει πιστοποιημένο και
αδειοδοτημένο προσωπικός ασφαλείας
για μόνιμη εργασία
όπως επίσης και μία
κοπέλα για ημιαπασχόληση. Πληροφορίες στα γραφεια της
ετα ι ρ ί α ς μ α ς Θε σ σ αλο ν ί κ η ς 4 5 κα ι α πο στολή βιογραφικών
στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείοιυ σε Αρχαία Ελληνικά,
Έκθεση, Λατινικά και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Πολύ
προσιτές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 430782.

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 25 ετών πολύ καλό 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ.  καλό 24.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 14ετίας καλό 67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο πολύ καλό 40.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ
108.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα
62.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΔΕΗ 120 τ.μ. καλό 300 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό
11.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο
18.000 €
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.500 μέτρα ευκαιρία 16.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 40.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 30.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 160 μέτρα ευκαιρία 14.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα με άδεια για 2 μεζονέτες 75.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα 25.000 €
ΠΑΤΡΙΔΑ 500 μέτρα 12.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Από την εταιρία VOULIS CHEMICALS ζητείται
νεαρός άντρας για εργασία που να γνωρίζει άπταιστα
μια ξένη γλώσσα (εκτός Αγγλικών).
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο info@voulis.com.

του Σαββατοκύριακου

Προσφορά της εβδομάδας
1. Πωλείται διαμ. 100 τ.μ. 2ος όρ. στην Πλατεία
Αγίου Αντωνίου διαμπερές. Μπορεί να διαμορφωθεί σε 2 γκαρσονιέρες. Τιμή πώλησης: 45.000 ευρώ
2. Πωλείται διαμ. επί της Μητροπόλεως 65 τ.μ.
πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης: 28.000 ευρώ
3. Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 500 τ.μ. πανοραμικό. Τμή πώλησης: 17.000 ευρώ.
4. Πωλείται χωράφι 3.500 τ.μ. με ελιές πολύ κοντά στη Βέροια, με νερό και ρεύμα. Τιμή πώλησης:
14.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ.
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ.
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκινα, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο,
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασανσέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα,
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ,
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή,
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ.
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης.
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο.
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο.
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο,
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό,
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

2-3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με πτυχίο και
προϋπηρεσία και κοπέλα για λάντζα.
Τηλ.: 23310 70846 & ωρες 5.00 μ.μ. 8.00 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984
472747.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος
6984 472747.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.: 6993 678697.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχάριους
και προχωρημένους. Τηλ.: 6946 364695
& 23310 21842.
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε
παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές
πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980
973819.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχιούχο Μαθηματικού ΑΠΘ σε φιλικές
τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6906 471253.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300
κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με τα-

www.laosnews.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .Μαγαζί πολύ ιδιαίτερο, γωνιακό ,48τμ ισόγειο και 1ος όροφος με εσωτερική σκάλα, στο κέντρο της αγοράς στον πεζόδρομο. Μόνο σοβαρές  προτάσεις ( κωδ 423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο στο κέντρο, 1ου ορ. στον πεζόδρομο,
ανακαινισμένο πλήρως, λουξ,2 χώροι  wc.Τιμη 250€.(κωδ 127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο ανακαινισμένο λουξ, τρείς υπέροχοι
χώροι,κουζίνα 2 μπάνια βεράντα. Κατάλληλο για ιατρείο ,δικηγορικό ,λογιστικό η οποιοδήποτε άλλο γραφείο.Τιμή 450€
(κωδ ΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Λεωφόρος Ανοίξεως. Πωλείται, δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο (μπορεί να γίνει και 3ο δωμάτιο) 4ου ορόφου
διαμπερές. με μόνωση και αντλία θερμότητας, ανακαινισμένο
πλήρως με θέα. Τιμή 125000€ (κωδ Π2Δ8)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Περιοχή Τσερμένι. .Οροφοδιαμέρισμα 130τ.μ, διαμπερές,
1ος όροφος, 2ΔΣΚΜπάνιο, WC. Ωρομέτρηση .Πολύ άνετοι χώροι (δυνατότητα 3ου δωματίου) Τιμή 75000€(κωδ ΠΔ35)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα

χύητες, 30.500 χιλιόμετρα, σε
καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.:
2331302490.

Από την κατασκευαστική εταιρία ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ, με γνώσεις
Η/Υ, autocad και Αγγλικά. Τηλ.: 6936 805053 κ. Ραφαηλίδου. Αποστολή βιογραφικών στο: info@matsalas.gr.

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατίδου», Βενιζέλου 28, Βέροια, προσφέρει εργασία σε κοπέλα στο τμήμα καλλυντικών με προϋπηρεσία στο χώρο. Αποστολή βιογραφικών στην
ηλεκτρονική δ/νση: zoi_mouratidou@yahoo.gr
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μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.
Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα 2ου ορ. χωρίς ασανσέρ με 2 δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο ατομική θέρμανση πετρελαίου .Τιμή 220€. (κωδ 2Δ14)
Περιοχή γιοντζαλίκια. Ενοικιάζεται για μεγάλη οικογένεια. Τρια
δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο  1ου ορόφου διαμπερές. Τιμή
260€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντα  στην περιφερειακή , δύο δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα μπάνιο ατομική
θέρμανση πετρελαίου ,χωρίς ασανσέρ, ελάχιστα κοινόχρηστα .Τιμή  190€!!! (Ε2Δ13)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1)
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο , περιοχή Λευκόπετρα, 2,5 στρεμματα,
εντός σχεδίου, με μήλα στάρκιν .Άρτιο και οικοδομήσιμο με
θέα Τιμή 16000ευρώ(κωδ ΧΠ5)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.:
6978 004183.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό
δωμάτιο λευκό με στρώμα, πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλάπα,
καναπές που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με
λευκό τζάμι αμμοβολή και
συρταριέρα γραφείου.
www.mesitikoveria.gr
Τηλ.: 6978 335129.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
73 τμ ΑΝΑΚΑΙΕ Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μοΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
νό με το στρώμα. Πληρ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚτηλ.: 6973 777747.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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του Σαββατοκύριακου

Μελέτη του ΣΒΒΕ:

Σημαντική στοιχεία για τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις της Βορ. Ελλάδας, την αποβιομηχάνιση
αλλά και την αντοχή του

Τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο: «Η μεταποίηση της Βόρειας Ελλάδας προς το 2020: κύρια
μεγέθη, βιομηχανικές συγκεντρώσεις και αναγκαίες προσαρμογές βιομηχανικής πολιτικής» παρουσίασαν χθες ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
κ. Αθανάσιος Ψαθάς σε κοινή συνέντευξη Τύπου των δυο φορέων, στη Θεσσαλονίκη.
Σκοπός της μελέτης ήταν αφενός η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης της βιομηχανίας σε ολόκληρο το βορειοελλαδικό τόξο (Ήπειρος, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
και αφετέρου η παρουσίαση συγκεκριμένων μέτρων βιομηχανικής πολιτικής που θα συμβάλουν ώστε
η μεταποίηση να βρεθεί στην πρωτοπορία της αναπτυξιακής δυναμικής που έχει ανάγκη η χώρα την
επόμενη δεκαετία.
Η μελέτη διενεργήθηκε εντός του 2018 από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ με
την υποστήριξη της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Βασικά ευρήματα της μελέτης
Με βάση τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία (Eurostat 2016) που αφορούν τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό και έχουν έδρα σε μία από τις
τέσσερις περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου:
• Το 25,5% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της μεταποίησης στη χώρα παράγεται στη
Βόρεια Ελλάδα.
• Στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας απασχολείται 28,8% του εργατικού δυναμικού
της μεταποίησης στη χώρα.
• Το 13,5% του κύκλου εργασιών της μεταποίησης γίνεται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του
Βορειοελλαδικού Τόξου ενώ αντίστοιχο ποσοστό (13%) είναι η προστιθέμενη αξία που παράγεται στη
Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με τη χώρα.
Από τη μελέτη της τομεακής διάρθρωσης της οικονομίας για τη Βόρεια Ελλάδα από το 2000 έως και
το 2015 (ΕΛΣΤΑΤ) παρατηρούμε τη σταδιακή ανάκαμψη της μεταποίησης από το 2010 και μετά (2010
– ιστορικό χαμηλό 16ετίας 2000 – 2015, με ποσοστό συνεισφοράς στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
της μεταποίησης με 9,66%) Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015, η μεταποίηση δημιουργεί το 11% της
συνολικής ΑΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα, ποσοστό που υπολείπεται μόλις κατά 1% σε σχέση με την αντίστοιχη συνεισφορά της μεταποίησης το 2000.
Σημαντικό κεφάλαιο αποτέλεσε η μελέτη των στοιχείων αποβιομηχάνισης στις τέσσερις περιφέρειες
του Βορειοελλαδικού Τόξου.
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό διεξήχθη έρευνα για την εύρεση των μεταποιητικών επιχειρήσεων ΑΕ
και ΕΠΕ με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο, που είτε βρίσκονται σε λειτουργία είτε έχουν αναστείλει τη
λειτουργία τους μεταξύ των ετών 2002 και 2017. Το συμπέρασμα είναι ότι η αποβιομηχάνιση σε όρους:
• Κύκλου εργασιών: -22% • Ακαθάριστης προστιθεμένης αξίας: -24%
• Απασχόλησης: -35%, και τέλος • Επενδύσεων: -66%.
Ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της έρευνας ήταν η μελέτη της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων με χρηματοοικονομικούς όρους.
Για να γίνει αυτό, μελετήθηκαν 746 μεταποιητικές επιχειρήσεις για τις οποίες υπήρχαν πλήρη στοιχεία του ισολογισμού τους από το 2000 έως και το 2017. Τα κριτήρια που συνδυάστηκαν για την εξαγωγή των συμπερασμάτων και την κατάταξη των επιχειρήσεων ήταν τρία:
• Η μέση ετήσια μεταβολή του κύκλου εργασιών • Ο βαθμός απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων, και, • Ο λόγος (Καθαρός δανεισμός) /(EBITDA)
Οι επιχειρήσεις κατατάχθηκαν σε 10 κατηγορίες. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ανά κατηγορία ο αριθμός των
επιχειρήσεων που ανήκουν σ’ αυτήν.
Επιπλέον, για τις ανάγκες της μελέτης του φαινομένου
της αποβιομηχάνισης καταγράφηκε το ποσοστό των ενεργών και ανενεργών επιχειρήσεων, τόσο σε Οργανωμένους
Υποδοχείς (Βιομηχανικές Περιοχές) όσο και σε συνολικό
επίπεδο.
• Στο Νομό Θεσσαλονίκης, από το σύνολο των ΑΕ και
ΕΠΕ, ενεργές είναι το 31% και ανενεργές το 69%. Αυτό
οφείλεται στη δραματική συρρίκνωση κλάδων όπως η κλωστοϋφαντουργία και η ένδυση, ο κλάδος του ξύλου και του
επίπλου, των εκδόσεων και των γραφικών τεχνών, κτλ.
• Ο Νομός Κιλκίς παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό
ενεργών ΑΕ και ΕΠΕ (28%), γεγονός που επίσης οφείλεται

κατά κύριο λόγο στην κυριολεκτική
εξαφάνιση του κλάδου της ένδυσης στο συγκεκριμένο νομό.
• Η Πιερία και η Ημαθία από
την Κεντρική Μακεδονία είναι οι
δύο νομοί με το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργών επιχειρήσεων,
77% και 76% αντίστοιχα.
• Η Καστοριά από τη Δυτική
Μακεδονία, κατέχει το μεγαλύτερο
ποσοστό ενεργών επιχειρήσεων
69%.
• Τα Ιωάννινα από την Ήπειρο,
επίσης σημειώνουν ποσοστό ενεργών επιχειρήσεων 60%, ενώ,
• Η Ξάνθη από την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, παρουσιάζει ποσοστό ενεργών επιχειρήσεων
της τάξης του 69%.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος και αριστείνδην αντιπρόεδρος του ΣΒΕΕ
κ. Κώστας Αποστόλου ερωτηθείς από το «ΛΑΟ» για το κομμάτι της μεταποίησης που αφορά και
την Ημαθία, επιβεβαίωσε ότι ο κλάδος, όντως άντεξε, τα χρόνια της κρίσης. «Αυτό οφείλεται
στον εξαγωγικό προσανατολισμό του κλάδου. Ελάχιστο ποσοστό μένει και διακινείται στο εσωτερικό της χώρας. Γι’ αυτό καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις. Βέβαια είχαμε και
δυσκολίες λόγω του τραπεζικού συστήματος, αλλά δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα
στον κλάδο» τονίζει.
Σε σχέση με την ανωτέρω εικόνα και με βάση τα ευρήματα και από την έρευνα γνώμης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης, τα βασικά συμπεράσματα - παράγοντες που συνετέλεσαν στην αποβιομηχάνιση είναι:
1. «Αργά» αντανακλαστικά για τη στρατηγική ανταπόκριση στις αλλαγές από το εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησης.
2. Υψηλός ανταγωνισμός, και κυρίως ανταγωνισμός τιμών από χώρες χαμηλού κόστους.
3. Έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση.
4. Έλλειψη κουλτούρας για την αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης κρίσεων.
5. Άλλοι παράγοντες όπως αδυναμία διαρκούς βελτίωσης προϊόντων, παραγωγής καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, κλπ.
Παρά ταύτα:
• Η ανθεκτικότητα της μεταποίησης προήλθε εξαιτίας ακριβώς του παραγωγικού της χαρακτήρα και
της δυναμικής εξωστρεφούς δραστηριότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό καταγράφηκε η έντονη εξωστρεφής δραστηριότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
γεγονός το οποίο υποδηλώνει μία υγιή αντίδραση στις πολυεπίπεδες συνέπειες από την οικονομική κρίση. Για το λόγο αυτό απαιτείται παγίωση της στρατηγικής εξωστρέφειας, ως βασικού προσανατολισμού
της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.
• Η παραγωγική δομή κυριαρχείται από κλάδους μέτριας-χαμηλής τεχνολογίας, αλλά δεν επηρεάζεται καταλυτικά – τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα – από τις αλλαγές του περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης, γι’ αυτό και παρουσιάζει τη συγκεκριμένη ανθεκτικότητα.
• Διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση της δομής των τεσσάρων περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων της Βόρειας Ελλάδας: αυτό για τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συνεπάγεται την ανάγκη
προσαρμογής και επαναπροσδιορισμού των πολιτικών
υποστήριξης της περιφερειακής βιομηχανίας.
• Χαμηλή «μόχλευση» δράσεων καινοτομίας, οι οποίες κατά κύριο λόγο αυτοχρηματοδοτούνται από τις
επιχειρήσεις.
• Ανάγκη πολιτικής «διπλής στόχευσης»: βραχυχρόνια μόχλευση υφιστάμενων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και μακροχρόνια ανάπτυξη διαφοροποιημένων
προϊόντων.

Απ. Τζιτζικώστας για τα ταμειακά διαθέσιμα των Περιφερειών:
«Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα Δημοκρατίας στη χώρα»
Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με
θέμα την υπουργική απόφαση για υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών
διαθεσίμων των Περιφερειών στην Τράπεζα της Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα Δημοκρατίας στη χώρα. Μετά την κύρωση
από τη Βουλή της απαράδεκτης συμφωνίας των Πρεσπών απέναντι στη
βούληση του 80% των Ελλήνων, σήμερα η κυβέρνηση δίνει εντολή σε ένα
δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάρει μια
συγκεκριμένη απόφαση. Με τη λογική: ‘Αποφασίζουμε και διατάσσουμε’.
Αυτά δεν αρμόζουν σε μια Δημοκρατία, δεν αρμόζουν στην Ελλάδα του
2019, γιατί εκτός όλων αυτών, εάν προχωρήσει αυτή η απόφαση της
μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, θα
υπάρξει σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία των ίδιων των Περιφερειών.
Αυτά δεν είναι χρήματα που κάθονται στην άκρη. Αυτά είναι χρήματα που
τα αξιοποιούν οι Περιφέρειες για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία τους. Η κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να μας ξεκαθαρίσει, τί από
τα δύο ισχύει; Βγήκαμε τον προηγούμενο Αύγουστο από τα μνημόνια και η οικονομία ανακάμπτει ή τελικά είμαστε ακόμη στο 2015 και πρέπει
πάλι να αφαιμάξουμε όλους τους φορείς του Δημοσίου; Η ερώτηση είναι απλή και περιμένουμε απαντήσεις».

