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25 χρόνια αλώνια
και σαλόνια

  Μια παλιά αγγλική τηλεοπτική εκπομπή γνώσεων 
επανήλθε στο προσκήνιο λόγω της επικαιρότητας. Ο 
νεαρός Άγγλος παίκτης ρωτιέται από τον παρουσιαστή 
ποιας εθνικότητας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Απαντά 
με αρκετή σιγουριά: “Έλληνας”. Λίγα δευτερόλεπτα 
αργότερα, η απάντησή του χαρακτηρίζεται λανθασμένη, 
αφού εμφανίζεται ως σωστή απάντηση το “Μακεδόνας”...
Πρόκειται για εκπομπή που μεταδόθηκε πριν από 
έξι χρόνια. Αναδεικνύοντας τα λάθη της ελληνικής 
διπλωματίας την τελευταία 25ετία, χρόνος που 
όπως φαίνεται η άλλη πλευρά “αλώνιζε” την Υφήλιο. 
Καταφέροντας φυσικά να αναγνωριστεί το κρατίδιο ως 
“Μακεδονία” από 140 και πλέον χώρες, μεταξύ αυτών 
και μεγάλες δυνάμεις.
  Είχαμε και πριν έξι χρόνια σχολιάσει, με αφορμή 
το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι, ότι το ελληνικό κράτος 
έπρεπε να τιμήσει τον νεαρό που απάντησε “λάθος” 
(χάνοντας μάλιστα 23.000 λίρες!). Χωρίς φυσικά αυτό 
να γίνει. Και είχαμε γράψει επίσης ότι έπρεπε να γίνει 
διάβημα εναντίον του καναλιού για το αντιιστορικό 
και αντιεπιστημονικό υπόβαθρο της εκπομπής. Που 
προφανώς επίσης δεν είχε γίνει.
  Αυτά τα 25 χρόνια των λαθών όλων μας, παλεύουμε 
να λύσουμε αυτόν τον καιρό, με μπροστάρη τον ίδιο τον 
λαό. Δύσκολο στοίχημα. Που μακάρι αυτή τη φορά να το 
απαντήσουμε σωστά. Παρότι οι λανθασμένες απαντήσεις 
δίνονται πλέον στα ελληνικά κανάλια.
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Συμεών του Θεοδόχου, Άννης Προφήτιδος

του Σαββατοκύριακου

Άργησε αλλά ήλθε!

Άργησε ένανμήνανα έλθειηγρίπη,προφανώςλόγωτου
ήπιου χειμώνα,ωστόσοήλθε, μεαποτέλεσμαπολλάσχολειά
ναεμφανίζουναίθουσεςμισοάδειεςτοτελευταίοδιάστημα.Και
παραδοσιακά,τοδεύτεροκύματηςγρίπηςείναιοιγονείς.Με
τρίτο και τελευταίο τουςπαππούδες.Μετά ελπίζουμε ότι θα
έλθειηάνοιξη!

Στην AGROTICA 
σήμερα

ο προέδρος της 
ΔΗΜΑΡ Θανάσης 
Θεοχαρόπουλος 

Οπρόεδρος τηςΔΗΜΑΡκαιΚοι-
νοβουλευτικόςΕκπρόσωπος τηςΔη-
μοκρατικής Συμπαράταξης, Θανά-
σηςΘεοχαρόπουλος, θα επισκεφτεί
σήμερα  Σάββατο 3 Φεβρουαρίου
την 27ηΔιεθνήΈκθεση Γεωργικών
Μηχανημάτων,ΕξοπλισμούκαιΕφο-
δίωνAgroticaστηΘεσσαλονίκη.Κα-
τά την επίσκεψή του, θασυναντηθεί
μετονπρόεδροκαιτηνδιοίκησητης
ΔΕΘ-HELEXPO στις 4.00 μ.μ., θα
επισκεφθείταπερίπτερατηςέκθεσης
και θα έχεισυναντήσειςμεπαραγω-
γικούς, θεσμικούς και εξαγωγικούς
φορείςτουαγροτικούτομέα.

Χωρίςτρακτέρθακατέβουν
οιαγρότεςτηςΗμαθίαςστο

συλλαλητήριοτηςΘεσσαλονίκης

ΜεγάλησυλλαλητήριοετοιμάζουνσήμεραοιαγρότεςστηΘεσσαλονί-
κη,στοπλαίσιοτηςέκθεσης«Αγρότικα2018».Οιαγρότεςκάνουνλόγο
για κάθοδο-άνοδοστησυμπρωτεύουσαμε τα τρακτέρ τουςωστόσοσε
επικοινωνίαπουείχαμεχθεςμετοΣύλλογοΓεωργώνΒέροιας,μαςενη-
μέρωσανότιαπότηνΗμαθίαοιαγρότεςθακατέβουνστηΘεσσαλονίκη,
αλλά χωρίς τρακτέρ, με λεωφορεία ή με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα.
ΠροφανώςοιδρόμοιθαείναιανοιχτοίενώτηΔευτέραστις11.00τοπρωί
ηΠανελλήνια επιτροπή των μπλόκων έχει ραντεβού με τονΥπουργό
ΑγροτικήςΑνάπτυξηςαπότονοποίοθαζητήσουναπαντήσειςκαιλύσεις
σταπροβλήματάτουςώστενακαθορίσουντιςεπόμενεςκινήσεις.

Το βαπόρι... από την Κολομβία
Πολλές οι ακραίες εκφράσεις στο

δημοτικόσυμβούλιοΝάουσαςτοβρά-
δυ της Πέμπτης για το ζήτημα της
επένδυσηςφαρμακευτικής κάνναβης
στηνπεριοχή Ρουντίνα της Επισκο-
πής.

«Προσπαθείτε να βάλετε τα ναρ-
κωτικά από τηνπίσωπόρτα...» είπε
γονέαςκαιμέλοςτουΚΚΕ.

«Δενθαμας κάνετεΚολομβία της
Ελλάδας...» είπε δημοτικός σύμβου-
λος.

«Κοντεύω να ξεχάσω το όνομά
μου μ’ αυτάπου ακούω.Νόμιζα ότι
δεν λέγομαι Κουτσογιάννης αλλά...
Εσκομπάρ» απάντησε με χιούμορ ο
δήμαρχος.

Μιαρομαντικήκαιμιαεπιστημονικήματιά
στηνΠανσέληνο

Ηπεριγραφή από τον αστρονόμοΧάρη
Τομπουλίδη, για τηνπρόσφατηΠανσέληνο,
τηνπιο μαγική των τελευταίων ετών, όπως
περιγράφηκεαπόεπιστήμονες.Για τονγείτο-
νά του αγρότηπου βγήκε στο μπαλκόνι και
τουλέει:«ΤιΠανσέληνοςείναιαυτήρεΧάρη;
Γιακλέψιμοείναι!Ναβάλειςμιασκάλα,νατην
κλέψειςκαιναπαςέναμήναμαζίτης!»

Με τις «θάλασσες» της Σελήνης, όπως
περιγράφει οΧάρης, να εξαφανίζονται λόγω
της μικρότερης απόστασής της από τη Γη,
της ισχυρότερης αντανάκλασης της ηλιακής
ακτινοβολίας και της μεγαλύτερης λαμπρότη-
τάςτης.

Σούπερ-Σελήνη!Εντυπωσιακή, μαγευτική,
καθηλωτική.Μέχριτηνεπόμενη...

Κλοπήκαιβλάβηδρόμοτου«66»
Η κλοπή καλωδίων είναι ο λό-

γοςπουδενανάβουν εδώκαιπο-
λύ καιρό ταφώτα του δρόμου του
‘’66’’ στην περιοχήΝέαςΝικομή-
δειας. Σύμφωνα με τον δημοτικό
σύμβουλοΔημήτρηΤραπεζανλή
που ερεύνησε το θέμα, υπάρχει
μεγάλο βραχυκύκλωμαπουπρο-
ήλθεαπότηνκοπήτωνκαλωδίων,
μετιςπροσπάθειεςδιόρθωσηςτης
βλάβης να συνεχίζονται από την
Π.Ε.Ημαθίας.

Μακάρι να λυθεί σύντομα το
πρόβλημαστονπολύδύσκολο (ει-
δικάτοβράδυ)δρόμο,αλλάκαιστη
γέφυρατηςΤάφρου.Πουεπίσηςτα
φώταδενανάβουν.
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Τη βασιλόπιτα 
του νέου έτους έ-
κοψε το βράδυ της 
Πέμπτης ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος 
Βέροιας σε φιλικό 
και χαλαρό κλίμα, 
στο Εκκοκκιστήριο 
των Ιδεών. Την 
πίτα ευλόγησε ο 
Μητροπολίτης κ. 
Παντελεήμων και 
έκοψε η πρόεδρος 
Αθηνά Τσιπουρί-
δου. Το φλουρί έ-
πεσε στον γ. γραμματέα του Συλλόγου Άκη Ιωαννίδη και αντιστοιχούσε 
σε ένα χειροποίητο έργο από τα παιδιά του ΚΕΜΑΕΔ, ενώ τα πιτάκια 
που μοιράστηκαν είχαν όλα φλουρί, πλην ενός, το οποίο, είχε ένα 
10δραχμο. Ο τυχερός ήταν το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλου που κέρδισε 
ένα τάμπλετ.

Η πρόεδρος, στη σύντομη ομιλία της, αναφέρθηκε στον αγώνα που 
δίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της ελληνικής οικονομίας, μη εξαιρουμένης και της Βέροιας.

«Ο καθένας από εμάς που μπορεί και κρατάει τα ρολά της δου-
λειάς του ανοιχτά και πάει το μεροκάματο στην οικογένειά του και την 
είσπραξη της ημέρας είναι ένας μικρός ήρωας της καθημερινής ζωής 
- και δε λέω υπερβολές, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Αρκετοί συνάδελφοί μας υποχρεώθηκαν τα τελευταία χρόνια να 
κλείσουν τα μαγαζιά τους ή την επιχείρησή τους και είτε να αναζητή-
σουν απελπισμένοι άλλου είδους δουλειά – αλλά που να τη βρουν σε 
μία κοινωνία όπου η ανεργία καλπάζει – είτε να βγουν στη σύνταξη 
εισπράττοντας πενιχρές και πετσοκομμένες συντάξεις που δεν έχουν 
καμία σχέση και καμία αναλογία με τις υψηλές εισφορές που τόσα 
χρόνια πληρώναμε και εξακολουθούμε να πληρώνουμε μέχρι σήμερα 
Η πολύ υψηλή φορολογία και οι πολύ υψηλές εισφορές χωρίς καμία 
υπερβολή απειλούν να μας κλείσουν όλους σήμερα», τόνισε η κα Τσι-
πουρίδου και πρόσθεσε:

«Μπροστά σε όλα αυτά, ο  Εμπορικός Σύλλογος πρέ-
πει να έχει φωνή, φωνή πολύ δυνατή, που θα ακούγεται 
παντού και θα είναι σεβαστή από όλους εκείνους που λαμ-
βάνουν τις κρίσιμες για εμάς αποφάσεις, πρέπει να είναι 
διεκδικητικός παρεμβατικός και ιδιαίτερα αποτελεσματικός 
για το καλό όλων μας… Δεν μας παίρνει να κάνουμε πίσω 
ούτε να χτυπάμε βήμα σημειωτόν, πρέπει να τραβήξουμε 
μπροστά όλοι μαζί ενωμένοι και αποφασισμένοι να δια-
σώσουμε αυτά για τα οποία εμείς και οι οικογένειες μας 
αγωνιστήκαμε. 

Η επιχειρηματικότητα που είναι η μόνη ικανή δύναμη  να 
δημιουργήσει ανάπτυξη,   δοκιμάζεται σκληρά.

Παρά τη δραματική κατάσταση που βιώνουμε,  η υγιής 
επιχειρηματικότητα και οι φορείς της  δεν κάθονται με σταυ-
ρωμένα χέρια.

Αντιστεκόμαστε  κόντρα στο ρεύμα, και παραμένουμε 
δυναμικά στον αγώνα  τιμώντας την υπόσχεσή μας να είμαστε κοντά 
στους συναδέλφους, των οποίων οι αντοχές δοκιμάζονται σκληρά και 
είμαι βέβαιη ότι μέσα από κοινή δράση και συντροφικότητα, μέσα από 
το εμείς και όχι το εγώ, μέσα από έργα και όχι λόγια,  από πράξεις και 
όχι υποσχέσεις    θα μπορέσουμε να    αντιμετωπίσουμε με επιτυχία 
τις προκλήσεις που διανοίγονται μπροστά μας και πιστέψτε με είναι 
πολλές οι προκλήσεις».

Την εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου, εκτός από τα μέλη, τίμη-
σαν ο δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργαιζίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Π. Τσαπαρόπουλος και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Στ. 
Ασλάνογλου, η περιφερειακή σύμβουλος Νίκη Καρατζιούλα, ο αντι-
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας Στ. Αποστολίδης και μέλη του 
νέου Δ.Σ. καθώς και ο πρώην πρόεδρος Ν. Ουσουλτζόγλου.

Ακολούθησε μπουφές και κρασάκι για τους καλεσμένους.

Την εκμίσθωση με διαγωνισμό του χώρου στην περιοχή Ρουντίνα 
μεταξύ Επισκοπής και Πολυπλατάνου για γεωργική χρήση αποφάσισε 
με ψήφους 15-13 το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας το βράδυ της Πέ-
μπτης. Σε συνέχεια του χθεσινού μας δημοσιεύματος, ενώ βρισκόταν σε 
εξέλιξη ακόμα η συνεδρίαση, θυμίζουμε ότι για τον χώρο έχει εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον καναδικής εταιρείας για ανάπτυξη κάθετης μονάδας φαρμα-
κευτικής κάνναβης.

Στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος Οικονομικών Νάντια Τάκη-Τζέ-
που μίλησε για προσπάθεια από την πλευρά της διοίκησης για αύξηση 
των εσόδων  του δήμου και της απασχόλησης μέσω της συγκεκριμένης 
προσπάθειας, ενώ ενημέρωσε για τη διαφωνία των τοπικών συμβουλί-
ων των τοπικών κοινοτήτων Επισκοπής και Πολυπλατάνου, χωρίς όμως 
αιτιολόγηση της απόφασης, όπως είπε. Στη συνεδρίαση βρέθηκαν και 
περίπου 20-30 κάτοικοι των δύο χωριών, εκφράζοντας -με ένταση κά-
ποιες φορές- τη διαφοροποίησή τους στους σχεδιασμούς εκμίσθωσης, 
αλλά και ψέγοντας τη διοίκηση για έλλειψη ενημέρωσης.

Πρόταση αναβολής και απόσυρση του θέματος έκανε ο κ. Λακηνά-
νος της ΛΑΣ, «και ει δυνατόν να μην έλθει ποτέ ξανά…» συμπλήρωσε 
ο κ. Καραμπατζός της μείζονος μειοψηφίας. Την πρόταση αναβολής 
ψήφισαν επίσης οι κ.κ. Μπίλης, Τζουβάρας και Πασχούλα, καθώς και οι 
πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 16-13 
και η συζήτηση συνεχίστηκε.

Αιχμές εναντίον του δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη ασκήθηκαν στο 
πεδίο των ερωτήσεων από συμβούλους της μειοψηφίας, για επαφές 
του δημάρχου με συγκεκριμένη εταιρεία για την αξιοποίηση της περιο-
χής, ενώ ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Επισκοπής κ. Ορδουλίδης 
ανέφερε ότι η Ρουντίνα θα πρέπει να παραμείνει βοσκότοπος.

Ν. Κουτσογιάννης: Παραπληροφόρηση των κατοίκων
Απαντώντας στις ερωτήσεις ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης μίλη-

σε για παραπληροφόρηση των κατοίκων, εστιάζοντας στην άρνηση του 
προέδρου να γίνει γενική συνέλευση στην Επισκοπή κατόπιν πιέσεων 
από συγκεκριμένους κύκλους, ενώ στο Αγγελοχώρι έγινε ενημέρωση. 
«Προσωπικά θεωρώ καλή ευκαιρία για τον τόπο τη φαρμακευτική 
κάνναβη» τόνισε ο δήμαρχος, ενώ απαντώντας για τις επαφές του με 
συγκεκριμένη εταιρεία υπογράμμισε ότι η εκμίσθωση θα γίνει με ανοι-

κτή διαγωνιστική διαδικασία. «Δεν παντρευόμαστε κανέναν. Ό,τι γίνει 
θα προκύψει μέσα από ανοικτές, ξεκάθαρες και διάφανες διαδικασίες» 
σημείωσε.

Τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων ως εξής:
Τ. Καραμπατζός: Τρίζουν τα κόκκαλα των αγροτών που πέρασαν 

από τον τόπο. Κρυφή η ατζέντα του δημάρχου. Δεν αντιλαμβάνεστε την 
κοινωνία; Προκαθορισμένες οι συμφωνίες. Χωρίς νομοθετικό πλαίσιο οι 
κινήσεις. Να εξηγήσετε γιατί αυτή η βιασύνη. Δεν είναι τα πάντα χρήμα 
και επιχειρήσεις, είναι ο άνθρωπος και η κοινωνία.

Δ. Ρίζος (Κοινωνία Πολιτών): Τεκμηριωμένες οι φαρμακευτικές 
ιδιότητες της φαρμακευτικής κάνναβης. Υπάρχει εθισμός στη μορφίνη; 
Συμφωνούμε.

Γ. Καρτσιούνης: Απόπειρα πλήρους αποποινικοποίσης της κάννα-
βης. Μόνο από κρατικό μονοπώλιο έπρεπε να γίνει η προσπάθεια.

Χ. Μάμαλης: Λέει την αλήθεια ο δήμαρχος, κατανοώ την αγωνία του 
για την επένδυση αλλά διαφωνώ. Βλέπω κομματική εκμετάλλευση και 
αντιπολιτευτική διάθεση από την άλλη πλευρά. Κίνητρο στον πρωτογε-
νή τομέα να δοθεί και όχι ευκαιριακές χρήσεις. Για κτηνοτροφική χρήση 
να παραμείνει η Ρουντίνα. Αποχωρώ γιατί δεν παίζω πολιτικά παιχνίδια.

Π. Αδαμίδης: Δεν είναι άγονη η γη στη Ρουντίνα. Να δώσουμε τις ε-
κτάσεις σε 50 οικογένειες από 20 στρέμματα. Μαλώνουμε στα καφενεία 
εδώ και λίγους μήνες. Ένας απίθανος από την Αλεξάνδρεια θα αλλάζει 
την Ελλάδα. Αλλά θα πάει εκεί που πρέπει σύντομα. Να κοιτάξουμε τα 
παιδιά μας. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να μην περάσει το θέμα.

Μ. Βαδόλας: Να ενημερωθούμε τι συμβαίνει στις άλλες χώρες.
Γ. Γιαννούλης: Δεν έχει θεραπευτικές ιδιότητες, βοηθά μόνο στην 

ποιότητα ζωής. Ψυχοτρόπος η κάνναβη και η μορφίνη. Μεγάλα συμ-
φέροντα κρύβονται διεθνώς. Αν νομιμοποιηθεί και η ψυχαγωγική, τι 
κάνουμε;

Χ. Πασχούλα: Ως μητέρα δεν μπορώ να το ψηφίσω.
Β. Τζουβάρας: Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Μπορεί να αλλάξει 

από την επόμενη κυβέρνηση. Δεν θα μας κάνετε Κολομβία της Ελλά-
δας.

Π. Τσαγκαλίδου: Στον βωμό του χρήματος δεν θα καταστρέψουμε 
την κοινωνία. Καλή η επένδυση, αλλά μόνο για τους επενδυτές.

Θ. Παντζαρτζίδης: Αν ήταν κρατική η επένδυση δεν θα διαφωνούσε 
το ΚΚΕ. Να ενημερωθεί η κοινωνία όπως έπρεπε. Η άγνοια σκοτώνει.

Δ. Καρανάτσιος: Όλοι ανησυχούμε για τα παιδιά μας. Κλαίμε γι’ αυ-
τά που χάσαμε στον τόπο μας, αφού πετάμε τα κλειδιά.

Δ. Δημησκής: Το θέμα θα ανοίξει. Αν δεν δοθεί άδεια στη Νάουσα, 
θα δοθεί αλλού.

Γ. Βασιλείου: Θα έπρεπε να καταμετρηθούν οι ψήφοι των προέ-
δρων των τοπικών κοινοτήτων. Αλλιώς η απόφαση θα ακυρωθεί.

Απαντήσεις δημάρχου
Το σημερινό ερώτημα είναι αν αξιοποιήσουμε μια άγονη έκταση. 

Αντιδράσεις υπήρχαν και για τη ΖΑΝΑΕ και για τον Δέδε. Σύμφωνα με 
στοιχεία της ασφάλειας Νάουσας υπάρχει έντονη παραβατικότητα στο 
σύνολο του δήμου αναφορικά με την ψυχαγωγική κάνναβη. Μακριά από 
εμάς οι κομματικές αντιπαραθέσεις. Θέλουμε να δώσουμε προοπτική 
για τα παιδιά μας. Μιλήστε με τα νέα παιδιά. Η αντιπρόταση για τη 
Ρουντίνα είναι η κτηνοτροφία ή τα ροδάκινα; Κάναμε εκμίσθωση για 570 
στρέμματα στην Ειρηνούπολη με 30 ευρώ και ήλθαν μόνο 5 άνθρωποι. 
Θα γίνει ένας ειλικρινής και ανοικτός διάλογος στον κατάλληλο χρόνο. 
Και θα γίνει εκεί μόνο ό,τι θα επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Πρώτα να 
ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Με την διαφωνία των τοπικών συμβουλίων και κοινοτήτων Επισκοπής και Πολυπλατάνου

Πέρασε με οριακή πλειοψηφία η εκμίσθωση έκτασης 
στη Ρουντίνα για μονάδα φαρμακευτικής κάνναβης

Τι είπαν δημοτικοί σύμβουλοι και δήμαρχος Νάουσας

Με ευχές να ανακάμψει η αγορά ο Εμπορικός 
Σύλλογος έκοψε προχθές την πίτα του 
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Μετά την ήττα του 
πρώην πρωθυπουργού 
των Σκοπίων Γκρουέτσκι 
και την πτώση της κυ-
βέρνησής του, η χώρα 
κυβερνάται από έναν 
συνασπισμό κομμάτων, 
στον οποίο κομβικό ρό-

λο για την εξασφάλιση της δεδηλωμένης στη 
Βουλή παίζουν οι Αλβανοί, που αποτελούν 
σήμερα το 30 % και πλέον του πληθυσμού 
των Σκοπίων. Αυτοί δεν έχουν καμία «μακε-
δονική συνείδηση», δεν ονειρεύονται ότι είναι 
απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε 
φυσικά συμφωνούν με το απέραντο μουσείο 
αγαλμάτων στο οποίο μετατράπηκε η γειτονι-
κή χώρα. 

Έχουν εντελώς διαφορετική και καθ’ όλα 
ευδιάκριτη εθνική συνείδηση, ονειρεύονται 
(και φωναχτά πλέον) την ένωση με την μεγά-
λη Αλβανία και εμμέσως πλην σαφώς απει-
λούν με άρση της εμπιστοσύνης τους και συ-
νακόλουθη ακυβερνησία σε περίπτωση που 
συνεχιστεί η έμμονη ιδέα περί «Μακεδονίας». 
Σε σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 ο αριθμός του αλβανικού πληθυσμού 
δεν είναι πλέον αμελητέος, έχει ενισχυθεί ση-
μαντικά και η γνώμη του δεν μπορεί να μην 
λαμβάνεται υπόψη. 

Το αδιέξοδο της σκοπιανής πλευράς ε-
πιτείνεται ακόμη περισσότερο αν ευσταθεί 
η μη ακόμη διαψευσθείσα είδηση που εί-
δε το φως της δημοσιότητας ότι σχεδιάζεται 
η προκήρυξη δημοψηφίσματος με το όλως 
προσχηματικό και επιδεχόμενο πολλαπλές 
αναγνώσεις και ερμηνείες ερώτημα : «Θέλετε 
την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και στο ΝΑΤΟ με διαφορετικό όνομα ;». 
Δηλαδή το κυρίαρχο αφήγημα της σκοπιανής 
πλευράς είναι η ένταξη καταρχάς στο ΝΑΤΟ 
και ακολούθως η δρομολόγηση της εισόδου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όποιο κόστος, 
ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται αλλαγή ονο-

μασίας. Και αυτήν ακριβώς την ανάγκη τους 
οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε, θέτοντας με 
σαφήνεια τις κόκκινες γραμμές από τις οποίες 
δεν θα παρεκκλίνουμε όσα δημοψηφίσματα 
και αν εξαγγείλουν οι αρχές της γειτονικής 
χώρας.   

Ως γνωστόν τα δημοψηφίσματα είναι έ-
νας εύσχημος τρόπος των κυβερνώντων να 
απεκδύονται τις ευθύνες τους και να τις μετα-
τοπίζουν στις πλάτες του λαού βαυκαλίζοντάς 
τον ότι είναι κυρίαρχος και μπορεί να επιλέγει 
την τύχη του. Ούτε λίγο ούτε πολύ τον καλούν 
δηλαδή χωρίς να έχει τις απαιτούμενες ιδιαί-
τερες γνώσεις ούτε την απαραίτητη επίσημη 
και πολύπλευρη ενημέρωση του συνόλου των 
παραμέτρων να αποφασίσει για ένα κρίσιμο 
ζήτημα, κάτι για το οποίο οι ίδιοι διεκδίκησαν 
την ψήφο του εκλογικού σώματος.    

Το απόλυτο αδιέξοδο που βιώνει η σκοπια-
νή πλευρά είναι από τα παραπάνω προδή-
λως ορατό και εύκολα ανιχνεύσιμο. Σε υψηλό 
διπλωματικό επίπεδο, όταν οι διαπραγμα-
τεύσεις αφορούν κρίσιμα ζητήματα εθνικού 
και ευρύτερα γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος 
οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να έχουν άριστη 
γνώση των αδυναμιών του αντιπάλου και 
γενικότερα των συσχετισμών που έχουν δημι-
ουργηθεί στην απέναντι πλευρά. Και αυτό για 
να μπορούν αναλόγως να ελιχθούν ή να κα-
θυστερούν την εξέλιξη της διαδικασίας και να 
μην ενοχλούνται από τις υψηλές κορώνες και 
τα μεγάλα λόγια του έτερου συνομιλητή που 
συνήθως λαμβάνουν χώρα για το θεαθήναι 
και γίνονται για λαϊκή κατανάλωση. 

Η ευκαιρία για μία ονομασία έναντι πάντων 
χωρίς χρήση του όρου «Μακεδονία» ή παρά-
γωγου αυτού (σε καμία γλώσσα) είναι εξαιρε-
τικά μεγάλη και δεν θα πρέπει να απολεστεί. 
Η ιστορική συγκυρία επιβάλει να σταθούμε 
στο ύψος των περιστάσεων και να μη δώ-
σουμε τη λαβή στον ιστορικό του μέλλοντος 
να καταγράψει τη γενιά μας με μελανά σημεία 
ως μια απλή υποσημείωση. 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεν έχουμε κανέναν λόγο 
να βιαζόμαστε 

και να ψάχνουμε για λύση 
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Το νόημα της ζωής είναι μια καθαρά υποκειμενική έννοια που συνειδητά ή ασυνείδητα απα-
σχολεί τον καθένα μας. Η αναζήτηση νοήματος είναι η πρωταρχική κινητήρια δύναμη, εκείνη που 
ωθεί στην επιδίωξη πολλών και διαφορετικών στόχων που θα μπορούσαν να δώσουν την αίσθη-
ση της πληρότητας και της ικανοποίησης από τη ζωή. Η έννοια του νοήματος επιδέχεται πολλές 
ερμηνείες. Οι άνθρωποι, λανθασμένα, αγωνίζονται για να πετύχουν επαγγελματικά, να συσσω-
ρεύσουν ολοένα και περισσότερο πλούτο, να κερδίσουν κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή, 
να ζήσουν τον απόλυτο έρωτα, ή να εξασφαλίσουν τα «απαραίτητα», όχι μόνο για την επιβίωσή 
τους, αλλά και για την ευημερία της επόμενης γενιάς. 

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που παραδέχονται ότι βιώνουν μια αίσθηση κενότητας και μα-
ταιότητας, όταν τελικά κατάφεραν με μόχθο να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Και αυτό συμ-
βαίνει, επειδή έχουν διαστρεβλωμένη αντίληψη για την κατάκτηση του νοήματος. Ο αδιάκοπος 
αγώνας για υλικά αγαθά γίνεται εθιστικός. Μαθαίνουμε να ζούμε για να αποκτούμε πράγματα, 
τα οποία θεωρούνται «απαραίτητα», για να ικανοποιήσουμε επίπλαστες ανάγκες που η ίδια η 
υπερκαταναλωτική τάση  δημιουργεί. Η απληστία της φύσης μας παράγει  συνεχώς καινούργια 
«θέλω», που γεννιούνται σε γοργούς ρυθμούς και σε βαθμό που δε μένει χρόνος να απολαύσεις 
εκείνο που κέρδισες, γιατί ακολουθεί αμέσως η ανάγκη για το επόμενο απόκτημα. Έτσι δημιουρ-
γείται η αίσθηση του κενού, που τρέφεται από την αίσθηση της έλλειψης.  

Η ζωή, όμως, δεν περιμένει, ούτε βιώνεται στον μέλλοντα. Η ζωή είναι η κάθε στιγμή που ζού-
με στο εδώ και τώρα. Μόνο σε αυτό τον χρόνο έχουμε πρόσβαση, στον ενεστώτα, και επομένως, 
μόνο στο Σήμερα μπορούμε να ανακαλύψουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις μικρές και 
τις μεγάλες στιγμές της καθημερινότητας. 

Το νόημα της ζωής εκπληρώνεται κάθε φορά που πετυχαίνουμε εκείνους τους στόχους που 
προσφέρουν εσωτερική γαλήνη και ικανοποίηση. Κάθε φορά που αφουγκραζόμαστε ουσιαστικά 
τις δυναμικές της παρούσας στιγμής και είμαστε συντονισμένοι, αυθεντικά, και αυθεντικοί, συντο-
νισμένα, στην τρέχουσα εμπειρία. Κάθε στιγμή που δράττουμε την ευκαιρία να πραγματώσουμε 
τις δυνατότητές μας και να δικαιώσουμε τον προορισμό μας. Κάθε στιγμή που απολαμβάνουμε 
τον αέρα που αναπνέουμε, την ομορφιά των σχέσεων και την αναζωογονητική επίδραση της φύ-
σης. Το νόημα της ζωής είναι το κίνητρο κάθε δημιουργικής πράξης και η αφορμή για να μη στα-
ματάμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Το μόνο που χρειάζεται είναι αναγνωρίσουμε 
ότι έχουμε στα χέρια μας την ευθύνη να δώσουμε πνοή και ποιότητα στη ζωή μας. 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Το νόημα της ζωής 
κρύβεται στο Σήμερα…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Ένας Μεξικανός με το σομπρέρο του είναι 
αραχτός σε μία όμορφη παραλία και ψαρεύει 
με το καλάμι και την πετονιά του. Ένας Αμερι-
κανός τουρίστας, επιχειρηματίας, τον πλησιά-
ζει με διάθεση να τον συμβουλεύσει και γίνεται 
μεταξύ τους ο εξής διάλογος:

Αμερικανός: Πόσα ψάρια βγάζεις κάθε μέ-
ρα;

Μεξικανός: Όσα χρειάζομαι για να τρώω!

Αμερικανός: Γιατί δεν ρίχνεις ταυτόχρονα 
περισσότερες πετονιές να πιάνεις περισσότε-
ρα;

Μεξικανός: Και τι να τα κάνω;

Αμερικανός: Θα τα πουλάς, θα μαζέψεις 
χρήματα, θα αγοράσεις βάρκα και δίχτυα, θα 
πιάνεις και θα πουλάς περισσότερα ψάρια και 
θα βγάζεις ακόμη περισσότερα χρήματα.

Μεξικανός: Και μετά;

Αμερικανός: Μετά θα αγοράσεις ένα καΐκι 
και θα αυξήσεις πολύ τα χρήματα που θα βγά-
ζεις.

Μεξικανός: Και μετά;

Αμερικανός: Μετά θ’ αγοράσεις περισσότε-
ρα καΐκια, θα κάνεις μεγάλο στόλο και θα γίνεις 
πλούσιος.

Μεξικανός: Και μετά;

Αμερικανός: Μετά θα δουλεύουν άλλοι για 
σένα και εσύ θα κάθεσαι και θα απολαμβάνεις.

Μεξικανός: Γιατί; Τώρα τι κάνω;»!

 Δημήτρης Μπουραντάς
«Επί σκηνής, χωρίς πρόβα»

Αόρατη Κλωστή- 
Phantom Thread 

του Πολ Τόμας Α-
ντερσον

Κάθε μέρα : 19.15 
και 21.45 (Πεμπτ-Παρα-
σκ-Σαββα-Κυριακ)

Δευτέρα 5/2 Τρίτη 
6/2  Τετάρτη 7/2  μόνο 
στις 21.15 

1968 
(Συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
 Ώρα προβολής:  19.15
Πρωταγωνιστούν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώ-

νης Καφετζόπουλος, Γιώργος Μητσικώστας, Στέ-
λιος Μάινας, Μανώλης Μαυροματάκης, Βασιλική 
Τρουφάκου, Γιάννης Βούρος, Ορφέας Αυγουστί-
δης, Θέμης Πάνου, Ταξιάρχης Χάνος, Αντώνης 
Αντωνίου, Ερρίκος Λίτσης, Θοδωρής Κατσαφάδος

Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης
Σενάριο: Τάσος Μπουλμέτης
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
EARLY MAN
Ώρα προβολής:  17.30
Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΠΑΡΚ
Σενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

Η Ληστεία του Αιώνα - Den of Thieves      (Τζέ-
ραρντ Μπάτλερ, 50 Cent)

Ώρα προβολής:  21.15
Σκηνοθεσία: Κρίστιαν Γκούντεκαστ
Σενάριο: Κρίστιαν Γκούντεκαστ
Πρωταγωνιστούν: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πάμπλο 

Σράιμπερ, Μορίς Κομπτ, Εβαν Τζόουνς, Κέρτις “50 
Cent” Τζάκσον

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω: 

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     1/2/18 - 7/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΑΔΑ: 73ΕΥΟΛΠ9-4ΡΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β)
Κεντρικής 203 -Τ.Κ.: 59131, Βέροια
Τηλ.: 23310-78800 Φαξ: 23310-25172

Βέροια : 01/02/2018
Αρ. Πρωτ.:235 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοι-
νωνίας:

Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.).

Δ/νση: Κεντρικής 203, Βέροια, Τ.Κ.: 59131
Τηλ.: 23310-78800
Φαξ: 23310-25172
2. Παραλαβή τευχών: Παρέχεται ελεύθε-

ρη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr. Για περισσότερες πληρο-
φορίες επί των τευχων δημοπράτησης αρμόδι-
ος επικοινωνίας είναι ο κ. Χρήστος Σιδηρόπου-
λος (τηλ: 23310-788834).

3. Κωδικοί CPV: 32441100-7, 32441200-
8, 48151000-1

4. Έργο: Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προκηρύσσει η-
λεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ 
για την «Eπέκταση Ολοκλήρωση Συστήμα-
τος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου 
Διαρροών πόλης Βέροιας και   δημοτικών 
ενοτήτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού δα-
πάνης τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ε-
κατόν ογδόντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών 
του ΕΥΡΩ (467.182,40 €), συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ 24%.

5. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικεί-
μενο της σύμβασης είναι η «Επέκταση-Ολο-
κλήρωση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλε-
χειρισμού και Ελέγχου Διαρροών πόλης 
Βέροιας και δημοτικών ενοτήτων» και περι-
γράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμ-
βατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας.

6. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

7. Σύστημα δημοπράτησης - κριτήριο 
ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Ο δι-
αγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Η-
λεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και 
συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε πε-
ρίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.),

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθε-
ση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-
σεις του σχετικού με την Ε.Ε. Προσαρτήματος 
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφω-
νίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συ-
μπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβο-
λή προσφοράς.. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέ-
τουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 9. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτι-
κές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μή-
νες από τηνημερομηνία διενέργειας του Δια-
γωνισμού

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελ-
ληνική.

12.Τόπος και χρόνος υποβολής προ-
σφοράς: Η καταληκτική ημερομηνία παραλα-
βής των προσφορών είναι η 2/3/2018 και ώρα 
15:00 . Η διαδικασία ανοίγματος των προσφο-
ρών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως   άνω 
συστήματος, στις 8/3/2018,  ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 11:00 π.μ. Μετά την παρέλευση  τ η ς 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστημα.

13. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυ-
ρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης,κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέ-
ροντες) εγγυητική επιστολή  συμμετοχής που 
ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντα-
κοσίων τριάντα πέντε ΕΥΡΩ (7.535,00 €) που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της  σύμβα-
σης χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποί-
ηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων,  η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των  οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 
2/4/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

14. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστα-
σης του εξοπλισμού: Η συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

15. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσω-
ρινή Δικαστική Προστασία: Προδικαστική 
προσφυγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της Αρ-
χής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά 
πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα 
(Βιβλίο IV, Ν. 4412/2016). Η προδικαστική προ-
σφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λει-
τουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

16. Δημοσιεύσεις: 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερί-

δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν απαιτείται.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακή-

ρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ.). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Δια-
κήρυξης καταχωρήθηκε και  στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.
gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 53225 Προ-
κήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 
δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο  σε μία 
εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο 
νομαρχιακές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας 
Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περί-
πτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο 
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη καταχω-
ρήθηκε στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Β., στη διαδρομή www.deyav.gr ► 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 01/02/2018

Ο Πρόεδρος  
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δύο συλλήψεις στην 
Ημαθία για διακίνηση 
και κατοχή κάνναβης

Δύο άτομα ηλικίας 52 και 55 ετών συνελήφθησαν 
την Πέμπτη για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνη-
ση κάνναβης. Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε 
περιοχή της Ημαθίας να κατέχουν από κοινού δύο 
αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης, ενώ ο 52χρονος κα-
τείχε και μικροποσότητα κάνναβης. Σε αστυνομικές 
έρευνες που ακολούθησαν σε δύο οικίες του 52χρο-
νου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: ποσότη-
τες κάνναβης συνολικού βάρους 711 γραμμαρίων, 
μικροποσότητα ηρωίνης, 26 ναρκωτικά δισκία, μία 
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 530 ευρώ και 22 
χρυσές λίρες.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Διοίκηση της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ανακοινώνει τα ακό-

λουθα:
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας μεταφέρθηκε 

από την οδό Β. Χατζίκου 10 και Κύπρου (3ος όροφος), στις νέες 
εγκαταστάσεις μας, επί της οδού Σωτ. Πέτρουλα 7 και Χρυσ. Σμύρνης, απέναντι από την 
Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας. Το τηλέφωνο 2331072303 εξακολουθεί να ισχύει.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Βέροιας μεταφέρθηκε από την οδό Β. Χατζίκου 7, επί της 
πλατείας Κτηνιατρείου, στην οδό Βενιζέλου 46-4ος όροφος.

Για αναφορές περιστατικού κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, για κλείσιμο συνάντη-
σης με τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Συμβουλευτικού Κέντρου και για χορήγηση 
υλικής βοήθειας, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο τηλεφωνικό κέντρο  2331072303.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, 

στη συνεδρίασή του στις 29-1-2018 ενέκρινε κατά πλειοψη-
φία την έκδοση του ακόλουθου φηφίσματος:

«Η τελική συμφωνία της ονομασίας του γείτονος κρά-
τους  των Σκοπίων θα πρέπει να επιλύει συνταγματικά 
την από μέρους τους παραχάραξη της Ιστορίας,  με τον 
αδιαπραγμάτευτο όρο πως δεν θα εμπεριέχει τη λέξη ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ

Συμμετοχές στο 
συλλαλητήριο της Αθήνας
Οι συμμετοχές για το Συλλαλητήριο της Αθήνας για την 

«Μακεδονία μας» ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Σε συνερ-
γασία με τον Αγ. Γεώργιο (Σύλλογο και Εκκλησία) ναυλώ-
θηκαν ήδη 4 λεοφωρεία. Οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν 
συμμετοχή άμεσα. Θα τηρηθεί σειρά εγγραφής. 

Τιμή εισιτηρίου 20ευρώ
Το Δ.Σ. 

Με αφορμή την πρόκληση πυρκαγιάς σε κάδο ανακύκλωσης
Προσοχή: Στους σωστούς  

χρωματιστούς κάδους, 
τα σωστά απορρίμματα

Με αφορμή την πρόκληση πυρκα-
γιάς σε κάδο ανακύκλωσης, η οποία 
προήλθε από την απόρριψη αναμ-
μένων τσιγάρων εντός του κάδου, Ο 
Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – 
Περιβάλλοντος Βασίλης

 Παπαδόπουλος, εφιστά για μία 
ακόμη φορά την προσοχή ως προς 
τη διάθεση των απορριμμάτων στους 
κάδους (πράσινους ή μεταλλικούς και 
μπλε ανακύκλωσης) με στόχο την ορ-
θολογική διαχείρισή τους αλλά και την 
προστασία της  ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας από πα-
ρόμοια φαινόμενα. Αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Στους κοινούς κάδους απορριμμάτων (πράσινους ή 
μεταλλικούς) διαθέτουμε σε καλά κλεισμένους σάκους τα 
οικιακού τύπου απορρίμματα, τα οποία δεν μπορούν να 
ανακυκλωθούν. 

-Οι στάχτες, εφ’ όσον δεν μπορούν να διατεθούν σε κή-
πους ή αγρούς ως εδαφοβελτιωτικό υλικό,  τις τοποθετούμε 
πλησίον του κάδου σε διπλούς στεγανούς σάκους, αφού 
προηγουμένως έχουμε διασφαλίσει το σβήσιμο τους.

-Τα πράσινα απορρίμματα 
(χόρτα, κλαδιά), τα ογκώδη αντι-
κείμενα (έπιπλα, είδη οικιακού ε-
ξοπλισμού κλπ) και τις ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές συσκευές, τα δι-
αθέτουμε κατόπιν συνεννόησης 
με το Τμήμα Καθαριότητας του Δή-
μου στα τηλέφωνα 2331350634, 
2331350595.

Στους μπλε κάδους ανακύκλω-
σης διαθέτουμε «χύμα» (χωρίς 
σακούλα) τις κενές συσκευασίες 
(χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, τετρα-

πάκ, λευκοσίδερο, γυαλί), αφού προηγουμένως τις ξεπλύ-
νουμε και απομακρύνουμε τα οργανικά υλικά.

Στους κάδους μικροαπορριμμάτων («καλαθάκια») α-
πορρίπτουμε μόνο μικροαντικείμενα και απαγορεύεται να 
διαθέτουμε σακούλες με οικιακά  απορρίμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ως προς τα απορρίμματα 
που διαθέτουμε στους κάδους μη διστάσετε να επικοινω-
νήσετε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας στα 
τηλέφωνα 2331350634, 2331350595».
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται το Σάββατο 3 

Φεβρουαρίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας η Άννα 
Δημητρουλοπούλου, το γέ-
νος Δημητρίου Τσαλέρα, σε 
ηλικία  87 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 

2 Φεβρουαρίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας στην 
Αγ. Βαρβάρα Βέροιας η Μαρία 
Δουλγερίδου σε ηλικία 96 ετών.

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

Εκ της Δ/νσεως  του  Γηροκομείου Βέροιας

Πανηγυρίζει η Υπαπαντή Βέροιας
Πανηγυρίζει από την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 ο Ι.Ν. Υπαπα-

ντής του Χριστού στην Πατρίδα Ημαθίας. Το πρόγραμμα των ιερών ακο-
λουθιών έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.00 
Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεο-

δόχου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΩΡΑ 07.30-10.30.

Ἀρχιερατική μεθέορτη Θεία Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. 
Παντελεήμονος.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες 
μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  προ-
σφέρουν για το Γηρο-
κομείο Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροι-
ας    Tηλ.επικ. 6980 
683443.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Μητρόπολης Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ

ΝΤΕΛΛΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓ.

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Φε-

βρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού αδελφού και 
θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΝΔΡΕΑΔΗ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Ο αδελφός, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς  και φίλοι

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 
από τη Ι Μεραρχία Πεζικού

Μνημόσυνο 
για τους πεσόντες 

και θανόντες 
Αξιωµατικούς
 και Οπλίτες  

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στις  11:00 π.μ., η  
Ι Μεραρχία Πεζικού θα τελέσει στο Στρατιωτικό Κοιµητήριο 
Βέροιας, (Τµήµα Πολιτικού Νεκροταφείου), επιµνηµόσυνη 
δέηση υπέρ ανάπαυσης των ψυχών των υπέρ πατρίδας 
πεσόντων και των θανόντων Αξιωµατικών και Οπλιτών σε 
περίοδο ειρήνης.  

 Από τη Διοίκηση της Μεραρχίας καλούνται οι συγγε-
νείς, οι αρχές και οι κάτοικοι της Βέροιας, εφόσον επιθυ-
µούν  να τιµήσουν τη µνήµη των νεκρών µε την παρουσία 
τους.    

Πρόσκληση σε εκδήλωση
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. 

Παντελεήμων σας προσκαλεί στην εκδήλωση-γιορτή της οικογένειας που 
διοργανώνει η Ιερά μας Μητρόπολη σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυ-
τέκνων Ν. Ημαθίας, την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Στην εκδήλωση θα ομιλήσει η καθηγήτρια Ιατρικής κ. Βασιλική Κώστα 
με θέμα: «Μάνα Ουρανόσταλτη» και θα συμμετέχει η σχολική χορωδία 
Βεροίας υπό τη διεύθυνση της Ελένης Αναγνώστου.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
O Σεβασμιώτατος :
Το Σάββατο 3 Φε-

βρουαρίου στις 6:00μ.μ. 
θα τελέσει τα εγκαίνια 
του ανακαινισμένου φου-
αγέ της Στέγης Γραμμά-
των και Τεχνών του Δή-
μου Βεροίας.

Την Κυριακή 4 Φε-
βρουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό της Υπαπαντής του 
Κυρίου Βεροίας.

Τη ν  Κ υ ρ ι α κ ή  4 
Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  σ τ ι ς 
11:30π.μ. θα παραστεί 
και θα χαιρετίσει την εκ-
δήλωση για την οικογένεια που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων 
Νομού Ημαθίας στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Στην εκδήλωση θα ο-
μιλήσει η Καθηγήτρια Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ κ. Βασιλική 
Κώστα με θέμα: «Ουρανόσταλτη Μάνα».

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 8:00μ.μ. θα παραστεί στην εόρτια 
συνεστίαση και θα τελέσει την κοπή βασιλόπιτας για τους Ιερείς, τα εκ-
κλησιαστικά συμβούλια και τα φιλόπτωχα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροί-
ας στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου στις 6:00μ.μ. θα χοροστατήσει στο πανη-
γυρικό εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βεργίνης.

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Φωτίου Βεργίνης.



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
Τα ανωτέρω λόγια, μεταξύ των άλλων, φίλοι 

αναγνώστες, είχε πει ο μακαριστός Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών κυρός ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, στο 
μεγαλειώδες συλλαλητήριο, που έγινε στη Θεσ-
σαλονίκη για τη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ», το 1992.

Και τούτο, γιατί από τότε είχε εξαπολυθεί 
μία επίθεση κατά των ιερών συμβόλων που κο-
σμούν τα δικαστήρια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία 
και τα δημόσια καταστήματα, κατά της προσευ-

χής στα σχολεία, κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών και γενικά 
κατά της χριστιανικής και ορθοδόξου πίστεώς μας, με προσφυγή στο 
Συνήγορο του Πολίτη, με αξιώσεις περί αμέσου αφαιρέσεως των συμ-
βόλων, με δημοσιεύματα ειδικών και μη και με απειλές περί προσφυγής 
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Και όλα αυτά για την «προστασία» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
που «κινδυνεύουν» από την παρουσία του Σταυρού, από την προ-
σευχή των μαθητών και από την παρακολούθηση του μαθήματος των 
Θρησκευτικών, μόνο από όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

Πάνω στο θέμα αυτό, φίλοι αναγνώστες, θα μου επιτρέψετε μερικές 
παρατηρήσεις.

1. Στο πνεύμα της επί κεφαλής του Συντάγματος επικλήσεως «Εις 
το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Από τότε 
που υπάρχει το Ελληνικό κράτος, με τη σύμφωνη γνώμη και την κοινή 
συνείδηση του Ελληνικού λαού, έχουν διαμορφωθεί συνταγματικά έθι-
μα. Μερικά από τα έθιμα αυτά, δεσμευτικά για όλους τους πολίτες ως 
ηυξημένης τυπικής ισχύος συνταγματικές διατάξεις, είναι η προσευχή 
και η διδασκαλία στα σχολεία του μαθήματος των Θρησκευτικών κατά 
το ορθόδοξο δόγμα, εκτός αν υπάρχει αντίθετη γνώμη γονέων.

Επίσης, η παρουσία του Τιμίου Σταυρού και των Ιερών Εικόνων στα 
δικαστήρια, στα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα δημόσια καταστήματα, 
όχι μόνο ως θρησκευτικών, αλλά και ως εθνικών συμβόλων. Ο Σταυρός 
του Ιησού Χριστού δεν είναι μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά για εμάς 
τους Έλληνες είναι και το κατ’ εξοχήν εθνικό σύμβολο, αφού όλες οι 
επαναστάσεις μας, τοπικές και πανεθνικές, από τον Κροκόδειλο Κλαδά 
το 1464, το Ρήγα Φεραίο (ο οποίος, αν και είχε σε μεγάλο βαθμό επηρε-
αστεί από τις διακηρύξεις της Γαλλικής επανάστασης περί των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και αν και καλούσε σε επανάσταση και μη Χριστιανούς, 
είχε στη σημαία του τρεις σταυρούς), μέχρι και τους επαναστάτες του 
1821, ξεκίνησαν κάτω από σημαίες που έφεραν το Σταυρό.

Η πρώτη μας Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου, τον τοποθέτησε σε 
περίοπτη θέση στη γαλανόλευκη σημαία μας. Συνεπώς, κανένας δικα-
στής, δάσκαλος, καθηγητής ή άλλος δημόσιος λειτουργός δεν μπορεί 
να διατάξει την αφαίρεση των συμβόλων αυτών από δημόσιο κατά-
στημα, χωρίς να παραβιάσει τις συνταγματικής ισχύος διατάξεις και να 
παραβεί το καθήκον του και κανένα ευρωπαϊκό ή άλλο δικαστήριο δεν 
μπορεί να θίξει τα εθνικά σύμβολα των εθνών. Ας σημειωθεί ότι εκτός 
από την ελληνική, οι σημαίες όλων των σκανδιναβικών κρατών, της 
Μεγάλης Βρετανίας, της Ελβετίας και δώδεκα άλλων κρατών φέρουν το 
Σταυρό ως Εθνικό σύμβολο.

2. Κατά το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Συντάγματος, «Η παιδεία 
αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευ-
ματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη 
της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύ-

θερους και υπεύθυνους πολίτες».
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, το κράτος είναι υποχρεωμένο να 

φροντίζει για την ανάπτυξη της εθνικής, αλλά και της θρησκευτικής 
συνειδήσεως των πολιτών και τούτο γιατί και τα δύο αυτά στοιχεία είναι 
εξίσου απαραίτητα για τη διάπλαση των Ελλήνων «σε ελεύθερους και 
υπεύθυνους πολίτες».

Τα πλέον κατάλληλα μέσα για το σκοπό αυτό είναι η προσευχή στα 
σχολεία και η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Δεδομέ-
νου ότι από αυτά μπορούν να απέχουν όσοι το επιθυμούν, ώστε να 
μην υπάρχει θέμα παραβιάσεως τα θρησκευτικής τους συνειδήσεως, 
η κατάργησή τους, ενώ δεν θα προσφέρει τίποτε στους μη ορθόδοξους 
χριστιανούς αφού τα δικαιώματά τους δεν κινδυνεύουν, θα αποτελέ-
σει κατάφορη παραβίαση της ανωτέρω συνταγματικής διατάξεως και 
βάναυση προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των Ελλήνων, που επιθυμούν να προσεύχονται και να 
διδάσκονται την ορθόδοξη πίστη μας τα παιδιά τους.

Αν οι «ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν μόνο 
να επιτραπεί η αποχή των μη ορθοδόξων από την προσευχή και το μά-
θημα των θρησκευτικών, το αίτημά τους είναι χωρίς αντικείμενο, αφού 
η αποχή αυτή επιτρέπεται ήδη. Αν, όμως, ζητείται να απαγορεύσει το 
κράτος τις δύο αυτές εκδηλώσεις της θρησκευτικής συνειδήσεως των 
ορθοδόξων, κατά παράβαση του άρθρου 13, παράγραφος 1, του Συ-
ντάγματος, κατά το οποίον «η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης 
είναι απαραβίαστη» και το αίτημα αυτό γίνει δεκτό, τότε το κράτος θα 
πρέπει και να τιμωρεί όσους μετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές. Οπότε 
θα έχουμε, στον 21ο αιώνα, μία νέα μορφή διωγμού της χριστιανικής 
πίστεως.
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«Γιατί βλέπουν 
το Σταυρό και δαιμονίζονται;»

(Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ)
ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ...
Στον Μάκη Κυριακόπουλο
Μια αγάπη στέκει στα μαθητικά θρανία.
Δεν προβιβάζεται. 
Δεν τελειώνει τις σπουδές της.
Περισσότερο φυλάγει την Παρθενία της, 
την αθωότητά της.
Δεν ξέρει τίποτα για τα άλλα!
Έχει ένα είδος ηχομόνωσης απ` τα τετριμμένα.
Με μια βελόνα που κεντάει το παραμύθι 
του κόσμου μοιάζει!
Τώρα όμως εγώ χρειάζομαι περισσότερο 
τα όνειρα.
Γιατί ο Μάκης έφυγε ξαφνικά δίχως την 
άδεια του γυμνασιάρχη 
να πάει στις ροδιές τ` ουρανού, να δει 
τα καινούργια άνθη,
να πάρει το μερίδιο του ΘΕΟΥ που δικαιούται.
Με τι θάρρος το μπόρεσε;
Έκλεισε τα μάτια του,
πήρε μια τελευταία αναπνοή,
κι` άφησε τις μνήμες να ταξιδεύουν με το καράβι
που πηγαίνει στη χώρα των Μυστηρίων.
Μου έρχεται στο νου ο καιρός που ο Μάκης 
ήταν ανατροπέας της ισχυρογνωμοσύνης 
των μαθηματικών,
γιατί ήξερε πως 1+1 κάνει όσο θέλει ο Θεός 
και όχι 2,
και πως περισσότερο αγάπαγε τα 
θεωρήματα της φιλίας 
και όχι τον παρατατικό των εξισώσεων.
Ο Μάκης ήταν εποπτεύων των αγριολούλουδων 
των 
σπάρτων και των ασφένταμων,
ένας του δάσους άποικος,
συγγενής πρώτου βαθμού των
τριανταφυλλιών και 
κρυφός φοιτητής του Ανθρωπισμού.
Αφήστε με στο εκτυφλωτικό φως του Ήλιου
στους τροχίσκους των αιθέρων που 
καλλιεργούν τα χωράφια μου έλεγε.
Τώρα όμως χρειάζομαι εγώ περισσότερο 
τα όνειρα Μάκη.
Να σε βλέπω που κοιμάσαι προσωρινά
καθώς μελετάς τις περιστροφές των ουρανίων.
Πάντα βιαστικός ήσουν Μάκη.
Εσύ να δεις πρώτος την Αγάπη.
Εσύ να δεις πρώτος την Άνοιξη.
Εσύ να δεις πρώτος τ` Αστέρια.
Τι σ` έκανε να βαρεθείς τις βόλτες σου στη Γη;
Τι ήταν το σημείωμά που άφησες, 
μετακομίζω στον Παράδεισο;
Ήρθε χθες η Καλοσύνη στ’ όνειρο μου Μάκη.
Και τι δεν μούπε!
Μα πιο πολύ, το πόσο πιστός
 της στάθηκες Μάκη.

Γιάννης Ναζλίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 42
ΤΗΛ.& FAX 2331-0-29679                           ΒΕΡΟΙΑ : 22-1-2018
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΗ στις 11-2-2018, 
καλούνται τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση  του 
Συλλόγου η οποία θα γίνει το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 και 
ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, Πλα-
τεία Ρακτιβάν 14, 3ος όροφος, (Πλατεία Ωρολογίου) με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός & Οικονομικός απολογισμός έτους 2017.
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Έγκριση πεπραγμένων.
4. Προϋπολογισμός έτους 2018.
5. Ετήσια συνδρομή 2018.
6. Ενημέρωση για το Ασφαλιστικό. 
7. Συζήτηση-προτάσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί 

στον ίδιο χώρο το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 στις 10 π.μ.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ   ΤΟ    Δ.Σ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΟΪΔΟΥ ΑΛΙΚΗ     ΚΑΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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Απόλυτο σκοτάδι,ήχος δεν ήτανε 
κανείς να το ταράξει,μονάχα η ανα-
σεμιά του ακουγόταν κάθε τόσο,έ-
παιρνε και ξανάπαιρνε ζωή.

Οι ήχοι που αγάπαγε ,κλεισμένοι 
στο βινύλιο τον κύταζαν βουβοί,δεν 
ήταν τρόπος το μηχάνημά του να 
δουλέψει,να βγούν απ΄τις γραμμές 
οι νότες της χαράς,να τον γεμίσουν 
θύμησες,σαν άλλοτε να στήσουνε 
χορό οι αναμνήσεις .

Σιγή,ταινίες ατελείωτες καρούλια 
γεμισμένα με προσοχή κι αγάπη,ένα σωρό τραγούδια που 
τον λίκνιζαν,τα μαγνητόφωνα αρνούνται να τα ξαναπαίξουν,-
στέκουν εκεί,ακίνητα θυμητικά.

Την ήξαιρε τη μουσική τους όλη,τα μάτια έκλεινε και την 
ξανάκουγε σαν πρίν,όμως αλλιώς είναι να ζωντανεύει από 
τις εγγραφές εκείνες,έδειχνε πιό αληθινή,πιό φρέσκια.

Ταινίες σωρεμένες, καρούλια στα μεταλλικά κουτιά να 
φυλαχτούν από το χρόνο,μάταια,δεν λειτουργούν οι προβο-
λείς,κάηκαν οι λυχνίες,δε βρίσκει πουθενά να τις αλλάξει.

Μοναδικό απομεινάρι τα γραφτά,τα τόσα του τραγούδια 
στο συρτάρι,αυτά ξεθώριασαν μονάχα λίγο τα μελάνια,μα 
βρίσκονται εδώ μπορεί και τα διαβάζει ακόμα.

Σιγή,σαν όλα γύρω του σωπαίνουν,είναι κι αυτή μια κίνη-
ση η σιωπή,τα πρόσωπα νεκρά μείνανε να ξεχνιούνται με το 
χρόνο.

Κι όμως κινιώνται μέσα του ακόμα αναδεύουν ,ταράζουνε 
το τέλμα του καιρού το κατακάθι,όσο δουλεύουνε ακόμα οι 
αισθήσεις που τα ζήσαν.

Θυμούνται τις βαθιές ματιές που τον τρυπούσαν από τη 
μια στην άλλη βγαίναν κι έμενε το κορμί με την ψυχή του 
πληγωμένα.

Τα βλέμματα πολλά,θανατηφόρα ,η κάθε μια μ’ένα δικό 
της τρόπο έστελνε σαϊτιές να τον περνούν απ’τη φωτιά ,μά-
ταια πάλευε να τη σβήσει.

Τρόπος δεν ήτανε,έπρεπε να λυγίσει στο κάλεσμα εκείνο 
να υποταχτεί ,όσες φορές δεν τώκανε το πλήρωσε ακριβά.

Τούτα τα χρόνια η προσφορά του σαν αντάλλαγμα δε μέ-
τραγε ,μίλαγε στο κενό σιγή απόλυτη του απαντούσε.

Νάφταιγε πούρθε από μακρυά,δεν ήτανε ο χρόνος μονα-
χά χαθήκαν οι αξίες ,τα όρια ξεπεραστήκαν μίλαγε για φιλία 
κι έπαιρνε χαμογέλια ειρωνικά ,μια μηχανή ερωτική η κάθε 
μια που δεν αφήνει αποτύπωμα το πέρασμά της.

Ερχεται και περνά,της μιάς στιγμής η ηδονή ,δίχως το άγ-
γιγμα εκείνο της ψυχής που μια ζωή αναζητούσε ,η ομορφιά 
της πλήρωσης είχε χαθεί.

Ασκοπα προσπαθούσε ,κάθε φορά επέστρεφε με τα φτε-
ρά σπασμένα.αναρωτιότανε γιατί,του απαντούσε μια σιγή 
που δεν μπορούσε να τη σπάσει ,δεν έβγαινε φωνή ανθρώ-
πινη,ο χτύπος της καρδιάς δεν ακουγόταν,αναίσθητος ακο-
λουθούσε όσο να ξεθυμάνει εντελώς.  

Στον πίνακα του χαλασμού σκόρπαγε πινελιές με τα πινέ-
λα βουτηγμένα στην πηχτή  μπογιά,χρώματα της απελπισιάς 
που δύσκολα σμιγόντουσαν με άλλα στην παλέτα,όλοι οι 
τόνοι της χαράς απ’τον ενθουσιασμό εκείνων των στιγμών 
των πρώτων ως το χαλάρωμα μετά την πάλη, έντονα κι άλλα 
σκοτεινά,του λείπανε τα σχήματα δεν βγαίνανε καινούργια,κι 
ας μη βαριότανε να τα αναζητάει..

Σιγά σιγά κατακαθίσαν σωρός οι απογοητεύσεις,εστήνανε 
χορό ανάμεσα σε δέντρα με πεσμένα φύλλα,πάνω σε χωμα-
τόδρομους ντυμένους καφετιά,στρώμα παχύ να στρώνουνε 
τα φύλλα,εκεί που πήγαζε το ρέμα να ξαπλώσει,ανοίγοντας 
στον ουρανό μιαν αγκαλιά.

Σελίγο θα τον κουκουλώσουνε τα χιόνια ,χοντρές,πυκνές 
νυφάδες το πέσιμό τους μαλακό,μες τη σιγή ν’ακούγεται σα 
θρόϊσμα μονάχα,μαδούσανε τα χρόνια,οι αγάπες,ολόκληρος 
εμάδαγε κι αυτός.

Και να φωνάξει δε θάκουγε κανείς ,απόμεινε στη σιω-
πή,ν’απολαμβάνει τη σιγή που φέρνει η ανυπαρξία.

Σκοτάδι απόλυτο ήχος κανείς ,μονάχα η ανασεμιά του 
ακουγόταν ,έπαιρνε και ξανάπαιρνε ζωή,έτσι απλά για να 
υπάρχει.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Σιγή

Η Φιλανθρωπική και Προοδευτική Αδελφότητα 
«Μέλισσα» Βεροίας (1898-1921)

Νέες πληροφορίες από Ανέκδοτους Κώδικες
Γράφει 
ο Παύλος Πυρινός

Ερευνώντας τους κώδικες της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Βεροίας, φυσικά 
με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου 
μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, 
τον οποίο ευχαριστώ από τα βάθη 
της ψυχής μου, εντόπισα, στον υπ’ 
αριθμ. 16 κώδικα (1) «Επαρχιακής 
Αλληλογραφίας επί Μητροπολίτου 

Κοσμά Ευμορφοπούλου από Δρυϊνουπόλεως. Εν Βεροία 
τη 15 Μαΐου 1892», τρεις επιστολές που αναφέρονται στην 
Αδελφότητα «Μέλισσα», ως και σε άλλους κώδικες που ση-
μειώνονται πιο κάτω.

Η Αδελφότητα «Μέλισσα» Βεροίας έχει τις ρίζες της στο 
«Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Βεροίας» που ιδρύθηκε το Μάρ-
τιο 1874. Οι Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι εμφανίζονται σχεδόν 
ταυτόχρονα σε όλο τον υπόδουλο Ελληνισμό.

Πολλαπλασιάζονται με γοργό ρυθμό και προμηνύουν μια 
νέα πνευματική αναγέννηση του Ελληνικού Έθνους.

Με την οικονομική ενίσχυση των σχολείων και την α-
ποστολή δασκάλων σε διάφορα μέρη, οι Φιλεκπαιδευτικοί 
Σύλλογοι συνετέλεσαν πολλή στη διάδοση της παιδείας, στη 
διατήρηση της ορθοδοξίας και στην ενίσχυση του εθνικού 
φρονήματος των υπόδουλων Ελλήνων.

Έτσι, ενισχύθηκε ηθικά, εξοπλίστηκε πνευματικά και σφυ-
ρηλατήθηκε ηθικά ο ελληνισμός της Μακεδονίας και οι κάτοι-
κοί της έγιναν ικανοί να αντισταθούν στον προσηλυτισμό της 
Βουλγαρικής προπαγάνδας, να ανθέξουν στις καταπιέσεις 
και στους διωγμούς και να μπορέσουν να αγωνιστούν νικη-
φόρα στην περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανι-
κών πολέμων και μετέπειτα.

Πάνω σ’ αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε και ο «Φιλεκ-
παιδευτικός Σύλλογος Βεροίας» από την ίδρυσή του (1874) 
έως το 1880, οπότε και διαλύθηκε.

Στο διάστημα των 6 ετών λειτουργίας του επέδειξε μεγάλη 
εθνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα με την ενίσχυση (υ-
λική και ηθική) την εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Βέροια 
και την περιοχή της με αξιόλογα αποτελέσματα.

Στη θέση του ιδρύθηκε (Μάρτιος του 1880) μια Αδελφότη-
τα, η «Αθηνά» με διπλό σκοπό, εκπαιδευτικό και φιλανθρω-
πικό.

Η Αδελφότητα «Αθηνά» ύστερα από 18 χρόνια, το 1898 
διαλύθηκε, γιατί καταγγέλθηκε από τις τουρκικές αρχές της 
Βεροίας ότι εργαζόταν για εθνικούς σκοπούς και ο τίτλος 
«Αθηνά» υποδήλωνε την πρωτεύουσα του Ελληνικού Βασι-
λείου, την Αθήνα.

Για τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Βεροίας ως και για την 
Αδελφότητα «Αθηνά» δεν θα γράψω τίποτε. Για τους συλλό-
γους αυτούς, κατά χρονολογική σειρά, έγραψαν οι:

1. Α. Δημητρακάκης (2), 2. Αναστάσιος Χριστοδούλου (3), 
3. Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος (4), 4. Στέφανος Ε. Ζάχος (5) 
και 5. Αντώνιος Μ. Κολτσίδας (6).

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΜΕΛΙΣΣΑ»
Για την Αδελφότητα «Μέλισσα» που είναι συνέχεια του 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, και της Αδελφότητας «Αθηνάς» 
θα προσπαθήσουμε, παρόλο που οι διάσπαρτες πληροφο-
ρίες στους κώδικες της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και στις 
εκδιδόμενες εργασίες γι’ αυτήν είναι λίγες, να δώσουμε μια 
περιληπτική και κατατοπιστική εικόνα της δράσης της, κατά 
τα τελευταία χρόνια πριν από την απελευθέρωση της Βεροί-
ας από τους Τούρκους και μετά, με την ελπίδα να κινήσει το 
ενδιαφέρον και άλλων συγγραφέων για την καλύτερή πα-
ρουσίασή της, τότε μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε το σκοπό 
της η εργασία αυτή.

Από τον κανονισμό της Αδελφότητας «Μέλισσα» (7 και τις 
υπάρχουσες πληροφορίες, μπορούμε να πούμε ότι η Αδελ-
φότητα «Μέλισσα»:

1. Είχε σκοπό φιλανθρωπικό και φιλεκπαιδευτικό και η 
όλη εκπαιδευτική διαδικασία στη Βέροια ενισχυόταν από 
αυτήν. Διέθετε το 40% των εσόδων της για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς.

2. Πρόσφερε στους πτωχούς ξυλάνθρακες, άλευρα, φάρ-
μακα, χρήματα κ.ά.

3. Συνετέλεσε τα μέγιστα στην πνευματική κίνηση της 
Βεροίας με την πραγματοποίηση διαλέξεων, θεατρικών πα-
ραστάσεων με μεγάλη επιτυχία κ.ά.

4. Πρόσφερε 300 λ. για την ανοικοδόμηση του παραδοσι-
ακού Γυμνασίου (νυν Δημαρχείο).

5. Διέδωσε τη μουσική στη Βέροια. Δεν υπήρχε σπίτι που 
να μην είχε ένα όργανο, μαντολίνο, κιθάρα ή βιολί.

6. Διέθετε βιβλιοθήκη και
7. Πρόσφερε πολλά στον Μακεδονικό Αγώνα.
Πέρα από τις δραστηριότητες που ανέφερε παραπάνω, 

το Σωματείο «Μέλισσα» είχε και άλλες δραστηριότητες ά-
γνωστες έως σήμερα.

Α΄ Διαβάζουμε στον υπ’ αριθμ. 17 κώδικα (8) για το 
προεδρείο του Σωματείου «Μελίσσης», σε επιστολή που 
αναγνώστηκε στη συνεδρία της γενικής συνελεύσεως (17 
Μαΐου 1898), δήλωσε, επειδή η εικόνα που παρουσίαζαν 
τα σχολικά κτίρια του Ημιγυμνασίου και της Αστικής Σχολής 
βρίσκονταν σε ελεεινή κατάσταση, θα διαθέσει όσα χρήματα 
χρειάζονται για την επισκευή τους.

Η Γενική συνέλευση αποδέχθηκε τη δωρεά που ανερχό-
ταν στις 100 έως 150 λ. για την επισκευή των κτιρίων Ημιγυ-
μνασίου και Αστικής Σχολής.

Για το σκοπό αυτό ορίστηκε ειδική επιτροπή επισκευής 
των κτιρίων που αποτελείτο από τους: Ιωάννη Σακελλαριδη, 
Στέφανο Μαλούτα και Αντώνιο Σμερλή που αποπεράτωσαν 
το έργο της επισκευής στο τέλος Αυγούστου 1898.

Β΄ Το προεδρείο του Σωματείου «Μελίσσης» έστειλε στις 
22-1-1900 (9) επιστολή στην Αντιπροσωπεία της Ελληνικός 
Κοινότητας Βεροίας με την οποία ζητούσε να υποδειχθεί και 
παραχωρηθεί κατάλληλο οικόπεδο να προβεί «εις ανέγερσιν 
Νεκροταφείου».

Ως κατάλληλο οικόπεδο παραχωρήθηκε η έξω Παναγιά 
με ολόκληρο το περίβολό της όπου πραγματοποιήθηκε από 
το Σωματείο «Μέλισσα» η ανέγερση Νεκροταφείου.

Γ΄ Οι Βεροιώτες, μέσω της Αδελφότητας «Μελίσσης» ε-
πέδειξαν αξιόλογες συλλογιστικές δραστηριότητες και γενικά 
διακρίθηκαν και πρώτευσαν σε πολλούς τομείς δράσης (πο-
λιτιστικό, κοινωνικό, εμπορικό, τέχνες, γράμματα κ.ά.) που 
προκάλεσε τη ζήλεια και το φθόνο των τουρκικών αρχών.

Συνεχίζεται

Ο Μητροπολίτης Κοσμάς Ευμορφόπουλος 
(1860-1901). Πορτρέτο από τη συλλογή της 
Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης



Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
1. Και της τραχιάς 

Βαβυλώνας το αρματό-
δρομο τείχος

2. και στον Αλφειό 
τον Δία τα μάτια μου είδαν
3. και τους μετέωρους κήπους και τον 
κολοσσό του Ήλιου
4. και τον μεγάλο των ψηλών πυραμίδων 

ανθρώπινο κάματο
5. και το μνήμα του Μαύσωλου το πελώριο,
6. αλλ’ όταν θαυμάζοντας είδα να τρέχει 
ως τα σύννεφα
7. το ναό της Αρτέμιδας,
8. εκείνα ξεθώριασαν βέβαια, κι είπα 
για κοίτα!
9. Παρεκτός απ’ τον Όλυμπο, τίποτε
10. ο Ήλιος τόσο θαυμάσιο μέχρι τώρα δεν είδε.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. Και κραναάς Βαβυλώνος επίδρομον άρ-

μασι τείχος
2. και τον επ’ Αλφειώ Ζάνα κατηυγασάμην,
3. κάπων τ’ αιώρημα, και Ηελίοιο κολοσσόν,
4. και μέγαν αιπεινάν πυραμίδων κάματον,
5. μνάμα τε Μαυσωλοίο πελώριον, αλλ’ ότ΄ε-

σείδον
6. Αρτέμιδος νεφέων άχρι θέοντα δόμον,
7. κείνα μεν ημαύρωτο και ην, ίδε νόσφιν 

Ολύμπου
8. Άλιος ουδένπω τοίον επηυγάσατο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο επιγραμματοποιός Αντίπατρος ο Σιδώνιος 

(1ος αι. π.Χ., από την πόλη Σιδώνα της Φοινί-
κης, τώρα Λιβάνου) στο οχτάστιχο επίγραμμά 
του Ε.Α. ΙΧ, 58 γράφει ότι είδε τα επτά σημα-
ντικότερα (κατά τη γνώμη του βέβαια) δημιουρ-
γήματα του τότε γνωστού κόσμου, τα οποία 
διατηρούσαν την αρχική τους αίγλη και στην 
εποχή του. Ταξίδεψε, είδε και αξιολόγησε και 
ΠΡΩΤΟΣ αυτός, λέγεται, ότι έκανε λόγο για «τα 
επτά θαύματα» του αρχαίου κόσμου, τα οποία 
αναφέρει και στο επίγραμμα του σημερινού μας 
σημειώματος, μόνο που στη θέση των τειχών 
της Βαβυλώνας μπήκε έπειτα ο Φάρος της Αλε-
ξάνδρειας.

Τα τείχη της Βαβυλώνας τον είχαν εντυπωσι-
άσει κυρίως με το πλάτος τους, που ε-
πέτρεπε να τα διασχίζουν και άρματα.

Στη Βαβυλώνα τον εντυπωσίασε 
και το «κάπων αιώρημα», οι μετέωροι 
(κρεμαστοί) κήποι της.

Από το ανατολικό τμήμα του αρ-
χαίου κόσμου των θαυμάτων μας με-
ταφέρει έπειτα στην Ολυμπία της Πε-
λοποννήσου, στις όχθες του Αλφειού 
ποταμού, στη Δύση, όπου αστραπο-
βολούσε ο χρυσελεφάντινος Δίας του 
Φειδία, οριοθετώντας κατά κάποιο 
τρόπο τον κόσμο των θαυμάτων, που, 
εκτός βέβαια συναγωνισμού, είχε ως 
βόρειο σύνορο τον θεόκτιστο Όλυμπο, 
την κατοικία των αρχαίων θεών.

Στο Νότο θαύμασε τις ψηλές και 
τεράστιες σε όγκο πυραμίδες της Αι-
γύπτου, που για να χτιστούν χρειά-
στηκε να κοπιάσουν και να ιδρώσουν 
χιλιάδες άνθρωποι, και ανάμεσα σε 
Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο 
βρέθηκε στο νησί της Ρόδου, όπου 
είδε το κολοσσιαίο άγαλμα του Ήλιου 
Απόλλωνα και στην αντίπερα μικρα-
σιατική ακτή, στην Αλικαρνασσό, την 
πατρίδα του πατέρα της ιστορίας, του 
Ηρόδοτου, αγνάντεψε το πελώριο τα-
φικό μνημείο του Μαύσωλου, του σα-

τράπη της Καρίας και της ξακουστής γυναίκας 
του, της Αρτεμισίας, το γνωστό και ως Μαυσω-
λείο της Αλικαρνασσού.

Και τα έξι προαναφερθέντα θαυμάσια δημι-
ουργήματα που περνούσαν και ξαναπερνούσαν 
μπροστά από τα θαμπωμένα μάτια του, ξαφνικά 
σκοτείνιασαν, ξεθώριασαν, «ημαύρωτο», όπως 
γράφει ο Αντίπατρος ο Σιδώνιος, όταν βρέθηκε 
μπροστά στο ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ο 
οποίος του έδωσε την εντύπωση ότι έτρεχε ψη-
λώνοντας για να φτάσει ως τα σύννεφα.

Με άλλα λόγια το Αρτεμίσιο της Εφέσου ήταν 
για τον Αντίπατρο το Σιδώνιο το θαύμα των 
επτά θαυμάτων, που μόνο ο θεϊκός Όλυμπος 
το ξεπερνούσε. Μάρτυρας ο Ήλιος που όλα τα 
βλέπει και τίποτε δεν του ξεφεύγει.

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Στο επίγραμμα δεν υπάρχουν χρονολογίες 
ούτε χρονολογική σειρά των επτά θαυμάτων. Το 
πρόβλημα της ένταξης των μνημείων στο στίχο 
είναι αυτό που πρωτεύει για τον ποιητή, γι’ αυτό 
και τα αναφέρει με τη σειρά που τον βολεύει. 
Εξαίρεση ίσως αποτέλεσε για τον ποιητή η α-
ναφορά, ως πρώτου θαύματος, των τειχών, της 
Βαβυλώνας, τα οποία κάποιοι ερευνητές ήδη 
από την αρχαιότητα τα θεωρούσαν αρχαιότερα 
των πυραμίδων της Αιγύπτου, οι οποίες όμως 
τώρα θεωρούνται προγενέστερες, χρονολο-
γούμενες στα μέσα της τρίτης προχριστιανικής 
χιλιετηρίδας, ενώ εκείνα τοποθετούνται πολύ 
υστερότερα, γύρω στον όγδοο με έκτο, προ-
χριστιανικό αιώνα μαζί με τους κρεμαστούς 
κήπους της ίδιας πανάρχαιης πόλης.

Για τα επόμενα πέντε θαύματα του αρχαίου 
κόσμου, που όλα είναι δημιουργήματα του ελλη-
νικού πνεύματος, τα πράγματα είναι πιο εύκολα.

Ο χρυσελεφάντινος Ολύμπιος Δίας του Φει-
δία χρονολογείται στα τέλη του πέμπτου προ-
χριστιανικού αιώνα, το Μαυσωλείο της Αλικαρ-
νασσού στον τέταρτο, ο Φάρος της Αλεξάνδρει-
ας (που πήρε τη θέση των τειχών της Βαβυλώ-
νας) και ο Κολοσσός της Ρόδου στον τρίτο και 
το Αρτεμίσιο της Εφέσου, το νεότερο, στα τέλη 
του δεύτερου προχριστιανικού αιώνα.

Από τα εφτά θαύματα της αρχαιότητας σώζο-
νται ως τις μέρες μας σχεδόν ακέραιες μόνο οι 
πυραμίδες της Αιγύπτου, το κατά πάσα πιθανό-
τητα, αρχαιότερο, και κάποια λείψανα του Μαυ-
σωλείου της Αλικαρνασσού και του Αρτεμισίου 
της Εφέσου.

Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα

Μουσικοπαιδαγωγός  
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Υπάρχουν μωρά που 
βιάστηκαν να έρθουν στη 
ζωή. Μωρά που χρειά-

στηκε να αντικρίσουν τον κόσμο νωρίτερα. 
Υπάρχουν μωρά που για κάποιο λόγο θα 
πρέπει να παραμείνουν σε μια κλινική ή 
ένα νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τη 
θεραπευτική αγωγή που χρειάζεται ώστε 
να ανταπεξέλθουν τις προκλήσεις της νέ-
ας τους ζωής. Όλα αυτά 
τα μωρά όμως, έχουν ένα 
κοινό σημείο. Όλα αυτά τα 
μωρά, έχουν στερηθεί τον 
ήχο του σύμπαντος. Τον 
ήχο της μητέρας τους. Τον 
καρδιακό παλμό. Έναν ή-
χο που νιώθουν και ακούν 
26 εκατομμύρια φορές στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Κάποια από αυτά τα μωρά 
δεν είχαν καν την ευκαιρία 
να νιώσουν τη θέρμη της 
μητρικής αγκαλίας, είτε λό-
γω προβλημάτων υγείας 
της μητέρας, είτε λόγω α-
πόστασης και άλλων πρα-
κτικών θεμάτων.

Αυτά τα μωρά συνήθως 
περνάνε τις πρώτες ημέ-
ρες ή εβδομάδες σε μια 
θερμοκοιτίδα, στη μονάδα 
εντατικής θεραπείας κά-
ποιου νοσοκομείου. Από 
το ασφαλές κι ζεστό περι-
βάλλον της μήτρας, το δι-
αποτισμένο με την αγάπη 
και τα συναισθήματα που 
βιώνανε μέσω των χημι-
κών ενώσεων και των ορ-
μονικών αλλαγών στο αίμα 
της μητέρας, τα βρέφη μεταφέρονται σε ένα 
στρεσογόνο περιβάλλον μιας ΜΕΝΝ, κάτω 
από φώτα, λάμπες, καλώδια και βελόνες, 
γεμάτο θορύβους και άγνωστες φωνές.

Αποτέλεσμα αυτής της νέας πραγματι-
κότητας, είναι οι υψηλοί καρδιακοί παλμοί 
των βρεφών, άνοδος των επιπέδων του 

στρες, ελλιπής ή ανήσυχος ύπνος και αργή 
πρόσληψη βάρους. Οι επιστήμονες βάζουν 
τα δυνατά τους. Με τη χρήση νέων τεχνολο-
γιών, εξελιγμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, 
μόνιτορ και πρωτόκολλα τα οποία βοηθούν 
στην ανάπτυξη, τη θεραπεία και στηρίζουν 
τις τόσο εύθραυστες ισορροπίες της νέας 
ζωής. Αυτό όμως που παραβλέπουν, και 
δεν μπορούν να αναπληρώσουν εύκολα, 
είναι το πιο δυνατό ίσως φάρμακο και η κα-
λύτερη θεραπεία. Είναι ο καρδιακός παλμός 
και ο ήχος της φωνής της μητέρας. 

Σε πολλές κλινικές του εξωτερικού πλέον 
υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα τα 
οποία υποστηρίζουν την επαφή και επικοι-
νωνία του βρέφους με τους γονείς, χρησι-

μοποιώντας ως εργαλεία, την αγκαλιά και το 
τραγούδι. Αποτελέσματα πολλών ερευνών 
έχουν δείξει σημαντική και άμεση βελτίωση 
όλων των δεικτών ανάπτυξης των βρεφών, 
με πτώση των καρδιακών παλμών, πιο ή-
ρεμο ύπνο, βελτίωση της ικανότητας των 
θηλαστικών κινήσεων, και σταθεροποίηση 

της αναπνοής. Υπάρχουν όμως και γο-
νείς οι οποίοι για διάφορους πρακτικούς 
λόγους, δεν έχουν την δυνατότητα να 
βρίσκονται κοντά στα μωράκια τους. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα 
δίκτυο εθελοντών οι οποίοι αναλαμβά-
νουν αυτή την τόσο τρυφερή αλλά ση-
μαντική διαδικασία. Στόχος της ομάδας 
είναι να παίρνουν αγκαλιά όλα αυτά τα 
μωράκια που στερούνται την αγκαλιά 
της μητέρας τους, ώστε να νιώθουν 
τους καρδιακούς τους παλμούς και να 
τα τραγουδούν, ρίχνοντας με αυτόν τον 
τρόπο τα επίπεδα τους στρες των βρε-
φών και βοηθώντας στην ψυχοσωματι-
κή τους ανάπτυξη. 

Δύσκολα μπορεί να συνειδητοποιήσει 
κανείς πόσο σημαντικά είναι τα οφέλη, 
για αυτά τα τόσο εύθραυστα πλάσμα-
τα, που μπορεί να τα παρέχει ένας α-
πλός ρυθμός, μια γλυκά τραγουδισμένη 
μελωδία. Από την άλλη πλευρά όμως, 
κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά 
αν αυτοί που ωφελούνται από αυτή την 
διαδικασία είναι μόνο τα μωρά....
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Πλούσιο  και με πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον είναι και αυτό Σαβ-
βατοκύριακο στον τομέα του 

Αθλητισμού, αφού οι φίλοι μπορούν 
να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες 

τους ομάδες. Στην Β’ 
εθνική ξεχωρίζει ο 
αγώνας της Βέροιας 
με την Δόξα Δράμας 
το Σάββατο 3 μ.μ στο 
Δημοτικό Στάδιο. Η 
Βέροια μετά την ήττα 
από τον Αρη την 
Τετάρτη με 0-1 θέλει 
οπωσδήποτε την 
νίκη για να βελτιώ-
σει την βαθμολογική 
της Θέση.

Ο Τόλης Τερζής θα έ-
χει στην διάθεση του τους
ΣουλιώτηκαιΜπλέτσατων
οποίωνηποινή έληξε, αλ-
λάκαι τονΟυνγιαλίδηπου

ταλαιπωρήθηκεαπό ίωση ,όμωςδεν υπολογίζονται
οιΔαμιανάκης(τιμωρημένος)καιΛάσκαρης(τραυμα-
τίας).Ηαποστολήαποτελείταιαπότουςεξής

 Γιαγκιόζης,Τριαντάφυλλος, Σοϊλεμέζογλου,Κο-
ζάκης,Μέξης, Καψάλης,Ουνγιαλίδης,Δόρης, Για-
μόα,Βανκεβάι,Λίταινας,Μπαστιάνος,Λαζόπουλος,

Ζυγκερίδης,Οφέι Μπλέτσας και Σουλιώ-
της.

ΣτηνΓ’Εθνική
ΗΝάουσα έχει δύσκολη έξοδο στην

ΝεάποληεναντίοντουΜακεδονικούκαιθα
πάει για θετικό αποτέλεσμα .Εκτός έδρας
καιοΜ.ΑλέξανδροςΤρικάλωνπουπαίζει
στηνισχυρήέδρατηςΑΕΚαρίτσαςμευπη-
ρεσιακόπροπονητή τονΜάκηΑμπρικίδη
(ανακοινώθηκε ο Βασίλης Καστανιώτης)
και ηΑλεξάνδρεια υποδέχεται τονΠιερικό
τουΔημήτρηΧριστοφορίδη.

ΧαντμπολΑ1Ανδρών
Σάββατοστις6μ.μστοΦιλίππειο
Φίλιππος-ΔιομήδηςΆργους

χαντμπολΑ1Γυναικών
ΣάββατοστοΦιλίππειοστις3.30μ.μ
Φίλιππος-Άρης

ΧαντμπολΑ2Ανδρών
Ζαφειράκης-Πυλαία

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Κυριακήστις5μ.μΔΑΚΔ.Βικέλας
Φίλιππος-Ζέφυρος
ΝίκηΒόλου-ΑΟΚΒέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’Σάββατο
ΓΑΣΜελίκης-ΑΓΕΠιερίας
Ζαφειράκης-Αλεξάνδρεια

CMYKCMYK
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης03.02.2018
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(19ηαγω-

νιστική)
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΙΑΣ15.00ΑΣΝ.ΓΕΝΕΑΣ-ΕΝΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ
Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΠΙΤΟΣΚΩΝ/

ΝΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ15.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΕΛΕ-
ΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ15.00ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-
ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙ-
ΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ15.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ -Α-
ΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΟΥΣΕ-
ΝΙΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ15.00ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΙ-
ΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ15.00ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ -
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΙ-
ΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(11ηαγω-
νιστική)

ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 15.00ΛΕΥΚΑΔΙΑ - ΠΑΟ ΚΟΥ-
ΛΟΥΡΑΣ

Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ-ΓΙΑ-
ΝΤΣΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ15.00ΔΟΞΑΕΠΙΣΚΟ-
ΠΗΣ-ΑΟΣΥΚΙΑΣ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΩΤΗ-
ΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 15.00ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝ-
ΝΗΣ-ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΤΡΟΥ
ΘΩΜΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΑΣΓιαννακοχωριου-
ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης04.02.2018
Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1οςΟΜΙΛΟΣ(12ηαγωνιστική)
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 15.00 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑ-

ΣΤΡΟΥ-ΟλυμπιακοςΛουτρου
Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ

Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ 15.00ΑΡΗΣΠ.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ -
ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ

Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΜΟΥΣΕΝΙ-
ΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ15.00ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΘΥΕΛ-
ΛΑΣΤΑΥΡΟΥ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑ-
ΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥΚΑΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ 15.00ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ -ΠΑΟ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ

Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΧΟΙΝΑ15.00ΑΕΣΧΟΙΝΑ-Αγρ.Αστ.Πλατεος
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΑΣΩΝΙ-

ΔΗΣΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 2οςΟ-
ΜΙΛΟΣ(12ηαγωνιστική)

ΠΑΤΡΙΔΑΣ15.00ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΕΛΠΙΔΑΜΟ-
ΝΟΣΠΙΤΩΝ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΙΑ-
ΝΤΣΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΣ15.00ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ-

ΔΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗ-
ΜΗΤΡΙ

ΡΑΧΙΑΣ15.00ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΘΝΙ-
ΚΟΣΡΑΧΗΣ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΗΣΕΛΙ-
ΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥ-
ΣΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Α-
ΣΒΕΣΤΑΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑ-
ΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(10η αγω-
νιστική)

ΠΛΑΤΑΝΟΥ10.30ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ερ-
μηςΤριλοφου

Διαιτησία:ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΡΜΑ-
ΝΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ10.30ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ-Φιλιππος
Π.Νερων

Διαιτησία:ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΡΗ-
ΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥΚΑΣ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ 10.30ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ - ΠΟ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ

Διαιτησία:ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΑ-
ΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ10.30ΑΕΚΚαμποχωρίου-Α-
ΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

Διαιτησία: ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΙΑ-
ΝΤΣΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤοΑθλητικόΠανόραμα
τουΣαββατοκύριακου

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων 3&4/2/2018



Χωρίςπροβλήματα και σε έντονο ρυθμόσυνε-
χίστηκε σήμερα (1-2) η προετοιμασία της ομάδας
τουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑγια τον εκτός έδραςαγώναμε
τονΜακεδονικό.Ασκήσεις ταχυδύναμης και παι-
χνίδι με την μπάλαπεριελάμβανεμεταξύάλλων το
πρόγραμμα της απογευματινής προπόνησης στις
εγκαταστάσειςτουΔ.Α.Κ.Νάουσας,ενώστηδιάθεση
τουπροπονητήΒασίληΑσλανίδηείναιόλοιοιποδο-
σφαιριστές.

ΤοναγώνατηςΚυριακής(4-2)μετονΜακεδονικό

για την 22 αγωνιστική του πρωταθλήματος (Γηπ.
Μακεδονικού, ώρα έναρξης 15:00), ορίστηκε να
διευθύνει ο διαιτητήςΑγγελούλης Χρήστος (ΕΠΣ
Λάρισας) με βοηθούς τους κ.κ.ΜάνοΒασίλειο και
ΚαραγιάννηΧρήστο(ΕΠΣΛάρισας).

Κοπήτηςπίτας
ΤηΔευτέρα 5Φεβρουαρίου στα γραφεία της ο-

μάδαςστις6.00μ.μ.θακοπείηκαθιερωμένηβασι-
λόπιτα.

CMYKCMYK
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Εντός έδρας αγωνίζεται την 
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου η 
ανδρική ομάδα του Φιλίππου 

Βέροιας που υποδέχεται στο Δ.Α.Κ 
«Δημήτριος Βικέλας» την ομάδα του 
Ζέφυρου στα πλαίσια της 15ης αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος της Γ’ 
Εθνικής. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 
στις 17:00 και διατητές του αγώνα 
ορίστηκαν οι κ.κ Τσουμαχίδης και 
Δολγύρας. 

ΟτεχνικόςτηςομάδαςΔημήτρηςΓκίμαςμίλησε
στοfilipposbc.grγιατοπαιχνίδι.Αναλυτικάταόσα
είπε:

«Τοπαιχνίδι τηςΚυριακήςπρέπει να το αντι-
μετωπίσουμεσαν ντέρμπι.ΟΖέφυρος έχει μείνει
λίγοπίσωαλλάείναιομάδα ικανήγιαόλακαιπα-
ραμένεισετροχιάτετράδας.Δενέχουμεναπούμε
κάτιπρωτότυποη καινούριο.Μια ομάδα όπωςη
δίκη μαςπου θέλει ναπάρει τοπρωτάθλημα ο-
φείλειναπαραμείνειπίστηστοπλάνοτηςκαιστη
συγκέντρωσητηςόλητηνεβδομάδαώστεναέχει
απαντήσεις στο γήπεδο στοπαιχνίδι της Κυρια-
κής.Αυτόπροσπαθούμενακάνουμεκάθεημέρα.
Ζητάμε τηνπαρουσία τωνπιστώνμαςφίλων για
μιαακόμηφορά.Ηβοήθεια τους είναι κάθεφορά
καθοριστική.»

ΈκοψετηνΒασιλόπιταηανδρικήομάδα
μπάσκεττουΦιλίππου

Σε ζεστό κλίμαμε καλήδιάθεση και χαμόγελα
πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή πίτας για το
2018  του ανδρικού τμήματος μπάσκετ τουΦι-
λίππουΒέροιας.Η εκδήλωσηπραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Veritas στο κέντρο της Βέροιας
παρουσία αθλητών,προπονητών, της διοίκησης,

χορηγώναλλάκαιφίλων
τηςομάδας.

Στοχαιρετισμό τουο
πρόεδρος της διοικού-
σαςεπιτροπήςμπάσκετ
Ηλίας Λαζός απευθυ-
νόμενος στους παρευ-
ρισκόμενους αφού τους
ευχαρίστησε και τους
ευχήθηκε καλή χρονιά
τόνισε : «Έχουμε βά-
λει ένα στόχο από την
αρχή της χρονιάς.Μέ-
χρι στιγμής ότι έχουμε
υπολογίσει γίνεται και
είμαστεμέσαστουςστό-
χουςμας.Τίποταβέβαια
δεν έχει κριθεί.Έχουμε
ακόμη 11 τελικούς και
η τύχη είναι στα χέρια
μας.Ελπίζω να είμαστε
όλοι υγιής και το 2018
να είναι ένας χρόνος ε-
πιτυχίας.Ευχαριστώτην
δημοτική αρχή που εί-
ναισυνεχώςδίπλαμας,
τους δημοσιογράφους
πουσυνεχώςστηρίζουν
την προσπάθεια μας,
τουςφιλάθλουςμαςπου
μας στηρίζει με κάθε
τρόπο, τους χορηγούς
μας που χωρίς αυτούς
δεν θα ήμασταν σήμε-
ρα εδώ και τέλος τους
παίκτεςκαιτουςπροπο-
νητέςγι’αυτήτηνάψογη
συνεργασία. Καλή χρο-
νιά σε όλο τον κόσμο
τηςΒέροιας και φυσικά
σε όλους τους φίλους

τουμπάσκετ.»
Στην συνέχεια, μετά από κλήρωσηπου έκα-

νε ο παίκτης της ομάδαςΚυριάκοςΠοταμόπου-
λος, ο χορηγός της ομάδας Θωμάς Μπεσίνας
(MARMOLINE)κέρδισεμιαμπάλαμπάσκετμε τις
υπογραφέςόλων τωνπαικτών και τωνπροπονη-
τών.

Τηνπίτα έκοψεο ΓιάννηςΣτεργίου, εμπορικός
διευθυντής τηςNOVACERTβασικός χορηγός της
ομάδας, μετάαπό το κάλεσμα τουπροέδρου της
διοικούσας επιτροπήςμπάσκετΗλίαΛαζού.Οκος
Στεργίουανέφερε:«Εύχομαικαλήχρονιάσεόλους
μευγεία.Έχουμεπίστησταπαιδιάπουαπαρτίζουν
φέτος τηνομάδα, ταοποίαέχουνφιλοδοξία, έχουν
όραμακαιστόχους.Ελπίζωστο τέλος τηςχρονιάς
ναέχουμετηνχαράναπανηγυρίσουμετηνάνοδο.»

Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ
ΔήμουςΒέροιαςΣτέργιοςΔιαμάντης, οπρόεδρος
του συλλόγου «Πρωτοβουλία για τοΠαιδί»Αρι-
στοτέληςΣιδηρόπουλος,οπρόεδρος του ιατρικού
συλλόγουΗμαθίαςΔιαμαντόπουλος Βασίλης, ο
εμπορικός διευθυντής της NOVACERT Γιάννης
Στεργίου,οκοςΚυρατλίδηςΙορδάνηςΑ.ΣΜέσης,ο
κοςΜπισιρίτσαςΑπόστολοςROMAPIZZAκαθώς
επίσηςκαιοιφίλοι τηςομάδαςΡούσσοςΚώστας,
ο κοςΚαπετανάκης, ο κοςΚαλαϊτζίδηςΠ., ο κος
ΜεϊμαρίδηςΑγάπιος, ο κοςΠολακτσίδηςΒασίλης,
Κανδήλαςκ.αΤοτυχερόκομμάτιμετοφλουρί,που
αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο, κέρδισε οΤσια-
κλαγκανοςΓιώργος.

ΟιΑκαδημίεςκόβουντηνΒασιλόπιτα
Σαςπροσκαλούμεστηνεκδήλωσηγιατηνκοπή

τηςΒασιλόπιταςτωντμημάτωνυποδομήςμπάσκετ
του συλλόγουΑ.Π.ΣΦίλιππος Βέροιας που θα
πραγματοποιηθείστοκλειστόγυμναστήριοτου2ου
Γυμνασίου Βέροιας (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) το Σάββατο
3Φεβρουαρίου2018καιώρα17:00.Ηπαρουσία
σαςθαμαςτιμήσειιδιαίτερα.

Η 14η αγωνιστική  στο πρω-
τάθλημα της Β ΕΚΑΣΚΕΜ το 
ερχόμενο Σάββατο 3/2 και οι 

Αετοί Βέροιας επιστρέφουν στο ΔΑΚ 
«Βικέλας» με στόχο τη διεύρυνση 
του απόλυτου. Η ομάδα του Ντάνη 
Τυριακίδη υποδέχεται τον Εργόναθλο 
Πολυκάστρου, που βρίσκεται στην 9η 
θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, 
έχοντας τρεις νίκες και 10 ήττες.

ΟιΗμαθιώτεςπροετοιμάστηκαν με τον καλύτε-
ροδυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας,

χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτεραπροβλήματα τραυμα-
τισμώνωστόσο ίσωςπροφυλαχτεί οΜάκης Ιωση-
φίδηςώστενααποφευχθείπερίπτωσηυποτροπής.

Ηαναμέτρησηέχειώραέναρξηςστις18.00,ενώ
στοπρόγραμμα της 14ηςαγωνιστικής ξεχωρίζει το
ντέρμπι τετράδαςανάμεσαστονΑΟΚΓουμένισσας
καιτονΓΑΣΠΠάνθηρες.

Αναλυτικά:
ΑΚΕΠιερίας-ΆθλοςΑλεξάνδρειας(14.00)
ΚούπαΚιλκίς-ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας(16.00)
ΑΣΚολινδρού-ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς
ΑΟΚΓουμένισσας-ΓΑΣΠΠάνθηρες
ΑετοίΒέροιας-Έργοναθλος
ΓΑΣΒαφύρας-ΑτρόμητοιΝέαςΣάντας

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Τον Ζέφυρο υποδέχεται ο Φίλιππος
Έκοψετηπίτατηςηανδρικήομάδα

Σήμερα κόβουν οι Ακαδημίες

ΕΚΑΣΚΕΜ Β΄

Εντόςέδραςπαιχνίδισήμερα
ΣάββατογιατουςΑετούςΒέροιας

Στη Νεάπολη με τον Μακεδονικό
την Κυριακή η Νάουσα
ΤηΔευτέραηκοπήτηςπίτας

Νέοςπροπονητής
σταΤρίκαλα

οΒασίληςΚαστανιώτης
ΟΒασίλης

Καστανιώτης
θα είναι, τε-
λικά, ο αντι-
κα τασ τά τ η ς
του Γιώργου
Ν τ ά μ τ σ ι ο υ
στην τεχνική
ηγεσία τουΜ.
Αλεξάνδρου
Τρικάλων.

Α ν ά μ ε -
σα στις δύοπλευρές επήλθεπλήρης
συμφωνία και ο Ημαθιώτης τεχνικός
αναμένεταιναπιάσειδουλειάαπότην
Δευτέρα(05/02)ενώτοντεμπούτοτου
στονπάγκοτηςομάδαςθατοκάνειτην
προσεχήΤετάρτη (07/02)στονημιτελι-
κόΚυπέλλουαπέναντιστονΜ.Αλέξαν-
δροΑγίαςΜαρίνας.

Στον βαθμολογικά κρίσιμο αγώνα
τηςΚυριακής (04/02) κόντραστηνΑΕ
Καρίτσας θα καθίσειως υπηρεσιακός
τεχνικόςοΜάκηςΑμπρικίδης.
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Γράφει η 
Σοφία 
Πιστοφίδου-
Τσόγκα
Καθηγήτρια
Φιλόλογος

Συναξάριον
«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 

τῆς τοῦ Ἀσώτου 
Υἱοῦ παραβολῆς 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγ-
γ ε λ ί ο υ  μ ν ε ί α ν 
ποιούμεθα, ἣν οἱ 
θειότατοι Πατέρες 
ἡμῶν δευτέραν ἐν 
τῷ Τριῳδίῳ ἐνέτα-
ξαν.

Τῇ ἀφάτῳ φιλαν-
θρωπίᾳ σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἀμήν.»

Ευαγγέλιον
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, κεφ ιε’, 11-32

«Εἶπε δέ· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. καὶ εἶπεν 
ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπι-
βάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 
καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νε-
ώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ 
διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. δαπανή-
σαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν 
χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. καὶ πο-
ρευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, 
καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοί-
ρους. καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν 
κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.  
εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός 
μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι!  
ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ 
αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν 
σου. οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με 
ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. …»

Ήχος α’
«Εἰς ἀναμάρτητον χώραν, καὶ ζωηρὰν ἐπιστεύθην, 

γεωσπορήσας τὴν ἁμαρτίαν· τῇ δρεπάνῃ ἐθέρισα, 
τοὺς στάχυας τῆς ἀμελείας, καὶ δραγμάτων ἐστοίβασα, 
πράξεών μου τὰς θημωνίας, ἃς καὶ κατέστρωσα οὐχ 
ἅλωνι τῆς μετανοίας. Ἀλλ´ αἰτῶ σε, τὸν προαιώνιον 
γεωργὸν ἡμῶν Θεόν· Τῷ ἀνέμῳ τῆς σῆς φιλευσπλαγ-
χνίας, ἀπολίκμισον τὸ ἄχυρον τῶν ἔργων μου, καὶ 
σιτάρχησον τῇ ψυχῇ μου τὴν ἄφεσιν, εἰς τὴν οὐράνιόν 
σου συγκλείων με ἀποθήκην, καὶ σῶσόν με».

Σε χρόνους αυχμηρούς και άφωτους, μέσα στον 
«ορυμαγδό» του σήμερα, όπου με τρομακτική ένταση 
συγκρούονται λόγια και έργα, θεωρίες και πράξεις, 
άτομα και ομάδες ατόμων, ιδέες και πραγματικότητα, 
λογική και απόλυτος παραλογισμός, συναίσθημα και 
άκρατος κυνισμός, ας στρέψουμε το βλέμμα μας και 
την ψυχή μας στον Άσωτο της παραβολής του Κυρίου 
μας Χριστού.

Ίσως εκεί μπορέσουμε να βρούμε ένα στασίδι ισορ-
ροπίας, να ακουμπήσουμε την σημερινή παραζάλη και 
να αναπαύσουμε την ψυχή και το πνεύμα, αλλά και το 
σώμα, το καταπληγωμένο μέσα στην θύελλα και τον 
ανεμοστρόβιλο των πολλών και ποικίλων, δυσάρεστων 
και δυσβάστακτων καταστάσεων, στις οποίες αιφνιδί-
ως και επιμελέστατα αμελώς! μας εγκλώβισαν ιθύνο-
ντες «νόες» δαιμονικοί.

Ήχος β’
«Ὢ πόσων ἀγαθῶν, ὁ ἄθλιος ἐμαυτὸν ἐστέ-

ρησα! ὢ ποίας βασιλείας ἐξέπεσα ὁ ταλαίπωρος 
ἐγώ! τὸν πλοῦτον ἠνάλωσα, ὅν περ ἔλαβον· τὴν 
ἐντολὴν παρέβην. Οἴμοι τάλαινα ψυχή! τῷ πυρὶ 
τῷ αἰωνίῳ λοιπὸν καταδικάζεσαι· διὸ πρὸ τέλους 
βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ· Ὡς τὸν Ἄσωτον δέξαι με 
Υἱόν, ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με».

Ο σημερινός άνθρωπος, όπως και ο τότε, της Πα-
ραβολής, δικαιούται, κατά τον Πατέρα Θεό, την ευ-
σπλαγχνία, την συμπόνοια, την στήριξη, την ανακούφι-

ση, την παρηγοριά. 
Εξαίρετα ποιήματα, τροπάρια της Εκκλησιαστικής 

Χριστιανικής Υμνολογίας περιγράφουν «ποιητικώτα-
τα»! την θλίψη που προκαλεί το βύθισμα στο κακό, και 
μέχρι τον πυθμένα του. Παράλληλα όμως δείχνουν και 
την υπάρχουσα οδό διαφυγής, την δίοδο εξόδου, όχι 
μέσα από σχισμάδες απόκρημνων και κοφτερών βρά-
χων, ή μέσα από στενωπούς και λαγούμια σκοτεινά. Η 
απελευθέρωση έρχεται με τρόπο φωτεινό, ολόφωτο, 
«εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε˙». 

« Ήρθε στα συγκαλά του» λένε οι άνθρωποι, όσοι 
νιώθουν ότι μαζί με την ζωή στολίστηκαν και με ψυχή, 
θεϊκή πνοή, από τον Δημιουργό. Και τότε, με το θάρ-
ρος της αναγνώρισης του σφάλματος, βρίσκουν τον 
δρόμο της «μετάνοιας και της μεταμέλειας», μέγιστο 
όπλο και άμυνα ισχυρή απέναντι στα βέλη του εχθρού. 
Και απευθύνονται για να απομακρύνει την απόγνωση 
και την δειλία που εμποδίζουν την ασχολία τους με κα-
λά έργα όχι στον «βεβορβορωμένο», όπως οι χοίροι, 
και δυσώδη δυνάστη, αλλά στον μόνο, στον Έναν, 
στον Πατέρα της Χριστιανικής Πίστεως. Αυτόν, που 
χωρίς ονειδισμούς και ποινές εναγκαλίζεται τον Άσωτο, 
και κάθε «άσωτο», το σπλάγχνο του, και τον καταφιλεί 
πονώντας για την κατάντια του, αλλά και «χαίρων» για 
την επιστροφή του.

Ήχος πλ. β’
«Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ μὴ ἐγκατα-

λίπῃς με, μηδὲ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· 
ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με, καὶ ᾖρέ μου 
τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως 
διεσκόρπισα, ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ 
ἐκβοῶ· Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι’ 
ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώ-
σας, ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρὸς ἀφαρπάσῃς με, καὶ τὴν 
πρώτην καταστολὴν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πο-
λυέλεος».

Καθώς πολλοί από εμάς ευρισκόμεθα σήμερα σε 
παρόμοια θέση, πώς σκεπτόμαστε να βγούμε από 
την απόγνωση και την δειλία του αμαρτωλού; «ἐλθό-
ντες εἰς ἑαυτὸν», τι θα αποφασίσουμε; Θα μείνουμε 
«λιμώττοντες» χοιροβοσκοί σε ξένους αφέντες, όπου 
δεν δικαιούμεθα ούτε χοιροτροφή –ξυλοκέρατα- γιατί 
θα λιγοστέψει η τροφή των χοίρων που θεωρούνται 
σπουδαιότεροι από τον πεινασμένο άνθρωπο –βοσκό;

Ή θα παραδεχθούμε το σφάλμα μας, και με ταπεί-
νωση και μετάνοια λογική, ταιριαστή με την ανθρώπινη 
ιδιότητά μας, θα επιστρέψουμε στον εύσπλαγχνο Πα-
τέρα μας, παρακαλώντας τον: «λίχνισε με τον αέρα της 
ευσπλαγχνίας σου το άχυρο των έργων μου, και αντί 
για το σιτάρι ως τροφοδοσία μου, χάρισε την άφεση 
των αμαρτιών στην ψυχή μου και κλείσε την στην ου-
ράνια αποθήκη σου».

Ήχος β’
“Στειρωθέντα μου τόν νούν, καρποφόρον ο Θε-

ός, ανάδειξόν με, γεωργέ τών καλών, φυτουργέ 
τών αγαθών, τή ευσπλαγχνία σου”

Πηγές:
ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
 ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
Γράφει η 
Νανά 
Παπαϊωάννου
φιλόλογος- 
λογοτέχνις

« αυτός τε γαρ Έλλην 
γένος ειμί τ’ωρχαίον και 
αντ’ ελευθέρης δεδου-
λωμένην ουκ αν εθέλοιμι 
οράν την Ελλάδα» Αλέ-
ξανδρος Α’ , βασιλιάς της 
Μακεδονίας (495-450 π.Χ)

  Παραμονή της μάχης των Πλαταιών 
(479 π.Χ). Μέσα στο ζοφερό σκοτάδι, 
μια ανθρώπινη φιγούρα περνά, με με-
γάλες προφυλάξεις, από το στρατόπεδο 
των Περσών στην αντίπερα πλευρά, 
όπου είναι στρατοπεδευμένες οι σύμμα-
χες ελληνικές δυνάμεις ξηράς, 30.000 
περίπου, στο σύνολό τους (Σπαρτιάτες, 
Αθηναίοι, Πλαταιείς, Αιγινήτες, Μεγαρείς 
και Κορίνθιοι). Οι φρουροί του ελληνικού 
στρατοπέδου τον ακινητοποιούν, θεω-
ρώντας τον κατάσκοπο των εχθρών. 

Ζητά να δει τους Έλληνες στρα-
τηγούς, μιλώντας τους στην ελληνική 
γλώσσα. Έχει να τους πει πολύ σπου-
δαία μυστικά, που αφορούν την επικεί-
μενη επίθεση των Περσών εναντίον των 
Ελλήνων. Τον περνούν από εξονυχιστι-
κό έλεγχο και στη συνέχεια τον φέρνουν 
στην σκηνή, όπου γίνεται το συμβού-
λιο των στρατηγών. Του υποβάλλουν 
απανωτές ερωτήσεις, του εκφράζουν τη 
δυσπιστία τους, ως προς τον καλοπρο-
αίρετο σκοπό του, να τους επισκεφτεί, 
μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Κι έχουν τον 
λόγο τους, αφού ο ίδιος, ως απεσταλμέ-
νος του Πέρση στρατηγού Μαρδόνιου, 
λίγους μήνες πριν,  είχε φέρει προτάσεις 
στους Αθηναίους για συμμαχία, που τις 
απέρριψαν ασυζητητί. 

Κι όταν συνεχίζουν να δυσπιστούν, 
εκφράζοντας τις αμφιβολίες τους, ξεσπά 
με τη στεντόρεια φωνή του, ο Αλέξαν-
δρος Α’, ο τότε βασιλιάς της Μακεδονίας:

«αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί 
τ’ωρχαίον και αντ’ελευθέρης δεδου-
λωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν την 
Ελλάδα => γιατί εγώ κατάγομαι από 
παλιά ελληνική γενιά και σε καμιά 
περίπτωση δεν θα’ θελα να δω την 
Ελλάδα σκλαβωμένη, παρά μόνον 
ελεύθερη.»

  Πείστηκαν οι Έλληνες στρατηγοί, 
τόσο από την ειλικρίνεια των λόγων του, 
όσο και από την έκφραση του προσώ-
που του, που κάθε άλλο παρά έκφρα-
ση προδότη έδειχνε. Γιατί ο προδότης, 
όσο και καλό προ-
σωπείο να φορέσει, 
δεν μπορεί ν’ απο-
κρύψει το σκοτεινό 
περίβλημα της θω-
ριάς του. 

  Άλλωστε γνώ-
ριζαν την περιπέ-
τειά του, το πώς δη-
λαδή βρέθηκε στο 
στρατόπεδο των 
Περσών με άλλους 
συμπατριώτες του, 
καθώς και με άλ-
λους Έλληνες, τους 
οποίους είχε πάρει, 
δια της βίας, ο Ξέρ-
ξης, ως ομήρους 
και τους υποχρέ-
ωνε να πολεμούν 
στο πλευρό του (ο 
Μαρδόνιος την  ά-
νοιξη του 492 π.Χ 
εκστρατεύοντας κα-
τά της Ελλάδος,

με πολυάριθμο 
στρατό και στόλο 
είχε επιβάλλει την 
περσική κυριαρχία 
στη Θράκη και στο 
κράτος της Μακεδο-
νίας).  

  Δεν του πήγαινε 
του Μακεδόνα βασιλιά 
να επιτρέψει στον αλα-
ζόνα Πέρση στρατηγό 
Μαρδόνιο, τον οποίο 
άφησε ο Ξέρξης αντικα-
ταστάτη του, μετά την 
πανωλεθρία του στόλου 
του, στη ναυμαχία της 
Σαλαμίνας(480 π.Χ), να 
κατατροπώσει τον ενω-
μένο Ελληνικό στρατό 

ξηράς, με την αιφνίδια επίθεσή, που θα 
επιχειρούσε την επομένη. Θεωρούσε 
ύψιστο καθήκον του, αυτές τις κρίσι-
μες στιγμές, να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων, θυσιάζοντας και την ζωή 
του, ακόμη. ( Μητρός τε και πατρός τε 
απάντων τιμιώτερον εστίν η Πατρίς). 
Γιατί άρρηκτοι δεσμοί τον συνέδεαν με 
τους Έλληνες της Νότιας Ελλάδας, το 
«όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομό-
θρησκον». Άλλωστε οι νικηφόρες μάχες 
που προηγήθηκαν ενάντια στους Πέρ-
σες κατακτητές, υπέρ βωμών και εστιών 
και υπέρ της ελευθερίας της Πατρώας 
γης, καταξίωναν στη συνείδησή του την 
ανωτερότητα της φυλής του, ως προς τα 
ιδανικά που τη χαρακτήριζαν, με όλες τις 
πολιτιστικές διαστάσεις.

  Πόση διαφορά ανάμεσα στο Τότε 
και το Σήμερα! Πόσο κατώτεροι των πε-
ριστάσεων και των μεγάλων ιστορικών 
στιγμών οι σύγχρονοι ηγέτες και ταγοί 
σε κάθε επίπεδο!          

Οι μεγάλες αποφάσεις, που αφορούν 
τη μελλοντική ιστορική πορεία της Πα-
τρίδας μας και την κοινωνικοπολιτική της 
υπόσταση, μέσα στον γεωγραφικό χώρο 
των Βαλκανίων αλλά και στο παγκόσμιο 
«γίγνεσθαι», λαμβάνονται, αβασάνιστα. 
Σκόπιμα ή όχι,  λείπει η ευθύνη, απένα-
ντι στις μελλοντικές γενιές, απαξιώνο-
νται, χωρίς τον πρέποντα σεβασμό, οι 
αμέτρητοι, ανά τους αιώνες, νεκροί, που 
πότισαν με το αίμα τους το χώμα που 
πατάμε, για  την ελευθερία, για τα ιερά 
και τα όσια. Λοιδορείται, δυστυχώς, το 
υψηλό αίσθημα της φιλοπατρίας και της 
αυτοθυσίας.

  Ας μην λησμονούν, όμως, πως η 
Ιστορία καταγράφει, με ανεξίτηλη μελά-
νη, πρόσωπα και γεγονότα. Αναδεικνύει 
τα μεγάλα πολιτικά και εκκλησιαστικά 
αναστήματα, που έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο, σε κρίσιμες ώρες, για τη σωτηρία 
της Πατρίδας και «πετά», στα αζήτητα, 
τους εκάστοτε μειοδότες και ψοφοδεείς(-
δειλούς). 

Μαθήματα Ιστορίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ/ΝΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 16-01-2018
Αριθ. Πρωτ.: 456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αριθ. 

410/16-01-2018 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (ΑΔΑ: 7Δ-
Φ0ΟΡ1Υ-ΚΘΥ), χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 
14 του Ν.998/79, έκταση εμβαδού 2,477 τ.μ., του Α.Τ. 184 
αγροκτήματος Μέσης. Ο.Δ. 1933, της Τ.Κ. Μέσης. Δ.Ε. 
Βέροιας, Δήμου Βέροιας, ως:

MΗ ΔΑΣΙΚΗ, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 
6 α του άρθ.3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νο-
μοθεσίας με αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής 
κατά το παρελθόν.

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δι-
καιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί 
στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπραγμάτου δικαιώματος.

Η παραπάνω πράξη θα είναι αναρτημένη επί ένα (1) 
μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αντιρ-
ρήσεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρ-
ρήσεων Π.Ε. Ημαθίας.

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Δασαρχείου Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Α’ βαθμό
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Φίλοι μου, καλή σας ημέ-
ρα,

πριν από δύο εβδομάδες 
περίπου, η μεγάλη κόρη, η 
οποία όταν ακούει πολιτική 
συζήτηση ή εξαφανίζεται 
ή λέει με ευγενικό τρόπο, 
σταματήστε δεν θέλω να α-
κούω, με πλησίασε και μου 

είπε:
«μπαμπά εάν σου λέγανε ή δίνεις το όνομα της 

Μακεδονίας ή πόλεμος, τι θα διάλεγες;»
Ξαφνιάστηκα, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, 

αλλά δεν μπορούσα να αποφύγω την απάντηση!
Δεν μου λες κοπέλα μου, συνέχισα, εάν υποθέ-

σουμε ότι δίνουμε το όνομα, τι σε κάνει να πιστεύεις 
ότι δεν θα έχουν άλλες αξιώσεις.

Μπαμπακούλη, κατάλαβα είπε!
Τι κατάλαβες;
Η απάντηση είναι πόλεμος!
Γιατί το λες αυτό, ψέλισα.
Γιατί μπαμπάκα θα θελήσουν και άλλα πράγματα 

αργότερα, είπε το «μωρό», κάτι που αδυνατείτε να 
κατανοήσετε, εσείς οι «τεράστιοι» πολιτικοί αστέρες! 

Όμως, δεν φοβάσαι τον πόλεμο!
Αγάπη μου, και βέβαια, δεν επιθυμούμε τέτοιες 

καταστάσεις και βέβαια θέλουμε και επιδιώκουμε την 
ησυχία μας, την ειρήνη, αλλά πρέπει να ξέρεις και 
μην τον ξεχάσεις ποτέ (δέξου το ως διαθήκη!):

«όταν αυτοί που κατέχουν θέσεις, δεν κοιτούν το 
εθνικό συμφέρον, αλλά μόνο το πώς θα κρατήσω 
την καρέκλα, τότε θα φθάσει η στιγμή, που η επιβί-
ωση της πατρίδας θα απαιτεί τη ζωή ανθρώπων και 
τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη 
ζωή μας». 

Οι περισσότεροι άνθρωποι κόρη μου, γεννιούνται 
για να είναι μικροί, βολεμένοι, τυφλοί από το κυνήγι 
του καταναλωτισμού, αλλά να θυμάσαι, ότι πάντα 
θα υπάρχει η σπίθα, ο ένας, οι λίγοι, που θα κάνουν 
τον οποιοδήποτε, να αναλογιστεί, να σκεφθεί, να δει 
τη μετριότητά του, να «σιχαθεί» τη βόλεψή του και 
τότε θα δημιουργηθεί το ποτάμι, το τσουνάμι, που 
στο διάβα του θα παρασύρει το άδικο, θα το κατα-
πνίξει.

Τι νομίζεις έγινε και με την Μακεδονία μας, την 
καψούρα μας.

Ποιος νοιαζότανε για αυτήν, κανείς.
Ώσπου ήρθε ο θάνατος του νέου, του ωραίου, του 

παλικαριού, του Παύλου μου! 
Τι νομίζεις κοπέλα μου, οι άνθρωποι που ζούσανε 

τότε, πόσο διαφορετικοί από εμάς, παίζει να ήταν;
Δηλαδή δεν θα υπήρχαν, άνθρωποι που θα εί-

πανε, πως ένας νέος με πλούτη, γνωριμίες, και όλα 
τα καλά, με οικογένεια, άφησε την καλοπέραση και 
την καριέρα και πήγε στα βουνά και στα χιόνια, για 
να συναντήσει τον θάνατο!

Όταν ο άνθρωπος κόρη μου, οδηγούμενος από 
αξίες και ιδανικά πηγαίνει προς τον θάνατο, τον α-
ναζητά, τότε ο θάνατος μετατρέπεται σε ζωή, παίρ-
νει τον άνθρωπο και τον δοξάζει, τον κάνει ήρωα!

Ο θάνατος όταν εκείνον που παίρνει είναι παλ-
ληκάρι, δεν είναι άσχημος!

Τι πιστεύεις δεν θα υπήρξανε άλλοι που θα 
είπανε, «κρίμα στο νέο, πήγε άδικα, τίποτα δεν 
πέτυχε με το θάνατό του, ζωντανός θα ήταν πιο 
χρήσιμος»!

Ναι μπαμπά, αλλά δεν είναι δυνατόν να απαιτείς 
όλοι να είναι ήρωες;

Και βέβαια όχι αγάπη μου.
Και πρώτος από όλους εγώ. 
Ένα καημένο, χοντρό ανθρωπάκι, που το μόνο 

που σκέφτεται, είναι πως θα πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, 
την εφορία, τα ταμεία, τα νοσοκομεία, τα … , και να 
έχεις και τους ηλίθιους να σου λένε, έκανες πολλά 
παιδιά, φταις, θα πληρώσεις, τους λες δεν αντέχω 
άλλο και σου λένε με περισσό θράσος, εμείς μόνο 
ένα καφέ τον μήνα σου αφαιρέσαμε!

Το θέμα κοριτσάκι μου, είναι να υπάρχει η ιδέα, 
το πιστεύω, η σπίθα, όπως σου είπα. Τότε θα γίνει 

φλόγα, φωτιά. 
Έτσι και τότε. 
Μετριότητα και σιχαμάρα παντού.
Ξαφνικά, όμως, οι κοιμισμένοι ξυπνήσανε, οι 

χοντροί αδυνατίσανε, οι διψασμένοι ξεδιψάσανε, οι 
πεινασμένοι χορτάσανε, από το θάνατο του αντρεί-
ου!

Οι απλοί άνθρωποι, κοιτάξανε τον εαυτό τους, 
αισθάνθηκαν ντροπή και είπαν, για να σκοτωθεί ο 
Παύλος, σημαίνει ότι υπάρχει η Μακεδονία.

Και έτσι μαζευτήκανε πολλοί και ήλθαν και οι λε-
βέντες οι Κρητικοί, και όλοι μαζί, σηκώσανε τις αμαρ-
τίες των προηγούμενων.

Και χύθηκε αίμα και όχι το αίμα της Σίντι Κρό-
φορντ, κυρία Ντόρα!

Αναρωτήθηκες ποτέ εσύ που τώρα με διαβάζεις 
και έχεις εκνευριστεί, εάν ο Κολοκοτρώνης, ο Καραι-
σκάκης, ο Παύλος και τόσοι άλλοι, λέγανε και εγώ θα 
ήθελα να είμαι ο Ντελόν, αλλά δεν είμαι και δεν κου-
νιότανε, που θα βρισκόμασταν εμείς τώρα;

Και συνεχίζοντας να απευθύνομαι σε σένα που 
διαβάζεις και είσαι έτοιμος να πεις ότι ο χοντρός μιλά 
για πόλεμο και όπλα, θα σου πω πρόσεξε, η ουσία 
βρίσκεται αλλού.

Ένα παιδί που δεν έχει καμία σχέση με την πολι-
τική, αναρωτιέται και ρωτά, γιατί τα Εθνικά θέματα έ-
χουν να κάνουν με την επιβίωσή μας, με την ύπαρξή 
μας, με το μέλλον των παιδιών μας, είναι στο DNA 
μας.

Και αυτό δεν έχει να κάνει, μόνο με εμάς. 
Ισχύει για κάθε λαό, που σέβεται την ύπαρξή του, 

την ιστορία του!
Αλέξη, 
«φίλοι» δεν είμαστε και ούτε πρόκειται να γίνουμε. 
Το γνωρίζεις άλλωστε από τα γραφόμενά μου, ότι 

δεν έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ούτε εσένα ούτε και 
την παρέα σου.

Κάθε απόγευμα, σχεδιάζετε τι ψέμα θα μας πείτε 
την επόμενη ημέρα.

Παρόλα αυτά, για το καλό της πατρίδας και των 
παιδιών μας, σε παρακαλώ, άσε το θέμα των Σκοπί-
ων. Μην το ακουμπάς.

Όπως αυτοί δεν είναι έτοιμοι, για τις αλλαγές, πά-
ρε τη δύναμη που θα σου δώσει και αύριο ο λαός και 
φύγε από τη συζήτηση, για ένα θέμα που δεν μας 
αφορά!

Μην προδίδεις, για μία χούφτα ευρώ!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

(Το άρθρο υπήρ-
ξε εισήγηση του 
γράφοντος στην  
πρόσφατη  Γενική 

Συνέλευση της CΕΟΜ στο Παρίσι)

Η εκδήλωση περιστατικών βίας εναντίον 
του προσωπικού που εργάζεται σε χώρους 
που παρέχονται υπηρεσίες υγείας, είναι 
σύνηθες και καθημερινό. 

Συνήθως η βία  ασκείται  εναντίον των 
ιατρών αλλά και εναντίον του  νοσηλευτικού 
προσωπικού.

Τα συνήθη περιστατικά βίας εκδηλώνο-
νται σε δημόσιους χώρους όπως τα νοσο-
κομεία και λιγότερο σε μονάδες παροχής 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υ-
γείας.

Αυτοί που ασκούν την βία είναι συνή-
θως μέλη ομάδων περιθωριακών ατόμων, 
άτομα εθισμένα σε ναρκωτικά ή και άτομα 
ανυπόμονα που επιζητούν την άμεση εξυ-
πηρέτηση τους χωρίς να αναμένουν.

Επισημαίνεται ότι λόγω της σοβούσας 
μεγάλης δημοσιονομικής  κρίσης και των 
μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που 
αυτή επιτείνει, έχει αυξηθεί κατακόρυφα 
ο αριθμός των προσφευγόντων στα νο-
σοκομεία πολιτών, χωρίς να υπάρχει το 
αναγκαίο προσωπικό, με συνέπεια να δη-
μιουργούνται μεγάλες και πολύωρες σει-
ρές αναμονής και αποτέλεσμα τον έντονο 
εκνευρισμό.

Η βία που ασκείται εκδηλώνεται με λε-
κτικές επιθέσεις, με εκδηλώσεις ασέλγει-
ας, μικροτραυματισμους και σοβαρότερους 
τραυματισμούς.

Εξ όλων αυτών  η λεκτική βία είναι το 
ίδιο επιβλαβής με τη σωματική και έχει 
συνέπειες  σωματικές  όπως κεφαλαλγίες, 
ιλίγγους, ψυχοσωματικά ενοχλήματα και 
αίσθημα κόπωσης. 

Επίσης εκδηλώνονται επιπτώσεις συναι-
σθηματικές όπως κατάθλιψη και σύνδρομο 
μετατραυματικού στρες. 

Τέλος προκαλούνται  επιπτώσεις συμπε-
ριφοράς, όπως άρνηση για εργασία, επιθε-
τικότητα και αύξηση καπνίσματος.

Η λεκτική βία εκφράζεται με ύβρεις, 
προσβολές, σαρκασμούς,  ειρωνείες, α-
πειλές, κυνισμό, υποτιμητικά ρατσιστικά ή 
σεξουαλικά σχόλια, που σκοπό έχουν να 
υποτιμήσουν το άτομο.

Η σωματική βία εκδηλώνεται  με ρα-
πίσματα, γρονθοκτυπήματα, λακτίσματα, 
βιαίες λαβές ακινητοποίησης, χρήση αμ-
βλείων και αιχμηρών αντικειμένων, καθώς 
και χρήση οξέων υγρών.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η εκδήλωση 
καταγμάτων δακτύλων, χειρών, ποδών, 
σπονδυλικής στήλης και πλευρών.  Επίσης 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διαφόρων 
βαθμών, θλαστικά τραύματα, εκτεταμένα 
αιματώματα, τραύματα οφθαλμών και ε-
γκαύματα. Αναφέρονται δε  και τραυματικές 
διακοπές κυήσεων.

Εξ αυτών όλων είναι επόμενο να υπο-
νομεύεται ακόμα περισσότερο η ποιότητα 
παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, 
από ένα σύστημα που υφίσταται συνεχή 
υποβάθμιση. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος θεσμο-
θετημένος κανονισμός καταγραφής, μελέ-
της, αποτροπής και διαχείρισης των περι-
στατικών αυτών. Επίσης δεν υπάρχουν  θε-
σμοθετημένα όργανα φύλαξης των χώρων 
Υγείας.  Το ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης 

δεν έχει την εκπαίδευση που απαιτείται, 
ούτε και την αρμοδιότητα για την αποτελε-
σματική διαχείριση των περιστατικών βίας.

Η αστυνομία που καλείται, απομακρύνει 
πρόσκαιρα τον βιαιοπραγούντα από τον 
χώρο και υποδεικνύει στον αποδέκτη της 
βίας να κάνει προσωπική μήνυση και έτσι 
να υποβληθεί σε πολυέξοδες και χρονοβό-
ρες δικαστικές διαδικασίες.

Το γεγονός ότι δεν  υφίσταται μηχα-
νισμός  καταγραφής και διαχείρισης των 
καθημερινών περιστατικών βίας  ούτε προ-
βλέπεται η σύστασή του, εξηγεί και το φαι-
νόμενο να μη υπάρχουν καταγεγραμμένα 
στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά 
αυτά να αντλούνται από τις προσωπικές 
αναφορές των εργαζομένων στους χώρους 
υγείας και από τα αστυνομικά δελτία.

Απαιτείται επομένως επιτακτικά η θε-
σμοθέτηση κανονισμού και υπηρεσίας δι-
αχείρισης των περιστατικών βίας στους 
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα προτείνεται:
1.Ίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών δι-

αχείρισης των περιστατικών βίας, που θα 
περιλαμβάνει   την καθιέρωση παρατηρη-
τήριου σε κάθε χώρο υγείας σε διασύνδεση 
με γενικό δίκτυο.

2.Στελέχωση των υπηρεσιών αυτών  με 
ειδικό προσωπικό καταγραφής, αντιμετώ-
πισης  και διεκπεραίωσης των περιστατι-
κών, στο οποίο μεταξύ άλλων θα συμπε-
ριλαμβάνονται,  Κοινωνικός Λειτουργός, 
Ψυχίατρος, Δικηγόρος και Αστυνομικός.

3.Η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών 
θα βασίζεται σε  λεπτομερή  κανονισμό 
διαχείρισης των περιστατικών βίας και κα-
θιέρωση σχετικών πρωτοκόλλων.

Ενδεικτικά οι  πρώτες ενέργειες από την 
εκδήλωση του περιστατικού  βίας, η από 
την διαπίστωση σχετικής πρόθεσης, πρέ-
πει να είναι: 

Α. Ειδοποίηση της υπηρεσίας διαχείρι-
σης, από τον δεχόμενο την άσκηση βίας ι-
ατρό η νοσηλευτή, η από όποιον τρίτο αντι-
λαμβάνεται το περιστατικό η την πρόθεση.

Β. Απομάκρυνση του βιαιοπραγούντος  
από τον χώρο του επεισοδίου από ειδικό 
όργανο.

Γ. Μεταφορά του βιαιοπραγούντος σε 
ειδικό χώρο καταγραφής του περιστατικού 
βίας.

Δ. Καταγραφή του περιστατικού.
Ε. Περαιτέρω διαχείριση.
Επισημαίνεται ότι η διασφάλιση ενός νο-

μοθετικού πλαισίου αλλά και η δυνατότητα 
καταγραφής καταγγελιών και διερεύνησης 
τέτοιων φαινομένων θα λειτουργήσει ε-
ποικοδομητικά στις εργασιακές συνθήκες, 
αφού θα δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας 
στους εργαζόμενους στους χώρους της 
Υγείας αλλά και αποτρεπτικά σε τέτοια φαι-
νόμενα βίας λεκτικής, σωματικής και συναι-
σθηματικής, σε όσους επιλέγουν να εφαρ-
μόζουν τέτοιες πρακτικές.

Αυτά τα φαινόμενα βίας εκδηλώνονται 
σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, στις Η-
ΠΑ και την Αυστραλία, όπου λαμβάνονται 
μέτρα προστασίας ολοένα και περισσότε-
ρο, με την ανάληψη  νομοθετικών πρωτο-
βουλιών που προβλέπουν αυστηρότατες 
κυρώσεις σε τέτοιου είδους παραβατικές 
συμπεριφορές.

 Αποτελεί επομένως επιτακτική ανα-
γκαιότητα η διαμόρφωση νομοθετικού και 
οργανωτικού πλαισίου που  θα δώσει συ-
νολική λύση στο πρόβλημα, το οποίο εκδη-
λώνεται συνεχώς και συχνότερα. 

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ  

ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ Η 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ/ΝΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 18-01-2018
Αριθ. Πρωτ.: 550

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αριθ. 

544/18-01-2018 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (ΑΔΑ: 
61ΝΙΟΡ1Υ-ΤΚΩ), χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 
14 του Ν.998/79. έκταση εμβαδού 4.705 τ.μ., εκ του Α.Τ. 
553 αγροκτήματος Μέσης, Σ.Δ. 1961. της Τ.Κ. Μέσης, 
Δ.Ε. Βέροιας. Δήμου Βέροιας, ως:

ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 
6 α του άρθ.3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νο-
μοθεσίας με αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής 
κατά το παρελθόν.

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δι-
καιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί 
στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπραγμάτου δικαιώματος.

Η παραπάνω πράξη θα είναι αναρτημένη επί ένα (1) 
μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αντιρ-
ρήσεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρ-
ρήσεων Π. Ε. Ημαθίας.

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Δασαρχείου Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Α’ βαθμό

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ!
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό05-02-2018 μέχρι11-2-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γράφειο:
ΓιώργοςΝτελιόπουλος

Όσο ο αδυσώπητος
χρόνοςπερνάαπόπάνω
μου, τόσο ζωντανεύουν
μνήμεςτωνπαιδικώνμου
χρόνων.Θυμάμαι εκείνα
τα ατελείωτα νυχτέρια με

το γκαζολύχναρο κρεμασμένομέσαστο τζάκι, με
τααξέχασταβράδια ναδουλεύουνοι γυναίκες το
μαλλίπουσανσκοπό είχαν τηνπροετοιμασία το

υλικό για τον αργαλειό,
αλλά και να πλέξουν
σκουφούνια, μάλλινες
κατάσαρκεςφανέλες να
μπαλώσουνπαντελόνια,
να πλέξουν με το τσι-
γκελάκι τις περίτεχνες
δαντέλεςγιατηνπροίκα
των κοριτσιών.Εκεί κά-
τω από το χλωμό φως
της γκαζόλαμπας εμείς
τα παιδιά ακούγαμε ι-
στορίες για πολέμους
τηςΜ.Ασίας, την κα-
τοχή,γιαγεγονότατου
εμφυλίου, που είχαν
αφήσει νωπά τα ση-
μάδια τους.Ακούγαμε
παραμύθια τα οποία
μας αγρίευαν εμάς τα
παιδιά.Ακούγαμεαλη-
θινές ιστορίες για τον
Δημήτρη Κατσιάμπα
από το Ραψωμανίκη,
γιατονΦώτηΓιαγκού-
λαπουμόνοτοόνομά
τουπροκαλούσεφόβο
και τρόμο. Για τονΜπαμπάνη και άλλουςπου
ήτανσυνεργάτες.

ΑςδούμεόμωςποιοςήτανοΦώτηςΓιαγκού-
λας…

Γεννήθηκε στο χωριόΜεταξά τωνΣερβίων.
Ορφάνεψε μικρός. Σταπαιδικά του χρόνια αρ-
κετές φορές κατηγορήθηκε και σύρθηκε στο
Αστυνομικό Τμήμα για διάφορες κλοπές. Είχε
τηφήμητουκλεφτοκοτά.Ήτανέναπαιδιάβασα-
νισμένο,κατατρεγμένο.Αυτήείναιημίαπλευρά
στηνπαιδικήκαιεφηβικήηλικία.Υπάρχεικαιμία
άλληπουτονθέλειναείναιμαθητήςΓυμνασίου
και στησυνέχεια εθελοντήςστοστρατό τουΑ΄
ΒαλκανικούΠολέμου.Στηνπαιδικήτουηλικίαοι
συγχωριανοίτουτονφόρτωσανπολλέςκατηγο-
ρίεςπουδεν τηςείχεκάνει.Αυτό τονανάγκασε
ναμετοικίσει στοδιπλανό χωριό, από τοοποίο
ήτανημάνατου.ΜίαδουλειάγνώριζεοΦώτης

νακάνει,τσομπάνοςστα
πρόβατακαι ταγίδια.Ό-
μωςοιτρειςμοίρεςείχαν
γράψει στα κιτάπια δύ-
σκολη ζωή.Μία λογομα-
χία με έναν άλλο βοσκό
έγινεηαιτίανακάνειτον
πρώτο φόνο. Σκότωσε
τον βοσκό και αμέσως
έφυγε προς άγνωστο
τόπο.Αυτή είναι η μία
εκδοχή για να βγει στο
βουνό, στο κλαδί-κλαρί.
Μίαάλληεκδοχήείναιότι
έκανε το έγκλημα τιμής.
Σκότωσε τον ενωμοτάρ-
χη του χωριούδιότι ενο-
χλούσε την ξαδέλφη του
Μαρία. Για το ίδιο ιστο-
ρικόυπάρχουνκαιάλλες
πληροφορίες που ποτέ
δεν συμφωνούν η μία
με την άλλη.Μία ακόμα
περίπτωσηθααναφέρω,
πωςενώήτανστοστρα-
τό ζήτησε άδεια ναπάει
στο χωριό του και τότε

σκότωσε τον αστυνομικό και από εκεί έφυγε για
το βουνό, κηρύχτηκε ανυπότακτος.Απόαυτό το
γεγονός και μετά αρχίζει η δράση του στο βου-
νό, κάνοντας τιςΑστυνομικέςΑρχές να τρέμουν
στοάκουσματουονόματόςτου.ΟΦώτηςζεικαι
βασιλεύει σε βουνά και λαγκάδια και γίνεται ο
«ΒασιλιάςτωνΟρέων».Τοόνομάτουυπάρχεισε
καθημερινή βάσηστην μικρή κοινωνία, αλλά και
πέρααπό τα όριαπου κυκλοφορούσε.ΟιΑστυ-
νομικέςΑρχέςτηςΚεντρικήςΜακεδονίαςείναιεπί
ποδός.Όλααυτά γίνονται γύρωστα 1910-25.Η
εφημερίδατωνΑθηνών«ΣΚΡΙΠ»στις23Μαρτίου
1925,σελ.4,γράφειγιατονΦώτηΓιαγκούλα:«ΕΙ-
ΔΗΣΕΙΣΚΑΙΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ:Ησυμμορίατου
Γιαγκούλα αιχμαλωτίζει και τραυματίζει τον τέως
υπουργόκ.Στάην,ληστεύεικαικακοποιείτονσυ-
νοδότουκ.ΦωτεινόνκαικρατείτονΤσαμαλούκαν.

Συνεχίζεται

ΟλήσταρχοςΦώτηςΓιαγκούλας«ΟΒασιλιάςτωνΟρέων»
τοπολυσυζητημένοιστορικότουμέσααπότηνεφημερίδα«ΣΚΡΙΠ»

Φαρμακεία
Σάββατο 03-02-2018

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

08:00-14:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

08:00-14:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμέ-
νι)23310-65770

14:30-20:30ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

19:00-01:00 + διαν. ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ&
ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩ-
ΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-62163

Κυριακή 04-02-2018
08:00-14:30ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551
14:30-20:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓα-
λάνη)23310-73324

19:00-01:00+διαν.ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχο-
λείο)23310-29101

Δευτέρα 05-02-2018
14:30-20:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής 69) 23310-
24534

14:30-20:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ
10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

19:00-01:00+διαν.ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ)
23310-64102



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι :  1 )
Δ ιαμέρισμα 26 τ . ,μ .

στον 3ο όροφο ευή-

λ ιο  κα ι  ευάερο ,  σε

πολύ καλή κατάστα-

ση πλησίον της πλα-

τε ίας  Ωρολογ ίου.  2)

Οικόπεδο 1.100 τ.μ.

στα Παλατίτσια. Από

το ν  ι δ ι ο κ τή τη .  Με -

σ ί τ ες  αποκλε ίοντα ι .

Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-

μα 45 τ.μ. στο κέντρο

τηςΒέροιας(Κεντρική5

- δίπλαστοΕπιμελητή-

ριο), μεπατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση

και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:

6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 510 τ.μ., στοΔια-

βατό. Τιμή συζητήσιμη

χωρίς μεσίτες. Τηλ.:

6980357675.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  στο
κέντρο, πωλείται οι-

κόπεδο, σε κεντρικό

δρόμο, απεριόριστη

θέα,  320 τ .μ.  Τηλ. :

6947 263810 κ. Μα-

ρία.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -

γρός  μ ε  ροδάκ ι να

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7 .500 τ .μ . ,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8  Βέ-
ροια,  ενοικ ιάζεται

γκαρσονιέρα1ΔΧΛΚ,

επιπλωμένη. Εχει

κεντρική θέρμανση,

κλιματιστικό, T.V.,

ψυγείο, ηλ. κουζι-

νάκι (φούρνο-εστίες),

εγκατάσταση internet

κ.λπ.Πληρ.τηλ.:23310

24939,6973015833.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
κέντρο, Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκουζίνα,

μπάνιο, ανακαινισμένη,

ατομική θέρμανση πε-

τρελαίου, αιρ κοντίσιον,

πλήρως επιπλωμένη,

ευχάριστη, φωτεινή. Ε-

νοίκιο 180,00 ευρώ.

Μεσιτικόγραφείο«ΣΤΟ-

ΧΟΣ». Τηλ. :  23310

68080,6973735020.

153-4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένοσυνεργείο

OPEL,πλήρως εξοπλισμέ-

νο, με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  βοηθός

μάγειρα κα άτομα για την

κουζινα σε γνωστή τα-

βέρνα στη Βέροια. Τηλ.:

23310 70846 μετά  τ ι ς

10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ά-

τομο για το κυλικείο στο

Νοσοκομείο Βέροιας. Βιο-

γραφικά αυτοπροσώπως

στοκυλικείο.

BIOMHXANIA του Νο-

μού Ημαθίας ζητάει Χημι-

κό Μηχανικό. Αποστολή

βιογραφικών στο: guru.

recruits@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  οδοντ ί -

ατρος για συστέγαση και

κοπέλα για να εργασθεί

σαν βοηθός οδοντιάτρου

στη Βέροια. Τηλ.:  6946

145626.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  inoxcon 

sofkos αναζητεί βο-

ηθό ψυκτικού για μό-

νιμη εργασία και επί-

σης αναζητεί  άτομο

με γνώσεις σε βιομη-

χανικό σχέδιο. Απο-

στολή β ιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες

για εργασίασεσυσκευ-

αστήριο τροφίμων στο

Μακροχώρι Ημαθίας.

Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια

delivery έως 40 ετών

για μόνιμη εργασία για

το κατάστημα «Κρε-

πούλης» στη Βέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με

πολευτή εμπειρία στον

αυτισμό αναλαμβάνει

παράλληλη στήριξη σε

όλες τις βαθμίδες εκ-

παίδευσης κατ’ οίκον

εκπαίδευση καθώς και

ψυχοεκπαίδευση και

συμβουλευτική γνέων

στον αυτισμό. Τηλ.:

6977980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νει τη φύάλη και πε-

ριποίηση ηλικιωμένων

σε 24ωρη βάση. Τηλ.:

6993678697.

Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ε Π Η Σ

κυρ ία  μονογον ι κής

ο ικογένε ιας ,  ζητάε ι

εργασία, για φύλαξη

ηλικιωμένων και κα-

θαρισμόσπιτιών.Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-

σία για φύλαξη μω-

ρού ή καθαρίστρια σε

σπίτικαιγραφεία.Τηλ.

επικοινωνίας: 23310

73642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νειτηνφροντίδαηλικι-

ωμένων & καθαρισμα

σπιτιών, γραφείων και

σκάλες.  Τηλ. :  6946

479828.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασματά-

κιαπροστατευτικά,σχεδόν

αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-

καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:

6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

καφετέρ ιας  (καφετ ι έρα

ASTORIAMONH), πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέωςτύπου), τοστιέρα

(επαγγελματική2 εστιών),2

στρογγυλά τραπέζια, 7 κα-

ρέκλες (με κουπαστή) και 8

ψηλά σκαμπό. Πωλούνται

σετιμήευκαιρίας.Τηλ.:6974

867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος

50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη

κυρίαως50ετώνγιαγνωρι-

μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυριααπό50ετώνέως70

γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανί-

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητε ί  γνωριμία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα ,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio
35τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχει
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, η θέρμανση είναι μεA/C και ξυλό-
σομπα ,1οςόροφος , ενοίκιομόνο130€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.ευ-
ρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούργιας
οικοδομήςμε έτοςκατασκευής το1990.Α-
ποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
,πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς ,μεκαινούργιακουζίνα,
σε εξαιρετική κατάστασηκαιμε καινούργια
συνθετικά κουφώματαμε διπλά τζάμια, α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι τέντες ,με
κλιματιστικόκαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,
γωνιακό,σεπολύκαλήτιμήμόνο220€.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

Κωδ.23190ΚΕΝΤΡ0, επιπλωμένο κο-
μπλέδιαμέρισμα90 τ.μ., κατασκευή1976,
2υ/δ,2οςόροφος,μεευχάριστηθέα,ανα-
καινισμένο εκβάθρων,σεάψογηκατάστα-
ση,φρεσκοβαμμένο , εξωτερικάκουφώματα
καινούργια,μεωραίαδιαρρύθμιση,οιχώροι
του λειτουργικοί, ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου , μεωραίες τέντεςκαικλιματισμό,με
αποθήκηταδεδάπεδατουείναιδρύινα ,με
δύοντουλάπες,εκπληκτικόσεόλατουκαιμε
κοινόχρησταελάχιστα,χωρίςανελκυστήρα,το
δεμηνιαίο τουμίσθωμα250€,Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:210€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατασκευα-
σμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομη -Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισό-
δου-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικά κουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικής επιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2ΜπάνιακαιWC.Είναικα-
τασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:14101-ΚΑΤΩΕΛΗΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητηαποθή-
κησυνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκολη πρόσβαση.Α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευής
το2004-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22767 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας35
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρου.Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
ΚουφώματαΣυνθετικάκαινούργιακαιΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:180€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ. 1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρους
καιέχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλου-
μινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο
,διαθέτειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:13564 -ΚοντάσταΚΤΕΛ σπάνιο
γωνιακό , εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας60τ.μ.στο ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμεγάλη
βιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειταιγιαένα
πολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύνεταιμόνο
σεσοβαρόμισθωτήκαιμετιμήενοικίουστα
500€αρχικήκαιτελική.

Κωδ:22761-ΣτηνΑγίαΒαρβάραΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
επίτουκεντρικούδρόμουσυνολικήςεπιφάνει-
ας65τ.μ.Ενοίκιομόνο:160€.

Κωδ:22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4
στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι
κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας78τ.μ.καθ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995, έχειΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη4τ.μ.,
Διπλά τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα -Τιμή:
35.000€

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,καιανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκ
πυλωτής,αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσί-
φωνα-Τιμή:50.000€.

Κωδ:12805 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας104τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1977καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουκαι
με Ανελκυστήρα.Χρήζειανακαίνισης -Τιμή:
40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίου και μία  αποθήκη.Έχει κήπο ,
Τζάκι,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24
τ.μ.-Τιμή:210.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

κότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας200
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000
€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12735 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1974καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Αλουμινίου,A/C,Διπλάτζάμια-Τιμή:28.000€.

Κωδ:1114 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.στον1ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένο το1975καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουκαιΑνελκυστήρα -Τιμή:
25.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ,πλησίονΑγίωνΑναργύρων

πωλείταιΚατάστημα56τ.μ.Ισόγειοκαι50τ.μ.
Υπόγειο,κατασκευή1972,σεπολύκαλήκα-
τάσταση,ξεχωριστόακίνητο,σεπρονομιακή
τοποθεσία ,γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,
κατάλληλο γιαπολλαπλές χρήσεις και για
υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε εμπορικό
δρόμο , ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμή
προσφοράς58.000€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΚΕΝΤΡΟ ,πωλείταιΚατάστημα65 τ.μ.
Ισόγειο, κατασκευή1974,οι χώροι τουλει-
τουργικοί, σεπρονομιακή τοποθεσία , κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,μεμεγάλη
βιτρίνα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο30.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500 τ.μ., σεπλήρηπαραγωγή
για οικονομικούς λόγους τιμή 3.000€/στρ
η34.500€,συνολικά , εξαιρετικήευκαιρία .
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές

, σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-
πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή75.000€.

Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι
972τ.μ.Ευρίσκεται στημέσητουχωριού ,
με ευχάριστηθέα,πράγματι εκπληκτικόοι-
κόπεδο,σεάριστοσημείοκαισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,σχεδόνχαρίζεται,μόνο
48.000€.

Κωδ:12823-Τρίλοφοσεπολύκαλόση-
μείοΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας1520τ.μ.Τιμή:20.000€

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησία τουΑγίουΓεωργίου ,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850 τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστην επέκταση τουσχεδίου και
μάλισταστο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύο
οικοδομικάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυ-
ση,ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσε
άσφαλτο,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο
18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

τεία ,πωλείταιυπόγειοπάρκινγκκλειστό62
τ.μ. χωράει μέσα3αυτ/τασεσειρά , τιμή
22.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12860Προβολήςκατάστημα , ισό-

γειο,ανακαινισμένο25τ.μ.κοντάσταΚΤΕΛ
μεδικότουWC.Σεπολύκαλήκατάσταση,σε
λίγοθαείναιελεύθερο,μίσθωμα180€.

Κωδ:13482-ΛευκόπετραΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
200 τ.μ.2 επιπέδων.Αποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,3ΜπάνιακαιWC.
Είναι κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Αποθήκη ,Κή-
πο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Σίτες,Δι-
πλάτζάμια,Προαύλιο,BBQ-Τιμή:79.000€.

Κωδ:12815 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο
1.300τ.μ.,προνομιούχοτρίφατσοοικόπεδο,
γίνεταικαιδύοοικόπεδαάρτιαοικοδομήσιμα,
σετιμήμοναδικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,πολύ
σπάνιαευκαιρία,8.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

του Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Η κατασκευαστική εταιρίαΜατσάλας Χρή-
στος,μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗ-
ΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχανικόκαιένανπωλητή
για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση
ΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογραφικά
στα γραφεία της εταιρίας και στο e-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφο κατάστημαστο
κέντρο της αγοράς μέσα στονπεζόδρομο,
πλήρεςεξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμό
κ.λπ.Πληροφορίεςστοτηλ.:6945541642κ.
Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση παιδικών ενδυ-
μάτων «OLE-OLA»,Αριστοτέλους 21, στον
πεζόδρομο της Βέροιας. Πληροφορίες 6945
541642κ.Ζαφείρης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηλεκτρολόγος-Ψυκτικός με προϋπηρεσία σε
μηχανολογικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
ζητείεργασίαανάλογη.Τηλ.:6948570020.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚΕπιπλωμενολουξΑ/C270€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σ καπ τ ι κ ό  β ε ν ζ ί ν η ς
ΜΒ6500. Ισχύς 6,5 Ηρ,
Πλάτοςεργασίας50cm,βάθοςεργασίας17,5-35cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν, μαχαίρια 6+6, κωδ.
009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

ΕΤΑΙΡΙΑμεσταθερήανάπτυξηπουεδρεύειστηνΒέροια
με αντικείμενο τις κατασκευές μηχανημάτων και τονπρο-
γραμματισμόσυστημάτωναυτοματισμού, αναζητεί νέο έως
30 ετών, με καλή γνώσηαγγλικών,Η/Υ και δίπλωμαοδή-
γησης.Απαραίτητα χαρακτηριστικά, ανήσυχοπνεύμα, αντί-
ληψηκαιέφεσηστιςκατασκευέςκαιτηντεχνολογία.Σχετικά
πτυχίαδενείναιαπαραίτητααλλάθαπροσμετρηθούνθετικά.

Αποστολήβιογραφικώνστοemail:efi.kantsadou@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλ.6932133510.Υπόψιν ΚαΚα-
ντσάδου.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

Πανέμορφα γκριφονάκια 6 μηνών που γεννήθηκαν
καιμεγάλωσανσεορεινόχωριότηςπεριοχήςαναζητούν
σπίτι καθώςοισυνθήκεςδιαβίωσης τους είναιπολύδύ-
σκολες- ειδικά τον χειμώνα, όταν ηπρόσβαση για τους
φιλόζωουςπουταφροντίζουνδυσχεραίνειακόμηπερισ-
σότερο.

Θα δωθούν με πλήρως ενημερωμένο βιβλιάριο εμ-
βολίων και ήδη έχει προγραμματιστεί η στείρωση των
θηλυκών.

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγορίας
•ΠΡΑΚΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή βιογραφικώνσημειωμάτωνστο ergasiamrk@

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθοκήκες,4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής 5 τόνους τηνώραδυ-

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει γιαΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση.Απα-
ραίτηταπροσόνταείναι:όρεξηγιαδουλειά,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετην
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλο-
νίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.



P Πάντως την τελευταία φο-
ρά που Μακεδόνες πήγαμε κομ-
βόι με λεωφορεία στην Αθήνα, 
φάγαμε τέσσερα...

P Οι ΠΑΟΚτσήδες του συλ-
λαλητηρίου ας κάνουν στάση στον 

Βόλο. Φθηνά και κυπελλούχα.

P Συμφέρει, με λίγες μόνο 
αγωνιστικές κεκλεισμένων των 
θυρών.

P Οι θέσεις εργασίας για τη 

μονάδα φαρμα-
κευτικής κάννα-
βης στη Ρουντί-
να είναι πλέον 
149. Έχω κλεί-
σει μία θέση 
δοκιμαστή.

P Αυτό θα πει να περ-
νάς καλά σε ώρα εργα-
σίας.

P Ενημερώστε τον Μά-
θιου Τσμάνατς ότι τον φρα-
πέ τον έφερε στους ανθρώ-
πους ο Προμηθέας.

P Που προφανώς ή-
ταν Σαλονικιός.

P Άιντε κάντε όλοι στην 
μπάντα.

P Ό,τι και να κάνουν 
οι δυτικοευρωπαίοι, εμείς 
πάντα θα είμαστε μπρο-
στά από μια ως δύο ώ-
ρες.

P Παρότι την ανάπτυξη 
τη γιορτάζουμε με το παλιό.

P Σε χρόνια, όχι σε 
μέρες.

P Κατά τα άλλα. Αυτό 
το «τόσα δίνω, πόσα θες;» 
του Μητροπάνου, το έχω 
πάθει με γύφτο για ένα χαλί.

P Διάλογος συνήθης:
-Μα καλά, πόσα κομμά-

τια παστίτσιο έφαγες;
-Σε κομμάτια ήταν;

(Κυκλοφορεί και σε πί-
τσα.)

P Τάχα όλα λύνονται με τη συ-
ζήτηση και πράσινα άλογα. Για λύ-
σε εσύ αν μπορείς με τη συζήτηση 
τα κορδόνια σου.

P Την τελευταία φορά που 
έγραψα βιογραφικό, στα χόμπι 
έγραψα «μακαρόνια με κιμά».

P Και στο ερώτημα αν γυμνά-
ζομαι, απάντησα «ποτέ μετά τη με-
ρέντα».

P Καλό Σαββατοκύριακο και 
καλό συλλαλητήριο εύχομαι. 
Μα κυρίως χωρίς επεισόδια και 
χρήσιμο.

P Και:

Ένας χωριά-
της κτηνοτρό-
φος έστειλε τη 
γυναίκα του στο 
περίπτερο του 
χωριού να του α-
γοράσει τσιγάρα 
και εφημερίδα, 
ωστόσο αυτή 
εξαφανίστηκε . 
Μετά από δύο 
μέρες, ο κτηνο-
τρόφος είδε τη 
γυναίκα του να 
επιστρέφει στο 
μαντρί  επάνω 
στο γαϊδούρι της 
αλλά με ξεσκι-
σμένα τα ρούχα 
της, τα μαλλιά 

της ανακατεμένα και, γενικά, με εμ-
φανή ίχνη ταλαιπωρίας στην εμφά-
νιση της. 

- Τι έγινε μωρή Χάιδω; Τι σι 
σ’νέβει και ανησύχ’σα, της είπε με 
ενδιαφέρον. 

-Αστα Μήτσο μ’, πού να στα λέ-
γου, λέει εκείνη. Μόλις έκανα να α-
νηφουρίσω τη κακουράχη του χω-
ριού μας, μι επιτέθ’καν τρεις ντα-
γλαράδις Αλβανοί, μ’ άρπαξαν, μ’ 
έβαλαν κάτου κι με βίαζαν συνέχια 
τρία μερόνυχτα. 

-Για στάσ’ μωρή Χάιδω, της λέει 
ο άντρας της. Συ λείπ’ς μόνο δυό 
μέρις. 

-Ναι Μήτσο μ’, του ξέρου, αλλά 
θα πάου κι αύριο!

Κ.Π.
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