
Εξ ‘αιτίας των μειωμένων τιμών του γάλακτος

Ασυμφωνία κυρίων  
μεταξύ αιγοπροβατοτρόφων και γαλακτοβιομηχάνων 

PΟργανώνουν ημερίδα 
στα Ιωάννινα για να 

ξεκαθαρίσουν τη 
συνεργασία τους 

στη Διεπαγγελματική

Σάββατο
Κυριακή 
10-11

Μαρτίου
2018 

του Σαββατοκύριακου
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

CMYK

CMYK
Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 11.897

Βενιζέλου 10
T.K. 59132

Τηλ. 2331502603
Κιν. 6974 030002
FAX 2331502481

Τιμή Φύλλου:
0,60 ευρώ 

www.laosnews.gr
news@laosnews.gr

laosveroia@gmail.com
Λογιστήριο:  info@laosnews.gr

35χρονος είχε τρία 
διαμερίσματα σε 

Βέροια, Μακροχώρι και 
Ριζάρι Πέλλας γεμάτα 

όπλα και οπλισμό
Συνελήφθη μετά από 

ενδελεχή αστυνομική έρευνα

Το Σάββατο στη «Στέγη»
«Γυναίκες ελεύθερες»…  

Αφήγηση
 λαϊκών παραμυθιών 

για ενήλικες

Ημέρα μνήμης και τιμής στον 
αστυνομικό Χαρ. Αμανατίδη

Δόθηκε το όνομά του στο 
δρόμο που οδηγεί στη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης 

Αστυνομικών στη Βέροια

Σελ. 12

Σελ.  3

Στο 
Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα  
BJJ με 4 

αθλητές ο 
Α.Σ. Ρωμιός 

Σελ. 5

SPORT

PΠρόβλημα και με επαπειλούμενη κατάργηση 
της σφραγίδας στα αμνοερίφια Σελ.  3

Σελ.  11



Προς συμμόρφωση
ή προς… είσπραξη;

   Πραγματικά δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος εάν τα 
νέα τσουχτερά του Κ.Ο.Κ. είναι για τη συμμόρφωση των 
οδηγών ή για να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία. Τα οποία 
τελευταία, ότι χρήματα μαζεύουν είναι από υψηλούς 
φόρους και αφαίμαξη κυρίως των μεσαίων τάξεων και 
επαγγελματιών.
  Από την άλλη, η οδηγική συνείδηση των Ελλήνων 
δεν είναι και παράδειγμα προς μίμηση. Πολλοί οδηγοί 
κυκλοφορούν χωρίς ζώνες ή κράνος, μιλούν στο κινητό, 
πετούν διάφορα από το παράθυρο, οδηγούν επικίνδυνα ή 
με αέρα πιλότου, παρκάρουν παράνομα «για ένα λεπτό» 
χάνοντας στη συνέχεια την αίσθηση του χρόνου και άλλα, 
περισσότερα ή λιγότερα, που δείχνουν πως χρειαζόμαστε 
μεγάλη εκπαίδευση ακόμα…
   Και αφού δεν μπορούμε δυστυχώς να λύσουμε αυτόν 
τον γρίφο, θα υποχρεωθούμε να συμμορφωθούμε με τις 
νέες αυστηρές αποφάσεις και μάλιστα χωρίς έλεος, αφού 
ακόμα και η μείωση, κατά το ήμισυ, ενός προστίμου 
(ΚΟΚ) εάν πληρωθεί μέσα σε 10-15 ημέρες, παύει πλέον 
να ισχύει.
  Είτε υπέρ του Κρατικού Ταμείου , λοιπόν, είτε υπέρ 
της ασφάλειάς μας, έρχεται ακόμα μια «μαχαιριά» στην 
καρδιά του Έλληνα φορολογούμενου, που μετράει πλέον 
και τις ανάσες του, τις αντοχές του και τα δίκια του!
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Κοδράτου εν Κορίνθω,

Αναστασίας Πατρικίας

του Σαββατοκύριακου

Δύο tweet με λίγες 
ώρες διαφορά από τον 

πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα το πρώτο

και από τον αρχηγό
της αντιπολίτευσης

Κ. Μητσοτάκη το δεύτερο
Τσίπρας:
-«Eκπονούμε ένα συνεκτικό, μα-

κρόπνοο αναπτυξιακό σχεδιασμό, κα-
τάλληλο να επαναφέρει τη χώρα μας 
με αξιώσεις στο παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον. Με βάση τα συγκριτικά 
μας πλεονεκτήματα, θέτουμε τις τοπι-
κές και κλαδικές προτεραιότητες για 
τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής 
ταυτότητας».

Μητσοτάκης:
-«Γυρνάω όλη την Ελλάδα και 

ζητάω από τους πολίτες να μην με 
αντιμετωπίζουν ως κάποιον που κο-
λακεύει και τάζει για να τον ψηφίσουν. 
Αλλά ως αυτόν που δουλεύει σκληρά 
για τα συμφέροντα και τα όνειρα των 
πολλών. Υπόσχομαι μια οριστική ρήξη 
με το χθες. Με όσα μας οδήγησαν σε 
αδιέξοδο».

Ανακαλύψτετακοινάστοιχεία…
Τοπρώτοείναιτοεπάγγελμάτους:

Πολιτικοί!Ταυπόλοιπαβρέστεταμόνοισας.

Σαλέεπιι!...

ΔενείναιμόνοκάθεΤρίτηστηλαϊκή,αλλάκυκλοφορείκάποιες
μέρεςκαιστοκέντροτηςΒέροιας,πουλώνταςζεστόσαλέπι,φάρ-
μακογιατοκρύοκαιτονερεθισμένολαιμό!

Ένα επάγγελμαπουπλέον δεν ανήκει στις σύγχρονες συ-
νήθειες, όμως κάθεφοράπουπίνουμε ή μαςπροσφέρουν ένα
σαλέπι,τοαναζητούμεκαιτηνεπομένη…

Γιαλίγοκαιρόακόμα,πριναρχίσουνναανεβαίνουνοιθερμο-
κρασίες!

«Πόλεμο»στους
κακοπληρωτές
κηρύσσειηΔΕΗ
Η δαμόκλειος σπάθη των ληξιπρόθε-

σμων οφειλών επικρέμαται πάνω από
τα γκισέ τηςΔΕΗ.Η εταιρεία συμβούλων
Qualco, στην οποία έχει αναθέσει η επι-
χείρηση τη διαχείριση των ανείσπρακτων
λογαριασμών,τηςέχειπαραδώσει τιςπρο-
τάσεις για τοπώς θα κλείσουν οι μεγάλες
«τρύπες»που έχουν αφήσει οι «μπαταξή-
δες» στα ταμεία της.Αναμένεται η έγκρι-
σή τους από τοΔιοικητικό Συμβούλιο της
ΔΕΗπροκειμένουναξεκινήσειηυλοποίησή
τους.

Μεσφιχτόπλέοντον«κορβανά»,ηΔΕΗ
πρέπει να κηρύξει άμεσα πόλεμο στους
κακοπληρωτές.Άλλωστε,οσχεδιασμόςγια
την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων ο-
φειλώνθαπρέπειναπαρουσιαστείέωςτον
Μάιοστουςθεσμούς.

Σύμφωναμεταστοιχείαπουέδωσεχθες
Πέμπτηστη δημοσιότητα, οπρόεδρος και
διευθύνωνσύμβουλοςτηςΔΕΗκ.Μανόλης
Παναγιωτάκης, αν και το τελευταίο έτος τα
φέσια έχουνμειωθεί κατά 100 εκατ. ευρώ,
το ύψος των χρεώνπρος την επιχείρηση
παραμένειστο1,6δισεκατομμύριαευρώ.

Κιαυτά,όπωςαναφέρειτοΒΗΜΑ,χωρίς
να συνυπολογιστούν τα χρέη των τελικών
πελατών _ όσον δηλαδή έχουν μετακινη-
θεί σε άλλοπάροχο ή έχουν διακόψει την
ηλεκτροδότηση του ακινήτου τους για δι-
άφορους λόγους _ τα οποίαφτάνουν στα
700εκατ.ευρώ.Αλλάούτεκαιτα500εκατ.
ευρώτωνχρεώνπουβρίσκονταιστηφάση
τουδιακανονισμού.

Ναξανανοίξειοφάκελοςτηςδολοφονίας

ΟπρώηνβουλευτήςΠ.Μαντούβαλοςπαραβρέθηκεχθεςστηντελετήτωναποκαλυπτηρίωντηςπινακίδαςτηςοδού
«ΑστυνομικούΧαρ.Αμανατίδη»,στηΣχολήΜετεκπαίδευσηςΑστυνομικών,στοΠανόραματηςΒέροιας.

Οκ.ΜαντούβαλοςήτανεδώμετηνιδιότητατουνομικούσυμβούλουτηςΠανελλήνιαςΈνωσηςΕιδικώνΦρουρώνκαι
δικηγόρουστηνυπόθεσηΑμανατίδη.Μίαυπόθεσηπουδενέκλεισεακόμα,αφού13χρόνιαμετά,δενβρέθηκανοιδολο-
φόνοιτου.Γι’αυτό,χθες,στονχαιρετισμότου,ογεν.γρ.τηςΈνωσηςΕιδικώνΦρουρώνκ.Μαυροειδάκηςζήτησεαπό
τηνΠολιτείαναξανανοίξειτονφάκελοτηςδολοφονίαςτουημαθιώτηαστυνομικού.

Στηδεξίωσηπουακολούθησε,μαςφάνηκεότιοιπολιτικοίτηςαίθουσας(ονυνβουλευτήςΓ.Ουρσουζίδης,οπρώηνΠ.
ΜαντούβαλοςκαιοδήμαρχοςΚ.Βοργιαζίδης)είχανπολλάναπουν,αφούήταναφοσιωμένοιστηνκουβένταπουάνοιξαν…

Επιμνημόσυνηδέησηγιατησυμπλήρωση110ετώναπό
τηνημέραπουσφαγιάσθηκανοιΠατέρες, τονΜάρτιο του
1908,κατάτηδιάρκειατουΜακεδονικούΑγώνα,τέλεσετην
Πέμπτη8ΜαρτίουτοαπόγευμαοΜητροπολίτηςΒεροίας,
ΝαούσηςκαιΚαμπανίαςκ.Παντελεήμωνστην ΙεράΜονή

ΘεοτόκουΚαλλίπετρας.
ΜετάτηΛειτουργίαοΜητροπολίτηςκήρυξετονθείολόγο

καιτέλεσεταεγκαίνιατουνέουΑρχονταρικίουτηςΙεράςΜο-
νήςκαθώςκαιταθυρανοίξιατουΠαρεκκλησίουτηςΑγίαςΆν-
νας,παρουσίατοπικώναρχώνκαιφίλωντουΜοναστηριού
μεταξύαυτώνκαιοΣτρατηγόςΦράγκοςΦραγκούλης.

Εγκαινιάστηκε το νέο Αρχονταρίκι
στη Μονή Καλλίπετρας
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Με μια φορτισμένη συναισθηματικά εκδήλωση έγινε το μεσημέρι 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών Βέροιας, η τελετή ονο-
ματοδοσίας του δρόμου, μπροστά στη Σχολή, σε οδό Αστυνομικού 
Χαράλαμπου Αμανατίδη, που σκοτώθηκε εν’ ώρα υπηρεσίας, το 
2013. Παρουσία της μητέρας του Παρθένας Αμανατίδου, τελέστηκε 
επιμνημόσυνη δέηση από τον  Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα. Αμέ-
σως μετά, παίρνοντας τον λόγο ο Διοικητής της Σχολής κ. Διονύσης 
Κούγκας ευχαρίστησε τον δήμαρχο για την υλοποίηση της ονομα-
τοδοσίας οδού της Βέροιας μπροστά στην Αστυνομική Ακαδημία 
σε οδό Χαράλαμπου Αμανατίδη. «Αποδίδετε μ’ αυτόν τον τρόπο 
ελάχιστο φόρο τιμής για αστυνομικούς που έδωσαν τη ζωή τους και 
καταγράφηκαν όχι μόνο στους πεσόντες του Σώματος αλλά  στην 
ψυχή και τη συνείδησή μας, ως ήρωες» τόνισε ο κ. Κούγκας.

Θυμίζοντας τα γεγονότα που συνέβησαν στην Κηφισιά τα ξη-
μερώματα της 31ης Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς, όταν 
ο Χαρ. Αμανατίδης δολοφονήθηκε από πυρά τρομοκρατών ενώ 
βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία νυχτερινού σκοπού στο σπίτι 
βρετανού στρατιωτικού ακολούθου. Τέλος, ευχήθηκε καλή δύναμη 
στην μητέρα του Παρθένα, ο πόνος της οποίας – όπως είπε – γίνε-
ται μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης προς όλη την ΕΛ.ΑΣ.

Ο Δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης στον χαιρετισμό συγχάρηκε 

τον κ Κούγκα για την πρωτοβουλία της πρότασής του προς το Δη-
μοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ονοματοδοσία, τιμώντας τη θυσία 
του ημαθιώτη ειδικού φρουρού και ευχαρίστησε και όλους όσοι βοή-
θησαν για να πραγματοποιηθεί η τελετή.

Ο Αστυνομικός Δ/ντής Ημαθίας Χρ. Σιμούλης χαρακτήρισε την 
ημέρα της εκδήλωσης ιδιαίτερη και με ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι 
εκτός της αποδιδόμενης τιμής στον ήρωα Χαρ. Αμανατίδη αποτελεί 
ταυτόχρονα και ένδειξη αναγνώρισης του έργου και της κοινωνικής 
προσφοράς των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται 
από πράξεις ηρωισμού, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. «Αιωνία να 
είναι η σκέψη μας στους ήρωες» είπε.

Εμφανώς συγκινημένος περιέγραψε την ημέρα της δολοφονίας 
του ημαθιώτη αστυνομικού πριν από 13 χρόνια ο Γ. Γρ. της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Ειδικών Φρουρών κ. Στραύτος Μαυροειδάκης και 
ζήτησε να ανοίξει και πάλι ο φάκελος του τρομοκρατικού χτυπήμα-
τος και της δολοφονίας του, ενώ συγχάρηκε για την πρωτοβουλία 
της ονοματοδοσίας τον διοικητή της Σχολής Διονύση Κούγκα.

Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της οδού Χ. Αμα-
νατίδη ενώ την ελληνική σημαία που την σκέπαζε, την παρέδωσε ο 
δήμαρχος στη μητέρα του αστυνομικού.

Παρόντες στην τελετή εκτός από τους προαναφερθέντες και τη 

μητέρα του Αμανατίδη ,ήταν ο αδελφός του Κώστας και η οικογένειά 
του και συγγενείς του, ο βουλευτής Ημαθίας Γιώργος Ουρσουζίδης,  
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος  κ. Ανδρικό-
πουλος, , ο Στρατηγός Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Ματσούκας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων 
Κ.Μακεδονίας, οι Πρόεδροι: Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων,  
Ομοσπονδίας Αξιωματικών, Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών, Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας, ο υποδι-
οικητής της Ι Μεραρχίας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας Χρήστος Σιμούλης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Βέροιας  Αλέξανδρος Κουβακάς, ο Διοικητής του ΑΤ Βέροιας 
Θωμάς Μοσχόπουλος, ο Διοικητής της Τροχαίας Βέροιας Ανδρέας 
Καλογερόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Μαυροκεφαλίδης 
και Διονύσης Κουλουριώτης, ο Διευθυντής της Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας Διονύσης Διαμαντόποπουλος, ο πρόεδρος του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Βέροιας Φώτης Καραβασίλης,ο πρ. βουλευτής και 
νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ειδικών Φρουρών κ.Μαντούβα-
λος, κ.α.

Ακολούθησε λιτή δεξίωση στην αίθουσα του Σχολής.

Σοφία Γκαγκούση

Tις αθρόες εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτος που παράνομα 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή φέτας, κυνηγούν οι κτηνοτρό-
φοι της χώρας με δικηγόρο  την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για τους 
κτηνοτρόφους πλέον είναι θέμα επιβίωσης των οικογενειών τους, 
αφού ήδη βιώνουν την οικονομική κρίση από το 2006. Το τελευταίο 
όμως διάστημα «με τις εναρμονισμένες πρακτικές των γαλακτοβιο-
μηχάνων και τη μείωση της τιμής έως και 20 λεπτά με την ανοχή της 
πολιτείας που κλείνει τα μάτια στις εισαγωγές ακόμη και αμνοεριφί-
ων χωρίς έλεγχο  από Βαλκανικές χώρες και Νότια Ιταλία, και στη 
συνέχεια τη διοχέτευσή τους στους Έλληνες καταναλωτές, οδηγεί 
τον κλάδο στην εξαθλίωση», όπως διαμαρτύρονται.

«Ατμομηχανή που κινδυνεύει να εκτροχιαστεί μοιάζει η Ελληνική 
αιγοπροβατοτροφεία και ήδη φοβόμαστε πως άρχισε η αντίστροφη 
μέτρηση. Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ οι 
τιμές μειώνονται στα επίπεδα του 1999. Απ΄όλη την αλυσίδα της 
ελληνικής κτηνοτροφίας εξαρτώνται περίπου 500.000 εργαζόμενοι, 
από παραγωγή, μεταποίηση, μεταφορές, εμπορία , λιανική κ.α.» 
επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΠΕΚ και των Αιγοπροβατοτρόφων 
Βέροιας κ. Στέργιος Κύρτσιος προσθέτοντας ότι ζητούν από την 
πολιτεία «να δώσει στη δημοσιότητα όλους τους παρανομούντες 
που ελληνοποιούν προϊόντα ζωικής προέλευσης και κυρίως το γάλα 
για την φέτα»,  που αποτελεί την ναυαρχίδα των διατροφικών προϊ-
όντων του κλάδου τους και όχι μόνο…

«Δυστυχώς παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό μεγάλες εισα-
γωγές αιγοπρόβειου γάλακτος οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή φέτας. Ζητήσαμε επανειλημμένα από τον ΕΛΓΟ Δήμη-

τρα που εμείς χρηματοδοτούμαι και είναι 
υπεύθυνος για τους ελέγχους, να προχω-
ρήσει στη δημοσιοποίηση όλων των πο-
σοτήτων που εισάγονται σε αιγοπρόβειο 
γάλα και πού χρησιμοποιούνται. Αν χρησι-
μοποιούνται για φέτα έχει καλώς, διαφορε-
τικά υπάρχει πρόβλημα» προσθέτει. 

Ηδη όσον αφορά τη φέτα έχει προχω-
ρήσει η σύσταση Διεπαγγελματικής και 
έχει οριστεί προσωρινό Δ.Σ. που αποτε-
λείται από 3 μεταποιητές, 1 τυροκόμο και 
3 κτηνοτρόφους (δύο της Πανελλήνιας 
Ένωσης και έναν της Ομοσπονδίας Κτη-
νοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας).

«Δεν θα προχωρήσει όμως η Διεπαγ-
γελματική αν οι γαλακτοβιομηχανίες δεν 
συναινέσουν και δεν ρίξουν νερό στο κρα-
σί τους. Να σταματήσουν τουλάχιστον την 
μείωση των τιμών. Δεν είναι δυνατόν να 
προσπαθούμε για την ανάδειξη και την υπεραξία του χρυσού πλού-
του που είναι η φέτα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως εθνικό 
προϊόν και να προσπαθούν οι γαλακτοβιομηχανίες   με εναρμονι-
σμένες τακτικές να μειώνουν την τιμή παραγωγού» προσθέτει ο κ. 
Κύρτσιος.

Μάλιστα για το θέμα αυτό διοργανώνεται μια μεγάλη ημερίδα 
στα Γιάννενα, όπου εκεί θα μπουν όλα τα ζητήματα,  ενώ προβλέ-

πεται, σύμφωνα με τους αιγοπρο-
βατοτρόφους, να λυθεί η συνερ-
γασία τους,  στην Διεπαγγελματι-
κή, με τους γαλακτοβιομηχάνους, 
καθώς, όπως λέει,  δεν νοείται 
να συνεργαστούν για ένα προϊόν, 
στο οποίο η άλλη πλευρά μειώνει 
την τιμή του.

«Εάν καταργηθούν οι σφραγί-
δες θα έχουμε πρόβλημα»

Όσον αφορά τις σφραγίδες, 
που φημολογείται ότι θα καταργη-
θούν από τα αμνοερίφια, ο πρόε-
δρος των Κτηνοτρόφων, εξέφρα-
σε την ανησυχία του, υποστηρί-
ζοντας ότι οι σφραγίδες καλώς υ-
πάρχουν και πρέπει να υπάρχουν 
για να ξεχωρίζει ο καταναλωτής, 
το ελληνικό από το εισαγόμενο α-

μνοερίφιο. «Εάν τις καταργήσουν, ανοίγει ο δρόμος για παράνομες 
ελληνοποιήσεις… Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, κυρίως 
για το Πάσχα… Περιμένουμε λοιπόν την εγκύκλιο που αφορά το θέ-
μα αυτό» εκτιμάει ο κ. Κύρτσιος επισημαίνοντας ότι «ήδη εκκρεμεί 
στην δικαιοσύνη μια εισαγγελική έρευνα για 10 χιλιάδες αμνοερίφια 
που ελληνοποιήθηκαν από Ρουμανία στα σφαγεία της Βόρειας Ελ-
λάδας». 

Ημέρα μνήμης και τιμής στον αστυνομικό Χαρ. Αμανατίδη

Δόθηκε το όνομά του στο δρόμο που οδηγεί στη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών στη Βέροια

Λόγω της συνεχούς μείωσης στην τιμή του γάλακτος και φέτας

Σε ρίξη με τις γαλακτοβιομηχανίες 
οδηγούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι

PΟργανώνουν ημερίδα στα Ιωάννινα για να ξεκαθαρίσουν τη συνεργασία τους στη Διεπαγγελματική



Η δραματική μείωση 
των συντάξεων που κα-
ταγράφεται καθημερινά, 
η οποία οδηγεί  τους συ-
νταξιούχους κάτω  από 
τα όρια της ασφαλούς 
διαβίωσης τους, οδηγεί 
πολλούς εργαζόμενους 
που βρίσκονται στα όρια 
της συνταξιοδότησης, να 

τα παρατείνουν εθελουσίως και να παραμένουν 
στο ενεργό εργατικό δυναμικό, προσδοκώντας 
κάποιες καλύτερες αποδοχές. 

Είναι εμφανές έτσι, ότι ο παρατεινόμενος 
χρόνος εργασίας  και η αύξηση των ορίων συ-
νταξιοδότησης των εργαζομένων, συνθέτουν 
ένα νέο εργασιακό περιβάλλον με έντονα υγειο-
νομικά χαρακτηριστικά.

Από έρευνες που διενεργούνται και μελέτες 
που βλέπουν το φώς της δημοσιότητας, αναμέ-
νεται ότι έως το 2030, οι εργαζόμενοι 55 – 67 ε-
τών θα ξεπερνούν το ένα τρίτο του εργασιακού 
δυναμικού.

Το γεγονός ότι τα όρια συνταξιοδότησης 
αυξάνονται, ενισχύει την πρόβλεψη ότι  οι εργα-
ζόμενοι πλέον  θα εργάζονται για το μεγαλύτερο 
μέρος του βίου τους. 

Αυτή η ισχυρή πρόβλεψη θέτει επιτακτικά 
την αναγκαιότητα να καταβληθούν προσπάθει-
ες, ώστε να  διασφαλιστούν ασφαλείς και υγιείς 
συνθήκες  εργασίας, κατά τη διάρκεια της εργα-
σιακής ζωής.

Το ολοένα και αυξανόμενο σε ηλικία εργατι-
κό δυναμικό παρουσιάζει ποικίλες προκλήσεις. 

Πολλοί εργαζόμενοι παρουσιάζουν χρόνια 
προβλήματα υγείας, ενώ άλλοι χρήζουν ειδικής 
υποστήριξης. 

Αποτελεί επομένως επιτακτική αναγκαιό-
τητα, η διασφάλιση μίας βιώσιμης εργασιακής 
ζωής ώστε να  αντιμετωπίζονται και να προλαμ-
βάνονται  τα εν λόγω  προβλήματα.

Η προώθηση ενός υγιούς τρόπου διαβίωσης 
και η πρόληψη ασθενειών κατά τη διάρκεια της 
ζωής,  πρέπει να συνιστά πρωταρχικό στόχο σε 
συνδυασμό με τις δραστηριότητες για τη στήρι-
ξη της ενεργούς και υγιούς γήρανσης. 

Προς τούτο κρίνεται αναγκαία η διαμόρφω-

ση επίκαιρης  υγειονομικής πολιτικής για τα 
χρόνια νοσήματα των εργαζομένων, ώστε να 
διασφαλιστούν  τα έτη  της υγιούς εργασιακής 
ζωής και να διασφαλιστεί  η λειτουργική γήραν-
ση των  ηλικιωμένων.

Στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται  να προωθη-
θεί η ισορροπημένης διατροφή και η τακτική 
φυσική  δραστηριότητα ως τρόπος ζωής, για τη 
διατήρηση υγιούς σώματος και πνεύματος για 
πολλά χρόνια.

Παράλληλα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι 
ηλικιωμένοι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε 
σαφείς και βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία 
πληροφορίες, για τον υγιή τρόπο ζωής.

Η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για 
την πρόληψη και την ασφαλή θεραπεία χρό-
νιων ασθενειών, είναι αναγκαίο να αποτελέσει  
βασικό στοιχείο της υπό διαμόρφωσης πολιτι-
κής 

Προς τούτο απαιτείται η στενή και θεσμοθε-
τημένη συνεργασία ιατρών με ασθενείς, εργο-
δότες, κοινωνικούς φορείς και άλλα ενδιαφερό-
μενα μέρη για την ανάπτυξη πολιτικών που θα 
καθορίζουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες κατά 
τη διάρκεια του εργασιακού βίου, ώστε να δια-
σφαλίζεται η βιώσιμη απασχόληση.

Επί πλέον στόχος του πολιτικού σχεδιασμού 
πρέπει να αποτελέσει η  ενθάρρυνση εκπαιδεύ-
σεων, ως τρόπου διατήρησης της αντίληψης, 
της προσαρμοστικότητας και των νοητικών ερε-
θισμάτων του μεγαλύτερου σε ηλικία ανθρώπι-
νου δυναμικού.

Είναι εμφανές ότι το απαιτούμενο να διαμορ-
φωθεί θεσμικό πλαίσιο για την «Υγεία στους 
Χώρους Εργασίας», δεν θα αποφέρει ουσιαστι-
κά αποτελέσματα, εάν δεν συνδυασθεί  με την 
προώθηση της κουλτούρας και με την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης που καθορίζει την σημα-
σία της σωστής εργασιακής ασφάλειας, της δι-
αχείρισης της υγείας και της πρόληψης του κιν-
δύνου, κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Η σημαντική αύξηση του μέσου όρου της η-
λικίας των εργαζομένων επιτάσσει την ανάληψη 
θεσμικών πρωτοβουλιών, που θα ενισχύουν 
την υγειονομική τους διασφάλιση και την παρα-
γωγική του απόδοση. 
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Έχουμε την μεγάλη 
τιμή να κατοικούμε σε 
έναν τόπο που η μοίρα 
του είναι να πληρώνει 
την κίνηση της ιστορίας 
με πόνο και αίμα. Από 
τους παλαιούς ακόμη 
χρόνους, μας έρχονται 
οι ενθυμήσεις, οι ένδο-
ξες στιγμές, οι θρύλοι 

και τα δάκρυα. Όλα σε αυτόν εδώ τον ιερό τόπο 
υπάρχουν για να θυμίζουν κάτι. Είμαστε ένα 
έθνος της μνήμης ! Αυτό αποτελεί την πηγή 
της λύπης και της περηφάνιας μας. Από αυτό 
αντλούμε τη δύναμη που μας βοηθά να μη 
γονατίζουμε, να σηκωνόμαστε όρθιοι και να 
συνεχίζουμε διαχρονικά αγέρωχοι και αλύγιστοι, 
όσο βίαιοι και αν είναι οι άνεμοι, όσο άγρια και 
αν είναι η θύελλα. 

Κάθε κομμάτι της γης που πατούμε, κάθε 
δέντρο, κάθε βουνό, κάθε πέτρα, όλα έχουν να 
μας θυμίσουν πολλά για μεγαλείο και για δά-
κρυα. Μεταφέρονται διαχρονικά από γενιά σε 
γενιά, έτσι που η ιστορία μας είναι αδύνατο να 
σβηστεί. Η μνήμη σε αυτά τα ιερά χώματα έχει 
βάρος και σφραγίζει ανάγλυφα κάθε συνείδηση 
ξύπνια βάφοντας με την ανεξίτηλη μπογιά της 
το πέρασμα από την ιστορία όλων των παιδιών 
αυτής της ιερής γης. 

Και προκύπτει το μεγάλο ερώτημα : Υπάρ-
χουν ακόμη σήμερα συνειδήσεις ξύπνιες σε αυ-
τόν τον τόπο ; Ή οι συγκυρίες των ημερών και 
η αποχαύνωση του εύκολου τρόπου ζωής τις 
έχουν απονεκρώσει ; Άραγε στους σύγχρονους 
Έλληνες ζει μέσα τους η ιστορική μνήμη ; 

Αν όχι τότε πώς αλήθεια θα συνεχίζει να υ-
πάρχει αυτό το έθνος ; Άλλωστε, για ένα έθνος 
η ιστορική του αυτοσυνειδησία, η μνήμη του 
παρελθόντος του είναι ό,τι το οξυγόνο στους 
πνεύμονες του ανθρώπου. Τουναντίον η λήθη 
της ιστορίας έχει ως αναπόφευκτη και μοιραία 
παράμετρο τον θάνατο. Διότι η λήθη είναι το α-
ντίθετο της αλήθειας, είναι το ψεύδος, το οποίο 

φυσικά και όταν κυριαρχεί δεν μπορεί να εξα-
σφαλίσει την συνέχιση της ιστορικής ύπαρξης 
ενός έθνους.   

Δυστυχώς, ο Νεοέλληνας τις τελευταίες δε-
καετίες έχει μπει σταδιακά σε μία διαδικασία 
αποδόμησης των διαφόρων ταυτοτήτων του. 
Έχει λησμονήσει τις ρίζες του και την παράδο-
σή του με συνέπεια να οδηγείται στην απώλεια 
της ταυτότητάς του. Ανέστιος ιστορικά, εθνικά, 
θρησκευτικά, πολιτισμικά κινείται ως άβουλη 
μαριονέττα, σαν πιόνι μέσα στην παγκοσμιο-
ποιημένη χοάνη. Χωρίς ερείσματα πνευματικά, 
βαθύτατα ριζωμένες πεποιθήσεις και αξίες, 
χωρίς ταυτότητα και άρα χωρίς πρόσωπο και 
υπόσταση. Εν ολίγοις «Ανύπαρκτος». Έτσι 
φαίνεται βολεύει τους σκαπανείς της νέας πο-
λυπολυτισμικής κοινωνίας, που υφαίνουν ένα 
καθεστώς πλήρους χειραγώγησης των ανθρώ-
πων και καταδυνάστευσης της πνευματικής 
τους ελευθερίας. 

Θα το δεχτούμε αυτό ως λαός της μνήμης 
; Τα κόκκαλα τα ιερά των προγόνων μας τα 
σπαρμένα στα χώματα της πατρίδας μας κραυ-
γάζουν και μας θέτουν προ των ευθυνών μας. 

Η απάντηση είναι απλή και αδιαπραγμάτευ-
τη : Εμείς θέλουμε να ζήσουμε. Γι’ αυτό δεν θα 
πάψουμε να θυμόμαστε. Δεν θα απεμπολήσου-
με την ιστορική μνήμη και την ιερή παράδοσή 
μας. Και η νεότερη Ελλάδα έχει σφραγιστεί με 
το υψηλό φρόνημα και τα ηρωικά κατορθώματα 
των προγόνων της. 

Άλλωστε οι νεοέλληνες δεν είμαστε ό,τι εί-
μαστε σήμερα. Είμαστε ό,τι δεν γίναμε ακόμη. 
Επειδή λοιπόν είμαστε χρεωμένοι να διατηρή-
σουμε το πρόσωπο αυτού του τόπου που είναι 
διάσπαρτος από αίμα και διαθήκες, αντιστέκο-
μαι, αναφέρει ο Ν. Βρεττάκος, όπως οι ελιές 
της πατρίδας μου, οι σκληρές, που αδιαφορούν 
για τις θύελλες, αναπνέουν τις αστραπές και τις 
κάνουνε μες τους πικρούς τους χυμούς ειρήνη 
και φως. 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω  

Πάντα λίγοι και μόνοι 
στους εχθρούς 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Η υγεία στους 
χώρους εργασίας

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

TAD: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΙΔΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές Πέμπτη 8/3 
– Παρασκευή 9/3 –Σάββα-
το 10/3 – Κυριακή 11/3 στις: 
17.30

 Σκηνοθεσία: ΕΝΡΙΚΕ ΓΚΑ-
ΤΟ

Ηθοποιοί: Μπρους Ουίλις, 
Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο, Ελί-
ζαμπεθ Σου, Ντιν Νόρις, Κί-
μπερλι Ελίζ

H Μορφή του Νερού -  Τhe Shape of Water
του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο
OSCAR Καλύτερης ταινίας 2018
Παρασκευή 9/3 – Σάββατο 10/3 – Κυριακή 11/3 

στις 19.15 Και 21.30
Πέμπτη 8/3 – Δευτέρα 12/3 – Τρίτη 13/3 – Τετάρ-

τη 14/3 στις 20.30
Βραβευμένο με Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ 

Βενετίας και βραβευμένη με 4 OSCAR
Σκηνοθεσία  Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο
Σενάριο  Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο & Βανέσα Τέιλορ
Ηθοποιοί Σάλι Χόκινς, Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ 

Τζένκινς, Νταγκ Τζόουνς, Μάικλ Στούλμπαργκ, Ο-
κτάβια Σπένσερ

ΘΑΥΜΑ – WONDER
Προβολές καθημερινά στις 19.30
Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΜΠΟΣΚΙ
Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΜΠΟΣΚΙ, ΣΤΙΒΕΝ ΚΟΝΡΑΝΤ 

& ΤΖΑΚ ΘΟΡΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ, ΟΟΥΕΝ ΓΟΥΙΛ-

ΣΟΝ, ΤΖΕΪΚΟΜΠ ΤΡΕΜΠΛΕΪ, ΜΑΝΤΙ ΠΑΤΙΝΚΙΝ, 
ΝΤΑΒΙΝΤ ΝΤΙΓΚΣ

Το ‘θαύμα’, είναι μια ταινία που αναμφισβήτητα 
συγκινεί το νεανικό κοινό, κατηχώντας το παράλ-
ληλα ενάντια στην προκατάληψη, στην απόρριψη 
του διαφορετικού και, φυσικά, στο bullying.

Death Wish  (Μπρους Ουίλις)
Προβολές καθημερινά:  21.45
Σκηνοθεσία: ΙΛΑΪ ΡΟΘ
Σενάριο:  ΤΖΟ ΚΑΡΝΑΧΑΝ
Ηθοποιοί: Μπρους Ουίλις, Βίνσεντ Ντ’ Ονό-

φριο, Ελίζαμπεθ Σου, Ντιν Νόρις, Κίμπερλι Ελίζ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     8/3/18 - 14/3/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Ο ετήσιος χορός γυναικών 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, το τμήμα 
Γυναικών του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, 
πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό του για τη 
γιορτή της Γυναίκας, στη Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς Βέροιας. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μητριτώνης Γιάν-
νης, ο οποίος και αναφέρθηκε στο σημαντικό 
έργο που προσφέρει στο Σύλλογο το τμήμα 
Γυναικών, στο δημιουργικό, το πολιτιστικό 
αλλά και το οικονομικό επίπεδο. Αναφέρθηκε 
επίσης και στη θυσία των Βλάχων Ηρωίδων 
Γυναικών στους Αγίους Πάντες το 1878. Στη 
συνέχεια μίλησε από πλευράς του τμήματος 
Γυναικών του Συλλόγου η κυρία Μπαμνι-
ατζή - Τσιαρτσιάνη Ιωάννα για την ημέρα 
της Γυναίκας. Το κέφι ήταν αστείρευτο και οι 
γυναίκες χόρεψαν και διασκέδασαν με την 
ψυχή τους κάτω από τους ήχους της παραδο-
σιακής μουσικής της ορχήστρας του Δημήτρη 
Παράσχου, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαί-
τερα. Τον χορό τίμησε με την παρουσία της 
η εκπρόσωπος  του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Κουμαριάς κυρία Τζήμα Αγορίτσα. Η προσέ-
λευση του κόσμου ήταν μεγάλη και το τμήμα 
Γυναικών ευχαριστεί πολύ όλες τις γυναίκες 
μέλη και φίλες του συλλόγου που τίμησαν 
με την παρουσία τους την εκδήλωση. Το τμήμα Γυναικών ευχαριστεί επίσης θερμά και τον Στρατηγό 
κύριο Βίνιο Νικόλαο για την παραχώρηση της αίθουσας, όπως επίσης και το προσωπικό της Λέσχης 
για την πολύ ευγενική τους συμμετοχή για την επιτυχία της εκδήλωσης.



Την ομάδα ρομποτικής του 5ου Δημο-
τικού Σχολείου Βέροιας, υποδέχτηκε, την 
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018,  ο Δήμαρχος 
Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, μαζί 
με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 
του Δήμου Βέροιας, Διονύση Κουλουριώτη, 
ώστε να τους συγχαρεί για τις πρόσφατες 
διακρίσεις τους σε σχολικούς διαγωνισμούς 
ρομποτικής. 

Οι νεαροί μαθητές αφού αρχικά συμ-
μετείχαν στον Περιφερειακό Σχολικό Δια-
γωνισμό Ρομποτικής οπού κατέλαβαν την 
τέταρτη θέση ανάμεσα σε 48 Δημοτικά Σχο-
λεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, έλαβαν συμμετοχή στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Ρομποτικής με θέμα «Εποικισμός στον Άρη» που διεξήχθη στην Αθήνα, καταλαμβάνοντας την 58η 
θέση στην Ελλάδα. 

Τους μαθητές κατά την επίσκεψή τους στο Δημαρχείο συνόδευαν ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, Διονύσης Διαμαντόπουλος, ο Διευθυντής του 5ου Δημοτικού Σχολείου, Ελευθέριος Χαιριστανίδης και η 
δασκάλα τους και υπεύθυνη της εκπαιδευτικής ομάδας, Μαρία Δελιοπούλου. 

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους μαθητές, τονίζοντας πως πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, το σχο-
λείο αλλά και την πόλη δεδομένου του υψηλού ανταγωνισμού αλλά και της ίδιας της απαιτητικής φύσης του αντικει-
μένου. 

Όπως συγκεκριμένα σημείωσε: «η επιτυχία σας αποτελεί μεγάλη τιμή για το σχολείο σας άλλα και για το Δήμο 
Βέροιας. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον και για τις καλύτερες μέρες που έρχονται μέσα από τη δημι-

ουργική αξιοποίηση της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας.  
Αξίζουν συγχαρητήρια σε εσάς,  τους  δασκάλους  και τους 
γονείς σας για την έμπνευση και την υποστήριξη που σας 
προσέφεραν. Ο Δήμος Βέροιας μέσα από τις σχολικές 
τους επιτροπές θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε διαθέσιμο 
μέσο τέτοιες προσπάθειες.»

Τέσσερις 
συλλήψεις 

για 
ναρκωτικά  
στη Βέροια

Συνελήφθησαν  
το βράδυ της Πέ-
μπτης 8-3-2018 στη 
Βέροια, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, 
4 ημεδαποί ηλικίας 
48, 43, 31 και 28 ε-
τών, για παράβαση 
της νομοθεσίας περί 
ναρκωτικών. Ειδι-
κότερα, στο πλαί-
σιο συντονισμένων 
ερευνών, βρέθηκαν 
στην κατοχή τους 
κατά περίπτωση και 
κατασχέθηκαν:

• συνολική πο-
σότητα ηρωίνης βά-
ρους 13,2 γραμμα-
ρίων,

• 4 ηλεκτρονικές 
ζυγαριές ακριβείας 
και

• χρηματικό ποσό 
των 370 ευρώ.

Ο 35χρονος έπεσε 
στα χέρια της αστυνο-
μίας μετά τον έλεγχο 
αστυνομικών. Είχε τρία 
διαμερίσματα σε περιο-
χές των Νομών Πέλλας 
και Ημαθίας... 

Όπλα και διάφορα εί-
δη οπλισμού βρέθηκαν 
σε τρία διαμερίσματα, 
σε περιοχές των Νομών 
Πέλλας και Ημαθίας, ιδι-
οκτησίας ενός 35χρονου 
Έλληνα. 

Ύστερα από ενδελε-
χή έρευνα αστυνομικών, ο 35χρονος, γεννηθείς στη Γερμανία, συνελήφθη στις 22 
Φεβρουαρίου, στην Τούμπα, καθώς σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Έ-
νταλμα Σύλληψης από τις Γερμανικές Αρχές για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και 
ψυχοτρόπων ουσιών. 

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τα τρία διαμερίσματα του 
συλληφθέντα, στην Βέροια, το Μακροχώρι και το Ριζάρι. Χθες το πρωί, αστυνομικοί 
πραγματοποιήθηκαν έρευνες παρουσία Δικαστικής Αρχής, στις τρεις οικίες του 35χρο-
νου, ο οποίος βρίσκεται ήδη κρατούμενος σε Γενικό Κατάστημα Κράτησης της χώρας, 
όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

Πιστόλι με αλλοιωμένο αριθμό, πιστόλι κρότου, 118 φυσίγγια διαφόρων διαμετρη-
μάτων, 29 γεμιστήρες, 2 σιγαστήρες, 17 αναδιπλούμενα μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενα 
μαχαίρια σε μορφή πιστωτικής κάρτας, 8 γκλοπ, 7 χειροφυλακτήρες επαναληπτικών 
καραμπίνων, 2 πτυσσόμενα κοντάκια, 2 υποφυλακτήρες σκανδάλης, 3 αορτήρες, ένα 
τσεκούρι, 2 ολοπρόσωπες κουκούλες (full face), αλεξίσφαιρο γιλέκο και μία περούκα. 

Επιπλέον οι αστυνομικοί εντόπισαν ελαστική μάσκα μεταμφίεσης προσώπου, πλα-
στά ταξιδιωτικά έγγραφα με διαφορετικά στοιχεία κατόχου και φωτογραφίες του συλλη-
φθέντα και 48 κάρτες σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι σε μία από τις κατοικίες λειτουργούσε κύκλωμα 
καταγραφής εικόνας και ήχου που κατέγραφε δημόσιο χώρο. Η δικογραφία που 
σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Βέροιας.

  
Πηγή: thestival.gr
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35χρονος είχε τρία διαμερίσματα 
σε Βέροια, Μακροχώρι και Ριζάρι 
Πέλλας γεμάτα όπλα και οπλισμό

Συνελήφθη μετά 
από ενδελεχή αστυνομική έρευνα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Νέο Δ.Σ. με επανεκλογή 
του Χαρ. Γκόγκα

Τα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία  εκλέχτηκαν, για μία 
τριετία, από τις αρχαιρεσίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
στις 4 Μαρτίου 2018, συγκροτήθηκαν σε σώμα, ως εξής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκόγκας Χαράλαμπος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσιλογιάννη Μαγδαληνή (Λίνα)
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τοπολτζίκης Αργύριος
ΤΑΜΙΑΣ: Καβαργύρη Ευθυμία (Έφη)
ΕΦΟΡΟΣ: Καραμπεΐδου Μαγδαληνή (Μάγδα)
ΜΕΛΟΣ: Μάλλιος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ: Σοφρόνωφ Ιωάννα
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ίτσκος Πέτρος
ΜΕΛΟΣ: Ραφτόπουλος Αντώνιος
ΜΕΛΟΣ: Κακαβέλας Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Π.Σ.
Γκόγκας Χαράλαμπος
Καραμπεΐδου Μαγδαληνή (Μάγδα)
Καβαργύρη Ευθυμία (Έφη)
Σοφρόνωφ Ιωάννα

  Το 1ο και το 2ο βραβείο σε 
αγώνες λόγου απέσπασε το 

2ο Γυμνάσιο Νάουσας

Οι μαθήτριες του 2ου  Γυμνασίου Νάουσας  Α-
ναστασία Καρανάτσιου και Στέλλα  Καπνιστή απέ-
σπασαν το 1ο και το 2ο βραβείο αντίστοιχα, στους 
Αγώνες Αυθόρμητου Λόγου του Νομού Ημαθίας. 
Υπεύθυνη για την προετοιμασία των παιδιών ήταν η 
φιλόλογος Μαρία Ζησιμάνου και συνοδός ο φιλόλο-
γος Μιχάλης Ελευθεριάδης. Οι αγώνες διοργανώθη-
καν από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας και 
πραγματοποιήθηκαν στη Βέροια τη Δευτέρα 5/3/2018 
. Τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν 
βράβευσε η δ/ντρια Δ.Δ.Ε. , Αν. Μαυρίδου. 

Η ομάδα ρομποτικής του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου στο Δήμαρχο Βέροιας
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο 
στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά 
το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο 
τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενί-
σχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 
8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 
83 00 02 00 10 00 0 70 2. Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  
GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6980 683443.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων  Νησίου Ημα-
θίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου και πατέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Κυριώτισσας Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ
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

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών 

κατανυκτικών ακο-
λουθιών της Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής, 
ή Ιερά μας Μητρό-
πολη λαμβάνει ειδι-
κή μέριμνα γιά τους 
πιστούς πού λόγω 
άλλων επαγγελματι-
κών ή οικογενειακών 
υποχρεώσεων δεν 
μπορούν νά παρα-
κολουθήσουν την 
ακολουθία τών Χαι-
ρετισμών της Ύπε-
ραγίας Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή 
τελείται δεύτερη ακο-
λουθία τών Χαιρετι-
σμών (ώρα έναρξης 
9 μ.μ.) στους παρα-
κάτω Ιερούς Ναούς 
τής Βέροιας:

- Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου

- Αγίων Αναργύ-
ρων

- Αγίου Σάββα 
Κυριωτίσσης

- Παναγίας Χαβια-
ρά (ενορίας Υπαπα-
ντής)

- Παναγίας Δεξιάς 
(ενορίας Αγίου Γεωρ-
γίου)

-  Αγίας Παρα -
σκευής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέ-
ρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτι-
σης (ΑμεΑ)       « Τα Παιδιά της Άνοιξης » και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν θερμά: 

-Την εταιρεία ΓΑΛΙΚΑ, Γ. ΥΙΟΙ Ο.Ε. Χονδρικό εμπόριο 
κρέατος και προϊόντων κρέατος, για την προσφορά κρεά-
των για τις ανάγκες του κέντρου.

-Φούρνος από το Πλατύ για την προσφορά ψωμιού για 
τη διατροφή των ωφελουμένων.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για την προσφο-
ρά αυγών για τη διατροφή των ωφελουμένων.

-Το κατάστημα Popis Collection της κας Πόπης Καπα-
τζά για την προσφορά πρωινού προς τους ωφελούμενους 
του ΚΔΗΦ εν όψει των εγκαινίων της νέας της επιχείρησης. 
Της ευχόμαστε ολόψυχα ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ με ΥΓΕΙΑ.

-Τον κύριο Τόλη Οικονομόπουλο από την Αλεξάνδρεια 
για την προσφορά κρεάτων για τις ανάγκες του κέντρου, 
εις μνήμη της αδελφή του Οικονομοπούλου Ελένης.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για χρηματική 
δωρεά προς το Κέντρο εις μνήμη της μητέρας του.

-Ανώνυμη οικογένεια από την Αλεξάνδρεια για χρημα-
τική δωρεά προς το Κέντρο εις μνήμη προσφιλούς προ-
σώπου.

-Την κα Μπέκα Νίκη για χρηματική δωρεά προς το Κέ-
ντρο εις μνήμη Μπέκα Ευγενίας.

Ο Θεός να τους αναπαύσει.
ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Κατανυκτικοί Εσπερινοί
Την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών 11 Μαρτίου στις 6 το 

απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό που θα τελε-
σθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βέροι-
ας, θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
κ. Παντελεήμων. 

Ομιλητής θα είναι ο οσιολογιώτατος Ιερομόναχος 
Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα: «Η σημασία των πει-
ρασμών στη ζωή μας».

Ευχαριστήριο του 
Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Ο Ομιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί:
-Την κ. Ζουμπώδη Αναστασία για τη δωρεά των 50 

ευρώ στη μνήμη των γονέων και αδελφών.
-Την κ. Κελεπούρη Τασούλα για τη δωρεά των 50 

ευρώ ως οικονομική ενίσχυση του Ομίλου μας.
-Την κ. Καίτη Γαλλίκα και τα παιδιά της για τη δωρεά 

των 50 ευρώ στη μνήμη του Αστερίου Κουκούδη αντί 
στεφάνου.

-Την κ. Λ.Σ. για τη δωρεά των 100 ευρώ στη μνήμη 
των γονέων της και της κόρης της.

Το Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε  χθες 
Παρασκευή 9 Μαρτί-
ου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας η Σοφία Α-
ραπίδου σε ηλικία 97 
ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρα-

σκευή 9 Μαρτίου 2018 από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας ο Κων/νος Χουδα-
βερδόγλου σε ηλικία 75 ε-
τών.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάβ-

βατο 10 Μαρτίου 2018 στις 
12.00 το μεσημέρι από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου στην 
Ραχιά Ημαθίας ο Θεμιστο-
κλής Δαμιανίδης του Χρι-
στόφορου σε ηλικία 81 ετών.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος:
Το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-

τήσει στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Ναό Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης όπου εν συνεχεία 
θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αρτέμιος Γρηγοριάτης με 
θέμα : « Η σημασία του Σταυρού στην ζωή μας ».

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 10 Μαρτίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας. Στο τέλος θα τελέσει το μνημόσυνο 
της αειμνήστου ευεργέτιδος του Ιερού Ναού Ευδοξίας 
Μαλακούση.

Την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομι-
λήσει ο ιερομόναχος π. Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα : 
« Η σημασία των πειρασμών στην ζωή μας».



Του Ιερέως:
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Πριν αναπτύξω το 
σημερινό μου θέμα, 
φίλοι αναγνώστες, θα 
σας διηγηθώ κάτι σχε-
τικό, που άκουσα ο ί-
διος.

Στη γιορτή του «Ο-
μίλου Προστασίας Απόρου Παιδιού», κά-
ποιος… «μεγάλος»… ομιλητής, είπε, μεταξύ 

άλλων, και το εξής αμίμητο:
«… αρκεί να σκεφθούμε έναν φοβερό 

ποταμό για τα παιδιά, τον Τιβέριο (;) όπου 
οι αρχαίο Ρωμαίοι πετούσαν τα ανήμπορα 
παιδιά…».

Όπως γνωρίζετε, ο ποταμός ήταν ο Τί-
βερις. Τιβέριος ήταν ο Ρωμαίος αυτοκράτο-
ρας…

Χρόνια (πενήντα πέντε) με βασανίζει, φί-
λοι αναγνώστες, μια περίεργη σκέψη για 
τους ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι, 
εκ των πραγμάτων, να έχουν αφεντικό. (Σι-
γά την είδηση: Λες και υπάρχουν άνθρωποι 

χωρίς αφεντικό). Τέλος πάντων. 
Εξαιρούνται οι αρκούμενοι στα α-
πολύτως αναγκαία για τη ζωή.

Σκέφτομαι, λοιπόν, αυτούς 
τους φιλόδοξους και αδηφάγους 
κερδομανείς. Πώς αντέχουν το 
ποδοπάτημα που τους κάνει ο 
αφέντης; Ή μήπως ποδοπατάνε 
μόνοι τους τον εαυτό τους, πριν 
χρειαστεί να το κάνει το αφεντικό;

Ψάχνοντας το ζήτημα, έχω κά-
νει ένα διαχωρισμό αυτών των 
δουλόφρονων σε δύο κατηγορίες. 
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 
αυτούς που δεν διαφοροποιού-
νται από τα αθώα προβατάκια. 
Γι’ αυτούς δεν τίθεται θέμα. Ό,τι 
πει το αφεντικό είναι ευλογημένο 
και αξιολάτρευτο. Και εκτελεστέο 
αμελλητί! (Και θυμάμαι, τώρα που 
είπα αμελλητί, έναν 
ημιμαθή και φαντα-
σμένο! Ημιμαθείς εί-
μαστε όλοι! Η πληγή, 
όμως, είναι οι φαντα-
σμένοι! Κάποιο έγ-
γραφο, σε κάποια υ-
πηρεσία, είχε την έν-
δειξη: αμελλητί! Και 
την εντολή του προ-
ϊσταμένου προς τον 
αρμόδιο υπάλληλο 
να διεκπεραιώσει α-
μέσως το έγγραφο, ο 
υπάλληλος αντέτεινε: 
Μα δεν υπάρχει λό-
γος να βιαστούμε κύ-
ριε προϊστάμενε! Δεν 
βλέπετε που γράφει: 
αμελλητί;...). Ας είναι. 
Η κατηγορία αυτών 
των ανθρώπων έχει 
ασφαλιστικές δικλεί-
δες δοσμένες από τη 
φύση, που προνοεί.

Το μεγάλο δράμα, 
όμως, είναι με την κα-
τηγορία των ευφυών 
και συνάμα δούλων! 
Τί θα γινόταν, λόγου 
χάρη, σε περίπτωση 
σαν την προηγούμε-
νη, αν ο προϊστάμε-
νος ήταν ο ημιμαθής 
φαντασμένος και ο 
υφιστάμενος ήταν ο 
γνώστης; Θα τολμού-
σε ο υφιστάμενος να 
αρθρώσει λέξη και να 
πει ότι ο προϊστάμε-
νος έχει μεσάνυχτα; 
Αμφίβολο! Και καλά 
αυτό! Ίσως, με πλά-
γιο τρόπο να επι-
χειρούσε να πει τη 
σωστή γνώμη ο υφι-
στάμενος. Και ο «με-
γάλος», με κάποιο τέ-
χνασμα θα προσπα-

θούσε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα!
Τί θα γινόταν, όμως, σε μία περίπτωση 

ας πούμε διάστασης απόψεων για τον… 
πόλεμο στο Ιράκ; Πόσο θα τολμούσε ο υφι-
στάμενος να πει ότι αυτό ήταν φρικτό έγκλη-
μα; Εγώ, δυστυχώς, δεν έχω την ελάχιστη 
αμφιβολία ότι όλοι οι ματαιόδοξοι και κερ-
δομανείς υφιστάμενοι, κάθε κατηγορίας και 
θέσης, δεν έχουν σε καμία περίπτωση τέτοια 
ηθικά διλήμματα! Πιστεύω ότι ισοπεδώνονται 
πριν καν το αφεντικό εκφράσει την ανάλογη 
επιθυμία! Άλλωστε, η ύπατη αρετή των ευ-
τελών δούλων -ων ουκ έστι αριθμός – είναι 
ακριβώς, αυτή: να προμαντεύουν τις μύχιες 
επιθυμίες του αφέντη και να σπεύδουν να τις 
ικανοποιούν, ξαφνιάζοντας και τον ίδιο τον 
αφέντη, που θα τους επιβραβεύσει με κά-
ποιο κατάλληλο, για την περίσταση, βραβείο 
τύπου «Μπράβο! Είσαι αχτύπητος!».

Βέβαια, το δράμα των έτσι βραβευόμε-
νων, το διαισθάνομαι! Όσο να ‘ναι, κάτι θα 
καίει μέσα τους! Από κει, όμως, μέχρι την 
άλλη άποψη, που επιμένει να ισχυρίζεται ότι 
υπάρχουν σήμερα ελεύθεροι υπάλληλοι, το 
χάσμα είναι τεράστιο, και άρα αγεφύρωτο! 
Βέβαια, για «στάχτη στα μάτια» αφελών κα-
τασκευάζονται κάποια εντυπωσιακά τερτίπια, 
για παλιά κατανάλωση, όπου «συγκρούο-
νται» αφέντες και υπάλληλοι «υψηλών» προ-
διαγραφών!».

Αλλά αυτό που βλέπουμε -όσοι αφελείς!- 
είναι το τυρί. Η φάκα είναι αθέατη, στο πα-
ρασκήνιο!
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Όνειρα 
μεταξεταστέα…

Τα λόγια  που ξέχασα στα ράφια της κουζίνας,
στις  τζαμαρίες του φθινοπώρου, 
τότε που είπα,
φεύγω τώρα…. 
ίσως να τα θυμηθώ στην αμαξοστοιχία  
που μεταφέρει τα όνειρα,
που πηγαίνει βόλτα τους καημούς 
και τους σεμνούς μου πόθους. 

Σκεφτόμουν έπειτα, 
πως μέσα σε τόση ταραχή 
άφηνα αδέσποτες τις λέξεις να «ξεναγούν» 
την λύπη
σε αποθήκες «φοβισμένων» ποιημάτων.
 
Έτσι ταξίδευα, 
με τις ειδήσεις των εφημερίδων,
τότε που γράφαν
για τον αυτοεγκλισμό της ύπαρξης
που φώναζε απεγνωσμένα, 
«βοήθειαααααα…. με κλέβουν οι φωτογραφίες μου!»

Ξαναδιάβασα 
πολλές φορές τις σωφρονιστικές οδηγίες έκτοτε: 

Mην κρύβεσαι στη σκιά σου!
Mην εξαγριώνεσαι
Mην ουρλιάζεις
Μη μελαγχολείς,
Μην ταράζεσαι,
Μην γκρεμίζεσαι,
Μην αναστενάζεις 

πάψε να  χαϊδεύεις τα ΑΜΗΝ και τα ΗΜΑΡΤΟΝ,
έχουν ακόμη τόσα να σου πουν και να σου
μάθουν τα Όνειρα! 

. Γιάννης Ναζλίδης

Ύπατη αρετή 
των ευτελών δούλων

Συγχαρητήριο 
για το 1ο βραβείο

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας κέρδισαν το 1ο 
Βραβείο με τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα υπο την 
αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας «Κύ-
προς, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες» στη 
κατηγορία «Δημιουργία - σχεδιασμός Αφίσας», με θέμα 
«Χτίζουμε γέφυρες για τους νέους».

Γέφυρες που μας φέρνουν πιο κοντά, που εκμηδενί-
ζουν τις αποστάσεις.

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας και στην εκπαιδευ-
τικό κ Γεωργιάδου Μαρία.

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
του Κων/νου και της Μαρίας, το 
γένος Κακιρδάκη, που γεννήθηκε 
στη Φυτειά Ημαθίας και κατοικεί 
στη Βέροια και η LOPEZ SALOME 
του Vicente και της Remonita, το 
γένος Giduguio, που γεννήθηκε 

στο Cambatong, Hinatuan, Surigao del Sur Φι-
λιππίνων και κατοικεί στο Buenavista Φιλιππίνων, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στο Calingao Φιλιππίνων.



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
Όταν τη δεκαετία του 

1980 υπηρετούσα στη 
Γερμανία, πριν ακόμη 
καταρρεύσει το χάρτινο 
οικοδόμημα του  Υπαρ-
κτού Σοσιαλισμού και 

η Ευρώπη, η κοιτίδα του πολιτισμού, ήταν 
διαχωρισμένη σε εχθρικώς διακείμενα μεταξύ 
τους στρατόπεδα , επισκέφτηκα με τους συ-
ναδέλφους  μου το Ανατολικό Βερολίνο. Δε θα 
αναφερθώ στις απάνθρωπες συνθήκες συ-
μπεριφοράς του καθεστώτος αλλά σε  ένα γε-
γονός που ζήσαμε κατά την επίσκεψή μας σε 
ένα μεγάλο ιστορικό μουσείο. Φαντάστηκα ότι 
στο μουσείο θα βλέπαμε αρχαία ευρήματα α-
πό τη Γερμανική ιστορία. Η έκπληξή μας ήταν 
όταν είδαμε ότι η πλειοψηφία των εκθεμάτων 
ήταν ελληνικής προέλευσης. Ήταν αρχαιολο-
γικά ευρήματα από την Πέργαμο της Μ. Α . 
Στους τοίχους μιας πελώριας αίθουσας στις 
διαστάσεις ενός αρχαίου ναού, υπήρχαν ανά-
γλυφες παραστάσεις από την ελληνική μυθο-
λογία. Χαρακτηριστική ήταν στη  Β. πλευρά τη 
ζωφόρου του Βωμού του Διός  η παράσταση 
της μάχης της Νύκτας με τους Γίγαντες ενώ 
Σε άλλη πλευρά του τοίχου της διπλανής αί-
θουσας θαυμάσαμε αναπαράσταση  από την 
Ακρόπολη της Περγάμου.  Η ξεναγός ήταν μια 
γυναίκα ορισμένη από το καθεστώς του Α. Βε-
ρολίνου. Μιλούσε συνέχεια για τις ανάγλυφες 
παραστάσεις  της Περγάμου. Δεν ανάφερε 
για αρκετή ώρα που μιλούσε για την εθνική 
ταυτότητα των αγαλμάτων παρά συνέχιζε να 
αναφέρεται στους κατοίκους της Περγάμου. 
Παρακάλεσα ένα γερμανομαθή συνάδερφο να 
κάνει τη σχετική ερώτηση με την παρατήρηση 
ότι τα αγάλματα πρόδιδαν με τις ελληνικές 
επιγραφές την καταγωγή τους . Δε δίστασε 
να μας απαντήσει αμέσως όταν αντιλήφθηκε 
ότι πρόκειται για Έλληνες προς ικανοποίηση 
όλων μας  ότι ήταν ελληνικά  Συνέχισε όμως 
και μας απάντησε  και τον τρόπο  που βρέ-
θηκαν στο μουσείο του Βερολίνου. Η ιστορία 
που ακούσαμε ήταν αληθινή και συγκλονιστι-
κή. Θα την μεταφέρω όπως την κατέγραψα 
τότε στο ημερολόγιό μου. 

Ήταν, διηγείται, το έτος 1913. Η Γερμανία 
τότε είχε αναλάβει την κατασκευή σιδηροδρο-
μικής γραμμής από Κωνσταντινούπολη για να 
φτάσει μέχρι τη Δαμασκό της Συρίας. Έτσι θα 
μπορούσε η Γερμανία να έχει πρόσβαση στα 
κράτη της Ανατολής. Είχαν μεταβεί για τον 
σκοπό αυτό επιστημονικό προσωπικό από 
τη Γερμανία και με εργάτες από την Τουρκία 
άρχισαν οι εργασίες. Δεν ήταν πολύ μακριά 
αλλά κάπου εκεί στην περιοχή  της Περγά-
μου. Προφανώς οι Γερμανοί προέβλεπαν τον 
επικείμενο Α. Π. Πόλεμο και ήθελαν νε έχουν 
πρόσβαση στα πετρέλαια της Συρίας. Τώ-
ρα υποψιαζόμαστε και για τα πιθανά αίτια 
για το σημερινό πόλεμο. Συνεχίζει η ξενα-
γός. Κάποια μέρα οι Γερμανοί επιστήμονες 
είδαν καπνούς πολλούς  σε κάποια απόσταση 
να γεμίσουν την ατμόσφαιρα και ανεβαίνουν 
στον ουρανό. Δεν έχασαν την ευκαιρία και 
έκαναν επιτόπια αυτοψία. Συγκλονίστηκαν 
και παρατηρούσαν ο ένας τον άλλο. Ήταν μια 
υψικάμινος που παρήγαγε ασβέστη. Ως υλικό 
χρησιμοποιούσαν αγάλματα της αρχαιότητος. 
Ευτυχώς κατάστρεψαν πολύ λίγα. Τους πα-
ρακάλεσαν να σταματήσουν και αφού πληρώ-

θηκαν γενναιόδωρα για αυτά που δεν κάηκαν 
υπέδειξαν το μέρος από εκεί που τα παρα-
λάμβαναν. Ήταν ο ναός της θεάς Αθηνάς, το 
ανάκτορο του Αττάλου και ο βωμός του Διός, 
Ύστερα από τις σχετικές διαβουλεύσεις  όλα 
τα αγάλματα μαζί και με τους κίονες ,που δεν 
καταστράφηκαν, μεταφέρθηκαν στη Γερμανία 
και στο μουσείο που είμαστε.  Η οργή μας 
μετατράπηκε σε συναίσθημα ευγνωμοσύνης. 
Φύγαμε με παράξενα συναισθήματα  αφού 
την ευχαριστήσαμε. 

Ένα ακόμα παρόμοιο περιστατικό. Όταν 
επισκέφτηκα κατά τη μετάβασή μου στην 
Τουρκία  κάποιο μουσείο κοντά  στην Κων-
σταντινούπολη(?) ο ξεναγός(AXMET από την 
περιοχή της Ξάνθης) μας μιλούσε με θαυ-
μάσια τα ελληνικά του για τα εκθέματα που 
προέρχονταν από την πόλη της Εφέσου, αρ-
χαία πόλη απέναντι από τη Σάμο. Ο ξεναγός 
μας μιλούσε για τους κατοίκους της Εφέσου. 
Εδώ ήταν η γλώσσα μου και δεν περίμενα να 
πολύ τον διακόψω, αφού δεν μας αναφέρεται  
για την εθνική ταυτότητα των μνημείων. Του 
υπέδειξα  τις ελληνικές επιγραφές τις οποίες 
διάβασε ο ίδιος. Στη συνέχεια παρακάλεσα 
τον Αχμετ να μου επιτρέψει να συνεχίσω εγώ 
την ξενάγηση κάτι που έκανα και στην Αγία 
Σοφία.  Τα ευρήματα ήταν από τον ναό της 
αρχαιότητας προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδος. 
Η Έφεσος φημίζεται και για τα πολλά ρωμαϊ-
κά της ευρήματα.

   Με άλλα λόγια οι Τούρκοι δεν έχουν πο-
λιτισμό.  Προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτι-
στικά με τον Αρχαίο- Βυζαντινό πολιτισμό. Και 
αυτό δεν είναι υπερβολή.  « Η Τουρκία σήμε-
ρα αμφισβητεί την Ελληνικότητα του Βυζαντί-
ου. Οικειοποιείται το Βυζάντιο και γενικά τον 
πολιτισμό κάθε περιόδου ο οποίος γεννήθηκε 
στη γη αυτή ανεξάρτητα από την ταυτότητά 
του». 1

 Αυτές τις μέρες διάβασα ότι με πρωτοβου-
λία του δημάρχου της Κρώμνης στον Πόντο 
επισκευάζουν το Μοναστήρι του Αγίου Ιω-
άννου του Βαζελώνος της Τουρκία. Ο λόγος 
είναιοικονομικός. 

   Μ ε άλλα λόγια η Τουρκία προσπαθεί 
να κρύψει την πνευματική της πενία. Αυτό 
λέγεται κλοπή ξένης πνευματικής περιουσί-
ας.  Χρόνια ολόκληρα  ζούσαν με τις λείες και 
τις λεηλασίες των πολέμων. Δεν γνωρίζουν 
τον τρόπο να διαχειριστούν την ειρήνη και 
να ζήσουν με τους άλλους λαούς. Ακόμα και 
σήμερα αυτό που σκέφτονται είναι η επανα-
σύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 
να επαναλαμβάνουν αυτό που ξέρουν καλά.  

Η νοοτροπία μας ως λαός  να αποφεύγου-
με τον κίνδυνο του πολέμου επειδή τον υπο-
τιμάμαι τον προκαλούμε να μας επισκεφθεί.. 
Αυτό μας θυμίζει ο τραγωδός της αρχαιότητας 
Ευριπίδης. Φαίνεται ότι αυτό μας επηρεάζει 
αρνητικά μέχρι σήμερα. Ένας άλλος ρήτορας, 
ο Δημοσθένης ,της ίδιας περίπου εποχής μάς 
θυμίζει ότι: «Πόλεμος ένδοξος ,ειρήνης αι-
σχράς, αιρετότερος» Ένας ένδοξος πόλεμος 
είναι προτιμότερος από μια οδυνηρή ειρήνη. 
Γι αυτό και όλοι μας οι πόλεμοι είναι αμυντι-
κοί. « Οι Τούρκοι έχουν διαβεί προ πολλού 
το κατώφλι του πολέμου.  Οι συνεχόμενες 
προκλήσεις τους στην Κύπρο στα νησιά  μας  
και στον Έβρο δεν μας αφήνουν αμφιβολίες 
για τις προθέσεις τους. Να είμαστε έτοιμοι σε 
πόλεμο με τη γείτονα, στη θεωρία και στην 
πράξη». 2

1.Πόντος. Παρ.Παπαδοπούλου-Συμεωνί-
ου.  Σελ. 47 Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη

2. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ το  Γ. Μούρτου 
σελ.15 εκδόσεις Τροχαλία

8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΣ ΤΩΝ 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΡΑΤΩΝ

 

 «Ο κίνδυνος έρχεται ταχύτερα 
όταν περιφρονείται» Ευριπίδης

10-11 MAΡΤΙΟΥ 2018

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ1918-2018

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

Γράφει ο 
Παύλος Πυρινός

Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ  1933-1935

ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
 ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1933

Ο Τοπικός Έφορος 
Προσκόπων Βέροιας και 

το Επιτελείο του, στα τρία χρόνια που πέρασαν 
από την επανίδρυσή του, πήραν τέτοια μέτρα που 
να βοηθήσουν την σωματική διάπλαση αλλά προ-
παντός να μορφώσουν και να αναπτύξουν ηθικό 
πνευματικά τους τους προσκόπους, ώστε να είναι 
έτοιμοι “κατά” την προσκοπική υπόσχεση τους, 
εκτελούν το καθήκον τους προς το θεό και την 
πατρίδα, να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη και να 
εφαρμόζουν πίστη το νόμο των προσκόπων.

Η προσπάθεια αυτή, ανηφορική και δύσκολη 
στην εφαρμογή της, παρ’ όλα την αρχική από 
άγνοια αδιαφορία, μέρους της κοινωνίας της Βέ-
ροιας, προσέλκυσε όμως σοβαρά την προσοχή 
ορισμένων, όπως του Διοικητικού της Χ Μεραρχίας 
Γεωργίου Μαυροσκώτη που ποικιλότροπα την ενί-
σχυσε ηθικά και οικονομικά.

Για την καλύτερη επιτυχία των σκοπών της, η 
Τοπική Εφορεία 
χρησ ιμοπο ίη -
σε, κατευθείαν 
εγκρίσεως Δι-
οικητή του Χ 
Μεραρχίας Γε-
ωργίου Μαυρο-
σκώτη αξιωμα-
τικού όπως τον 
ανθ/γό Μιχαήλ 
Κοντογεωργά-
κη, εκπαιδευτή 
γυμναστικής και 
ασκήσεων και 
τον ανθ/γό Νι-
κόλαου Πετσίλα, 
εκπαιδευτή του 
μαθήματος της 
τοπογραφίας.

Ακόμη χρη-
σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι 
επίλεκτα μέλη 
της κοινωνίας 
Βέροιας, όπως τον Κωνσταντίνο Χρόνη, διδάκτορα 
Θεολογίας, το βασίλειο Σιδέρη, ιατρό, και τον Νικό-
λαο Λιόλιο, εμόθυρο.

Για την καλύτερη αναδιοργάνωση της Τοπικής 
Εφορείας, ο τοπικός Έφορος τοποθέτησε τους 
ανώτερους ως εξής:

α)Κωνσταντίνο Χρόνη, διοικητή 1ης Ομάδας
β)Βασίλειο Σιδέρη, διοικητή 2ης Ομάδας
γ)Ανθ/γό Νικόλαο Πετσίλα, εκπαιδευτή του μα-

θήματος της τοπογραφίας 
δ) Ανθ/γό Μιχάλη Κοντογεωργάκη, εκπαιδευτή 

γυμναστικής και 
ε) Νικόλαο Λιόλιο, διευθυντή γραφείων της το-

πικής εφορείας
Προγραμματιστήκανε οι βαθμοφόροι και πρό-

σκοποι και των δύο ομάδων να συγκεντρώσουν 
στην Τοπική Εφορεία κάθε Τρίτη, Πέμπτη ως Σάβ-
βατο στις 18:30 και κάθε Κυριακή στις 13:45.

Στις συγκεντρώσεις αυτές διδάσκονταν υγιεινή, 
προσκοπική ιδεολογία τοπογραφία και ασκήσεις 
υπαίθριες, αντίστοιχα από τους: Βασίλειο Σιδέρη, 
Κωνσταντίνο Χρόνη, Νικόλαο Πετσίλα και Μιχάλη 
Κοντογεωργάκη.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ

1η Ομάδα
Προσωρινός διοικητής: Χαράλαμπος Θωμαϊδης
Ενωμοτάρχες-Υπενωματάρχες: 8
Πρόσκοποι: 31 
2η Ομάδα 
Διοικητής: Υπαρχηγός Δημήτριος Παπαδόπου-

λος 
Ενωματάρχες-Υπενωματάρχες: 8

Πρόσκοποι: 26
 Σύνολο Βαθμοφόρων και Προσκόπων = 75

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Στις 19 Μαρτίου 1933 όλη η δύναμη της Τοπι-
κής Εφορείας πήρε μέρος στο επίσημο μνημόσυνο 
γι’ αυτούς που έπεσαν στους πολέμους.

Την επίσημη ομιλία στο ναό για τους νεκρούς 
του πολέμου έκανε ο Πρόεδρος των Τ.Π.  Κωνστα-
ντίνου Ζανετόπουλος.

Ο υπενωματάρχης Αλέξανδρος Μάντσης κα-
τέθεσε δάφνινο στεφάνι εκ μέρους της Τοπικής 
Εφορείας και εκφώνησε λογίδριο κατάλληλο για 
την περίπτωση.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ, ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΩΝ 
ΕΝΩΠΟΙΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΕΙΑΣ

Ημερήσια Διαταγή 22/8-6-1933 Τοπικού Εφό-
ρου Βέροιας, όψει του βιβλίου δανεισμών βιβλια-
ρίων της Τ.Ε., τον Υπενωματάρχη Κωνσταντίνου 
Τσίκη ενώπιον της Τ.Ε., διότη ούτος, ως εμφανίζε-
ται εκ τα βιβλίου του, επιμελούς, βουλήσει, μεθοδι-
κώς και σταθερός επιδιώκει την ηθικό πνευματική 
κατάρτισίν του και δια της μελέτης των σινιστωμέ-
νων και της Τ.Ε., βιβλίων.

Ο Υπενωματάρχης Τσίκης εργαζόμενος σύμφο-
νως προς τους πόθους και της έμπνευσης της Τ.Ε. 
θα ανεβεί ο πολιτισμός εκείνος μαργαρίτης, στις θα 
τιμήσει ε αυτόν, την οικογένεια και το έργον μας.

Ο τοπικός Έφορος 
Γ. Γουδής

       Συνεχίζεται



Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Έρευνες επί ερευνών διεξάγονται σε παγκόσμιο επίπεδο από όλες σχεδόν τις 
ειδικότητες σε ότι αφορά την επίδραση της μουσικής στην ανθρώπινη ύπαρξη. 
Γιατροί, εκπαιδευτικοί, μουσικοί, έχουν γράψει εκατοντάδες άρθρα αναφορικά με το 
θέμα. Alzheimer, προγεννετική νευρωνική ανάπτυξη, παιδικό άσθμα και αναπνευ-
στικά προβλήματα, κατάθλιψη, διαχείριση του πόνου, ανάπτυξη λόγου, τόνωση 
της αυτοπεποίθησης, μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμός και άλλα σύνδρομα είναι κά-
ποιοι από τους τομείς που η μουσική συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο και μπορεί 

να αλλάξει τον τρόπο σκέψης αλλά και την ποιότητα ζωής μας.
Ο άνθρωπος είναι μουσικό ον. Γεννιόμαστε μέσα από τη μουσική. Σαν μουσική επεξεργάζεται ο εγκέ-

φαλος του μωρού το κάθε ηχητικό ερέθισμα που λαμβάνει πριν ακόμη τη γέννησή του. Σαν τραγούδι α-
ναγνωρίζει το βρέφος τη φωνή της μητέρας του. Αλλά και η ίδια του μιλάει υποσυνείδητα με την πιο τρυ-
φερή και μελωδική φωνή της. 
Η καρδιά και η αναπνοή μας 
λειτουργούν αρμονικά επάνω 
σε ρυθμικά μοτίβα. Η πρώτη 
και φυσική επικοινωνία του αν-
θρώπου είναι το τραγούδι. Και 
η πιο απλή μορφή έκφρασης 
συναισθημάτων ειδικά για τα 
παιδιά είναι το τραγούδι μέσα 
από το παιχνίδι τους. Και ό-
μως αυτή η διαδικασία γίνεται 
όλο και πιο επίπονη, όλο και 
πιο δύσκολη ψυχολογικά όσο 
μεγαλώνουμε. Και αυτό γιατί 
αρχίζουν και μπαίνουν τα ό-
ρια. Τα όρια από το σχολείο, 
το οικογενειακό ή το κοινωνικό 
περιβάλλον, τα όρια από τους 
ίδιους τους μουσικούς. Και η 
φράση... “Δεν έχω καλή φωνή. 
Δεν ξέρω να τραγουδάω.” 

Η μουσική πλέον έχει ανα-
χθεί σε επιστήμη, και όχι πά-
ντα με την έννοια που μπορεί 
να βοηθήσει στην εξέλιξη της 
ουσίας της μουσικής. Και εδώ 
οι γνώμες διίστανται. Χιλιάδες 
μουσικοί, τραγουδιστές και χο-
ρωδοί κοπιάζουν ατέλειωτες 
ώρες σε πρόβες, σε αίθουσες 
ωδείων, πίσω από κλειστές 
πόρτες. Δεκάδες μαέστροι θέ-
λουν να αναδείξουν τη δου-
λειά τους δίνοντας στο κοινό 
το τέλειο αποτέλεσμα, με τις 
πιο άψογες φωνές και την εκτέλεση του κομματιού, προσεγμένο μέχρι την παραμικρή του λεπτομέρεια 
στην κάθε νότα, το κάθε γύρισμα και τον κάθε χρωματισμό, θέλοντας παράλληλα να δείξουν το είναι 
τους και τον κάθε μικρό πιθανόν εγωισμό τους. Ίσως και έτσι πρέπει να είναι! Μόνο με σκληρή δουλειά 
και πλήρη αφοσίωση, μπορεί να υπάρχει ένα άρτιο αποτέλεσμα για να αναδειχθεί τελικά το μεγαλείο της 
μουσικής και να απογειωθεί το πνεύμα μας σε κάθε επίπεδο.

Εγώ θα σταθώ όμως στις φωνές πίσω από τα φώτα. Θα σταθώ στις φωνές που δεν κατάφεραν να 
μπουν σε κάποιο μουσικό σχήμα ή χορωδία. Τις φωνές εκείνες που δεν είχαν το ταλέντο που απαιτείται 
από τους μαέστρους και τους δασκάλους της μουσικής. Που στα αφτιά των εμπειρογνωμόνων ακούγεται 

η πλήρης παραφωνία. Ίσως δεν είμαστε 
πλασμένοι όλοι να τραγουδάμε. Ίσως και 
όχι. Αν αναλογιστούμε όμως πόσα παιδικά 
χαμόγελα έχουν σβήσει με μια τόσο απλή 
φράση. “Δεν έχεις καλή φωνή. Δεν έχεις 
ταλέντο.“ Πόση χαρά στερείται από αυτά τα 
παιδιά. Τη χαρά της δημιουργίας. Τη χαρά 
του να μοιράζεσαι. Τη χαρά του να επικοι-
νωνείς και να εκφράζεσαι. Πόση από την 
αυτοπεποίθησή τους χάνουν αυτά τα παι-
διά, που δυστυχώς δεν έχουν τη δύναμη και 
τη δυνατότητα να μας διαψεύσουν, παρά 
μόνο ελάχιστα. Το χειρότερο είναι πως την 
αποκλειστική ευθύνη την έχουμε εμείς οι 
γονείς, οι παιδαγωγοί, οι μουσικοί.

Μιλώντας πλέον έχοντας και τις τρεις αυ-
τές ιδιότητες, παρακαλώ, δώστε στα παιδιά 
ευκαιρίες να τραγουδούν. Βοηθήστε τα να 
αναπτυχθούν και να εκφραστούν όπως μό-
νο τα παιδιά ξέρουν. Δώστε τους τα εφόδια, 
ώστε να εξελιχθούν σε ώριμους και ισορρο-
πημένους ενήλικες. Τραγουδήστε και εσείς. 
Γίνετε μαζί τους παιδιά. Γιατί κανένας δεν έ-
χει το δικαίωμα να στερεί από ένα παιδί τον 
πιο απλό και φυσικό τρόπο έκφρασής του.

Γιατί πάνω από όλα πρέπει να είμαστε 
παιδαγωγοί.

Γιατί πάνω από όλα έχουμε στα χέρια 
μας παιδιά.

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. Το Αχαιμενίδη 
κάποτε χωράφι ήμουν 
και τώρα
2. του Μένιππου
 είμαι, μα και πάλι

3. θα πάω απ’ άλλον σ’ άλλον.
4. Κάποτε κείνος νόμιζε πως ήμουνα 
δικό του
5. και τώρα πάλι τούτος δω την ίδιαν
 έχει γνώμη,
6. μα εγώ δεν είμαι κανενός παρά μόνο 
της Τύχης.

ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ Ε.Α. ΙΧ, 74
1. Αγρός Αχαιμενίδου γενόμην ποτέ, 
νυν δε Μενίππου,
2. και πάλιν εξ ετέρου βήσομαι εις έτερον.
3. Και γαρ εκείνος έχειν με ποτ’ ώετο, 
και πάλιν ούτος
4. οίεται, ειμί δ’ όλως ουδενός, αλλά Τύχης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Στο αδέσποτο επίγραμμα Ε.Α. ΙΧ, 74 μιλάει 

ένας φιλοσοφημένος αγρός (ένα φιλοσοφημένο 
δηλαδή κομμάτι καλλιεργημένης γης) για τη ζωή 
του και μας λέει ότι κάποτε ανήκε σε κάποιον 
Αχαιμενίδη, ενώ τώρα, που μας μιλάει, ανήκει 
σε κάποιον Μένιππο, αλλά είναι σίγουρο ότι στο 
μέλλον θα αλλάξει και άλλους ιδιοκτήτες, διότι 
πιστεύει ότι, ως ένα κομμάτι της αιώνιας γης 
που είναι, δεν ανήκει αποκλειστικά σε κανέναν 
εφήμερο άνθρωπο κι ότι μόνο η θεά Τύχη μπο-
ρεί να ρυθμίζει το μέλλον του.

Ο Αχαιμενίδης του επιγράμματος μπορεί να 
ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος, μπορεί όμως, 
να ήταν και ο περίφημος Αχαιμενίδης, ο ιδρυ-
τής της περσικής δυναστείας των Αχαιμενιδών 
(540-330 π.Χ.) η οποία καταλύθηκε από τον 
Μέγα Αλέξανδρο, και τα περιουσιακά της στοι-
χεία άλλαξαν ποιος ξέρει πόσους ιδιοκτήτες ως 
τις μέρες μας.

Ο Μένιππος του επιγράμματος όμως δεν 
πρέπει να ταυτίζεται με τον περίφημο κυνικό 

φιλόσοφο από τα Γάδαρα της Συρίας (310-255 
π.Χ.) γιατί παρουσιάζεται ως άνθρωπος που 
νομίζει ότι ο αγρός του ανήκει, ενώ οι κυνικοί 
φιλόσοφοι αδιαφορούσαν για την ιδιοκτησία και 
ήταν οπαδοί της «έντιμης πενίας».

Αλλά δεν αποκλείεται να έγινε χρήση του 
ονόματός του από τον άγνωστο επιγραμματο-
ποιό, για να υποβληθεί έμμεσα στους αναγνώ-
στες του επιγράμματός του, ότι ο αγρός (αλλά 
και ο ίδιος ο ποιητής) ασπαζόταν τη φιλοσοφία 
των κυνικών και μάλιστα του περίφημου κυνικού 
φιλόσοφου Διογένη, ο οποίος έλεγε ότι, ενώ ο 
Τύραννος (ο κάθε άρχοντας) τρέμει συνεχώς 
επειδή φοβάται μήπως χάσει κάτι από τα πολλά 
που έχει, «ο κυνικός» δεν φοβάται απολύτως τί-
ποτε, διότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ, Ή ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΙΠΟΤΕ 
ΔΙΚΟ ΤΟΥ.

Η ΘΕΑ ΤΥΧΗ
Ο φιλοσοφημένος αγρός δηλώνει απερίφρα-

στα ότι δεν ανήκει ολοκληρωτικά σε κανέναν 
άνθρωπο παρά μόνο στη θεά Τύχη και αφήνει 
να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι που νομίζουν ή 
νόμιζαν (οίομαι και οίμαι = νομίζω, υποθέτω, 
παρατατικός ωόμην και ώμην, γ΄ προσ. ώετο=-
νόμιζε) ότι τους ανήκε, ήταν οπωσδήποτε θύμα-
τα πλάνης…

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του φιλοσοφημέ-
νου αγρού μόνο ένας απερίσκεπτος άνθρωπος 
μπορεί να λέει ότι ένα κομμάτι γης (αιώνιας( 
ανήκει σε ένα πλάσμα εφήμερο, όπως είναι  και 
ο άνθρωπος. Η πλειονότητα των αρχαίων Ελλή-
νων πίστευε ότι όλος ο πλούτος της γης βρίσκε-
ται στα χέρια της Τύχης και αυτή τον μοιράζει σ’ 
όποιους θέλει και για όσο χρονικό διάστημα της 
αρέσει, γι’ αυτό και οι αρχαίοι καλλιτέχνες την 
παρουσίασαν ως γυναίκα – μάνα που κρατούσε 
στην αγκαλιά της ως παιδάκι της τον Πλούτο, 
ενώ στο ελεύθερο χέρι της είχε το κέρας της Α-
μάλθειας, τον χορηγό όλων των αγαθών.

Η Τύχη (ως θεά ή μη) λατρευόταν πάντα 
«καθ’ υπερβολήν» σε περιόδους μεγάλων ανα-
κατατάξεων, τότε που πλούσιοι φτωχαίνουν και 
φτωχοί πλουταίνουν, όπως ήταν οι αλεξανδρινοί 
χρόνοι αλλά και οι ελληνιστικοί, ελληνορωμαϊκοί 
κ.λπ. που τους ακολούθησαν, όπως είναι και 
οι δικοί μας, οι χρόνοι που το κυνήγι της Τύχης 
τροφοδοτεί παγκοσμίως κάποιες από τις πιο 
προσοδοφόρες επιχειρήσεις.
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ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ, 
ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ

Η Ενωση Καθηγητων Αγγλικης
 Δημοσιας Εκπαιδευσης Ν. Ημαθιας 

γιόρτασε την ημερα της γυναικας
Η  Ε Κ Α Δ Ε Η 

γιόρτασε και φέ-
τος την ημέρα της 
γυναίκας χαλαρώ-
νοντας με γιόγκα 
και προσφέροντας 
στις συμμετέχου-
σες μέλη και φίλες 
της Ένωσης απο-
τοξινωτικά αφε-
ψήματα και  κερά-
σματα.

Η εκδήλωση 
πραγματοπο ιή -
θηκε στο γυμνα-
στήριο «Studio 5» 
στην οδό Ζωγιο-
πούλου 5, όπου η 
γυμνάστρια Μελί-
να Χατζίδου μας  
μύησε στα μυστικά της γιόγκα, χαρίζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης και αναζωογόνησης  που τόσο 
πολύ χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας για να αντέχουμε και να ανταποκρινόμαστε με επιτυ-
χία στους πολλαπλούς ρόλους που καλείται μια γυναίκα να φέρει εις πέρας στην σημερινή κοινω-
νία.

Ευχαριστούμε τα μέλη και τις φίλες της ‘Ενωσης που ανταποκρίθηκατε στο κάλεσμά μας και μας 
τιμήσατε με την παρουσία σας.

Το Δ.Σ.



ΕΠΣ Ημαθίας

Ποινές
τηςΠειθαρχικής
Επιτροπής

Από την Πειθαρχική Επιτροπή 
της Ένωσης επιβληθηκαν οι 
κάτωθι ποινές στους αποβληθε-

ντες ποδ/στες της 21.2.18 &24.2.18

1.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΚ.(ΠΑΟΚΑΛΕΞ.) 1 αγων.ημ.& 10
Ευρω

2.-ΔΙΣΙΟΣ Γ..(ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ) 1 αγων.ημ.& 10
Ευρω

Επίσης η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει σε
απολογία.

1.-ΤοσωματείοΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ για ρί-
ψη αντικείμενου κατά τουΒ�βοηθου διαιτητή από
φιλάθλους της, στον αγώνα της 24.2.18ΘΥΕΛΛΑ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ,με αποτέλεσμα
τηνπροσωρινήδιακοπήτουαγώνα.

CMYKCMYK
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Μετά την αποχώρηση της 
Βέροιας από το πρωτά-
θλημα το ενδιαφέρον 

των φιλάθλων της βασίλισσα 
του βορρά έχει στραφεί σε 
άλλα αθλήματα.
Έτσι για το Σαββατοκύριακο 10 και 11

ΜαρτίουδιεξάγονταιαγώνεςστηνΓ’Εθνική
ποδοσφαίρου,Γ’ΕθνικήτουΜπάσκετ , το-
πικόμπάσκετ,καιφυσικάπλήρηπρόγραμ-
μαστηνΕΠΣΗμαθίας

Γι την Γ’Εθνικήστομπάσκετ οπρωτο-
πόροςΦίλιππος Βέροιας υποδέχεται την
Κυριακήστις5μ.μστοΔΑΚΔ.Βικέλαςτην
ουραγόομάδατηςΓΕΑγρινίου

Στα Γρεβενάαγωνίζεται οΑΟΚΒέροιας
μεστόχο την νίκη και τηνπαραμονήστην
κατηγορία.

Στην γ’ Εθνική τουποδοσφαίρου στην
Αλεξάνδρειαθαδιεξαχθείοαγώναςμεταξύ

τουΦίλιππουκαιτουΦΑΣΝάουσαόπουοι
γηπεδούχοι έχασανπλέον κάθε ελπίδα για
παραμονήστην κατηγορία ενώαντίθετα οι
φιλοξενούμενοι με νίκη θα κάνουν μεγάλο
βήμα για την οριστικήπαραμονήστην κα-
τηγορία.

ΣτηνΕΚΑΣΚΕΜΑ’ηπρωτοπόροςομάδα
τηςΜελίκηςθααγωνιστείσταΓιαννιτσάμε
τους Ίκαρους , υπάρχει ντέρμπι στηνΑρι-
δαίαμετηνΑλεξάνδρεια,ενώοΖαφειράκης
θαπάιξειστηνΚατερίνημετονΒατανιακό.

ΣτηνΕΚΑΣΚΕΜΒ’ηπρωτοπόροςομά-
δα τωνΑΕΤΏΝΒέροιας θα αντιμετωπίσει
στοΔΑΚτηνΚούπαΚιλκίς

Λόγο του F4 του κυπέλλου χαντ μπολ
ανδρών δεν έχουμεπαιχνίδια πρωταθλή-
ματοςμετηνανδρικήομα΄δατουΦιλίππου,
ενώ και για τηνΑ1 γυναικώνη ομάδα του
Φιλίππου Βέροιας θα κάνει αναγκαστικό
ρεπόλόγοτηςαποχώρησηςτηςομάδαςτης
Φλώριναςαπότοπρωτάθλημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης
10.03.2018

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ)(24ηαγωνιστική)

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 16.00ΔΟΞΑ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ -ΑΣΝΕΑΣ ΓΕ-
ΝΕΑΣΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 16.00ΑΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩ-
ΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ
-ΓΙΑΝΤΣΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 16.00Μ.ΑΛΕΞ.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥ-
ΣΑΣ

Διαιτησία: ΜΑΛΟΥΤΑΣ -ΧΡΙ-
ΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓ.-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 16.00 ΚΕΡΑΥ-
ΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/
ΕΙΑΣ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ-ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΑΣΩ-
ΝΙΔΗΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΥ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ16.00ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ -ΑΕΧΑ-
ΡΙΕΣΣΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΠΙΤΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ

ΑΡΑΧΟΥ16.00ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ -ΑΤΡΟΜΗ-
ΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ

Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης11.03.2018
Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 1ος ΟΜΙΛΟ-

Σ(15ηαγωνιστική)
ΚΛΕΙΔΙΟΥ16.00ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ -ΑΡΗΣΠ.ΣΚΥ-

ΛΙΤΣΙΟΥ
Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΣΩΤΗΡΙΑ-

ΔΗΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ16.00ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕ-
ΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΣΧΟΙΝΑ16.00ΑΕΣΧΟΙΝΑ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΟΣ16.00ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ -ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥ-
ΡΟΥ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΛΟΥΤΡΟΥ16.00ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ

Διαιτησία:ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ-ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 2ος ΟΜΙΛΟ-
Σ(15ηαγωνιστική)

ΡΑΧΙΑΣ16.00ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΟΜΑΡΙ-
ΝΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓ.-ΜΠΟΓΙΑ-
ΤΖΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ 16.00ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ -
ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΗΣ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ16.00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΘΝΙ-
ΚΟΣΡΑΧΗΣ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥΚ.

ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ 16.00 ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ -ΑΓΡ.
ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ-ΤΟΤΣΚΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(14ηαγωνιστική)
ΤΡΙΛΟΦΟΥ10.30ΕρμηςΤριλοφου-ΑΕΚΚαμποχωρίου
Διαιτησία:ΜΠΑΚΑΛΗΣ-ΤΟΤΣΚΑΣ-ΠΟΖΙΑΔΗΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 10.30ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ -ΑΕ
ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ

Διαιτησία: ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ -ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ10.30ΠΟΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ -ΔΟΞΑΚΥ-
ΨΕΛΗΣ

Διαιτησία:ΤΡΑΝΤΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 10.30ΦιλιπποςΠ.Νερων -ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτησία:ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΤοΑθλητικόΠανόραμα
τουΣαββατοκύριακου
10&11Μαρτίου

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων 10&11/3/2018



Μεταγραφική ενίσχυση στο... 
τετράγωνο για τον Απόλλωνα 
Λάρισας, ο οποίος ανακοίνωσε 

την απόκτηση των Δημήτρη Λίταινα και 
Δημήτρη Σουλιώτη. Αμφότεροι προ-
έρχονται από την ομάδα της Βέροιας, 
στην οποία ξεκίνησαν τη σεζόν και έμει-
ναν ελεύθεροι πριν λίγες ημέρες μετά τη 
διάλυση της ομάδας της Ημαθίας.

 «Νιώθωπολύ χαρούμενοςπου θα αγωνίζομαι
για τονΑπόλλωναΛάρισας, μια ομάδα τηςπόλης
μου.Είμαι έτοιμοςναδουλέψωκαιναβο-
ηθήσωτηνομάδαναπετύχειτονστόχοτης
παραμονής.Έχωωριμάσειποδοσφαιρικά
έχονταςαποκομίσει εμπειρίες απόομάδες
όπωςοΤύρναβος,ηΚαλλονήκαιηΒέροια
και θα βοηθήσω κι εγώ από τηνπλευρά
μουόσομπορώ.Έχωπαρακολουθήσειτον
Απόλλωνα,παίζειποδόσφαιροκατοχήςκαι
πιστεύωότιγρήγοραθαπετύχειτονστόχο
τηςπαραμονής.Θαπροσπαθήσω κι εγώ
και οι συμπαίκτες μου ναπαίξουμεωραίο
ποδόσφαιρο,καιναπετύχουμεόσοτοδυ-
νατόνγρηγορότερατονστόχοτηςομάδας,
που από ότι φαίνεται θα το καταφέρουμε
και σχετικά εύκολα», τόνισε στις πρώτες
τουδηλώσειςοΔημήτρηςΛίταινας.

«Όταν γυρνάς στο σπίτι σου είσαι χα-
ρούμενος.ΟΑπόλλωνΛάρισας είναι από
τις ιστορικότερεςομάδεςτηςπόλης,υπάρ-
χειυγείακαιβαθμολογικάείναιπολύκαλά.
Στόχος μου είναι να δουλέψω. Η ομάδα
ολοένακαιανεβαίνεικαι,όπωςφαίνεται,η
παραμονήθα επιτευχθεί εύκολα.Όσοψη-
λότερατερματίσει,τόσοτοκαλύτερο.Ανε-
πιστρέψεικαιστογήπεδοτηςΦιλιππούπο-
ληςθαδυναμώσειακόμηπερισσότεροκαι
θαπαίρνει πιο εύκολα τα αποτελέσματα.
ΚαλώτονκόσμοτηςΛάρισαςναέρθειστο
γήπεδοκαιναστηρίξειτηνπροσπάθειατου
Απόλλωνα»,σχολίασεαπότηνπλευράτου
οΔημήτρηςΣουλιώτης.

CMYKCMYK
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Πολύ σημαντική η πρωτοβου-
λία της Σχολής Ποδοσφαίρου 
ΠΑΟΚ Κουλούρας, που στα 

πλαίσια του τουρνουά που διοργα-
νώνει την Κυριακή 11/3, θα φιλοξε-
νήσει τους «Εθελοντές Δότες Μυελού 
των Οστών Ν. Ημαθίας», οι οποίοι 
και θα ενημερώσουν για τη διαδικα-

σία για την 
οποία ΟΛΟΙ 
θα πρέπει 
να συμμε-
τάσχουμε.

Αναλυτικάη
ανακοίνωση:

«Η Σχολή
Π ο δ ο σ φ α ί -
ρ ο υ  Π ΑΟΚ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ,
ευαίσθητη πά-
ντα σε θέματα
υγείας , και σε
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α
με τους ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΕΣ ΔΟ-
ΤΕΣΜΥΕΛΟΥ
ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ,
δ ι οργανώνε ι
δράσεις για ε-
θελοντική δω-
ρεά  μυελού
τωνοστών, ξε-

κινώνταςαπότοτουρνουάτηςΚυριακής11/3/2018
και για κάθε τουρνουάστοΑθλητικόΚέντροΚου-
λούρας.

Ηδιαδικασίαείναιεξαιρετικάαπλήκαιγίνεταιμε
τη λήψηδείγματοςσάλιουσεμπατονέτες.Οι ηλι-
κιακές ομάδεςπουαπευθύνονται οι δράσεις είναι
από18-45ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία της
Σχολήςκαιστοτηλ.6907539675κ.ΑντώνηςΙατρό-
πουλος.

Στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα bjj 
που θα διεξαχθεί 

σήμερα Σάββατο 10 
Μαρτίου στο Κλειστό 
Γυμναστήριο Ζωφριάς 
στα Άνω Λιόσια, ο ΑΣ 
Ρωμιός θα εκπροσωπη-
θεί  από 4 αθλητές:

- Παπαγιάννη Στέργιο Male/

white/Master 2/medium-heavy
88,3kg

- ΕλευθερίουΠαναγιώτηMale/
White/-94,3kgMaster2

-ΜουρατσασβίλιΔαυίδ Male /
White/-76Kg(light)/Adult

- Πελέκη Φώτιο Male/White/
-64kg(lightfeather)/adult


Σύμφωναμετιςτελευταίεςπλη-

ροφορίες οι συμμετοχές αναμένο-
νταιναξεπεράσουν τις500καιθα
είναιηπρώτηφοράπουμιατέτοια
διοργάνωσηθαμεταδοθείζωντανά,
μέσωstreaming.

Γιαόσουςενδιαφέρονταιναπα-
ρακολουθήσουν το Πρωτάθλημα
μπορούν να μπουν στο παρακά-
τωLink:https://www.youtube.com/
watch?v=B079C9f4H44

Καλήεπιτυχία!

Εξαιρετική πρωτοβουλία της σχολής 
ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Κουλούρας

Στοπανελλήνιοπρωτάθλημαbjj
με4αθλητέςοΑΣΡωμιός

Τοπρόγραμματωντμημάτων
υποδομήςτηςΑκαδημίαςΒέροιας

γιασήμεραΣάββατο10/3
Οι αθλητές της Ακαδημίας

Ποδοσφαίρου Βέροιας θα αγω-
νιστούν σε φιλικό τουρνουά στο
γήπεδοΛαζοχωρίουμετουςαθλη-
τέςτηςΑΕΚΒέροιαςκαιτουΕρμή
Θεσσαλονίκης.

Οιποδοσφαιριστές τηςΑκαδη-
μίαςθαπρέπειναβρίσκονταιστο
γήπεδοΛαζοχωρίουστις:10.30’.

Ώραέναρξηςαγώνων:11.00’
Ώραλήξηςαγώνων:13.00’

ΑναχώρησηαπόγήπεδοΛαζοχωρίου:13.30’
ΌσοιαθλητέςδενέχουνμέσομετακίνησηςγιατοναγώνατουΣαββάτουπαρακαλούνταιναεπικοινω-

νήσουνμεταΓραφείατουΣυλλόγουστοτηλέφωνο2331074040απότις9.15’εωςτις9.45’

Επιστροφή στη Λάρισα για Σουλιώτη 
και Λίταινα, οι οποίοι υπέγραψαν

στην ομάδα του Απόλλωνα

Προσπάθησε για 
Ζυγκερίδη, Καψάλη 
ο Αιγινιακός αλλά...
Την τελευταία στιγμή δεν κατάφερε ο

Αιγινιακόςναολοκληρώσειτιςμεταγραφές
τωνδύοπαικτών.

Να επωφεληθεί της διάλυσης τηςΒέ-
ροιας ενισχύοντας το ρόστερ του με δύο
πρώηνποδοσφαιριστές της «Βασίλισσας
του Βορρά» επιχείρησε οΑιγινιακός,ω-
στόσο, τελικώς οι προσπάθειες δεν ευ-
οδώθηκαν. Στο στόχαστρο της ομάδας
της βόρειαςΠιερίας βρέθηκαν οι Ιωακείμ
Ζυγκερίδης και ΣτέλιοςΚαψάλης, με τους
οποίους, μάλιστα, και επιτεύχθηκε κατ’
αρχήνσυμφωνία, όμως, οΑιγινιακός δεν
μπόρεσε την τελευταίαστιγμή ναολοκλη-
ρώσει καμία από τις δύο μεταγραφικές
κινήσεις. Έτσι αμφότεροι μένουν χωρίς
ομάδα. Να σημειωθεί πως ο Καψάλης
συζήτησεμεΣπάρτη καιΑΟΧΚισσαμικό,
συμφώνησεμεΑιγινιακόαλλάθααναγκα-
στείναπεριμένειξανάτοκαλοκαίρι,αφού
δενέγινεημεταγραφή.
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Το τμήμα Θεατρικής Δημι-
ουργίας της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Αλεξάνδρεας 
(Θίασος Σκηνοβάτες) παρουσι-
άζει τη Θεατρική παράσταση .... 
«ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ...η σύντα-
ξη»της Μαρίας Κίτρα σε σκηνο-
θεσία : Χρύσα Αντωνίου

Στο Δημοτικό Θέατρο Πλα-
τέος

• Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 
στις 20:00

• Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 
στις 17:30 & στις 20:00

Τιμη εισιτηρίου:3 ευρώ
Προπώληση από 1 εώς 9 Μαρτίου στα γραφεία 

της Κ.Ε.Δ.Α. (Δημοτικό Κολυμβητήριο) και στο βι-
βλιοπωλέιο ΚΥΤΤΑΡΟ

Πρόκειται για μια κωμωδία καταστάσεων....Ο 
Γιώργος είναι άνεργος και παντρεμένος με τη Μα-
ρία. Έχουν μια κόρη τη Λίτσα...Τα οικονομικά της 
οικογένειας είναι σε μαύρα χάλια μια και χρωστάνε 
ένα σωρό δόσεις στην τράπεζα για το απλήρωτο 
στεγαστικό τους δάνειο. Η μόνη λύση, είναι να 
φέρουν, ο Γιώργος τον πατέρα του  Κώστα και η 
Μαρία τη μητέρα της  Κούλα ώστε να ζήσουν μαζί 
τους για να τους βοηθάνε οικονομικά. ΚΑΝΕΙΣ 
όμως από τους δύο δε θέλει κάτι τέτοιο.... Να όμως 
που τελικά για κάποιους λόγους βρίσκονται στο 

σπίτι τους. Κι εκεί αρχίζουν τα προ-
βλήματα. Ένα πρόσωπο έκπληξη 
έρχεται να ταράξει τα νερά...Στην 
ιστορία εμπλέκονται ο καρδιολό-
γος κύριος Αντρέας Καρδούλας, η 
γυναίκα που βοηθάει στις δουλειές 
του σπιτιού η Χριστίνα, η καλύτερη 
φίλη της Μαρίας, η Τούλα και η κυ-
ρία Χρεωστίδου.....!!!!

ΔΙΑΝΟΜΗ:
Αγγελική Κακαγιάννη: Τούλα
Αθηνά Αποστολάκη : Μαρία
Άρης Κύρου : Κώστας
Αριστοτέλης Βαρσαμόπουλος : 

Καρδούλας
Ασπασία Γκιορτζή : Χρεωστίδου
Βασίλης Τάτσης : Γιώργος
Δημήτρης Αντωνίου : Πήτερ
Ντίνα Ματράκα : Χριστίνα
Σόφη Παίδιου : Κούλα
Χριστίνα Καβακοπούλου : Τζούλη
Χρυσή Τράντου : Λίτσα
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Χρύσα Αντωνίου
Σκηνικά: Οδυσσέας Γωνιάδης, Γιώργος Παπα-

νίκος, Νίκος Κολιούκος
Επίπλωση Σκηνικού : ‘’ΕΠΙΠΛΟ ΚΑΠΑΤΖΑ’’
Μουσική Επιμέλεια-Βίντεο : Βασίλης Τάτσης
Φωτογραφίες: Κατερίνα Στριάκα

Η κωμωδία  «ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ...η σύνταξη» 
στο δημοτικό θέατρο Πλατέος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Πρόσκληση σε απογευματινή 
συνάντηση για την Παγκόσμια 

Ημέρα της Γυναίκας
Τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» σας 
καλούμε σε μια απογευματινή συνάντηση – αφιέ-
ρωμα στη «Γυναίκα του σήμερα». 

Θέμα: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας «Α-
πασχόληση, Θέσεις ευθύνης, Οικογένεια, Βία, 
Παιδεία, Πολιτική: Γιατί η Ισότητα αργεί ακόμη;» 
Ομιλήτρια: Ειρήνη Αθανασάκη, Σύμβουλος Ισότη-
τας  Φύλων.

Μουσικό Δρώμενο: Κατερίνα Σωτηρίου-Πασιο-
πούλου Κατερίνα 

Σας περιμένουμε  το Σάββατο 10 Μάρτη 2018, 
στις 5.30΄μ.μ., στο “Beluga”, να ενημερωθού-
με, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μοιραστούμε 
εμπειρίες, να χαλαρώσουμε, να αφιερώσουμε δύο 
ώρες στον εαυτό μας και να επιβεβαιώσουμε την 
ανάγκη για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας, στο 
δρόμο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου.

Η παρουσία σας θα μας δώσει  ιδιαίτερη χαρά.
Το Δ.Σ.

Το Σάββατο 10 Μαρτίου στη «Στέγη»
«Γυναίκες ελεύθερες»…  

Αφήγηση λαϊκών 
παραμυθιών για ενήλικες

Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας και 
η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας , σας προσκαλούν στην εναλλακτική 
παράσταση «Γυναίκες ελεύθερες» η οποία πραγματοποιείται 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Σάββατο 
10 Μαρτίου 2018 στις 6.00 μ.μ, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών Βέροιας.

Πρόκειται για μια παράσταση με αφήγηση λαϊκών παραμυ-
θιών, για ενήλικες, με πρωταγωνίστριες γυναίκες... και ειδικές 
αναφορές σε γυναικείες προσωπικότητες από την Ημαθία.

Λαϊκά παραμύθια για γυναίκες πολεμίστριες, μάγισσες, 
σκλάβες, αμαζόνες κι άλλες πολλές… γυναίκες ελεύθερες!!!

 Αφήγηση: Ανθή Θάνου
Μουσική: Αλέξανδρος Μακρής Χορός: Δώρα Μελά   Γενική είσοδος: 8 € Συνδιοργάνωση: Εταιρεία 

Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας - Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή Ξάνθη – Καβάλα
Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στην Ξάνθη, Καβάλα την Κυριακή 18 Μαρτίου 218, 

ώρα αναχώρησης 7.30 από πλατεία Εληάς και λίγο αργότερα από πλατεία Ωρολογίου. Άφιξη στην 
Μουσθώνη για καφέ. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Νέστο ποταμό (Θρακικά Τέμπη) να απο-
λαύσουμε ένα περίπατο στην περιοχή, άφιξη στην Ξάνθη χρόνος ελεύθερος για γεύμα και περιήγηση 
στην πόλη, το απόγευμα στάση στην πόλη της Καβάλας για καφέ, επιστροφή στη Βέροια. Πληρο-
φορίες στα γραφεία μας Λ. Ανοίξεως 90, τηλ.:  23310 25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά Δευτέρα, 
Τετάρτη, Παρασκευή, ώρες 10.30 – 12.30 π.μ.

Το Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ

Εκλογές για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9/25-1-2018 έγγραφο της Α.Π.Ο.Ε.Α., το άρθρο 5 του Ν. 1301/82 και 
της υπ’ αριθμ. 1 πράξη το ΔΣ. Του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας, προκηρύσσονται δια του Προέδρου εκλογές για 
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας λόγω μη απαρτίας στις 4-3-2018  οι 
εκλογές θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε την Κυριακή 11 Μαρτίου στον ίδιο τόπο και την ίδια 
ώρα  για την ανάδειξη εκπροσώπου στην Α.Π.Ο.Ε.Α. στα Γραφεία του Συνδέσμου από 9η πρωινή 
μέχρι 14η μεσημβρινή της Κυριακής.

Παρακαλούνται τα μέλη, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές να προσέλθουν στα Γραφεία 
για την εξόφλησή των, ώστε να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φράγκος

Το Σάββατο 10 Μαρτίου

Επιμορφωτικό σεμινάριο 
για φορολογικά θέματα στη Βέροια

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μα-
κεδονίας  σε συνέχεια της διαρκούς ενημέρωσής σας, το 4ο Π.Τ. Κ-Δ Μακεδονίας του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το Επιμελητήριο Ημαθίας συνδιοργανώνουν 
Δωρεάν σεμινάριο, με θέμα «Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων - Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων - Ποινές διαδικαστικών παραβάσε-
ων και κλείσιμο καταστημάτων - Ηλεκτρονικές συναλλαγές – Περιουσιολόγιο - Αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών - Εταιρίες εξωτερικού», το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα 
9.00΄π.μ. έως 14.00΄ μ.μ., στο Ξενοδοχείο «ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Νέα Περιφερειακή 
Οδός Βέροιας-Νάουσας, με ομιλητή τον κ. Αντώνιο Μουζάκη, Φοροτεχνικό.

Οι δηλώσεις συμμετοχής, θα γίνονται μόνο στο e-mail:oee4pt@oe-e.gr και θα  αναφέ-
ρονται  μόνο τα ονοματεπώνυμα των ενδιαφερομένων.

 Ο Πρόεδρος                Ο Πρόεδρος
του 4ου Περιφερειακού Τμήματος  του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης          Γεώργιος Μπίκας 

«Χρονογραμμή» 
Επίδειξη τεχνικής ακουαρέλας από την 

Φωτεινή Χαμιδιελή στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Το Σάββατο 10 Μαρτίου, στο Βυζαντινό Μου-

σείο Βέροιας στις 11 π.μ., στο πλαίσιο της έκ-
θεσης ζωγραφικής της, η Φωτεινή Χαμιδιελή θα 
ζωγραφίσει ακουαρέλες και θα συζητήσει με  το 
κοινό για τα έργα της έκθεσης. Η δράση αυτή απευ-
θύνεται σε όλες τις ηλικίες που αγαπούν την Τέχνη 
και θα ήθελαν να δουν με ποιον τρόπο εξελίσσεται 
ένα έργο τέχνης.

Η ακουαρέλα είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό όσο 
και δημοφιλές ζωγραφικό μέσο διαδεδομένο. Σε 
όλο τον κόσμο διοργανώνονται μεγάλες εκθέσεις με 
έργα ακουαρέλας αποκλειστικά. Κατά την διάρκεια 
αυτών των εκθέσεων γίνονται επιδείξεις από σημα-
ντικούς ζωγράφους ενώ το ενδιαφέρον του κοινού 
είναι μεγάλο για αυτήν την ζωγραφική που έχει τις 
ρίζες της στην περίοδο της Αναγέννησης.

Η Χαμιδιελή ασχολείται με την ακουαρέλα πολλά 
χρόνια και έχει λάβει μέρος σε διεθνείς εκθέσεις 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ιταλία, Ινδία, Πορ-
τογαλία, Ινδονησία, Ισπανία, Κόσσοβο κτλ.).Έχει ε-
πανειλημμένα ζωγραφίσει μπροστά στο κοινό όπως 
π.χ. στο πλαίσιο του Thessaloniki Watercolor Salon 
αλλά και στην διεθνή έκθεση Fabriano Aquarello 
στην Ιταλία.

Πληροφορίες: Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας, 23310 29737,  efahma@culture.gr 

 Κόκκινες παπαρούνες, 2018, ακουαρέλα



Φίλοι μου, 
καλή σας ημέ-
ρα, 

θα ξεκινή-
σουμε με την 
παρατήρηση, 
ότι στο σύστη-
μα υγείας του 
κ. Πολάκη, η 
ε ν η μ έ ρ ω σ η 
των νοσοκο-

μείων με τη νέα ορολογία, δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ακόμη!

Αρρωστήσαμε, και επισκεφθήκαμε 
τους ντόκτορες.

Τι έχεις χοντρούλη, ρωτά ο πρώ-
τος.

Έσκασε το λάστιχο, το αριστερό, 
του είπα.

Το ένα μάτι του γιατρού στα αρι-
στερά, το άλλο στα δεξιά, κάτι σαν 
πυξίδα δηλαδή, αφού αναρωτήθηκα 
μήπως είναι ναυτικός!

Της μοδός, είναι μία ίωση, με πυρε-
τό υψηλό, …

Ρε γιατρέ, συγνώμη, δηλαδή, το 
πτυχίο σας είναι κανονικό;

Βεβαίως, από την ιατρική σχολή 
του ΑΠΘ και μάλιστα με άριστα.

A, για αυτό δεν καταλαβαινόμαστε. 
Δεν αποφοιτήσατε από συνεργείο 

αυτοκινήτων και δεν έχετε ειδικότητα 
σε πλυντήριο αυτοκινήτων!

Τέλος πάντων, γιατρέ δεν πειράζει. 
Μπες στην ιστοσελίδα του υπουρ-

γείου και θα βρεις την αντιστοιχία. 
Νομίζω πως ο πυρετός, πρέπει να 

είναι η μίζα.
Και ο πόνος στην κοιλία, πρέπει να 

αντιστοιχεί με το καρμπυρατέρ!
Στο πόδι χτύπησα, για αυτό στην 

αρχή, σας είπα ότι κλάταρε το λάστι-
χο!

Τελικά για το υπουργείο, φαίνεται 
ότι τα προβλήματα στο χώρο της υ-
γείας, οφείλονται στο προσωπικό της 
διοίκησης και τους στρατηγικούς συμ-
βούλους, τύπου Κουτσονίκα!

Για να μην ανησυχείτε πάντως, για 
την υγεία μου, με τον ντόκτορα, τα 
βρήκαμε, με φούσκωσε και τα λάστι-
χα, τα πόδια δηλαδή, για να είναι α-
σορτί με την κοιλιά σου, μου είπε και 
έτσι λόγω της ισορροπίας, ανάμεσα 
στην κοιλία και στα λάστιχα, θα μπο-
ρώ να οδηγώ την νταλίκα, το κορμί 
μου δηλαδή!

Τελικά το σκάνδαλο της υγείας, με 
τη Novartis, για αυτό προέκυψε.

Αντί για ασπιρίνες, προμηθευότανε 
με λάστιχα αυτοκινήτων!

Και επειδή, σήμερα θα είμαι πολύ 
γρήγορος, είπαμε καινούρια λάστι-
χα, λίγες γραμμούλες, για 
τους δύο στρατιωτικούς 
μας, που περνάνε «υπέ-
ροχα», στη γείτονα χώρα, 
για αυτό και δεν αξίζει να 
ασχοληθούμε μαζί τους!

Τι εύκολα λόγια, από 
αριστερούληδες του κ@
λου, οι οποίοι απολαμβά-
νοντας τα χιλιάρικα της 
βουλευτικής αποζημίω-

σης, δηλώνουνε ότι δεν είναι μείζον 
θέμα η «αρπαγή» των δύο στρατιω-
τικών. 

Και πότε θα είναι θέμα δηλαδή. 
Εάν αρπάξουν τάγμα ολόκληρο ή 

σύνταγμα. Δεν φαντάζομαι να έχουμε 
και τίποτα περισσότερο! 

Τελικά φαίνεται, ότι για την περή-
φανη κυβέρνησή μας, τα πάντα είναι 
θέμα μεγέθους!

Για αυτό άλλωστε στην υγεία, α-
ντικαθιστά τα χάπια με λάστιχα και 
λάδια, στην εξωτερική πολιτική, οι δύο 
στρατιωτικοί δεν είναι πρόβλημα, από 
νησί και πάνω εάν χάσουμε θα υπάρ-
χει ζήτημα ή και περιφέρεια ολόκληρη 
(βλέπε Μακεδονία!), στο χώρο της 
οικονομίας, οι εισφορές και η φορο-
λογία των ελεύθερων επαγγελματιών 
αγγίζει τερατώδη μεγέθη, το δημόσιο 
για αυτό πρέπει να μεγαλώσει και να 
ξαναγίνει τεράστιο, …, η βλακεία είναι 
άπειρη.

Όλα θέμα μεγέθους!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

13www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 10-11 MAΡΤΙΟΥ 2018

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Όλα, θέμα μεγέθους!
Ο χτύπος της καρδιάς ταχαίνει,βρο-

ντούν τα στήθια δύσκολο να την κρατή-
σουν ταρακουνιέται ολάκερος,συναγερ-
μός στο σώμα του σημαίνει.

Γεννιέται μοναχό,κάποιος δικός του 
λόγος το ξυπνάει,δε συγκρατιέται,δεν 
ελέγχεται,δε σταματάει.

Το χτυποκάρδι,μια ματιά να τον περ-
νάει από τη μια στην άλλη, αναρριγά 
ολόκληρος,το στόμα του στεγνώνει,τον 
πλησιάζουν όνειρα,ταχαίνουν οι ανασε-
μιές,τον προσπερνάνε  είδωλα αλλοτι-

νά,είναι για μια στιγμή κοντά του,φεύγουν και η λαχτάρα πλανιέ-
ται στον αέρα,αξόδευτες στιγμές ακόμα φωσφορίζουν..

Μια νότα μουσικής,μια φράση τρίζουνε οι αισθήσεις,μια ανα-
τριχίλα,κι αρχίζει όνειρα να πλάθει,κι ας ξαίρει δε θ’αληθέψουνε 
ποτέ,είναι ωραίο όμως να τα πλάθει..

Ηχο δικό τους έχουνε,να δένεται,κάθε φορά,που ξανακούει το 
σήμασμά του νιώθει ίδια να περνά απ’το κορμί,ως την ψυχή να 
φτάνει..

Χτυποκάρδι,φόβος,ανησυχία η δύσκολη στιγμή πώς ν’αντι-
δράσει,να φυλαχτεί να βγεί ξανά σαν ήταν.

Αναλαμπές μες το σκοτάδι τα χτυποκάρδια σπινθιρίζουν,φω-
τάκια της χαράς κι άλλα της λύπης σμίγουνε μαζί να τον ζαλίζουν.

Ταμπούρλα όργανα βαριά,στήνουν μια μουσική δικιά τους να 
τον ακολουθεί παντού, πώς να σωπάσουν,μπαίνουν παράσιτα 
μπερδεύονται στις νότες αναστατώνουν τα τραγούδια πούχε δια-
λέξει για ν’ακούσει,χαλούν τη μελωδία,προβάλλουνε την απουσία 
που προσγειώνεται ανώμαλα και πάει να τα γκρεμίσει όλα.

Η απουσία μοιάζει να προσπαθεί το χτυποκάρδι να νικήσει,μα 
δεν μπορεί είναι γερά πιασμένο απ’τις αναμνήσεις ακόμα τις κρα-
τάει ζωντανές χωρίς καλά καλά να θέλει,μ’ένα δικό τους τρόπο  
μένουν εκεί αφύλαχτες,βγαίνουν όποτε θέλουν.

Το πέπλο μιάς σκιάς ανασηκώναν,ο χρόνος ήτανε πολύς 
θάμπωνε η λάμψη την εικόνα κι έβγαινε μπρός του καθαρή σαν 
άλλοτε,να προκαλεί γεμάτη υποσχέσεις..

Ακόμα τον ρωτούσε το τραγούδι αν έχει δει τα όνειρα που περ-
πατούν,τα όνειρα εκείνα που στο δρόμο τού μιλούν,πόσο μακρυά 
αλήθεια τού φαινόνταν.

Τα είχε δει τα όνειρα εκείνα έναν καιρό να περπατάνε δίπλα 
του,και να μιλάνε,τα είχε νιώσει να βαθαίνουν μέσα του πληγές 
που ξεχειλίζαν.

Οσο κι αν τάδιωχνε κάθε φορά ξανάβγαιναν μπροστά του,δεν 
είχαν τη συνέχεια πούλεγε το τραγούδι,όμως τα είχε δεί στ’αλή-
θεια.

Τούτο το χτυποκάρδι,δεν ήταν δυνατό σαν πρώτα,λες και το 
καταλάβαινε το όνειρο μονάχο,πέρναγε ζωντανή ανάμνηση μια 
θύμηση μονάχα,δεν ήτανε τραντάγματα και πόνος στο κορμί,τά-
χαιναν μόνο οι παλμοί,ανατριχίλα.

Εμέτραγε τις αντιδράσεις,ανάκατα χαρά και πόνος βγαίνανε 
μαζί στο πρόσωπο μια λύπη χαραζόταν.

Έναν καιρό είχε τον τρόπο να παγώνει το χτυποκάρδι που τον 
έπιανε και να περνά απ’τη φωτιά σαν να μην ήτανε να μην τον 
έφτανε η κάψα η μεγάλη,και γίνοταν το θαύμα έβγαινε στην άλλη 
τη μεριά απείραχτος,χωρίς ζημιά.

Κάποτε αναγκάστηκε στην άκρια του δρόμου να παρκάρει,-
στην εθνική οδό,μόλις που γλύτωσε να σκοτωθεί από το φορτηγό 
εκείνο,όμως ακόμα το θυμάται και τον

σφίγγει,νάρχεται κατά πάνω του βγαίνοντας απ’την ομίχλη,κι 
έπαιξε το τιμόνι αντίθετα και τώστριψε ξανά για να γλυτώσει.. 

Τα χτυποκάρδια φαίνεται με τον καιρό,αφήνουν την ανάμνηση 
της πάλης σαν αντικρύζε το θάνατο να τον αγγίζει,τούτα δεν είχαν 
φόβο μέσα τους το ίδιο όμως σφίγγαν τις αισθήσεις.

Το χτυποκάρδι σαν ανέβαινε με το ποδήλατο να φτάσει στην 
κορφή,κι έβαζε δύναμη να σπρώξει τα πετάλια,κι έγερνε το κορμί 
μπροστά και πίσω βοηθώντας,τώξαιρε αν σταματούσε πρόωρα 
δε θάφτανε ποτέ.

Κι όταν απάνω εκεί φτασμένος ξάπλωνε στο χορτάρι ανάσκε-
λα με ανοιχτά τα χέρια,έβλεπε όλη αυτή την ταραχή ν’ανεβοκατε-
βάζει τα στήθια που χτυπιόντουσαν  ώρα πολλή  ως να γαληνευ-
τούνε.

Μα ήτανε χαρούμενος,ορθός σαν σηκωνόταν,είχε αντέξει ακό-
μα μια φορά,τώρα μπορούσε από ψηλά όλη τη διαδρομή να βλέ-
πει,κι ο νους έφτιαχνε από πριν εικόνες της κατηφοριάς έτσι που 
θάσχιζε σίφουνας τον αέρα όσο να φτάσει ησυχασμένος κάτω 
εκεί με μια χαρά καινούργια κερδισμένη..

Ο χτύπος της καρδιάς ταχαίνει τα στήθια του βροντούν και 
πώς να την κρατήσει

που θέλει απ’το κορμί να βγεί τ’όνειρο που περπάταγε να α-
κουμπήσει τις τσαλαπατημένες του αισθήσεις ν’αναστήσει..

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Χτυποκάρδι

Το Σάββατο 10 Μαρτίου   
  Το νέο βιβλίο 

του Αλέκου Χατζηκώστα 
παρουσιάζεται στην Αλεξάνδρεια

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Α-
λεξάνδρειας παρουσιάζει το 
νέο βιβλίου του Ημαθιώτη δη-
μοσιογράφου – συγγραφέα 
Αλέκου Χατζηκώστα «Μικρές 
ιστορίες, μεγάλα όνειρα» που 
θα γίνει στις 7μ.μ στην αίθου-
σα της βιβλιοθήκης.

 Για το βιβλίο θα μιλήσουν 
οι:

• Σοφία Γιάγκα, φιλόλογος
• Σίμος Ανδρονίδης, υπο-

ψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ
• Και ο ίδιος ο συγγραφέας 
Πρόκειται για το 7ο βιβλίο του συγγραφέα και αποτελεί συλλογή 15 

διηγημάτων. 
15 μικρές ιστορίες που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα 

παραπάνω ερωτήματα, οδηγώντας με τη σειρά τους σε νέα ερωτή-
ματα. «Όταν ο έρωτας δένεται με το μυστήριο, η ελπίδα με τον αγώνα 
και οι απώλειες οδηγούν σε δημιουργικά όνειρα»

 Σύντομο βιογραφικό
 Ο Αλέκος Χαζτηκώστας είναι δημο-

σιογράφος και εκδότης της εφημερίδας 
«Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του  
alli-apopsi.gr.  Άρθρα του έχουν δημοσι-
ευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site 
εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετά-
σχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά 
συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 
βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς 
τόμους.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό12-3-2018 μέχρι18-3-
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

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελ-
ματικό Γυμνάσιο Λύκειο 
Βέροιας την Τρίτη, 6 Μαρτίου 

2018 παρουσίασε την εργασία στο 
Χώρο Τεχνών της Βέροιας με θέμα: 
«Βέροια – Αξιοθέατα και Προσβα-
σιμότητα» στο πλαίσιο συμμετο-
χής στην Εκστρατεία FreeMobility, 
δράση του Ecocity.

Το  παραγόμε -
νο βίντεο αποτελεί
προϊόν μιας προ-
σπάθειας τεσσάρων
μηνών μαθητών και
καθηγητών. Η ομά-
δα τουσχολείουμας
ασχολήθηκε με το
θέμα των δικαιωμά-
των των ατόμων με
κινητικές δυσκολίες,
αλλά και την προώ-
θηση της ελεύθερης
προσβασιμότητας
στους αρχαιολογι-
κούς χώρους της
Βέροιας.

Η έρευνα για
τηνεργασίαμας,οεντοπισμόςτωνπροβλημά-
τωνκαιοιπροτάσειςπουκατέθεσανοιμαθητές
περιορίστηκαν μέσα στα όρια της πόλης και
συγκεκριμένα στοΑρχαιολογικόΜουσείο, στο
ΒυζαντινόΜουσείο,στηνΕβραϊκήΣυνοικία της
Μπαρμπούτας,στοΒήμα τουΑποστόλουΠαύ-
λουκαιστοΜενδρεσέΤζαμί(ΠαύλειοΠολιτιστι-
κόΚέντρο).

Τομεγαλύτεροπλεονέκτηματηςσυμμετοχής
μας στην εκστρατεία FreeMobility είναι ότι οι
μαθητέςπολλαπλασίασαν τα μαθησιακά τους
οφέληκαικαλλιέργησαναξίες,όπωςοαλληλο-
σεβασμόςκαιησυνεργασία.

Ο εποπτικός και συντονιστικός ρόλος των
εκπαιδευτικώνήτανουσιώδηςώστεοιμαθητές
να εκφράσουν την άποψή τους και τη δημι-
ουργικότητά τους, αξιοποιώντας τη βιωματική
συμμετοχή.

Αυτή η εργασία είναι αφιερωμένησε όλους
τουςανθρώπουπου κατάφερανμε τηναγάπη
τους να κάνουν τον πόνο αλληλεγγύη και να
μεταμορφώσουντηντέχνησεάγγιγμαψυχής!

Οικαθηγήτριεςπουσυντόνισαντηνομάδα
ΜάκουΙφιγένεια

ΣπυροπούλουΜαρία
ΨαράΕλένη

«Βέροια–ΑξιοθέατακαιΠροσβασιμότητα»απότο
ΕιδικόΕπαγγελματικόΓυμνάσιοΛύκειοΒέροιας

Φαρμακεία
Σάββατο 10-3-2018

08:00-14:30ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2823310-25130

08:00-14:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΩΝΙΑ23310-60340

08:00-14:30ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

14:30-20:30ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑ-
ΡΑΤΑΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)
23310-66755

19:00-01:00 + διαν. ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ)
23310-66649

Κυριακή 11-3-2018
08:00-14:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507
14:30-20:30ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989
19:00-01:00+ διαν.ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΑΠΙΕΡΙΩΝ3123310-26914

Δευτ’ερα 12-3-2018
14:30-20:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
14:30-20:30ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ21 (κοντάστο ΙΚΑ) 23310-74374
19:00-01:00 + διαν.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ 23310-
65931



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,περιοχή
Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙδιαμέρισμα70τ.μ.
1ος  όρ . ,  ατομ .  θέρ-
μανση φυσικό αέριο,
αιρ κοντίσιον, διαμπε-
ρές,  πλήρως ανακαι-
ν ισμένο .  Τηλ . :  6942
847662.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
π ε ζό δ ρ ο μ ο ,  κ ο ν τ ά
στην Τράπεζα Πειραι-

ώς Βέροιας,  80 τ .μ. ,
ανακαινισμένο, λουξ,
με μεγάλη βεράντα, 2
δωμάτια, σαλόνι, κου-
ζίνα, μπάνιο, ένας ξε-
χωριστός δυσεύρετος
υπέροχος χώρος γ ια
κατοικία ή επαγγελμα-
τική στέγη. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-
τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
της Βέροιας (Κεντρική
5 - δίπλα στο Επιμε-
λητήριο), με πατάρι 30
τ.μ., αυτόνομη θέρμαν-
ση και θέση πάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δοαπό400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη
Ραχιά, στο κέντρο του χω-
ριού,πίσωαπό τοσχολείο.
Τηλ.: 2331020051&6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 12
στρ. στο δρόμο Βέροι-
α-Λαζοχώρι σε παραγωγή
ρόδια8ετών,960δένδρα,

με 25 τόνους παραγωγής,
περίφραξη,νερό.Τηλ.:6984
704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι 10
στρέμματαμεδέντρα(ροδα-
κινιές) στον 5ο χρόνο, στην
περιοχή τηςΜέσης,500μέ-
τρααπό το χωριό.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6971629160.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικό-
πεδο στοΆνωΜακροχώρι,
700 τ.μ., με 2 κατοικίες 60
τ.μ.και75τ.μ.ηκάθεμία,ε-
νοικιαζόμενεςκαιοιδύο,στη

μία υπάρχουν φωτο-
βολταϊκά, με εισόδημα
7.000 ευρώ το χρόνο.
Τηλ.:6976555452.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
510 τ.μ., στοΔιαβατό.
Τιμή συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.: 6980
357675.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός με
ροδάκινα και πομώνα
στην άσφαλτο 7.500
τ.μ.,  κοντά στην.Αγ.
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέ-

ντρο κοντά στην Τρά-
πεζα Πειραιώς στον
πεζόδρομο διαμέρισμα
λουξ, 3ου ορόφου, με
2ΔΣΚWC, βεράντα, υ-
πέροχημεγάλη,διαμπε-
ρές, ατομική θέρμανση,
Τιμή 260 ευρώ. Τηλ.:
6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρό-
μο προς Αγ. Γεώργιο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) δι-
αμέρισμα 100 τ.μ., 1ος
όρ.,κεντρικήθέρμανση,
ηλιακό, β) κατάστημα ι-
σόγειο 100 τ.μ., μεγάλα
μπαλκόνια και προαύ-
λιο. Τηλ.: 23310 71554
&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζε-
ταιστονκόμβο τουκαι-
νούργιου δρόμου, 16
στρέμματα για οποια-
δήποτε χρήση σε τιμή
καταπληκτική 50.000
ευρώ! ! !  Τηλ . :  6973
735020.

ΠΑΤΡΙΔΑΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα
60 τ.μ., σε κεντρικότα-
τοσημείοαπέναντιαπό
την Κοινότητα. Πληρο-
φορίες στα τηλ.: 6977
451766-2331063850.

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 1ΔΧΛΚ, επιπλωμέ-
νη. Εχει κεντρική θέρ-
μανση, κλιματιστικό,
T.V., ψυγείο, ηλ. κου-

ζινάκι (φούρνο-εστίες), ε-
γκατάσταση internet κ.λπ.
Πληρ. τηλ.: 23310 24939,
6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,
Αστικά, γκαρσονιέρα 3ου
ορόφου, δωμάτιο, σαλο-
κουζίνα, μπάνιο, ανακαινι-
σμένη, ατομική θέρμανση
πετρελαίου, αιρ κοντίσιον,
πλήρως επιπλωμένη, ευ-
χάριστη, φωτεινή. Ενοίκιο
180,00 ευρώ. Μεσιτικό

γραφείο «ΣΤΟΧΟΣ».
Τηλ.:  23310 68080,
6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώ-

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ηνεξουσιοδοτημένοσυνεργείο
OPEL,πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.:
6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ζητείται κύριος άνω των
30 ετών, σοβαρός, με ευχέ-
ρειαλόγου&άνεσηστιςδη-
μόσιες σχέσεις να αναλάβει
εταιρία στο Νομό Ημαθίας.
Τηλ.:6934888738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για

ντελίβερικαιψητάς.Πληροφο-
ρίεςτηλ.:2331042680&6994
472747, ώρες επικοινωνίας
09.00 -12.00κ.Λευτέρηςήκ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δί-
πλωμαΕ &ΠΕΙ για δρομο-
λόγιαεξωτερικού.Τηλ.:6972
802615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα γιαπα-
ραδοσιακό καφενείο στο κέ-
ντρο τηςΒέροιας.Τηλ.: 6986
123486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινήτων

για συνεργείο στη Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 23310 71553 &
6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθόςμά-
γειρα κα άτομα για την κου-
ζινασεγνωστή ταβέρναστη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο
για το κυλικείο στοΝοσοκο-
μείο Βέροιας. Βιογραφικά
αυτοπροσώπως στο κυλι-
κείο.

BIOMHXANIAτουΝομού
Ημαθίας ζητάει ΧημικόΜη-
χανικό.Αποστολή βιογρα-
φικών στο: guru.recruits@
gmail.com.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία.Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣμεπολυετή

εμπειρία στον αυτισμό ανα-
λαμβάνειπαράλληληστήριξη
σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσηςκατ’οίκονεκπαίδευση
καθώς και ψυχοεκπαίδευση

και συμβουλευτική γονέων
στον αυτισμό. Τηλ.: 6977
980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κ υρ ία
μονογονικής οικογένειας,
ζητάει εργασία, για φύλαξη
ηλικιωμένων και καθαρισμό
σπιτιών. Τηλέφωνο: 6999
262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρί-
στρια σε σπίτι και γραφεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
73642.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ ρ εβα τά -

κι ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματάκια
προστατευτικά, σχεδόν α-
χρησιμοποίητο.Τιμή ευκαιρί-

ας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977
430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως50ετώνγιαγνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από 50 ετών έως 70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24143 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντροΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας28τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαΙΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΜΕΚλιματισμό,τακουφώματατου
καινούργιαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,και
μερικάέπιπλατιμή:120€.

Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη
γκαρσονιέρα35τ.μ.,καθ.κατασκευή2004,1
οςόροφος ,έχειαλουμινίουκουφώματα με
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23994Γκαρσονιέρα επιπλωμένη
πολύόμορφηστο10ο Δημοτικό κοντά54
τ.μ.με1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,σεκα-
λήκατάσταση,έπιπλακομπλέμεηλεκτρικές
συσκευές,χωρίςκοινόχρηστα,ανεξάρτητη,
άμεσακατοικήσιμηκαιμεμίσθωματα200€.

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

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας 64 τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο , είναι κατασκευασμένη το
1972καιανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρ-
μανσημεδύοκλιματιστικάΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια,Τιμή:200€.

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

Κωδ: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€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία

112 τ.μ.,σεδύοεπίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώρωνδε-
δομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 2Μπάνια καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998και διαθέτει θέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kvd.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζεται

μεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150τ.μ.,
κατασκευή1986.Μπαίνει καιαυτ/τομέσα ,
ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο , 1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκετο1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€ .Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23626 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικής επιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

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

Κωδ: 23665 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας33τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974-Τιμή:
180€.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπο-
λύκαλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
μίσθωμα2.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 23642 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητα νεόδμητοΚατάστημαμοναδικής
προβολής και εμπορικότηταςμε 1500 τ.μ.
αύλιοχώροδικότου ,συνολικήςεπιφάνειας
στεγασμένουχώρου300 τ.μ. .Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρο ,κατασκευήςτο2002
καιτομηνιαίομίσθωματουστα850€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική

θέαδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας92τ.μ.
ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιο,έχεικουφώ-
ματαξύλινακαιανελκυστήρακαινούργιο,έχει
επίσηςκλιματιστικάκαιτέντες,τιμή:95.000€.

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό

3Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχει ανελκυστήραυδραυλικό καιπάρκινγκ
πυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτες
καιΔιπλάτζάμια-Τιμή:160.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13743 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειοκατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι
κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεπολύωραίο κήπο,οι χώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σε υπόγειο χώρο .Αποτελείται από ενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Διαθέτειθέρμαν-
σηΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-

ΤΑτουακινήτουαυτού.
κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική

στέγηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλή-
ρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95 τ.μ.,
καθ.  και105 τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4
χώροι ,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,οι
χώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρμανσηανε-
ξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθωρα-
κισμένηπόρτακαιμεδύοWC , εξαιρετικής
προβολήςκαισε κεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας ,μόνο70.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

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

σκευή70, Ισόγειο, εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλή τιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:400.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικό αγοραστή,Αποκλειστική δι-
άθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

κρόκαι καλόοικόπεδο257 τ.μ., βλέπεισε
δρόμοπλάτους10μσε καλόσημείο , τιμή
πώλησης26.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

πεδογωνιακόμεαπεριόριστηθέα,μεγέθους
419τ.μ ,κτίζει336τ.μελαφρώςεπικλινές,η
δετιμήτουστις125.000€

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450 τ.μ.,μεάνοιγμαπάνω
σεπλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.12921ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείται οι-
κόπεδοεντόςσχεδίου2.032 τ.μ.,  γωνιακό
άρτιοοικοδομίσημομεαντικειμενικήτιμήστις
418.000€σετιμήπολύπιοκάτωαπόαυτήν,
από300.000€τώρα203.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

κλειστόανεξάρτητογκαράζ άνετο20τ.μ., ι-
σόγειο,μεκαλήπρόσβασηκαιτιμήεξαιρετικά
χαμηλή,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο. ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια ,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:14302-ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρελαίου,διαμπερέςμεαπε-
ριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβεράντα
καικουφώματακαινούργιασυνθετικά,διαθέτει
ανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,Τέντες,
-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ:12923-ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστικά:
ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρετική
ευκαιρία.Τιμή:22.000€.
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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστην

περιοχή τηςΗμαθίας ενδιαφέρεται για την κάλυψη
τωνπαρακάτωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός
εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδι-
κότητας-Θερμαστής

3)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-
λόγοςΑ΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com
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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,οικόπεδο600τ,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,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΠΑΠΑΓΟΥΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ60τ.μ220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑεπιπλωμενο1ΔΣΚ10ετιας200€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μκονταστηνασφαλτο25000€
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.μΛουξπρόσοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογεια αποθηκη 80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ

Γιαδιαλογητήριοήπαρόμοιεςχρήσεις,
μεψυκτικούςθαλάμους

του Σαββατοκύριακου

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφοσε300 τ.μ.οικόπεδο,στοκέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954. 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρησηπαιδικών ενδυμάτων «OLE-OLA»,
Αριστοτέλους 21, στονπεζόδρομο τηςΒέροιας.Πληροφορίες
6945541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίουστην
περιοχήτηςΒέροιαςμεπλυντήριο,λιπαντήριο,πάρκιγκφορτη-
γώνκαιπελατείαθέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσεις.Τηλ.:6940507491.

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος, με έδρα
το9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχα-
νικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαιένανπωλητήγιαμόνιμη
απασχόληση.ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιη
γνώσηΗ/Υ.Βιογραφικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-
mail:info@matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ΗεταιρίαγυναικείωνεσωρούχωνκαιμαγιόLida,
μεέδρατηΒέροιαζητά:

ΒοηθοστοΤμήμαΔημιουργικού
-Έρευνα&σχεδιασμός
-Συμμετοχήσεόλαταστάδιαδημιουργίαςσυλλογής
Προσόντα
-Άριστηαντίληψητάσεωνμόδας
-Έμφασηστηλεπτομέρεια&δημιουργικόμυαλό
-ΚαλήγνώσηΑγγλικών
-Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη γνώσησχεδιαστικώνπρο-

γραμμάτων
-Επιθυμητήαλλάόχιαπαραίτητηγνώσηπατρόν

Οικατάλληλοιυποψήφιοιμπορούνναστείλουνβιογραφικόστο
e-mail:info@lida.grήναεπικοινωνήσουνστοτηλ.:2331026855.
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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, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2βιβλιοθήκες, 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.



Οι παραβάσεις του ΚΟΚ 
χωρίζονται σε πέντε κα-
τηγορίες πλέον (χαμηλής, 

μεσαίας και υψηλής επικινδυνότη-
τας) καθώς και «πολύ υψηλής συ-
χνότητας πρόκλησης ατυχημάτων» 
και «αντικοινωνικής οδικής συμπε-
ριφοράς».

Για κάθε κατηγορία παράβασης 
θα προβλέπονται, με υπουργικές 
αποφάσεις που θα εκδοθούν, τα 
ίδια διοικητικά πρόστιμα και οι ίδιες 
διοικητικές κυρώσεις.

Για τις παραβάσεις χαμηλής επι-
κινδυνότητας έως και 100 ευρώ, για 
τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυ-
νότητας από 101 έως και 300 ευρώ 
και για τις παραβάσεις υψηλής επι-
κινδυνότητας από 301 έως και 600 
ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται πως 
με υπουργική απόφαση μπορούν 
να «θεσπίζονται εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια, με βάση τα 
οποία μπορεί να αυξάνεται το ύψος 
των διοικητικών προστίμων που 
προβλέπεται για τις ανωτέρω κα-
τηγορίες παραβάσεων και κατ’ α-

νώτατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του 
βασικού προστίμου».

Μέχρι την έκδοση των υπουρ-
γικών αποφάσεων, προβλέπονται 
μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα 
κατά 40%, με εξαίρεση τις παρα-
βάσεις που συνδέονται με την κα-
τανάλωση αλκοόλ, τις παραβάσεις 
του ερυθρού σηματοδότη, την επί-
δειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, 
ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτο-
σχέδιων αγώνων, την παράλειψη ή 
πλημμελή σήμανση εργασιών που 
εκτελούνται στις οδούς, καθώς και 
τις παραβάσεις των διατάξεων με 
τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προ-
σπέρασης οχημάτων.

Αυστηρές ποινές προβλέπονται 
για συγκεκριμένες παραβάσεις. Ε-
τσι οι οδηγοί οχημάτων που χρη-
σιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κι-
νήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης 
επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό 
τοποθετημένο σε ειδική θέση για α-
νοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επί 
τόπου αφαίρεση των πινακίδων και 
της άδειας οδήγησης για 60 ημέ-
ρες. Το ίδιο συμβαίνει αν πετάξουν 

κάτι από το πα-
ράθυρο του οχή-
ματος (τσιγάρο, 
σκουπίδια, κ.α.).

Οι οδηγοί βα-
ρέων οχημάτων, 
όπως φορτηγά 

και λεωφορεία, οι οποίοι κινού-
νται συνεχώς στην αριστερή 
λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για 
προσπέραση και αιφνιδιάζουν 
τους κινούμενους σε αυτήν 
τιμωρούνται με επί τόπου α-
φαίρεση της άδειας οδήγησης, 
επίσης για 60 ημέρες.

Απογορεύεται, επίσης, η κυ-
κλοφορία στις γνωστές «γου-
ρούνες» σε ασφαλτοστρωμέ-
νους δρόμους.
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Αυτά είναι τα πρόστιμα του νέου ΚΟΚ
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