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Ξημερώματα Παρασκευής
Πυρκαγιά στο τριώροφο 

κτίριο της επιχείρησης των 
Αφων ΜΟΥΣΤΑΚΑ στη Βέροια

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
Τα κύματα του Δουνάβεως, 

Τα Βιεννέζικα βαλς του J. Strauss 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Η εταιρία ΑΤΕΒΕ 
πιθανότερος νέος 

ανάδοχος της 
γέφυρας Κούσιου
- Μετά τις ενστάσεις 
ο τελικός μειοδότης

Τευτλοπαραγωγοί: 
 Πρώτα θα μας 

ξοφλήσουν το 2017
 και μετά θα σπείρουμε
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Τουμπάρισε 
ΙΧ χθες λίγο 

πριν την 
διασταύρωση 

Σελίου

Σελ.  3

Σελ.  2



Ένα βήμα εμπρός
για τη γέφυρα

   Εξέλιξη, ελπίζουμε ευχάριστη, από εκεί η χθεσινή 
προγραμματισμένη διαδικασία διαγωνισμού για τη 
συνέχιση του έργου της γέφυρας των αδελφών Κούσιου. 
Και ο μειοψηφών πιθανός ανάδοχος είναι μια αξιόπιστη 
και φερέγγυα κατασκευαστική εταιρεία, αλλά και 
το ποσοστό της έκπτωσης (47,36%) ικανό να μην 
επιβαρύνει επιπλέον τον δήμο Βέροιας, αφού αρκούν 
τα χρήματα της δωρεάς για την εκτέλεση του υπόλοιπου 
έργου.
  Μένουμε εδώ και αναμένουμε τώρα τη δεδομένη 
διαδικασία των ενστάσεων επί του διαγωνισμού, που 
πάντα υπάρχουν, ωστόσο σχεδόν ποτέ δεν οδήγησαν σε 
αλλαγή του αρχικού μειοδότη.
  Στο πολιτικό μέρος του πράγματος, είναι φανερό 
ότι μια πονεμένη ιστορία οδηγείται σε πορεία (αν 
και αρκούντως καθυστερημένο) ολοκλήρωσης. Καλά 
θα είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι να επικεντρώσουμε 
στο εξής τις δυνάμεις τους στο έργο και όχι στη 
δημιουργία εντυπώσεων και περαιτέρω ζημιών. Τα λάθη 
της προηγούμενης περιόδου κρίνονται ακόμα πολιτικά, 
όπως θα κριθούν και οι ενέργειες της περιόδου που 
διανύουμε. Είτε για την πλευρά της διοίκησης είτε για 
την πλευρά της μειοψηφίας.
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+ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Χαραλάμπους ιερομ.,

Ζήνωνος ταχυδρόμου

του Σαββατοκύριακου

ΚυριακήκαιΔευτέραηδιανομή
χυμώναπότηνΠ.ΕΗμαθίας,
σεΒέροιακαιΝάουσα

Διανομήχυμώνστους
ωφελούμενους τουπρο-
γράμματος (ΚΕΑ-ΤΕΒΑ)
σεΒέροιακαιΝάουσα,θα
κάνει ηΠ.ΕΗμαθίας την
Κυριακή11καιτηΔευτέρα
12Φεβρουαρίου.

Οι ωφελούμενοι του
προγράμματος ε ίνα ι
3.742 άτομα και μαζί με
τα προστατευόμενα μέ-
λη τωνοικογενειών τους
8.900σεόλητηνΗμαθία.

Τασημείαδιανομήςείναι:
-ΓιατοΔήμοΒέροιαςΚυριακή11ΦεβρουαρίουκαιΔευτέρα

12Φεβρουαρίουαπό τις 9 τοπρωί, μέχρι τις 3 τοαπόγευμα
στιςεγκαταστάσειςτουσυνεταιρισμούCOSMOSτέρμαΓεωρ.
ΚονδύληΜακροχώρι–Βέροιας.

-ΓιατοΔήμοΝάουσαςΚυριακή11ΦεβρουαρίουκαιΔευτέ-
ρα12Φεβρουαρίουαπότις9τοπρωί,μέχριτις3τοαπόγευμα
στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμούΑ.Σ.Επισκοπής στην
ΕπισκοπήΝάουσας.

Οι δικαιούχοι τουπρογράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ θα ειδοποι-
ηθούν τηλεφωνικά ή με sms για τοσημείο διανομήςπου θα
προσέλθειοκαθένας.

Οκάθεωφελούμενοςθαπρέπειναέχειμαζίτουτοβιβλιά-
ριο κοινωνικής τουασφάλισης ήάλλο επίσημο έγγραφο, από
όπουπροκύπτειοΑ.Μ.Κ.Ατου.

Όπωςορίζειτοπρόγραμμα,σεπερίπτωσηπουοωφελού-
μενος δεν δύναται ναπροσέλθει αυτοπροσώπωςστοσημείο
διανομής,ταπροϊόνταδύναταιναπαραλαμβάνονταιαπότρίτο
πρόσωποπουφέρειεξουσιοδότησημεβεβαίωσηγνησίουυπο-
γραφήςήσυμβολαιογραφικόπληρεξούσιο.

Τούμπαρε Ι.Χ. χθες λίγο πριν
τη διασταύρωση Σελίου

Τροχαίοατύχημασυνέβηχθεςτοαπόγευμαστούψοςτουτούνελ,έξωαπότηΒέροια.ΈναΙ.Χ.επιβατικόαυτο-
κίνητοπουκινούντανπροςτονδρόμογιαΓεωργιανούς,λίγοπριντηδιασταύρωσητουΣελίου,έφυγεαπότοδρόμο
ανατράπηκεκαιέπεσεμετον«ουρανό»στορεύμακαθόδουπροςτηΒέροια,στοσημείοτουανισόπεδουκόμβου.

ΗΠυροσβεστικήΥπηρεσίαΒέροιας,έσπευσεμεδύοοχήματακαιέξιάνδρεςγιανααπεγκλωβίσειτηντραυματι-
σμένηγυναίκασυνεπιβάτιδα,ενώοοδηγόςβγήκεμόνοςτουαπότοαυτοκίνητομεπιοελαφριάτραύματα.

ΟιτραυματίεςμεταφέρθηκανμεασθενοφόροστοΝοσοκομείοτηςΒέροιας.

Εκρηκτική η έναρξη αποκριάς στη Νάουσα
Μακράν η καλύτερη τελετή

έναρξης αποκριάς στηΝάου-
σα ήταν η βραδιά με τονΤόνι
Σφήνο τηνΤσικνοπέμπτη.Με
ένατρίωροπρόγραμμαιδανικό
γιατημέρακαιτηνπερίοδοκαι
τον εξαιρετικό διασκεδαστή να
αφήνειπολύκαλέςεντυπώσεις
με το μουσικόπρόγραμμα και
τις χιουμοριστικές ατάκες του.
Ηενέργειακαι τοκέφιπουμε-
ταδόθηκε όχι μόνο κράτησε το
μεγαλύτερο μέρος του κοινού
στηνπλατείαΚαρατάσιου, αλ-
λά και το διοχέτευσε αμέσως
μετάσταμαγαζιά,όπουδόθηκε
ανάλογησυνέχεια.

Καλή αρχή λοιπόν για τον
σχεδιασμότουδήμου,ευχόμα-
στεαντίστοιχησυνέχεια!

Άδωνις,ΜαρινάκηςκαιΚαρατζαφέρηςσεαυτοκίνητο
στηνΚαρακωστή

ΤηνΤσικνοπέμπτη έκπληκτοι οι
περαστικοίστηνοδόΚαρακωστήδιέ-
κρινανδιάσημεςφυσιογνωμίεςμέσα
σεένασταθμευμένοαυτοκίνητο.Στη
θέση του οδηγού ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, ενώ δίπλα του καθόταν ο
ΒαγγέληςΜαρινάκης καιπίσω τους
ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Συνο-
δηγοί η ΖωήΚωνσταντοπούλου, ο
Βολφγκανγκ Σόιμπλε και οΑλέξης
Τσίπρας. Ευτυχώς έγκαιρα καταλά-
βαινεοκόσμοςότιπρόκειταιγιαένα
χιουμοριστικό τρικ με αποκριάτικες
μάσκες, αλλιώςδεν ξέρουμε τι αντι-
δράσειςμπορείναείχεβλέπονταςτα
συγκεκριμένα πρόσωπα…Σε κάθε
περίπτωση έδωσε μια εύθυμη νότα
λόγωτωνημερών.Καλήαποκριά!

Ότανραντίζονταιδέντραδίπλασεαυλέςσπιτιών
Μεγάλοπρόβλημαμεταραντίσματα

δίπλα τους, αντιμετωπίζουνοι κάτοικοι
κάποιωνχωριώνστονκάμποτηςΗμα-
θίας,αφούτασπίτια τουςκαιοιαυλές
τουςείναισεαπόστασηαναπνοήςαπό
καρποφόραδέντραταοποίαοιιδιοκτή-
τες τους τα ραντίζουν και τοφάρμακο
πάει σύννεφοστη γειτονιά, όπωςδια-
μαρτύρονται.

Η νομοθεσία επί του συγκεκριμέ-
νουθέματοςδεν είναισαφής…Και τα
δέντρα θέλουν ράντισμα αλλά και οι
άνθρωποιπρέπει σε κάθεπερίπτωση
ναπροστατεύονται,πόσομάλλονόταν
πρόκειταιγιαπαιδιά.

Σε τέτοιεςπεριπτώσεις σίγουρα το
ράντισμα, λένε οι γνωρίζοντες,πρέπει

ναγίνεταιμεμικρόψεκαστικόκαιόχιτιςημέρεςπουφυσάει.
Απότηνάλλη,οικάτοικοιέχουνδίκιοαφούοιψεκασμοίπολλέςφορέςγίνονταιχωρίςναληφθούντααπαραίτηταμέ-

τρα.
Σίγουραείναιέναπρόβλημαπουπρέπειναβρειλύση,απότηνίδιατηνπολιτεία,στηνοποίααπευθύνονταιοιπολίτες,

χωρίςόμωςναβρουνσαφείςαπαντήσεις…
ΊσωςηΥπηρεσίαΥγείαςκαιΠεριβάλλοντοςθαμπορούσεναπαρέμβει,σταπεριστατικάαυτά,εάνμάλισταγίνονται

δέκτεςαυτώντωνδιαμαρτυριών.
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Ξημερώματα Παρασκευής

 Πυρκαγιά στο τριώροφο κτίριο της επιχείρησης 
των Αφων ΜΟΥΣΤΑΚΑ στη Βέροια

Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά 
που ξέσπασε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, 
από βραχυκύκλωμα, στις 2.15 τα ξημερώματα της 
Παρασκευής σε τριώροφο κτίριο στην οδό Ηρα-
κλείτου 2  της Βέροιας, κοντά στη Λεωφόρο Στρα-
τού. Η φωτιά ξέσπασε στον 3ο όροφο του κτιρίου, 
που στεγάζει  την επιχείρηση των Αφων ΜΟΥΣΤΑ-
ΚΑ, που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, 
εγκαταστάσεις, θέρμανση, κλιματισμό κ.α. . Σε ε-
πικοινωνία που είχαμε με τον κ. Γιώργο Μουστάκα 
, μας είπε ότι ο  τελευταίος όροφος καταστράφηκε 
ολοσχερώς, αλλά ευτυχώς, λόγω της ώρας δεν 
υπήρχαν άνθρωποι και δεν κινδύνευσαν ζωές. 

Στην κατάσβεση που έγινε σε περίπου μία ώρα 
συμμετείχαν οκτώ άνδρες της πυροσβεστικής με 
τρία οχήματα. Προανάκριση διενεργεί η αρμόδια 
υπηρεσία. 

Την πρόθεσή τους να 
μην προχωρήσουν στην 
κατάθεση αιτήσεων πα-
ραγωγής τεύτλων για το 
2018, εάν πρώτα δεν εξο-
φληθούν τα 6,2 εκατ. ευ-
ρώ που τους οφείλονται 
για το 2017 και δεν πει-
στούν ότι είναι εξασφα-
λισμένο το αύριο για την 
Ελληνική Βιομηχανία Ζά-
χαρης δηλώνουν οι Έλ-
ληνες τευτλοπαραγωγοί.

«Δεν θα κάνουμε αι-
τήσεις παραγωγής. Δεν 
ξέρουμε καν εάν θα λει-
τουργήσει φέτος η βιομη-
χανία. Αν σπείρουμε και 
μετά μας πουν ότι δεν θα 
λειτουργήσει η βιομηχα-
νία, τι θα γίνει με την πα-
ραγωγή μας;» αναρωτιέται ο πρόεδρος τευτλοπαραγω-
γών Κεντρικής Μακεδονίας Σάκης Πίππας.

«Μας ζητούν να κάνουμε αιτήσεις παραγωγής και να 
ξεκινήσουμε τη σπορά, χωρίς να μας δώσουν σπόρια 
και εφόδια» αναφέρουν τευτλοπαραγωγοί, υπογραμμί-
ζοντας ότι η περίοδος από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι 
τέλος Μαρτίου είναι αυτή που γίνεται σπορά τεύτλων για 
να υπάρχει καλύτερη ποιότητα. 

Πιστώθηκαν 4 εκατ.ευρώ
Στο μεταξύ το 40% περίπου των χρημάτων που τους 

οφείλονται για την παραγωγή που παρέδωσαν πέρυσι 
πιστώθηκε ήδη στους λογαριασμούς των τευτλοπαρα-
γωγών. Τα χρήματα που υπολείπονται για την εξόφλησή 
τους αναμένεται να πιστωθούν τις επόμενες ημέρες, 
διαβεβαιώνει η Βιομηχανία. Οι παραγωγοί, πάντως, 
διαμηνύουν ότι εάν δεν εξοφληθούν μέχρι τις 22 Φε-
βρουαρίου, δε θα προχωρήσουν σε σπορά για τη νέα 
καλλιεργητική περίοδο.

Τευτλοπαραγωγοί: 
 Πρώτα θα μας 

ξοφλήσουν το 2017
 και μετά θα σπείρουμε

Την ερχόμενη Τρίτη
Για θέματα Υγείας θα μιλήσει 

ο υπουργός Α. Ξανθός στη Βέροια
Ομιλία του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού στη 1 το μεσημέρι της Τρίτης περιλαμβάνεται στην προγραμματισμένη επίσκε-

ψή του στις μονάδες Υγείας της Ημαθίας. Η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, 
στο πλαίσιο του δημόσιου απολογισμού δράσης της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας. Νωρίτερα, από τις 10 το 
πρωί, ο κ. Ξανθός θα βρεθεί στη μονάδα Νάουσας, όπου γίνει σύσκεψη με φορείς της πόλης, παρουσία εκπροσώπου της 3ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και τοπικών αρχών και φορέων.

Η εταιρία ΑΤΕΒΕ 
πιθανότερος 

νέος ανάδοχος της 
γέφυρας Κούσιου

- Μετά τις ενστάσεις 
ο τελικός μειοδότης

Με έκπτωση 47,36%, που σημαίνει ότι αρκούν τα χρήματα της δωρεάς, 
και πιθανότερη ανάδοχη εταιρεία τον φορέα ΑΤΕΒΕ, ολοκληρώθηκε στις 11 το 
πρωί της Παρασκευής ο διαγωνισμός για τη γέφυρα Κούσιου. Πρόκειται για την 
εταιρεία που ολοκλήρωσε εντός συμβατικού χρόνου και προϋπολογισμού το 
γυμνάσιο-λύκειο στα Γιοτζαλίκια. Η οριστικοποίηση του αναδόχου θα γίνει μετά 
τη διαδικασία ενστάσεων, αν υπάρξουν. Σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχαν 
13 ενδιαφερόμενοι,  από τους οποίους αρκετοί έδωσαν ποσοστά έκπτωσης  από 
40% και πάνω.
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     Όταν ο Νέλσον Μα-
ντέλα κέρδισε τις εκλογές 
και αναδείχτηκε πρόεδρος 
της Νότιας Αφρικής με-
τά την πτώση του απαρ-
τχάιντ, βρέθηκε αντιμέτω-
πος με τις ρεβανσιστικές 
διαθέσεις των συμπατριω-
τών του εναντίον της λευ-
κής (κυριαρχούσας μέχρι 

τότε) μειοψηφίας. Ο πρόεδρος Μαντέλα διαχώρι-
σε τη θέση του και ρητά αρνήθηκε να συμπράξει 
στη διαιώνιση των φυλετικών διακρίσεων. «Με 
εκλέξατε ηγέτη σας. Επιτρέψτε μου να ηγηθώ» 
τους είπε. Ο λαός υπάκουσε, το ηθικό κύρος του 
Μαντέλα ήταν τεράστιο. Η Νότια Αφρική ωφε-
λήθηκε. Ο φαύλος κύκλος του μίσους άρχισε να 
εξασθενεί. 

     Ο «φρόνιμος» ηγέτης ακούει, επεξεργάζε-
ται και μεταποιεί ορθολογικά τα λαϊκά αισθήμα-
τα χάριν του κοινού καλού, δεν τα αναπαράγει. 
Με άλλα λόγια ο πολιτικός ηγέτης υπηρετεί τη 
χώρα του, όχι μιμούμενος τους εκλογείς, αλλά 
ασκώντας την ευθυκρισία του. Εφόσον βέβαια 
έχει το ανάλογο εκτόπισμα να φανεί αντάξιος της 
εμπιστοσύνης των συμπολιτών του και συνάμα 
διακρίνεται για το κύρος και την αυτοπεποίθησή 
του, ώστε να πείσει το λαό για την ορθότητα των 
αποφάσεων του και την δι’ αυτών έμπρακτη εξυ-
πηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.   

     Ο Θουκυδίδης γνώριζε άριστα όλες αυτές 
τις διαχρονικές αλήθειες. Αναφερόμενος στον 
μεγάλο Περικλή γράφει : «επειδή υπήρξε αδω-
ροδόκητος κρατούσε τον λαό με τρόπο ελεύθερο 
και δεν παρασυρόταν από αυτόν, αλλά μόνον τον 
καθοδηγούσε, γιατί δεν επιδίωκε με αθέμιτα μέσα 
να αποκτήσει δύναμη και δεν έλεγε κάτι για να 
θωπεύσει τον δήμο, αλλά στηριγμένος στο προ-
σωπικό του κύρος αποτολμούσε και αντιλογία 
προς αυτόν έστω και μέχρι να τον εξοργίσει». 

     Συνδέοντας τα παραπάνω με το παρόν 
οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι είναι ίσως από 
τις ελάχιστες ιστορικά συγκυρίες που η μεγάλη 
πλειοψηφία του πολιτικού προσωπικού της χώ-
ρας μας εμφανίζει μια χαρακτηριστική σύμπνοια 
απόψεων σε ένα τόσο κρίσιμο και εθνικά ευαί-
σθητο ζήτημα όπως το Σκοπιανό. Επιδιώκουν 
κατά βάση τη θεσμοθέτηση μιας σύνθετης ονο-

μασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό που θα 
ισχύει έναντι πάντων, αποδεχόμενοι εμμέσως 
πλην σαφώς την παρουσία του όρου «Μακεδο-
νία» ή παραγώγου αυτής. 

     Το Σκοπιανό ανασύρθηκε από το χρο-
νοντούλαπο της Ιστορίας εντελώς ξαφνικά και 
επιδιώχθηκε να διευθετηθεί με συνθήκες κατε-
πείγοντος, όπως μας έχει πλέον συνηθίσει η 
ελληνική βουλή τα τελευταία χρόνια, να νομοθετεί 
τα δρακόντεια μέτρα της μνημονιακής καταιγίδας 
φτωχοποιώντας τους πολίτες και αναγκάζοντάς 
τους να αναζητούν τρόπους δραπέτευσης από 
την Πατρίδας τους για να ζήσουν αξιοπρεπώς. 

     Το βροντώδες και παλλαϊκό συλλαλητήριο 
που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Μακεδο-
νίας είναι αλήθεια ότι κατατρόμαξε τους πάντες 
εντός και εκτός Ελλάδος και έστειλε πολλαπλά 
μηνύματα, για τα οποία κανείς δεν δικαιούται να 
αδιαφορεί. Σε μια ειρηνική συγκέντρωση, που 
οι πάσης φύσεως κρατούντες προσπάθησαν με 
διάφορους ευρηματικούς τρόπους να αποτρέ-
ψουν θέτοντας πληθώρα προσκομμάτων και 
διατρανώνοντας δημοσίως την αντίθεσή τους, 
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες απέδειξαν ότι δεν 
είναι πιόνια των ισχυρών της γης αλλά ισότιμοι 
συνομιλητές και συνδιαμορφωτές της Ιστορίας. 

     Πήραν από το χέρι τους ηγέτες και τους 
έθεσαν με εκκωφαντικό τρόπο προ των εθνικών 
και ιστορικών ευθυνών τους, υποδεικνύοντάς 
τους ότι δεν χωρούν ιδιοτέλειες και υποτιθέμενες 
ρεαλιστικές πολιτικές μπροστά στα ιερά και τα 
όσια του Έθνους. Όλα έχουν ένα όριο ! Η αδάμα-
στη ψυχή του Έλληνα διαχρονικά έθετε κόκκινες 
γραμμές που με πίστη και άσβεστο πάθος παρέ-
μεναν αρραγείς και σταθερές κερδίζοντας εντέλει 
τον σεβασμό και την εκτίμηση των ισχυρών.     

     Το συλλαλητήριο της Πλατείας Συντάγ-
ματος ήρθε να ενισχύσει και να επιστεγάσει ό,τι 
ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη. Με μια αξιοθαύμαστη 
αυτοοργάνωση χωρίς καπελώματα και εξαρτή-
σεις ο απανταχού ελληνισμός ξεκίνησε ήδη τη δι-
αδικασία να ξανακάνει την Πατρίδα του Μεγάλη, 
να την αναγεννήσει από τις στάχτες της, να της 
ξαναδώσει την αίγλη του ένδοξου παρελθόντος 
της. 

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

Αντί να καθοδηγούν, 
καθοδηγούνται

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Στην καθημερινότητά μας αγωνιζόμαστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε πολλαπλούς κοινωνικούς 
και προσωπικούς ρόλους. Κινούμαστε, ταυτόχρονα, σε δημόσια και ιδιωτικά πλαίσια και ο τρόπος με 
τον οποίο συν-υπάρχουμε με τους άλλους ανθρώπους, είναι μέσα από τους ρόλους που «παίζουμε», 
ανάλογα με τη δυναμική του δεσμού που υπάρχει μεταξύ μας. Για παράδειγμα, έχω το ρόλο της κόρης 
στη σχέση με τη μητέρα μου, είμαι στο ρόλο του επαγγελματία, με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι 
δουλεία μου, είμαι σύζυγος στο γάμο κτλ. Καθένας από αυτούς του ρόλους είναι ένας διαφορετικός 
τρόπος ύπαρξης που κινείται κάτω από άγραφους κανόνες και δημιουργεί διαφορετικές προσδοκίες. 

Η Θεωρία των Ρόλων υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα της συνάρτησης του ρό-
λου που «παίζουμε» σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο που κινούμαστε. Με άλλα λόγια, συντονιζόμα-
στε στις συντεταγμένες του κοινωνικού άξονα που προβλέπει ποια είναι αναμενόμενη και, επομένως, 
αποδεκτή συμπεριφορά και τι θεωρείται απαγορευτικό. Ωστόσο, ο εαυτός είναι μια προσωπική δομή 
που εκφράζεται μέσα από πολλούς ρόλους με μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο, πέρα από τα στενά 
όρια που υπαγορεύει κάθε ρόλος. Καθένας έχει τη δυνατότητα να κινείται ελεύθερα και δημιουργικά 
ανάμεσα στα διάφορα προσωπεία των ρόλων του και να προσθέτει τη δική σφραγίδα στο σενάριο του 
ρόλου, έτσι ώστε να αντιμάχεται τους περιορισμούς και να δίνει χώρο σε νέες προοπτικές. 

Αυτή τη νέα διάσταση στο ρόλο του έδωσε και ο σοφός της ιστορίας, ο οποίος προσπάθησε να 
αποδυθεί τις στενές προσδοκίες των άλλων για το ρόλο του, και να δώσει έμφαση στην ουσία της πα-
ρουσίας του, έξω από τις νόρμες των κοινωνικών κατάλοιπων. Με τη στάση του κατέρριψε τα κοινωνι-
κά «πρέπει» της εξωτερικής εμφάνισης και υπερτόνισε τη σημασία της Συνάντησης με τον Άνθρωπο, 
που είναι μια ολότητα πέρα και έξω από τα στεγανά του ρόλου που «παίζει» σε κάθε πλαίσιο.  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Ποιοι είμαστε, αν αφαιρεθεί 
η μάσκα του ρόλου;…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Σ’ ένα μακρινό χωριό, 
κάπου στην Ανατολή, ζού-
σε ο πιο σπουδαίος ιερω-
μένος εκείνων των καιρών. 
Ένας άνθρωπος με μεγάλο 
κύρος και επιρροή, που 
παρέμενε απλός και διέ-
θετε απίστευτη σοφία και 
σπάνια ευαισθησία.

Μια μέρα φτάνει γι αυ-
τόν μια πρόσκληση να πάει 
να δειπνήσει στο σπίτι του 
πλουσιότερου ανθρώπου 
της περιοχής. Ο μοναχός, 
που δεν βγαίνει σχεδόν 
ποτέ από το κελί του, απο-
φασίζει ότι δεν μπορεί να 
φερθεί αγενώς και αποδέ-
χεται την πρόσκληση.

Πεντακόσια μέτρα πριν φτάσει, ένας κεραυνός 
τρομάζει το άλογο του, ρίχνοντας την άμαξα σ’ 
ένα χαντάκι μαζί με τον ιερωμένο.

Ο άνθρωπος σηκώνεται όπως μπορεί και 
προσπαθεί να ηρεμήσει το ζώο, μιλώντας του α-
παλά στο αφτί. Μετά, κοιτάζεται. Λάσπη, βούρκος 
και σάπια φύλλα έχουν κολλήσει στα ρούχα και 
τα χέρια του και βρομάει ολόκληρος.

Καθώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον προο-
ρισμό του από το μοναστήρι του, αποφασίζει να 
πάει εκεί και να ζητήσει να του δώσουν κάτι ν’ 
αλλάξει.

Χτυπάει την πόρτα του μεγάρου, ανοίγει ένας 
κομψός υπηρέτης και, μόλις τον βλέπει σ’ αυτό το 
χάλι, του βάζει τις φωνές:

«Τι κάνεις εδώ, άθλιε ζητιάνε; Πώς τολμάς να 
χτυπάς αυτήν την πόρτα;»

«Ήρθα… για το δείπνο» απαντάει ο ιερωμέ-
νος.

«Ντροπή σου!» του λέει ο υπηρέτης. «Απο-
φάγια θα έχει αύριο το πρωί αν μείνει τίποτα, που 
αμφιβάλλω, και μπορείς να τα ζητήσεις από την 
πόρτα υπηρεσίας. Κατάλαβες;»

«Εσείς δεν με καταλάβατε…» προσπαθεί να 
εξηγήσει ο επισκέπτης. «Εγώ, δεν έχω έρθει για 
τα αποφάγια…»

«Ααα!» αστειεύεται τώρα ο υπηρέτης. «Φα-
ντάζομαι ότι θα θέλεις να καθίσεις στο τραπέζι 
των επισήμων;»

«Να… ξέρετε…»
Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση του. 

Εμφανίζεται ο αφέντης του σπιτιού και ρωτάει τον 
υπηρέτη του τι συμβαίνει.

«Τίποτα σοβαρό, κύριε. Απλώς, αυτός ο ζη-
τιάνος θέλει να του δώσουμε τα αποφάγια πριν 
σερβίρουμε το φαγητό… Του είπα να φύγει, αλλά 
επιμένει στο αίτημα του.»

«Να φύγει αμέσως… Κοίτα πώς έκανε την εί-
σοδο… Φρίκη… Αμέσως τώρα! Κάλεσε τη φρου-
ρά και, αν δεν φύγει, λύστε τα σκυλιά!»

Όπως όπως, ο άνθρωπος ανεβαίνει στο κάρο 

και γυρίζει στο μοναστήρι. Στο χώρο του πια, 
αφού πλένεται και λούζεται, και βγάζει έναν πο-
λυτελή μανδύα με χρυσά και ασημένια στολίδια, 
που του είχε χαρίσει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού 
από το οποίο μόλις τον είχαν διώξει. Ανεβαίνει 
ξανά στο κάρο, κι φτάνει χωρίς απρόοπτα στον 
προορισμό του. Ξαναχτυπάει την πόρτα, και του 
ανοίγει ο ίδιος υπηρέτης. Αυτή τη φορά, τον περ-
νάει μέσα με μια βαθιά υπόκλιση. Πλησιάζει και ο 
ιδιοκτήτης του σπιτιού και τον χαιρετάει με κλίση 
του κεφαλιού.

«Εξοχότατε» του λέει, «μόλις σκεφτόμουν ότι 
δεν θα ερχόσαστε τελικά… Μπορούμε να περά-
σουμε; Οι άλλοι μας περιμένουν…»

«Φυσικά» λέει ο νεοφερμένος.
Στη θέα του σηκώνονται όλοι όρθιοι, ώσπου 

ο άντρας με τον επιβλητικό μανδύα καταλάβει τη 
θέση εκ δεξιών του οικοδεσπότη. Σερβίρουν το 
πρώτο πιάτο. Είναι ένα βραστό σε ζωμό, που 
φαίνεται πολύ νόστιμο με την πρώτη ματιά.

Ξαφνικά, γίνεται μια παύση κι όλα τα βλέμματα 
πέφτουν στον ιερωμένο ο οποίος, αντί να πει μια 
προσευχή ή ν’ αρχίσει να τρώει, όπως περιμέ-
νουν όλοι, απλώνει το χέρι κάτω από το τραπέζι 
και, κρατώντας την άκρη του πολυτελούς μανδύα 
του, αρχίζει να τον βουτάει στον ζωμό.

Ενώ όλοι τον κοιτάνε σιωπηλοί κι ανήσυχοι, 
ο ιερωμένος μιλάει στον μανδύα του και του λέει:

«Δοκίμασε το φαγητό, καλό μου… Κοίτα τι 
ωραίο βραστό…»

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, μην ξέροντας πώς 
να αντιδράσει στη συμπεριφορά του καλεσμένου 
του, παίρνει το θάρρος να ρωτήσει:

«Συμβαίνει κάτι, εξοχότατε;»
«Όχι. Τίποτα δε συμβαίνει. Αυτό το φαγητό, 

όμως, δεν ήταν για μένα. Είναι ολοφάνερο ότι 
καλεσμένος ήταν ο μανδύας μου… Όταν ήρθα 
χωρίς αυτόν πριν από λίγο, με έδιωξαν με τις 
κλοτσιές.»

 Jorge Bucay
«Ο Δρόμος της Πνευματικότητας»

Αόρατη Κλωστή- Phantom Thread 
του Πολ Τόμας Αντερσον
(συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
Κάθε μέρα : 20.15

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι: 
Απελευθέρωση 
( Fifty Shades Freed ) 
το φινάλε της τριλογίας ...
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Φόλεϊ
Σενάριο: Νίαλ Λέοναρντ
Ηθοποιοί: Ντακότα Τζόνσον, Τζέιμι Ντόρναν
Κάθε μέρα : 19.30 και 21.45
Σασπένς, έρωτας, πάθος, σεξ, ψυχανάλυση, 

εκδίκηση, δικαίωση, ολοκλήρωση, απελευθέρωση!

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
EARLY MAN
Ώρα προβολής:  18.00 (προβολές μόνο Παρα-

σκευή 9/2 – Σάββατο 10/2 – Κυριακή 11/2)

Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΠΑΡΚ
Σενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

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

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     8/2/18 - 14/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελ-
λάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας, ανακοινώνεται, ότι την 09-02-2018 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 13:30΄ στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα της Βέροιας, πραγματο-
ποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε συνολικά 26 Αστυνομικούς, 
οι οποίοι προέρχονται από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδος και συμμετείχαν στο Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα, 
«Εκπαιδεύσεις προ-
σωπικού Ελληνικής 
Αστυνομίας σε θέμα-
τα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης εξωτερι-
κών συνόρων», στον 
Ειδικό Στόχο «Σύνο-
ρα», Εθνικό Στόχο 
«Κεκτημένο της Έ-
νωσης» του Εθνικού 
Προγράμματος του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφά-
λειας/Τομέας Σύνορα 
και Θεωρήσεις 2014-
2020, με τίτλο: «Εκ-
παίδευση Αστυνομι-
κού Προσωπικού από 
Τμήματα Συνοριακής 
Φύλαξης», διάρκειας 
πέντε (05) ημερών.

Οι ανωτέρω αστυ-
νομικοί εκπαιδεύτη-
καν κατά το χρονικό 
διάστημα από 05-
02-2018 έως 09-02-
2018, από Εμπειρο-

γνώμονες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιώτες καθηγητές.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε 

θέματα «ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», αλλά και για τη γενικότερη 
ενημέρωση τους, σε θέματα που σχετίζονται με αυτή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
ζητημάτων αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης ήταν σε θεωρητικό επίπεδο ο 
έλεγχος γνησιότητας ταξιδιωτικών και λοιπών εγγράφων, η ανάπτυξη θεμάτων παράνο-
μης μετανάστευσης προώθησης μεταναστών ως αποτέλεσμα της δράσης οργανωμένων 
κυκλωμάτων, η διαχείριση παράνομα εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών, η συνερ-
γασία και ασφάλεια και η διαχείριση πληροφοριών, σε πρακτικό επίπεδο δε ο τρόπος 
διενέργειας ελέγχου γνησιότητας.

Η εκπαίδευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
για τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις.

Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες αστυνομικούς απένειμε ο Διοικη-
τής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλά-
δας Αστυνομικός Διευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ, ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και 
οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.

32χρονος και 57χρονη 
συνελήφθησαν για πώληση 

ναρκωτικών
Με 4 συσκευασίες συνολικής ποσότητας κάνναβης βάρους 233 γραμμαρίων συ-

νελήφθησαν το μεση-
μέρι της Πέμπτης σε 
περιοχή της Θεσσαλο-
νίκης ένας 32χρονος 
και μία 57χρονη. Στην 
κατοχή της 57χρονης 
βρέθηκε και κατασχέ-
θηκε το χρηματικό πο-
σό των 1.370 ευρώ, 
ως προερχόμενο από 
την πώληση ναρκωτι-
κών.

Οι συλλήψεις έγιναν 
από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, της Ομάδας 
Πρόληψης και Κατα-
στολής Εγκληματικό-
τητας της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ημαθίας 
και της Διεύθυνσης Α-
σφάλειας Θεσσαλονί-
κης, με τη συνδρομή 
αστυνομικού σκύλου 
του Τμήματος Ασφάλει-
ας Κιλκίς.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  4/2018 απόφαση του Ειρη-
νοδικείου Βεροίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του 
Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία ««Μηχανοκίνητη 
Αθλητική Ομάδα »» με έδρα την Βέροια, ενεκρίθη η τροπο-
ποίηση του Καταστατικού του ανωτέρω Αθλητικού Σωματεί-
ου, στα κάτωθι  (6) άρθρα που ορίζουν 

Άρ. 1: Επωνυμία – Ίδρυση - Έδρα, 
Άρ. 2 : Σκοποί – Απαγορεύσεις (ενασχόληση και προ-

αγωγή αθλητικών οργανώσεων αγώνων και προαγωγή 
μοτοσυκλετισμού. - Η Ένωση απαγορεύεται να ασκεί κερ-
δοσκοπική δραστηριότητα)

Άρ. 5 : Μέλη – Κωλύμματα - Ασυμβίβαστα
Άρ. 12 : Τροποποιήσεις Καταστατικού – Διάλυση του 

Σωματείου 
Άρ. 13 :Βιβλία του Σωματείου
Άρ. 14 : Γενικές Διατάξεις

Βέροια, 8-02-2018.
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.Λ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΔΑ:   Ψ7Δ1Ω9Ο-915     
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                      
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας  
Πληρ.: Β. Καραγκιόζογλου
Τηλ.:  23313-50611
FAX:  2331021777

Βέροια  8-02-2018     
Αρ. πρωτ: 4314

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειο-
δοτική δημοπρασία η εκμίσθωση  ενός  (1)  αγροτεμαχίου 
που βρίσκεται στην Δ.Κ. του Δήμου Βέροιας, με αριθμό τε-
μαχίου 61  εκτάσεως 28.687 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 22 Φεβρουαρίου  
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00–12:00 στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον  της 
αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστη-
κε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και σύμφωνα με τους  όρους που καταρτίστηκαν με την 
αριθ. 37/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Βέροιας αναλυτικά όπως παρακάτω:

1. 11:00-12:00 το αριθ. 61 αγροτεμάχιο, έκτασης 28.687 
τ.μ., του αγροκτήματος Δ.Κ. ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ, Οριστικής 
Διανομής 1929.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώμα-
τος ορίζεται το ποσό  των 45,00  €/στρέμμα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαι-
ολογητικών που μνημονεύονται στο άρθρο 5 της Λεπτομε-
ρούς διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρό-
νια.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 
δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημε-
ρίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη 
θα αναρτηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροι-
ας www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Βέροιας.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης 
Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, 
γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350611  κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ανοιχτή επιστολή προς 
βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 

Ν. Ημαθίας και υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Κατά την περίοδο 2-09-
2014 έως 6-04-2015 στο 
Νομό μας υπήρξαν έντονα 
πλημμυρικά φαινόμενα, ως 
αποτέλεσμα ισχυρών και ε-
παναλαμβανόμενων βροχο-
πτώσεων. Αποτέλεσμα αυ-
τών των φαινομένων ήταν 
η τεράστια σε στρέμματα 
καταστροφή δενδροκαλλι-
εργειών. Μάλιστα, η ζημιά 
που υπέστησαν οι αγρότες 
ήταν ανεπανόρθωτη, καθώς 
σε πολλές περιπτώσεις κα-
ταστράφηκε ολοσχερώς το 

φυτικό τους κεφάλαιο, ξεράθηκαν  οι δενδροκαλλιέργει-
ες, ενώ την ίδια στιγμή είχαν απώλεια παραγωγής για 
τα επόμενα έτη. Και σ’ αυτήν την καταστροφή ήρθαν 
να προστεθούν τρεις από τις χειρότερες χρονιές των 
τελευταίων δεκαετιών, με τα προβλήματα που όλοι γνω-
ρίζουμε, με τις τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, με 
ακαρπία, χαλαζοπτώσεις και νέες εκτεταμένες καταστρο-
φές από βροχοπτώσεις. 

Κύριοι, χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση και με 
μόνη μου επιθυμία να ενώσω τη φωνή μου με την κραυ-
γή απόγνωσης των αγροτών του Νομού μας, οι οποίοι 
βρίσκονται πλέον ένα βήμα μετά την καταστροφή, δε θα 
σταθώ στις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις της υλοποί-
ησης του προγράμματος αποζημιώσεων  από πόρους 
ΠΣΕΑ , που μας έφτασαν στην ουσία μια ανάσα πριν 
εκπνεύσει το καταληκτικό όριο της τριετίας. 

Θα σταθώ όμως, στο τι μπορεί να συμβεί από εδώ 
και πέρα και θέτω εσάς προ των ευθυνών σας. Έχοντας 
λάβει γνώση και διαβάζοντας με προσοχή την ανακοίνω-
ση του ΕΛΓΑ για την υποβολή των αιτήσεων για χορή-
γηση ενίσχυσης και μετά από επικοινωνία με πολλούς 
από τους παραγωγούς που επλήγησαν, εύκολα μπορεί 
να διαπιστώσει κανείς ότι τα κριτήρια που μπαίνουν ως 
προϋποθέσεις είναι άδικα και σε πολλές περιπτώσεις 
παράλογα, καθιστώντας άμεσο τον κίνδυνο της εξαίρε-
σης από την ενίσχυση της πλειοψηφίας των αγροτών, 
που επλήγησαν και έχασαν τις καλλιέργειές τους. 

Ενδεικτικά μόνο αναφέρω, ότι εξαιρούνται από τους 
δικαιούχους,   όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικί-
ας τους, ενώ ήταν ασφαλισμένοι και πλήρωναν κανονικά 
τις εισφορές τους!!! ενώ μπαίνει και ως βασική προϋπό-
θεση το επίπεδο ζημιών, να φθάνει στο κατώτατο όριο 
του 30%  των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού, 
χωρίς όμως περαιτέρω διευκρινήσεις, όπως επίσης και 
άλλες πολλές προϋποθέσεις, που στην ουσία αφήνουν 
εκτός ενισχύσεων την πλειοψηφία των πληγέντων. 

Κύριοι, κλείνοντας πιστεύω ότι τις ίδιες τραγικές δι-
απιστώσεις οφείλατε να έχετε κάνει κι εσείς. Όσο είναι 
καιρός αναλάβετε τις ευθύνες σας. 

Τάσος Μπαρτζώκας
Δικηγόρος – Πολιτευτής ΝΔ

Πιστοποιητικά σπουδών σε 26 Αστυνομικούς 
από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης 

και Επιμόρφωσης Βέροιας
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γρα-

φείο στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και 
συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημο-
τικής Αγοράς. 

Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 
6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK. 1. 
Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 
01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 

00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. 

στην αίθουσά μας Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα 
έχουν ομιλία με θέμα: «Ασυμβίβαστοι σε καιρούς αποστα-
σίας». 

Ομιλητής: ο κ. Σταύρος Μποζοβίτης, Θεολόγος-Ιεροκή-
ρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Κυριωτίσσης - Αγ. Σάββα 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημέ-
νης μας συζύγου, μητέρας και 
γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Η εγγονή 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς και θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου από τη Ι Μεραρχία Πεζικού
Μνημόσυνο για τους πεσόντες και 
θανόντες Αξιωµατικούς και Οπλίτες  

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

 Από τη Διοίκηση της Μεραρχίας 
καλούνται οι συγγενείς, οι αρχές και 
οι κάτοικοι της Βέροιας, εφόσον επι-
θυµούν  να τιµήσουν τη µνήµη των νεκρών µε την παρουσία τους.    

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι το 

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 είναι το ΜΕΓΑ ΨΥΧΟ-
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-2-2018
07.00-09.30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Επιμνημό-

συνη δέηση
09.30-12.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
16.00-7.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
Προς διευκόλυνση των πιστών θα κατασκευαστεί 

από τον Ιερό Ναό ένα κοινός δίσκος κόλλυβων.
Εκ του Ιερού Ναού

Όπως έγινε γνωστό στο Κέντρο Υγεί-
ας Βέροιας λειτουργούν τα παρακάτω 
Ιατρεία και  τμήματα σε πρωινό ωράριο 
με ραντεβού:

1. Ιατρεία: Γυναικολογικό  
2.  Γενικής Ιατρικής                                          
3. Καρδιολογικό    
4. Οδοντιατρικό                                                                                                    
5. Ορθοπεδικό  
6.  Παθολογικό  
7. Χειρουργικό  
8. Ψυχιατρικό 
10. ΩΡΛ 
11.Ακτινολογικό Εργαστήριο (
υπερηχογραφήματα- μαστογραφί-

ες-ακτινογραφίες)
12. Μικροβιολογικό Εργαστήριο
13.Τμήμα Εμβολίων με Παιδίατρο 
14.Τμήμα Ενεσοθεραπείας 
15.Τμήμα προετοιμασίας γονεϊκότη-

τας και θηλασμού 
-Μαθήματα  Ψυχοπροφυλακτικής  
-Τμήμα Μητρικού θηλασμού- Επι-

σκέψεις κατ΄ οίκον 
16.Φυσικοθεραπείες κατ΄οίκον 
17. Κοινωνική Λειτουργός
-από το μήνα Ιούλιο 2017 ξεκινήσα-

με μια νέα δράση, σε συνεργασία με το 
ΚΕΔΜΟΠ

«Χάρισε Ζωή» (Κέντρο Ενημέρωσης 
και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου 

Πατρών) με σκοπό την ενημέρωση του 
πληθυσμού και την εγγραφή εθελοντών 
δοτών μυελού των οστών για την κατα-
πολέμηση της λευχαιμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι (ηλικίας από 18 έ-
ως 50 ετών) μπορούν να ενημερωθούν 
και με μια απλή  και ανώδυνη διαδικα-
σία (που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση 
της αίτησης εγγραφής  και δειγματολη-
ψία με λήψη σάλιου) να γίνουν εθελο-
ντές δότες. 

Για περισσότερες πληροφορίες ε-
πικοινωνήστε στο τηλ.: 23310 24661 
(από τις 9:00 έως τις 13:00) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες, ή επισκεφθείτε μας 
στο Γραφείο 7 (γραφείο Κοινωνικής Λει-
τουργού) στο ισόγειο. 

- από τον μήνα Φεβρουαρίου θα 
λειτουργεί το Ιατρείο ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ δύο φορές κάθε μήνα. 

Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 
: 2331071954

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 
2331062985 ΚΑΙ 2331062198

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
2331022332 – 2331024661- 

2331021863
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ιατρεία και  τμήματα που 
λειτουργούν στο 

Κέντρο Υγείας Βέροιας 
(πρώην ΠΕΔΥ-ΙΚΑ) 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2018 στις 7.00 τὸ 
ἀπόγευμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) ὁμιλητής στούς 
«Ἀκαδημαϊκούς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ δικηγόρος κ. 
Κωνσταντῖνος Ἀκριβόπουλος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύ-
ξῃ τὸ θέμα: «Οἱ νομικές ἐκβάσεις τῆς παραβολῆς 
τοῦ Ἀσώτου».

Η εἴσοδος είναι ἐλεύθερη



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Τα  πα λα ι ότ ε ρ α 
χρόνια, φίλοι αναγνώ-
στες, που τα ήθη και 
τα έθιμα των ανθρώ-
πων ήταν σπουδαία 
σε περιεχόμενο και 

που οι εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής 
είχαν μεν επιφανειακή απλότητα, αλλά με 
βαθιά σημασία τους, στα χωριά της κεντρι-
κής Λακεδαίμονος (απ’ όπου και η καταγω-
γή μου), ανάμεσα στις πολλές λαογραφικές 
εκδηλώσεις, επικρατούσαν και οι άριστες 
εκδηλώσεις των συνεστιάσεων κατά τις δύο 
Κυριακές των Απόκρεω: Την Κρεατινή και 
την Τυρινή.

Σύμφωνα με τη συνήθεια αυτή, πολλές 
βραδιές από τότε που άνοιγε το Τριώδιο 
(Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου), μέχρι τις 
Απόκριες, ιδίως δε κατά τα βράδια και των 
δύο αυτών Κυριακών, συγκεντρώνονταν 
στο σπιτικό του παππού και της γιαγιάς, οι 
οικογένειες όλων των παντρεμένων παι-
διών τους, για να αποκρέψουν όλοι μαζί. Αν 
μάλιστα τύχαινε να είναι κάποιο παιδί της 

οικογένειας παντρεμένο σε άλλο γειτονικό 
χωριό, ξεκινούσαν και εκείνοι οικογενειακώς 
και έρχονταν στο σπίτι του πατριάρχη της 
οικογένειας, του παππού, με όλα τα παιδιά 
του, για να αποκρέψουν όλοι μαζί. Γιατί 
θεωρούσαν κακό και γρουσουζιά να λείψει 
κανείς από την οικογενειακή εκείνη συγκέ-
ντρωση.

Οι άνθρωποι, που δεν είχαν ζωντανούς 
τους γονείς τους, συγκεντρώνονταν στο σπί-
τι του μεγαλύτερου αδελφού ή αδελφής ή 
και στο σπίτι κουμπάρου, φίλου ή γείτονα, 
για να περάσουν τα βράδια των δύο Κυρια-
κών και να γλεντήσουν όλοι μαζί.

Τρεις ήταν οι επικρατέστερες συνήθειες 
στο χωριό μου (Βρονταμάς – ΛΑΚΩΝΙΑΣ):

1. Σύμφωνα με τη συνήθεια της πρώτης 
μορφής των συνεστιάσεων, ο καθένας έφε-
ρε από το σπίτι του μαγειρεμένα φαγητά, 
καθώς και όλα τα άλλα φαγώσιμα (ψωμί, 
τυριά, αυγά, κρασί, φρούτα, δηλ. καρύδια, 
αμύγδαλα, σταφίδες, λιασμένα σύκα κ.λπ.), 
μαζί δε με αυτά και ό,τι άλλο είχε έτοιμο στο 
σπίτι του.

Κατά το είδος της συγκεντρώσεως αυτής, 
έβαζαν απλώς στους σοφράδες τα φαγώ-
σιμα και εκεί, δίπλα στη φωτιά, που έκαιγε 
λαμπρά με τα μεγάλα κούτσουρα από τις 
ελιές, συνέτρωγαν όλοι, ευχόμενοι, κατά τον 
απλό χωριάτικο τρόπο, να περάσουν καλή 

σαρακοστή.
2. Κατά το δεύτερο εί-

δος της συνεστίασης, το 
οποίον, όμως, γινόταν με-
ταξύ των οικογενειών που 
είχαν κάποια οικονομική 
ευχέρεια και μπορούσαν 
να ανταποκριθούν στα έ-
ξοδα που απαιτούσε η ε-
φαρμογή της, αγοράζονταν 
όλα τα φα -
γητά (κρέας, 
τυριά, μακα-
ρόνια, φρού-
τα) από τον 
μεγαλύτερο 
της συντρο-
φιάς και στο 
τέλος  πλη -
ρωνότα ν  ο 
λογαριασμός 
από όλους, 
ανάλογα με 
τα μέλη της 
ο ικογένε ιας 
του καθενός. 
Έφερναν, ό-
μως και πολ-

λοί από τα σπίτια τους γλυκά, φρούτα ή ό,τι 
άλλο φαγητό είχε ξέχωρα ετοιμασμένο στο 
σπίτι η κάθε οικογένεια.

3. Κατά μία άλλη μορφή συνεστιάσεων, 
οι συνδαιτημόνες έφερναν από τα σπίτια 
τους όλα τα φαγητά (κρέας, τυριά, κρασιά, 
φρούτα), εκτός από τη μακαρονάδα η οποία 
παρασκευαζόταν στο σπίτι της γιαγιάς και 
μάλιστα με έξοδά της.

Και κατά τα τρία, όμως, είδη συνεστιά-
σεων, παρατίθενταν υποχρεωτικώς: α) γα-
λατόπιτα ή κολοκυθοτραχανόπιτα, β) μα-
καρονάδες της εποχής εκείνης, οι οποίες 
γίνονταν αποκλειστικώς με χειροποίητα 
μακαρόνια χωριάτικα, γιατί σαν τα σημερι-
νά μακαρόνια σπάνια παρουσιάζονταν στα 
χωριά μας, γ) απαραίτητο, επίσης, συμπλή-
ρωμα της όμορφης εκείνης συγκέντρωσης 
της πρώτης Κυριακής των Απόκρεω, ήταν 
η παράθεση καλοψημένου χωριάτικου λου-
κάνικου, που είχε μέσα και φλούδες από 
πορτοκάλι.

Επίσης, μετά τα μεσάνυχτα της Πρώτης 
Κυριακής των Απόκρεω σταματούσαν να 
σερβίρουν κρέας ή ψάρι ή βακαλάο, γιατί 
άρχιζε η εβδομάδα της Τυροφάγου και ετη-
ρείτο αυστηρώς από όλους, μικρούς και με-
γάλους, η υπό της Εκκλησίας επιβαλλόμενη 
νηστεία.

Τέλος, μετά το φαγητό, ακολουθούσαν 
επιτραπέζια της εποχής εκείνης τραγούδια, 
γλέντι, χορός, πειράγματα, επισκέψεις μα-
σκαράδων από τα συγγενικά, ιδίως, σπίτια 
και μετά τα μεσάνυχτα αναχωρούσαν όλοι 
για τα σπίτια τους, φωτιζόμενοι από τα λα-
δοφάναρα και πήγαιναν να ησυχάσουν.

Και να περάσουν με υγεία, εγκαρτέρηση 
και υπομονή το μεγάλο της νηστείας πέλα-
γος.
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Αποκριάτικα βράδια

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του Βασιλείου και της Ασημούλας, 
το γένος Χάρτσιου, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στο Μα-
κροχώρι Ημαθίας και η ΤΡΥΦΩΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ του Σταύρου και της 
Δέσποινας, το γένος Πιλιτσίδου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Η ΝΥΧΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ...
Ντύθηκε η καρδιά μου τα  πράσινα 
του πόθου φύλλα
και ζητιανεύει τους καιρούς.
 
Με ψιθυρίσματα τ` Απρίλη έρχεται
και στις γυναίκες με τις στάμνες πηγαίνει.

Βλέπει την Άνοιξη με την ακολουθία της.
Την βλέπει που κρύβεται στα κυκλάμινα 
και στην νύχτα που αγκαλιάζει το φεγγάρι,  
τις ώρες της λιτανείας,
τότε που έχει ακόμη χιόνια στα παλάτια
και στις σκάλες τ` ουρανού κρέμονται
παράπονα ερωτευμένων.

Ανώφελο που κλείνω τις κουρτίνες.
Πάλι ο λύκος κατέβηκε να φιλήσει,
πάλι το τριμμένο παλιομοδίτικο 
πανωφόρι σου φοράς
κι` όλο φαντάζεσαι τα ίδια και τα ίδια.

Πως τάχα στο δάσος είναι κρυμμένο το…
Μ` αγαπά δεν μ` αγαπά
Μ` αγαπά δεν μ` αγαπά
ενώ εσύ 
τριγυρίζεις στην Μεσόγειο με τη νυχτικιά σου
όσο για να παρασυρθούν οι άγγελοι και 
νάρθουν δίπλα σου να τους μυρίσεις.

Ακριβή μου!
Η νύχτα πληρώνει φόρους!
Μια υποτελής των μυστηρίων είναι γι` αυτό
και νυχτώνει παραπάνω.

Έλα όμως, 
που το γέλιο σου εξημερώνει τον χρόνο,
που οι λέξεις σου αυθαδιάζουν στα 
νυχτερινά γυμνάσια
που δραπετεύουν απ` τα βιβλία, 
υψώνοντας τα δαχτυλίδια των αρραβώνων
 με το άγνωστο.

Έλα να συμπαρασταθείς στους ποιητές
που προειδοποιούν, 
πως αν δεν βάλουν αυτοί τις 
συναλλαγματικές και τις επιταγές των Τραπεζών 
στα ποιήματα
ο κόσμος θα κηρύξει πτώχευση!

Γιάννης Ναζλίδης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ» 

Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση
Καλούνται τα  μέλη του Συλλόγου Κοι-

νωνικής Παρέμβασης, με τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ», σε τακτική Γενική 
Συνέλευση, στις δέκα επτά (17) Φεβρου-
αρίου του έτους 2018, ημέρα Σάββατο 

και ώρα 12.00 μ.μ. στην επάνω αίθουσα της πιτσαρί-
ας «Παπαγάλος» (Ανοίξεως 104-Βέροια), με θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση του Απολογισμού 2017 και του Προϋ-
πολογισμού 2018 

2.  Διάφορες προτάσεις των μελών
Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση, που δεν θα υ-

πάρχει απαρτία στην παραπάνω ημερομηνία, η Γενι-
κή Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 
είκοσι τέσσερεις (24) Φεβρουαρίου 2018, την ίδια  ώ-
ρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Η παρουσία 
των μελών κρίνεται απαραίτητη. 

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Νόπη Σκεντερίδου

Πρόσκληση σε τακτική 
αιμοδοσία Αγάπης

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομή-
δειας προσκαλεί όλα τα μέλη του, παλαιούς και νέους 
αιμοδότες σε τακτική αιμοδοσία την Κυριακή 11-2-
2018 στα γραφεία του Συλλόγου με τη συνεργασία 
του Γ.Ν.Βέροιας και από τις 09:00 π.μ. εως τη 1.00 
μ.μ.

Επίσης μετά το τέλος της αιμοδοσίας θα ακολου-
θήσει η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Συλλόγου.
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Σε όλες τις φυλές,από τα πρώτα χρό-
νια η θυσία,με το θεό καθένας να μπορεί  
να κοινωνεί προσφέροντας αντάλλαγμα 
στη χάρη που ζητούσε.. 

Στήναν βωμούς περίτεχνους,ανάβανε 
φωτιές,φέρνανε τα καλύτερα τους ζώα,να 
προσφέρουν στην τελετή της δέησής τους.

Καθένας είχ’ένα θεό δικό του να προσεύχεται,να θυσιάζει στο βωμό 
που έστησε γι αυτόν,να περιμένει κάτι πίσω να του δώσει..

Αναψε η φωτιά μεγάλη,ότι κουβάλαγε για χρόνια η ψυχή,θυσία 
να καεί,να λάμψει αυτό το πάθος μια στιγμή,τον τόπο να φωτίσει.

Ετούτη η θυσία,δεν ήτανε σφαχτά και διαλεχτά κρασιά που ρί-
χναν στο βωμό,για τους θεούς να ευχαριστηθούνε.

Πιότερο ήτανε θυσία εσώτερη ,στο σώμα,την ψυχή,που έσκαβε 
βαθιά να βρει κάτι καινούργιο,αυτό που δίνοταν να ομορφήνει κι 
άλλο,όσο γινόταν πιο πολύ.

Η φαντασία έπλαθε το ίνδαλμα ξανά απ’την αρχή,έδιωχνε τις 
ατέλειες,γέμιζε τα κενά με πινελιές σε χίλια χρώματα να σμίγουν τις 
αισθήσεις.

Ένα καράβι που σιγόπλεε στης θάλασσας τα ήρεμα νερά,το 
κύμα ελαφρό μονάχα να ταράζει,να μην ανοίγει αυλακιά στο δρόμο 
του που ερχόταν..

Κι εδώ μπερδεύονταν αυτά που δείχνανε πραγματικά μ’αυτά 
που η ψυχή ζητούσε κι επιμέναν,κάπου η άκρη θα βρεθεί μονολο-
γούσαν..

Ρωτάγανε γιατί τούτη η εμμονή ,δεν καταλάβαιναν,δεν μπόρα-
γαν να φανταστούν τί ήτανε που τα ταρακουνούσε όλα..

Ζούσε στην εποχή του πρόσκαιρου,δεν επρολάβαινε ν’αρχίσει 
και σταμάταγε χωρίς ν’αφήνει αχνάρι πουθενά,κανένα,μια καλημέ-
ρα μοναχά κι αυτή βγαλμένη με το ζόρι.. 

Νάτανε ένα πείσμα, ήταν εγωϊσμός; σα νάτανε παιχνίδι,και κρά-
ταγε τη στάση την κενή,της άρνησης και της αδιαφορίας.

Κάποιες φορές αισθήματα κι από τη μια μεριά μονάχα κατάφερ-
ναν να επιζούν,κι ας τρέχανε τα χρόνια.

Τα συντηρούσε η έλλειψη,γαντζώνοταν στο πιο μικρό σημάδι πού-
βρισκαν ή έτσι το θαρρούσαν,να δίνουνε χωρίς να παίρνουν τίποτα .

Κάποια φορά ξεπερασμένη,γίνανε τα χτυπήματα πολλά,γιγάντια 
η πάλη να αντέξει.

Και έχτιζε το κάστρο του ακόμα μια φορά,σαν τον καιρό της εφη-
βείας που μοίραζε το χρόνο τον ελεύθερο σ’εκείνη την αγάπη,γρά-
φοντας στο χαρτί το πόνημα και στέλνοντάς το,γεμίζοντας τη μέρα 
της μ’αυτόν,κι εκείνη να γεμίζει τη δικιά του απαντώντας. .

Ηταν εκεί η ανταπόκριση,απάντηση που ταίριαζε με τις επιθυμί-
ες,τα όνειρα που έπλαθε θαρρείς τα βλέπανε μαζί,κι ας μην εβγή-
καν’ όλα αληθινά.

Ζούσε μονάχος κάθε πόνο,έπλαθε και χαρές ταιριάζοντας κά-
ποια χαμόγελα βαθύτερα που ακουμπούσαν,μια κίνηση,στο πρό-
σωπο ένα σπασμό να ερμηνεύει..

Ζύμωνε το θυσίασμα,η προσφορά λέξεις μαστορεμένες μία μί-
α,όσο γινόταν πιο γλυκά να αντηχούν.

Και κάποιες άλλες που στο συνάντημα βροντούσαν κανονιές να 
ξεσηκώναν καταιγίδες.

Γίνοταν μια ανταλλαγή,αυτό που ένιωθε δινότανε με ήχους από 
το χτύπο της καρδιάς και την απελπισία,που ξέχυναν τα είδωλα με 
το αντάμωμά τους...

Σα νάγραφε σε ξένη γλώσσα ακαταλαβίστικη,απόκριση δεν ήτα-
νε καμίιά,λες και στο πουθενά μιλούσε.

Απελπισία,αντί τα μάτια βούρκωνε το στόμα και βγαίνανε γαργα-
ριστές οι λέξεις του χαδιού,που πήγαινε χαμένο.. 

Δε μέτραγαν μονάχα τα χεροπιαστά,πιότερο ήτανε αυτά που 
ένιωθε η ψυχή, ζούσε σαν νάθελε μονάχα να πληγώνει,όποιον δεν 
ήτανε κενός,όποιον θυμότανε ακόμα.

Θυσίες γίνανε πολλές,σωρεύτηκαν τραγούδια τυπωμένα,να δι-
αλαλούν της ομορφιάς τη νίκη,ως πέρα ως το τέλος των καιρών,σε 
άγνωστους που τύχαινε να τα διαβάζουν.

Σε όλες τις φυλές από τα πρώτα χρόνια η θυσία,με το θεό κα-
θένας να μπορεί να κοινωνεί,προσφέροντας αντάλλαγμα στη χάρη 
που ζητούσε,κι είχαν τις πιο πολλές φορές την ανταπόδωση που 
περιμέναν.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Θυσία

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

Νέες πληροφορίες από Ανέκδοτους Κώδικες
Γράφει 
ο Παύλος Πυρινός

(Συνέχεια από το προηγούμενο 
Σαββατοκύριακο)

Για να σταματήσουν τις δραστηρι-
ότητες των διαφόρων μη τουρκικών 
σωματείων, οι κατά τόπους τουρκικές 
αρχές, με διάφορα προσχήματα, εμπό-
διζαν την ομαλή λειτουργία τους.

Για παράδειγμα, όταν στις αρχές 
του 20ου αιώνα ψηφίστηκε ο νόμος της Συνταγματικής Κυβερ-
νήσεως περί Σωματείων, η Φιλανθρωπική και προοδευτική 
αδελφότητα «Μέλισσα», σύμφωνα με τον κανονισμό, υπέβαλλε 
αναφορά της ύπαρξης και λειτουργίας της, ζητώντας τη σχετική 
άδεια λειτουργίας.

Αυτό δεν έγινε με διάφορες προφάσεις 
έως ότου ο Καϊμακάμης της Βεροίας δια του 
αρχιαστυνόμου, κατά διαταγή του Νομάρχου 
Θεσσαλονίκης, απάντησε στην Αδελφότητα 
«Μέλισσα», τα εξής:

Για να πάρει την άδεια λειτουργίας πρέπει:
1. Η σφραγίδα της Αδελφότητος «Μελλί-

σης» να έχει Ελληνικά και Τουρκικά γράμμα-
τα.

2. Να γράφεται στον κανονισμό αν έχει 
πολιτικό σκοπό.

3. Ο αριθμός των μελών να μην είναι κα-
τώτερος των 20 ατόμων. Πέρα από αυτά που 
ζητούσε η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ο Καϊμα-
κάμης της Βεροίας πρόσθεσε και άλλα.

4. Τα πρακτικά των συνεδριών των Σωμα-
τείων να μεταφράζονται στην Τουρκική.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητος απάντη-
σε με έγγραφο ότι δεν δέχεται να αλλάξει 
τον κανονισμό και τη σφραγίδα, γιατί αυτά 
που ζητάει η Νομαρχία Θεσσαλονίκης δεν 
αφορούν Φιλόπτωχο ή Φιλανθρωπική Αδελ-
φότητα, όπως είναι η «Μέλισσα», αλλά σύλ-
λογο πολιτικό. Ο Νόμος της 
Συνταγματικής Κυβερνήσεως 
περί Σωματείων δεν ζητάει 
τέτοιους περιορισμούς για 
Σωματεία που έχουν φιλαν-
θρωπικό σκοπό.

Παρ’ όλα αυτά ο Καϊμακά-
μης της Βεροίας εμπόδισε τη 
λειτουργία της Αδελφότητος 
«Μελίσσης» να συνεδριάζει.

Αυτά αναφέρει ο μα -
καριστός Λουκάς Πετρί-
δης, μητροπολίτης Βεροίας 
(27/9/1909 – 25/6/1911) σε 
επιστολή του (10) προς το 
Οικουμενικό Πατρχιαρχείο, 
με ημερομηνία 13 Μαΐου 
1910 και συνεχίζει:

Όταν τα έμαθα όλα αυτά, 
επισκέφθηκα τον Καϊμακάμη 
Βεροίας και είπα σ’ αυτόν ότι 
η Αδελφότητα «Μέλισσα» έ-
χει σκοπό φιλανθρωπικό και 
ως εκ τούτου επιτρεπόταν ε-
λεύθερα να ασκεί, κατά τον 
κανονισμό της, τα καθήκοντά 
της και να εκδώσει απόδει-
ξη που να αναγνωρίζει την 
Αδελφότητα «Μέλισσα» και να μην εμποδίζει τη λειτουργία της.

Τέλος, παρακαλεί τον Πατριάρχη αρμοδίως, να συστηθεί 
στον Καϊμακάμη Βεροίας να παύσει να εμποδίζει τη λειτουργία 
και να εκδώσει νόμιμη άδεια λειτουργίας της Αδελφότητας «Με-
λίσσης».

Ύστερα από πολλά, δόθηκε η νόμιμη άδεια λειτουργίας της
Δ΄. Όπως συμπεραίνεται από τη συνεδρία της Δημογερο-

ντίας και της Διευθυνούσης Επιτροπής (14-11-1921) (11), η Α-
δελφότητα «Μέλισσα», εξαιτίας των Βαλκανικών πολέμων, του 
εθνικού διχασμού και του Μικρασιατικού πολέμου, διέκοψε τη 
λειτουργία της για λίγα χρόνια.

Φαίνεται ότι ξανάρχισε τη λειτουργία της το έτος 1921 και ως 

«Αρτισύστατο» Σωματείο ζήτησε υπό τύπου δωρεάς οικονομική 
ενίσχυση από την Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα Βεροίας για 
να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει, όπως πριν, το θεάρε-
στο έργο της.

Η Δημογεροντία αποφάσισε: Τα ταμεία των 6 ενοριακών 
τμημάτων της πόλεως να καταβάλλουν, κάθε μήνα, για ένα έτος 
(αναδρομικά από 1-11-1921), στο ταμείο της «Μελίσσης» τα 
εξής ποσά:

Άγιος Αντώνιος 50 δρχ., Άγιος Γεώργιος 25 δρχ., Άγιοι Ανάρ-
γυροι 20 δρχ., Άγιος Ιωάννης 15 δρχ., Μητροπόλεως 25 δρχ. 
και Κυριώτισσα 5 δρχ., συνολικά 140 δρχ. το μήνα.

Ε΄ Το Σωματείο «Μέλισσα» προσπαθεί να σταθεί, οικονο-
μικά, στα πόδια του. Θέλει να βοηθήσει στην πολιτιστική ανά-
πτυξη, αλλά είναι η περίοδος του Μικρασιατικού πολέμου σε 
εξέλιξη και η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή.

Για το λόγο αυτό ζήτησε από τη Δημογεροντία, όπως φαίνε-
ται από τη συνεδρίαση της 2ης Φεβρουαρίου 
1922 (12), να εγκρίνει την παροχή δανείου 
4.000 δρχ. με τόκο 4% από το Ταμείο του Α-
γίου Αντωνίου Βεροίας για τρία χρόνια.

Σκοπός του δανείου να κατασκευαστούν 
για τη μεγάλη αίθουσα του Γυμνασίου ειδικά 
καθίσματα και άλλα έπιπλα που θα συντε-
λούσαν στην απρόσκοπτη πραγματοποίηση 
διαφόρων τελετών και στο να γίνονται πιο 
συχνά θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις και 
συναυλίες.

Η Δημογεροντία αποφάσισε, ομόφωνα, 
την παροχή του εν λόγω δανείου και να ει-
δοποιηθεί η Ιερά Μητρόπολη να ενημερώσει 
την επιτροπή του Αγίου Αντωνίου και τη «Μέ-
λισσα» για τα περαιτέρω.

Το δάνειο δόθηκε και η μεγάλη αίθουσα 
του Γυμνασίου εξοπλίστηκε με τα ανωτέρω 
έπιπλα προς όφελος της πολιτιστικής και 
πνευματικής ανάπτυξης της κοινωνίας της 
Βεροίας.

Πιστεύουμε στο μέλλον θα έρθουν και άλ-
λες πληροφορίες για την Αδελφότητα «Μέλισ-
σα», που θα συμπληρώσουν την ιστορία και 

δράση της.

Πηγές – Βοηθήματα
1 .  Κώδ ικας  16  δ ιαστάσεων 

27χ41,50 ύψος έχε 297 σελίδες και 
χρονολογικά αρχίζει από το έτος 1892 
και φθάνει στο έτος 1923. Περιέχει πο-
λύτιμες και αξιόλογες πληροφορίες για 
τη Βέροια και την περιοχή της.

2. Α. Δημητρακάκη, Ιστορία των εν 
Βεροία Σωματείων, εφημερίδα Βεροίας 
«Φρουρός της Ημαθίας», φ. 177/10-
8-59.

3. Αναστάσιος Εμμ. Χριστοδούλου, 
Ιστορία της Βεροίας, Μάρτιος 1960, σ. 
88, 94-95.

4. Στέφανος Ι. Παπαδοπούλου, Εκ-
παιδευτική και Κοινωνική Δραστηριό-
τητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας 
κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκο-
κρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 87.

5. Στέφανος Ε. Ζάχος, Αναμνήσεις 
ενός Βεροιώτη, Βέροια 1979, σ. 84-85 
και 95-96.

6. Αντώνιος Μ. Κολτσίδας, Ιστορία 
της Βεροίας, Α΄ τόμος, εκδόσεις Αδελ-
φών Κυριακίδη (2012), σ. 624-628 και 
709-714 με πολλές λεπτομέρειες και 
σχόλια.

7. Κανονισμός της εν Βεροία Αδελφότητος «Μελίσσης» χ.τ. 
1898.

8. Κώδικας 17 «Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως (1892-
1898), σ. 155-156.

9. Κώδικας 20 Βιβλίο Αλληλογραφίας Μητροπολιτών. Πρα-
κτικά Δημογεροντίας από του έτους 1898 έως 14-9-1924, σ. 35.

10. Κώδικας 16ος Επαρχιακής Αλληλογραφίας… όπου πά-
νω, σ. 188.

11. Κώδικας 20ος Βιβλίου Αλληλογραφίας, ο.π. σ. 378
12., Κώδικας 22 Πρακτική Δημογεροντίας από 27-3-1911 

έως 8-4-1938, σ. 121.

O μητροπολίτης 
Κοσμάς Ευμορφόπουλος 

(1860-1901)

Αποκριάτικο γλέντι του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας 
σας προσκαλεί στο Αποκριάτικο γλέντι του, που θα γίνει στις 17 
Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 μμ. στο κέντρο 
«Ακρόπολη». Η παρουσία σας θα μας τιμήσει. Την εκδήλωση 
πλαισιώνουν «η κομπανία του Τριαντάφυλλου Ασαρτζή» και 
«Θρακιώτικη Γκάϊντα με τον Βασίλη Καρακούση».

Με τιμή το Δ.Σ.



Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. Η Σωφροσύνη 
κι ο Έρωτας 
επιάστηκαν 
στα χέρια
2. και τις ζωές 

τους έχασαν στο τέλος και οι δύο:
3. Τη Φαίδρα του Ιππόλυτου ο φλογερός
 ο πόθος
4. και τον Ιππόλυτο η αγνή σκότωσε 
Σωφροσύνη.

ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ Ε.Α. ΙΧ, 132
1. Σωφροσύνη και Έρως κατεναντίον 
αλλήλοισιν
2. ελθόντες ψυχάς ώλεσαν αμφότεροι:
3. Φαίδρην μεν κτείνεν πυρόεις πόθος 
Ιππολύτοιο,
4. Ιππόλυτον δ’ αγνή πέφνε σαοφροσύνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Στο ανώνυμο επιδεικτικό επίγραμμα Ε.Α. 

ΙΧ, 132 μας δίνεται ο πυρήνας της τραγω-
δίας του Ευριπίδη «Ιππόλυτος», που είναι 
η σύγκρουση της Σωφροσύνης (της αγνής 
εγκράτειας) και του Έρωτα (του έντονου συ-
ναισθήματος σεξουαλικής έλξης) που έχει ως 
αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο πρωτα-
γωνιστών.

Εκπρόσωπος της Σωφροσύνης είναι ο 
Ιππόλυτος, ο νέος και ωραίος πρίγκηπας, ο 
γιος του ήρωα βασιλιά της μυθικής Αθήνας, 
του Θησέα, που ως οπαδός της παρθένας 
θεάς Αρτέμιδας έχει δώσει όρκο αγνότητας.

Είναι πρότυπο εγκράτειας και περιφρονεί 
τον Έρωτα, με συνέπεια την θανατηφόρα ορ-
γή της μητέρας του φτερωτού θεού, της θεάς 
Αφροδίτης.

Εκπρόσωπος του Έρωτα (στην πραγμα-
τικότητα το μέσο που διάλεξε η Αφροδίτη για 
να τιμωρήσει τον Ιππόλυτο) είναι η Φαίδρα, 
η κόρη του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, την 
οποία νυμφεύτηκε ο Θησέας μετά το χωρι-
σμό του από την αμαζόνα Ιππολύτη, απ’ την 
οποία είχε αποκτήσει το γιο του Ιππόλυτο, 
για τον οποίο έγινε λόγος πιο πάνω.

Η Φαίδρα, που ήταν σεμνή και 
μυαλωμένη, μόλις αντίκρυσε για 
πρώτη φορά τον Ιππόλυτο ένιω-
σε έναν φλογερό πόθο (κάτι για το 
οποίο είχε φροντίσει η Αφροδίτη) 
που όσο κι αν προσπάθησε να τον 
θάψει μέσα στα σωθικά της, δεν το 
κατόρθωσε, με συνέπεια να γίνει 
γνωστός στον Ιππόλυτο με το α-
ναμενόμενο αποτέλεσμα, που δεν 
ήταν άλλο από την απόλυτη απόρ-
ριψη.

Η απόρριψη του έρωτά της έφε-
ρε σε απόγνωση την άπειρη στα 
ερωτικά Φαίδρα, που αποφάσισε 
να βρει διέξοδο με την αυτοκτονία, 
αφού προηγουμένως κατήγγειλε ως 
ένοχο του θανάτου της τον πρόγονό 
της Ιππόλυτο, πως τάχατες αποπει-
ράθηκε να τη βιάσει.

Όταν ο Θησέας έμαθε τα όσα 
καταμαρτυρούσε για το γιο του με 
σημείωμα που είχε αφήσει η νεκρή 
πια γυναίκα του, την πίστεψε χωρίς 
δεύτερη σκέψη και καταράστηκε το 
γιο του να κακοθανατίσει, καλώντας 

μάλιστα ως εκτελεστή, τον θεό της θάλασ-
σας, τον Ποσειδώνα, που θεωρούνταν πατέ-
ρας του (οι περισσότεροι αρχαίοι βασιλιάδες 
θεωρούνταν απόγονοι του Δία από διάφορες 
ερωμένες του, ενώ μερικοί, όπως ο Θησέας, 
θεωρούνταν παιδιά του Ποσειδώνα).

Η κατάρα του πατέρα Θησέα με την επέμ-
βαση του παππού Ποσειδώνα, δεν άργησε 
να πραγματοποιηθεί. Απελπισμένος ο άδικα 
καταραμένος Ιππόλυτος έφευγε διωγμένος 
από την πατρίδα του με το άρμα του και, 
ενώ περνούσε από κάποιον παραθαλάσσιο 
δρόμο, ένα φοβερό κύμα (σταλμένο από τον 
Ποσειδώνα) έσκασε μπροστά στα άλογά του, 
που αφηνίασαν, με συνέπεια ο άτυχος νέος 
να βρεθεί θανάσιμα πληγωμένος ανάμεσα 
στα συντρίμμια του άρματός του. Η Αφροδίτη 
είχε πετύχει την εκδίκησή της. Το μήνυμά της 
πέρασε. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί ατι-
μώρητα να περιφρονεί τον Έρωτα, το γιο της.

Αλλά και η παρθένα θεά, η Άρτεμη, δεν 
μπορούσε να αγνοηθεί. Εμφανίστηκε την 
ύστατη στιγμή και αποκάλυψε την αθωότητα 
του πιστού της Ιππολύτου και τον ηρωοποίη-
σε (ως από μηχανής θεός).

Έμεινε στο τέλος ο βασιλιάς Θησέας να 
θρηνεί, γιατί χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς 
να ερευνήσει την υπόθεση, καταδίκασε έναν 
αθώο. Η τιμωρία του: έμεινε απαρηγόρητα 
μόνος.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΙΤΙΟΣ
Δεν πρέπει, εν κατακλείδι, να αφήσουμε 

ασχολίαστο το σχήμα κύκλου, που αγκαλιάζει 
το επίγραμμα του σημερινού μας σημειώμα-
τος, το οποίο αρχίζει και τελειώνει με τη λέξη 
σωφροσύνη – σαοφροσύνη (επικός τύπος, 
χάριν του μέτρου), γιατί, όπως φαίνεται, ο 
ποιητής θέλει να δείξει μ’ αυτό ότι ο κύριος 
αίτιος της σύγκρουσης είναι η σωφροσύ-
νη, είτε με την απουσία της, όταν υποχωρεί 
μπροστά στο φλογερό πάθος, είτε με την 
παρουσία της, όταν αντιστέκεται σθεναρά σ’ 
αυτό.

Σωφροσύνη και Έρως (πυρόεις πόθος) 
είναι για τον άγνωστο ποιητή μας δύο έννοιες 
αντίθετες. Η αναπόφευκτη σύγκρουσή τους 
οδηγεί μοιραία στην αλληλοεξόντωσή τους.

Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα

Μουσικοπαιδαγωγός  
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Το κλάμα τους οξύ και 
συνεχές. Ο ύπνος τους 
φτωχός. Οι παλμοί τους 

ασταθείς. Οι  θηλαστικές κινήσεις αδύναμες. 
Τρέμουλο και πόνος. Στερητικό σύνδρομο. 
Και μετρούν μόλις λίγες ημέρες ζωής. Μωρά 
εθισμένα από τη μήτρα. Μητέρες, χρήστες 
ουσιών. Και μια εγκυμοσύνη που δεν βρι-
σκόταν σε ένα ροζ συννεφάκι, αλλά είχε να 
αντιμετωπίσει μια διαφορε-
τική, σκληρή πραγματικό-
τητα, χωρίς επιστροφή τις 
περισσότερες φορές. 

Ενοχές, θλίψη και ξανά 
πόνος. Εφόδια που επιβα-
ρύνουν την ψυχοσωματι-
κή ανάπτυξη του εμβρύου 
και του προκαλούν τα ίδια 
ακριβώς συμπτώματα, α-
κόμη και αν η μητέρα μπει 
σε πρόγραμμα απεξάρτη-
σης εγκαίρως. Η συνταγή 
πλέον γνωστή. Μεθαδόνη. 
Αρχικά στη μέλλουσα μη-
τέρα. Οι ουσίες όμως πα-
ραμένουν και ταράσσουν 
τις τόσο εύθραυστες ισορ-
ροπίες. 

Μια πραγματικότητα 
πολύ μακρινή για τους 
περισσότερους από εμάς. 
Μια σκληρή αλήθεια όμως, 
στις ζωές πολλών ανθρώ-
πων, με τον αριθμό των 
γεννήσεων υπό αυτές τις 
συνθήκες να αυξάνεται. Η 
ίδια διαδικασία επαναλαμ-
βάνεται και στα νεογνά. 
Στην πλειοψηφία τους γεν-
νημένα πρόωρα, η πρό-
σληψη τροφής γίνεται με δυσκολία. Τα μωρά 
αυτά θα μείνουν αρκετό καιρό στο δωμάτιο 
ενός νοσοκομείου. Χορήγηση μικρών δό-
σεων μεθαδόνης για την μείωση του πόνου 
και τη βελτίωση του ύπνου, είναι μια από 
τις πάγιες τακτικές. Τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο μείωσης της φαρμακευτικής αγω-

γής των βρεφών, και την φυσική υποστήρι-
ξη και εκπαίδευσή τους στα νέα δεδομένα 
ζωής, στο νοσοκομείο Norton Women & 
Kosair του Louisville, εφαρμόζεται με επι-
τυχία ένα πρόγραμμα μουσικοθεραπείας, 
σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο για 
τη Θεραπεία Ιατρικής Μουσικής Βρεφών 
και Παιδιών. Βάση του προγράμματος, το 
τραγούδι και ένα Gato box. Το κρουστό 
μουσικό όργανο, που προσομοιώνει τους 
καρδιακούς παλμούς της μητέρας, ώστε 
να σταθεροποιηθούν οι παλμοί του βρέ-
φους και μια αγκαλία με το άκουσμα ενός 
νανουρίσματος, για τη μείωση του στρες 
αλλά κυρίως του πόνου, με τελικό στόχο τη 
μείωση χορήγησης μεθαδόνης. Σε δεύτε-

ρο επίπεδο αρχίζει και η εκπαίδευση τους 
στην πρόσληψη της τροφής. Τις πρώτες 
ημέρες η διαδικασία γίνεται με σωληνάκια. 
Θα πρέπει λοιπόν, οι θηλαστικές κινήσεις 
να ενισχυθούν, ώστε τα βρέφη να είναι σε 
θέση να τραφούν μόνα τους. Γι’ αυτόν τον 

σκοπό έχει κατασκευαστεί μια συσκευή, 
όπου μια πιπίλα είναι συνδεδεμένη με 
αισθητήρες, οι οποίοι αναπαράγουν με-
λωδίες και νανουρίσματα κάθε φορά 
που το βρέφος ‘’θηλάζει’’, ενθαρρύνο-
ντας το έτσι να εντείνει τις προσπάθειες 
κ να δυναμώσει τους μύες της μάσκας 
του. Τα αποτελέσματα ανέλπιστα καλά. 
Τα βρέφη ανταποκρίνονται άμεσα. Η-
ρεμούν. Το κλάμα σταματάει, τρέφονται 
καλύτερα και ο ύπνος τους γίνεται πιο 
ποιοτικός, με αποτέλεσμα την ταχύτερη 
πρόσληψη βάρους και την συντομότερη 
αποκατάσταση της υγείας τους. Σε λίγες 
εβδομάδες είναι σε έτοιμα να απεξαρ-
τηθούν πλήρως από τη φαρμακευτική 
αγωγή και να αναπτυχθούν με τους δι-
κούς τους πλέον ρυθμούς.

Ευχή όλων, τα μωρά αυτά, να βρε-
θούν και να μεγαλώσουν σε ένα ήρεμο 
και ζεστό περιβάλλον με όλη την αγάπη 
που χρειάζεται κάθε παιδί για να ανα-
πτυχθεί σωστά και να εξελιχθεί σε έναν 
υγιή και ισορροπημένο ενήλικα.

9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 10-11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Εθισμός και γέννηση Η ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ 
ΚΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ
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Οι ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο 
έθεσαν νοκ άουτ και τον αρχη-
γό Δημήτρη Σουλιώτη, οπότε η 

«Βασίλισσα» θα μεταβεί στο Ηράκλειο 
με 15 παίκτες στην αποστολή.Προβλή-
ματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν 
και οι Δημήτρης Ουνγιαλίδης και Παύ-
λος Λάσκαρης, ενώ εκτός μένει και ο 
τρίτος τερματοφύλακας Ραφαήλ Σοϊ-
λεμέζογλου. Το καλό είναι οτι επιστρέ-
φει ο Δαμιανάκης από τιμωρία και θα 

παίξει και πάλι αμυντικό δίδυμο με τον 
Καψάλη. 

Ηομάδαβρίσκεταισταπρόθυραδιάλυσηςαφού
δενπροχώρησε τοθέμα τηςμεταβίβασηςσε νέους
μετόχους.καιη ερχόμενηεβδομάδαθαείναιακόμη
ποιο κρίσιμη με την εκδίκαση τωνπροσφυγών κά-
ποιωνπαικτώνπουδενπήρανταχρήματατους

Οι παίκτεςπουείναιστηνδιάθεση τουκ.Τερζή
είναι οι εξής. Γιαγκιόζης,Τριαντάφυλλος,Δαμιανά-
κης, Κοζάκης, Καψάλης,Μπλέτσας,Λαζόπουλος,
Δόρης,Μέξης,Λίταινας,Μπαστιάνος,Γιαμόα,Οφέι,
ΒανκεβάικαιΖυγκερίδης.

Σπουδαίες αθλητικές εκδηλώ-
σεις θα γίνουν και αυτό το 
Σαββατοκύριακο στην Ημαθία  

σε όλα τα σπορ. Αρχής γενομένης 
από σήμερα Σάββατο στις 5 μ.μ 
ξεχωρίζει το παιχνίδι του ΟΦΗ με την 
Βέροια για την Β’ Εθνική κατηγορία , 
με την βασίλισσα  του βορρά να έχει 
πολλά οικονομικά και αγωνιστικά 
προβλήματα. 

Δενθαείναιστηνδιάθεσητουκ.Τερζήοιτραυ-
ματίες ΣουλιώτηςΛάσκαρης καιΟυνγιαλίδης.Το
παιχνίδιμπορείτενατοδείτεαπότηνWEBTVτης
ΕΡΤ.

Σήμεραστις  6 μ.μ για τηνΑ1 κατηγορία χαντ
μπολανδρών

Πανελλήνιος-Φίλιππος

Σήμεραστις4μ.Α1γυναικών
ΠΑΟΚ-Φίλιππος

Για τηνΑ2ανδρώνοαγώνας
τουΠρωτέαΆρταςμετονΖαφει-
ράκηματαιώθηκε λόγοσυμμετο-
χής δύοπαικτών τουΖαφειράκη
στηνΜεσογειάδα Εφήβων στο
Μαρόκο

ΤηνΚυριακήγιατηνΑ2γυναι-
κώνστις2μ.μ

Πυλαία-Βέροια2017

ΓιατηνΓ’Εθνικήστον2οόμιλο
ΆρηςΠαλαιοχωρίου-Νάουσα
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-Α-

γροτικόςΑστέρας
ΡεπόέχειοΦίλιπποςΑλεξάνδρειας

ΜπάσκετΓ’Εθνικής
Κυριακήστις5μ.μστοΔΑΚΔ.Βικέλας
ΑΟΚΒέροιας-ΦίλιπποςΒέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Σάββατοστις5μ.μ
Ζαφειράκης-ΓΑΣΜελίκης
Αλεξάνδρεια-Εδεσσαικός

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Κυριακή
ΆθλοςΑλεξ.-ΑετοίΒέροιας

Σήμεραστις3.30μ.μγιατηνΑ1τηςΕΠΣΗμα-
θίαςοιδύοπρωτοπόροιαγωνίζονταιεντόςέδρας

ΠΑΟΚ-Κοπανός
Αγκαθιά-Αγ.Μαρίνα
Αναλυτικά οι διαιτητές και τοπρόγραμμα των

αγώνωντηςΕΠΣΗμαθίαςδίπλαστηνσελίδα10.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης10.02.2018
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(20ηαγω-

νιστική)
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ15.30ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

-ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ
Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ15.30ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ -
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΔΕΒΕΤΖΙ-
ΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ15.30ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ -Μ.ΑΛΕΞ.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΙ-
ΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΡΑΧΟΥ15.30ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ -Α-
ΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΙΤΟΣΚΩΝ/
ΝΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ 15.30ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ -
ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ15.30ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ -ΑΧΙΛΛΕ-
ΑΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΑ-
ΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 15.30 ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ -
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙ-
ΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 2οςΟ-
ΜΙΛΟΣ(13ηαγωνιστική)

ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ16.00ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-
ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(12η αγω-
νιστική)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ1530ΔΟΞΑΕΠΙΣΚΟ-
ΠΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ

Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 15.30 ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ -Α-
ΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαιτησία:ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΟΤΣΑ-
ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ

ΣΥΚΙΑΣ15.30ΑΟΣΥΚΙΑΣ-ΑΣΓιαννακοχωριου
Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ15.30ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
-ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΡΑΙΩ-
ΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης11.02.2018
Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 1οςΟ-

ΜΙΛΟΣ(13ηαγωνιστική)
ΠΛΑΤΕΟΣ15.30Αγρ.Αστ.Πλατεος -ΕΘΝΙΚΟΣ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΑΒΡΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ15.30ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΡΗΣ
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ

Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ15.30ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΧΙΛΛΕ-
ΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαιτησία: ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΟΥΣΕ-
ΝΙΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΟΥΤΡΟΥ15.30ΟλυμπιακοςΛουτρου -ΑΛΙ-
ΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ

Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΡΗΓΟΠΟΥ-
ΛΟΣΛΟΥΚΑΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΧΟΙΝΑ 15.30ΑΕΣΧΟΙΝΑ -ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕ-
ΛΙΚΗΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 2οςΟ-
ΜΙΛΟΣ(13ηαγωνιστική)

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ15.30ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ
-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ15.30ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ-
Σ-ΧΡΥΣΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑ-
ΔΙΜΗΡΟΣ

ΡΑΧΙΑΣ15.30ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ
Διαιτησία:ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΡΑΙΩ-

ΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗ-
ΜΗΤΡΙ

ΓΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(11η αγω-
νιστική)

ΤΡΙΛΟΦΟΥ10.30ΕρμηςΤριλοφου -Φιλιππος
Π.Νερων

Διαιτησία:ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝ-
ΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΟΖΙΑΔΗΣΣΤΕΛΙΟΣ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ10.30ΠΟΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ -Α-
ΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΡΗΓΟΠΟΥ-
ΛΟΣΛΟΥΚΑΣ-ΠΕΤΡΟΥΘΩΜΑΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ10.30ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
-ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ

Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΑΡΑΙΩ-
ΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ10.30ΑΕΚΚαμποχωρίου-ΑΕ
ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ

Διαιτησία:ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΟΣΧΟ-
ΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝοκάουτκαιοΣουλιώτης
γιατοναγώναμετονΟΦΗ

Με 15 παίκτες η αποστολή

Το Αθλητικό Πανόραμα
του Σαββατοκύριακου 

ΕΠΣΗμαθίας

Οι διαιτητές των αγώνων
10 & 11/2/2018
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Από την 
Πειθαρ-
χική 

Επιτροπή της 
Ένωσης επι-
βλήθηκαν οι 
κάτωθι ποινές 
στους αποβλη-
θεντες ποδ/
στες της 27.1.& 
28.1.2018

1 . -ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
Γ.(ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ) 4 α-
γων.ημ.&40Ευρω

2.-ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
Β.(ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ)1αγων.ημ.&10Ευρω

3.-ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ.(ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ) 1 αγων.
ημ.&10Ευρω

4.-ΣΚΕΥΗΣΕ.(ΣΤΑΥΡΟΥ)3αγων.ημ.&30Ευρω
5.-ΜΑΡΑΓΚΟΣΚ.(ΑΕΣΧΟΙΝΑ) 3 αγων.ημ.& 30

Ευρω
6.-ΑΠΟΣΤΛΟΠΟΥΛΟΣΝ.(ΚΥΨΕΛΗΣ) 1 αγων.

ημ.&10Ευρω

Επίσης η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει σε
απολογία;

1.-ΤασωματείαΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥκαιΑΕΣΧΟΙ-
ΝΑγιαείσοδοφιλάθλωντουςστοναγων.χώρο,στον
αγώνατης28.1.2018ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΕΣΧΟΙ-
ΝΑ,οιοποίοι κινήθηκανκατά τωνα;αντιπάλωνποδ/
στων,με αποτέλεσμα τηνσύγκρουσημαζί τους και
τηνδημιουργίαεκρηκτικήςκατάστασης,ηοποίαεκτο-
νώθηκεμετηνπαρέμβασητηςαστυνομίας

2.-Τον προπονητή του σωματείου ΓΑΣ ΚΟΠΑ-
ΝΟΣγιαυβριστικήσυμπεριφοράτουκατάαντιπάλου
ποδ/στη,στοναγώνατης27.1.18ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-Α-
ΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΗΗμαθιώτισσαΣοφίαΡάλλητουΕΟΣΝάουσαςσήκωσεπερήφανατηνελληνικήσημαίαστηντελετή
έναρξης τωνχειμερινώνολυμπιακώναγώνωνστημακρινήΝότιαΚορέα, τομεσημέρι τηςΠαρασκευής,
πρώτηαπότους3.000αθλητές.ΑπότηνπρωταθλήτριαΝάουσατηςχιονοδρομίας,απότηνΗμαθίακαι
τηΒέροιατουΔημητρίουΒικέλακαιτουολυμπιακούπνεύματος.

ΕΠΣ Ημαθίας

ΑποφάσειςΠειθαρχικήςΕπιτροπής
γιατις27/28/1

Όλη η Ελλάδα στα χέρια της Σοφίας

Τοείπεκαιτοέκανεοπροπονητήςτου
Ατρομήτουκαιέριξεστα«βαθιά»τοννεα-
ρόταλαντούχοΚώσταΚωτσόπουλουπου
πρόσφατα απέκτησε η ομάδα τουΠερι-
στερίουαπότηνΝάουσα.Τηνπληροφο-
ρία για την συμμετοχή του στον αγώνα
με τονΠΑΟΚτην είχαμεαπόπριναφού
οτεχνικόςτουΑτρομήτουαπότηνπρώτη
στιγμή έχει εντυπωσιαστεί από ταπρο-
σοντα του.Έτσι στοπροχθεσινό αγώνα
κυπέλλουμπήκεστο46’μαζίμετονάλλο
ΗμαθιώτηΘόδωροΒασιλακάκηκαιαπο-
τέλεσανεπιθετικόδίδυμο.ΟμενΒασιλα-
κάκηςήτανσκόρερ της ισοφάρισης (1-1)
από ασίστ του Κωτσόπουλου ο οποίος
στο87’ έπιασεκαρφωτήκεφαλιάαλλάο
Πασχαλάκηςαπέκρουσεστο«Γάμα.»

Καλή αρχή και καλή συνέχεια για τον Κώστα
πουείνιασίγουροότιπολύσύντομαθαπάρειθέση
βασικούστηννέατουομάδα.

Μάλιστα στο τέλος του αγώνα έκανε και δη-
λώσεις στην κάμερα της cosmote ενώ ο δημοσι-
ογράφοςπουπεριέγραψε τον αγώνα μίλησε με
κολακευτικάλόγιαγιατηνπρώτησυμμετοχήτου.

Πρώτη επίσημη συμμετοχή του Κώστα 
Κωτσόπουλου με την φανέλα του Ατρομήτου

Ηαγωνιστικήομάδαjiujitsuτουσυλ-
λόγουμαςπαρακολούθησε,τηνΤρίτη6
Φεβρουαρίου,3ωροΣεμινάριοBrazilian
jiu jitsuπουδιεξήχθηστηνΠεραίαΘεσ-
σαλονίκης από τον δάσκαλο Παντελή
Παναγίδη της « RenzoGracieAspida
Team«.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν τέσσε-

ρις σύλλογοι με 50 αθλητές και ήταν
ένα καλό τεστ ενόψει τουπανελληνίου
πρωταθλήματοςπουθαδιεξαχθεί10-11
ΜαρτίουστηνΑθήνα,επόμενοραντεβού
στηνΒέροιαστις εγκαταστάσεις του α-
θλητικούσυλλόγουΡωμιός.

Μεεκτίμηση
ΑΣΡωμιός

Έναακόμασεμινάριο
παρακολούθησεηαγωνιστικήομάδα

τουΑΣΡωμιός

ΟΓιάννηςΑρβανίτηςμιλάει για τηνπρώτηαπο-
στολή τηςΕθνικήςΕφήβωνστηνΜεσογειάδα του
Μαρακές.Τα ξημερώματα (05:55) τηςΠαρασκευής
αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Εφήβων με
τελικόπροορισμό τοΜαρακές τουΜαρόκου για να
πάρειμέροςστους15ουςΜεσογειακούςΑγώνεςΧά-
ντμπολτοδιάστημα12-17Φεβρουαρίου2018.

ΟΟμοσπονδιακόςτεχνικόςτωνΕφήβωνΓιάννης
Αρβανίτης δήλωσε στο γραφείο Τύπου τηςΟΧΕ:
«Είναιηπρώτηαποστολήαυτής τηςΕθνικής εκτός
Ελλάδας και όπως λένε η αρχή είναι το ήμισυ του
παντός.Θέλω να ευχαριστήσωόλους όσοι βοήθη-
σανγιατηνπραγματοποίησηαυτήςτηςαποστολής.

Πρόκειται  γ ια ένα
σημαντικό τεστ για την
πορεία μαςσε μία διορ-
γάνωσηπουαναμένεται
πολύανταγωνιστική, βά-
σει τωνομάδωνπουθα
πάρουνμέρος.

Ευτυχώς αυτή η ο-
μάδα έχειπάρει σωστές
βάσειςμετηνπολύκαλή
δουλειάπουέκανεοσυ-
νάδελφοςΤάσος Χατζη-
παρασίδηςστηνηλικιακή
κατηγορία των παίδων.

Δενξεκινάειαπότομηδέν.Θέλωνατονευχαριστή-
σωγιατηνβοήθειατου,όπωςκαιόλουςτουςπρο-
πονητέςτωνσυλλόγωνγιατηνσυνεργασία.

Είναιμιαευκαιρίαναδουνταπαιδιάεικόνεςαπό
παγκόσμιοχάντμπολ.Θεωρώότιέχουμεμίαομάδα
υψηλώναπαιτήσεωνμεδυνατότητες.

ΗπαρουσίαμαςστουςΜεσογειακούςθαμαςβο-
ηθήσειστηνπροσπάθειαμαςνασυμμετέχουμεμελ-
λοντικάσεμεγάλεςδιοργανώσειςμεπρώτοσταθμό
τοEUROτοκαλοκαίριστηΓεωργίακαιφυσικάστην
προετοιμασίατωναθλητώνγιατηνμετέπειταενσω-
μάτωση τουςστηνΕθνικήΑνδρώνπου είναι και ο
μεγάλοςμαςστόχος».

Εθνική Εφήβων Χάντμπολ - Μεσογειάδα
ΓιάννηςΑρβανίτης:«Ηαρχήείναι

τοήμισητουπαντός»
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση στην κοπή πίτας
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι-

.Π.Η.) με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ίδρυση της προσκαλεί τα 
μέλη και τους φίλους της στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας και την 
κήρυξη της έναρξης του επετειακού έτους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 
18:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Αρχοντικό Μπέκα, Όλγάνου 22 (περιοχή Μπαρμπούτα).

 Θα ακολουθήσει για τα μέλη η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
γίνει ο απολογισμός του προηγούμενου έτους (2017). 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά
Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Καθαρά 

Δευτέρα 19-2-2018 στην Καστοριά και καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης. Θα επισκε-
φθούμε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, καφέ παραλία, φαγητό Καστοριά, απόγευμα καφέ στην 
Κοζάνη.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90, 
τηλ.: 23310 25654.

Η Λέσχη μας είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 10.30-12.30. Ώρα αναχώρησης 
8 π.μ. και τιμή εισιτηρίου 15,00 ευρώ.

Το Δ.Σ.

Το Καραβάνι του Τσίρκου Θέατρου 
Dromocosmicas σταθμεύει στην Εληά

O Vagor και η Bellavita , οι 
Muamba, Κλόουν, Ζογκλέρ και Α-
κροβάτες , το Καραβάνι Βαριετέ και 
...δυο περιπλανώμενες τσιγγάνες θα 
μας θυμίσουν πως -ναι!- έρχονται 
Απόκριες! Το Καραβάνι του Τσίρκου 
Θέατρου Dromocosmicas σταθμεύει 
στην Εληά και θα υποδεχθεί τους 
μικρούς μας φίλους. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα παραστάσεων:

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Σάββατο 10/01
• 12.00-14.00 Αποκριάτικη Παρέ-

λαση στους δρόμους της πόλης
• 18.00 Καραβάνι Βαριετέ (Τσίρκο 

θέατρο)
Κυριακή 11/01
• 12.00μ «Muamba» (Τσίρκο θέ-

ατρο)
• 18.00 «Vagor & Bellavita» (Τσίρ-

κο θέατρο)
Οι πρωινές παραστάσεις για μα-

θητές Σχολείων του Δήμου Βέροιας 
είναι δωρεάν , οι απογευματινές έχουν είσοδο 5€.

10 Φεβρουαρίου στον  
ΣΕΙΡΙΟ ο χορός των 
Κρητικών Ημαθίας

Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας 
σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 
2018 στο κέντρο ΣΕΙΡΙΟΣ στο Μακροχώρι 
Ημαθίας.

  Τη βραδιά πλαισιώνουν οι καλλιτέχνες 
Νίκος, Ζήνος και Στέλιος Περουλάκης με το 
συγκρότημά τους.

  Γενική είσοδος: 20€ - Παραδοσιακό κέ-
ρασμα, Πλήρες μενού, βραστό και πιλάφι, 
απεριόριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά 
και Κρητικό κρασί

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕ-
ΑΝ.   Πληρ. 6944 450764

«ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ
Εκδήλωση της 1ης Μεραρχίας 

Πεζικού στη Λέσχη 
Αξιωματικών Βέροιας

  Την Κυριακή  11 Φεβρουαρίου 2018, από τις 5.00 μ.μ.  θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, στη 
Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας, με την ονομασία «ΓΝΩΡΙΣΤΕ 
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ» (δια μέσου του τόπου καταγωγής των στελε-
χών της Μεραρχίας), με σκοπό την προβολή διαφορετικών γεω-
γραφικών περιοχών της πατρίδας μας και την παρουσίαση των 
χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής. Ιδιαίτερα θα προβληθεί η 
Ημαθία και η Βέροια.

  Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναμείξει χρώματα, εικόνες και 
γεύσεις από όλη την Ελλάδα και θα περιλαμβάνει μεταξύ των 
άλλων, προβολή τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακά 

τραγούδια και χορούς από πολιτιστικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής.  Η είσοδος θα είναι 
ελεύθερη για το κοινό.

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου

Τα κύματα του Δουνάβεως, 
Τα Βιεννέζικα βαλς 

του J. Strauss 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ, ΤΑ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΒΑΛΣ ΤΟΥ J. STRAUSS θα απολαύσει 
το κοινό και στη Βέροια την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φεβρουαρίου στις  8.00Μ.Μ , στο  ΧΩΡΟΣ  ΤΕ-
ΧΝΩΝ. Μαγικές μελωδίες και συναρπαστικοί Χοροί από το διάσημο Hungarian Ballet που 
εδώ και 50 χρόνια κατέχει μια αξιοζήλευτη θέση στον παγκόσμιο χάρτη του χορού κερδίζο-
ντας διαρκώς διακρίσεις καθώς και η  ορχήστρα Rajko, θα ταξιδέψουν το κοινό σ’ ένα αξέχα-
στο μουσικό ταξίδι στα τέλη του 18ου αιώνα.

Η ΤΙΜΗ του ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ είναι 20€ και η πΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ γίνεται απο: ΧΩΡΟΣ 
ΤΕΧΝΩΝ , ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ , ΟΥΖΕΡΙ ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ, ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ 

Πληροφορίες 2331078100 ΚΑΙ 2331078120 



Οι  όμορφες παραδόσεις πρέπει να συνεχίζονται. Έτσι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βέροιας τήρησε το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, διοργανώνοντας γιορτή στον αύλειο χώρο του σχολείου. Τα παι-
διά μασκαρεύτηκαν, κάνανε face painting, τσίκνισαν, χόρεψαν,  διασκέδασαν, κέρδισαν δώρα. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να ευχαριστήσει τον διευθυντή κ. Εμ.Γκιορτζή, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και 
φυσικά τους γονείς, που με την καλή τους διάθεση και με πολύ κέφι βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδή-
λωση .
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Η δημοσιοποίηση 
της προοπτικής δη-
μιουργίας Δημόσιου 
Κέντρου Μετανοσο-
κομειακής Περίθαλ-

ψης και Αποκατάστασης, επανέφερε στην 
επικαιρότητα ένα ξεχασμένο ζήτημα που 
απασχόλησε πάρα πολύ έντονα την ημα-
θιώτικη κοινή γνώμη την δεκαετία του ΄90

Πρόκειται για  το Θεραπευτήριο Χρο-
νίων Παθήσεων Ημαθίας  που απετέλεσε 
ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τους χρονίως 
πάσχοντες συνανθρώπους μας αλλά και 
για τους οικείους τους, αφού η κατάστασή 
τους αφ’ ενός δεν επιδέχονταν παράταση 
της νοσηλείας σε σύνηθες Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα, αφ’ ετέρου η διαβίωση στο σπίτι 
ήταν δυσχερής καθώς στερούνταν την 
ικανότητα αυτοσυντήρησης και αυτοεξυ-
πηρέτησης.

Το τόσο ειδικό αλλά και πάντα επίκαιρο 
κοινωνικό αυτό πρόβλημα απασχόλησε 
κατά καιρούς την ημαθιώτικη κοινωνία, η 
οποία μέσω διαφόρων φορέων και παρα-
γόντων το έθετε επιτακτικά στην πολιτική 
ηγεσία.

Την εποχή εκείνη έγινε ένα μεγάλο βή-
μα με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγ-
ματος 380/1990 δια του οποίου συστάθη-
κε  Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία «Θερα-
πευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ημαθίας». 

Από  την συστατική του πράξη το Θε-
ραπευτήριο ορίζονταν να εποπτεύεται από 
το Υπουργείο Υγείας. 

Σαν σκοπό είχε την περίθαλψη 100 πε-
ρίπου ατόμων που έπασχαν από κινητική 
αναπηρία ή μετανοσοκομειακή αδυναμία 
αυτοεξυπηρέτησης και είχαν ανάγκη α-
ποκατάστασης για να επανέλθουν στους 
φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής τους.

Στα πλαίσια λειτουργίας του Θεραπευ-
τηρίου προβλέπονταν η παροχή στα πε-
ριθαλπόμενα άτομα υγιεινής στέγης και 
διατροφής, κατάλληλου ρουχισμού, ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχολογικής 
υποστήριξης, φυσιοθεραπείας και εργοθε-
ραπείας.

Η ίδρυση του Θεραπευτηρίου Χρονίων 
Παθήσεων συμπληρώθηκε με τον ορισμό 
Διοικητικού Συμβουλίου και την κατ αρχή 
έγκριση επαρκούς προϋπολογισμού για 
τις πρώτες  δαπάνες.

Διά του σημαντικού αυτού έργου προ-

βλέπονταν να απορροφηθούν κονδύλια τα 
οποία παρέμεναν αναξιοποίητα, να δημι-
ουργηθούν θέσεις εργασίας και η Ημαθία 
να προηγηθεί έναντι άλλων περιοχών, ως 
Νομός με ιδιαίτερες και προηγμένες  ανα-
πτυξιακές προοπτικές.

Ατυχώς όμως όλα αυτά παρέμειναν 
γράμμα κενό αφού ουδέποτε ενεργοποιή-
θηκαν και το Θεραπευτήριο Χρονίων Πα-
θήσεων περιήλθε σε μαρασμό πριν ακόμα 
υπάρξει.

Δέκα χρόνια μετά την σύσταση του Θε-
ραπευτηρίου και αφού, παρά τις αγωνιστι-
κές διεκδικήσεις ετών,  δεν κατέστη κατορ-
θωτό να ξεπεραστούν οι όποιες αδυναμίες 
ανέστειλαν την εξέλιξή του, εκδόθηκε το 
Π.Δ. 103/2000 δια του οποίου έγινε η με-
ταφορά του στην Κορινθία. 

Από αυτήν την δυσμενή εξέλιξη η Ημα-
θία δέχθηκε ένα ακόμα πλήγμα  το οποίο 
ήλθε να προστεθεί σε μια σειρά υποβαθ-
μίσεων  που έχουν οδηγήσει στο χαρα-
κτηρισμό της περιοχής ως οικονομικώς 
φθίνουσας. 

Η απώλεια για την περιοχή των προ-
βλεπόμενων να εισρεύσουν κονδυλίων, η 
κατάργηση σημαντικού αριθμού θέσεων 
εργασίας, η αποστέρηση της δυνατότητας 
περίθαλψης σε μεγάλο αριθμό ανήμπο-
ρων συμπολιτών μας και η υποβάθμιση 
του τόπου μας ως μοναδικού για την ευ-
ρύτερη περιοχή σημείου κοινωνικής και 
αναπτυξιακής αναφοράς, αποτελεί μια θλι-
βερή αναφορά της τοπικής ιστορίας.

Η επίκαιρη αναζωπύρωση του όλου 
θέματος, με την δημόσια αναφορά στην 
προοπτική ίδρυσης  Δημόσιου Κέντρου 
Μετανοσοκομειακής Περίθαλψης και Απο-
κατάστασης στην Ημαθία, αποτελεί ανοι-
κτή πρόκληση προς κάθε κατεύθυνση και 
δυναμική πρόταση ανάπτυξης.

Η Ημαθία σήμερα δικαιούται και υπο-
χρεούται να αντιτάξει μια σθεναρά διεκδί-
κηση ως υψηλό καθήκον απέναντι στους 
ανήμπορους πολίτες, προκειμένου να της 
αποδοθεί αυτό το οποίο εντελώς άδικα της 
αποστερήθηκε στο παρελθόν.

 Αυτό απαιτεί αγώνα συντονισμένο και 
καθολικό. 

Όλοι οι φορείς και οι παράγοντες της 
Ημαθίας, οφείλουν και πρέπει να στρατευ-
θούν σε αυτή την υπόθεση ευθυγραμμιζό-
μενοι στην κοινή διεκδίκηση.

Το Δημόσιο Κέντρο 
Αποκατάστασης 

στην Ημαθία
-Μια αναλαμπή από το χθες-

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Ετήσιος χορός 
και κοπή πίτας

    
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου προσκαλεί όλα τα μέλη 

του και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του και την 
Κοπή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο «Κτήμα Αλέ-
ξανδρος» στις Σαραντόβρυσες, με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας των 
ΜΗΝΑΔΩΝ.

     Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00. Η πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και πε-
ριλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό και συμμετοχή στην κληρώσεις των δώρων με τον 
αριθμό της κάρτας (δε θα διατίθενται λαχεία). 

     Σας καλούμε να διασκεδάσετε σε ένα γνήσιο Ξηρολιβαδιώτικο γλέντι με πολύ 
κέφι και ακόμη περισσότερη μουσική. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ στα τηλέφωνα:
6970446480 – 6946798126 – 6986549070

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την Λέσχη Αρχιμα-
γείρων και Ζαχαροπλαστών Βορείου Ελλάδος που την 
Δευτέρα 5-2-18 και ώρα  19:30μ.μ. Σε εκδήλωση τους 
σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης βράβευσαν 
την προσπάθεια και τις εκδηλώσεις Φιλανθρωπικών 
γευμάτων με τον σεφ Αντώνη Μούστακα και το Κέντρο 
Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας. Μία αξιόλογη βραδιά που 
κατοχύρωσε το απόσταγμα έντονων προσπαθειών 
και φίλων όπως η Χριστίνα Μάλλιου στην ζαχαροπλα-
στική και ο σεφ Μαρίνος Χρονδολίδης αλλά και μια 
ομάδα πολλών εθελοντών που δούλεψαν φιλότιμα, με 
μεράκι και αφιλοκερδώς. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε 
όλους και ευχαριστούμε θερμά για την τιμή    

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Το Επιμελητήριο κόβει 
την πίτα του

Την πίτα του νέου έτους 2018 κόβει το Επι-
μελητήριο Ημαθίας, την Παρασκευή 16 Φε-
βρουαρίου στις 8.00 μ.μ., σε δεξίωση που θα 
παραθέσει ο πρόεδρος και το Δ.Σ. στο ξενοδο-
χείο «Αιγές Μέλαθρον» της Βέροιας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
4ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ KENTΡΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑ  -  ΠΕΛΛΑ  - ΠΙΕΡΙΑ

Επιμορφωτικό σεμινάριο σε Γιαννιτσά και Κατερίνη
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας  σε συνέχιση του 

προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στα Γιαννιτσά, στην Αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου & Εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Πέλλας, Εθνικής Αντιστάσεως & 
Χατζηδημητρίου,  το Σάββατο 03/03/2018 από τις 09.30΄ - 14.30΄ και στην Κατερίνη, στο Επιμελητήριο Πιερίας, 
28ης Οκτωβρίου 9,  την Κυριακή 04/03/2018 από τις 09.30΄ - 14.30΄, για τα μέλη της, Δωρεάν επιμορφωτικό σε-
μινάριο με θέμα: «Εξετάζοντας το νέο έντυπο Ε3–30 σημεία SOS, τα βήματα στην προετοιμασία για το κλείσιμο 
χρήσης 2017-Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων-Σύντομη ανασκόπηση του 2017 με τα κυριότερα γεγονότα στο 
φορολογικό τοπίο»και με εισηγητή τον κ. ΓΙΩΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ, Φοροτεχνικό.

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στο e-mail: oee4pt@oe-e.gr 
Ο Πρόεδρος

του 4ου Περιφερειακού Τμήματος
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης

Τσικνοπέμπτη στο 9ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας  



Γράφειο:
ΓιώργοςΝτελιόπουλος

Συνέχεια από το προη-
γούμενο Σαββατοκύριακο

Επείγοντα τηλεγρα-
φήματαπροςταςενταύ-
θα αρχάςπροερχόμενα

εξ Κατερίνης αναφέρουν, ότι έξωθεν αυτής
συνελήφθη υπό του ληστάρχουΦ. Γιαγκούλα

και των μελών της συμμορίας του,
πολυμελήςόμιλοςκυνηγών,οιοποίοι
είχανεξέλθειειςταπέριξδάσηδιανα
κυνηγήσουν αγριόχοιρους. Στο ίδιο
τηλεγράφημα αναφέρεταιπωςστους
συλληφθέντες υπήρχε και ο πρώην
υπουργόςκ.ΣπύροςΣτάης,οκαθηγη-
τήςτουΠανεπιστημίουκ.Φωτεινός,ο
ιατρόςκ.ΤζαμαλούκαςκαιοΠαπαπα-
ράσχοςδικηγόρος.

Στο τηλεγράφημααναφέρεταιπως
η ομάδα των κυνηγώναποτελούνταν
από20 κυνηγούς, όλοι με κυνηγετι-
κά όπλα, ενώ οι ληστές ήτανπολύ
περισσότεροι και είχαν όλοι όπλα
ΜΑΝΝΙΧΕΡ.Οι ληστές ειδοποίησαν
τους κυνηγούς να σταματήσουν με
σφύριγμα.Οκ.Στάηςμε τονγιατρό
είχαν απομακρυνθεί από τηνΟμά-
δα για να ειδοποιήσουν τους υπό-
λοιπους κυνηγούς να αποφύγουν
την σύλληψη. Στο διάστημα αυτό
ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί και
τραυματίστηκε ο κ. Στάηςστοπόδι,
ο οποίο έμεινα για λίγο αβοήθητος
πλημμυρισμένος στο αίμα. Ο κα-
θηγητήςΦωτεινός, γράφει η εφη-
μερίδα, κατόρθωσε να διαφύγει τη
σύλληψη και έφυγεπρος άγνωστη
κατεύθυνση.Οι συλληφθέντες κ.κ.
Παπαπαράσχου καιΤζαμαλούκας οδηγήθη-
καν στον αρχηγό της συμμορίας, ο οποίος
ήταν άγριος, οπλισμένος και γενειοφόρο.Ο
αρχηγόςυποσχέθηκεπωςδεν θα κακοποιή-
σει κανέναν, λέγοντας όμωςπως αν τολμή-
σουνναδραπετεύσουνθαέβαζανσεκίνδυνο
τηζωήτους.Οαρχηγόςδιέταξεέναναπότη
συμμορία ναπεριποιηθεί τον τραυματισμένο
κ.Στάη.Λίγοαργότεραοαρχηγόςάφησετους
συλληφθέντες ελεύθερους,πλην του γιατρού
κ. Τζαμαλούκαως όμηρο.Το γεγονός αυτό

έγινε γνωστόστηνΚατερίνη.Αμέσωςη αστυ-
νομία σύμφωνα με τιςπληροφορίεςπου είχε
καιμεισχυρέςδυνάμειςάρχισανκαταδίωξη.Το
γεγονός μεταδόθηκε αμέσωςστηνπόλη,πως
ηομάδατωνληστώνήτανπολυπληθήςκαι τα
άτομαπου τηναποτελούσανήταναγριάνθρω-
ποι.Διαπιστώθηκε δε, πως εκτελούσαν δια-
ταγές τουΦώτηΓιαγκούλα.Ο τέωςυπουργός
κ. Στάης, ανεχώρησε το εσπέρας δαΑθήνας,
μεπρόχειρον επίδεσιν του τραύματος.Εις την
πόλην εξακολουθεί ναβασιλεύει η αγωνία και
οτρόμος…
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό12-02-2018 μέχρι18-2-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΟλήσταρχοςΦώτηςΓιαγκούλας«ΟΒασιλιάςτωνΟρέων»
τοπολυσυζητημένοιστορικότουμέσααπότηνεφημερίδα«ΣΚΡΙΠ»

Φαρμακεία
Σάββατο 10-02-2018

08:00-14:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩ-
ΝΟΣ1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

08:00-14:30ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

08:00-14:30ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ4523310-26757

14:30-20:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡ-
ΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατείαΤσερμένι)
23310-65770

19:00-01:00+διαν.ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ23310-23200

Κυριακή 11-02-2018
08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

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

ΡΑΤΑΣΟΥ19 (κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)
23310-66755

19:00-01:00+ διαν.ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

Δευτέρα 12-02-2018
14:30-20:30ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ2823310-25130
14:30-20:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

19:00-01:00+διαν.ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ723310-28594



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1)Δι-
αμέρισμα26τ.,μ.στον
3ο  όροφο ευήλ ιο  κα ι
ευάερο,  σε  πολύ κα-
λή κατάσταση πλησίον
της πλατείας Ωρολογί-
ου.2)Οικόπεδο1.100
τ .μ .  στα  Παλατ ί τσ ια .

Από  τ ο ν  ι δ ι ο κ τ ή τ η .
Μεσίτες αποκλείονται.
Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στο κέντρο της Βέ-
ροιας(Κεντρική5-δίπλα
στο Επιμελητήριο), με
πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη
θέρμανση και θέσηπάρ-

κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  γωνιακό
οικόπεδο στοΜακροχώ-
ρι,700τ.μ.,με2κατοικί-
εςπερίπου60 τ.μ. η κά-
θεμία,στημίαυπάρχουν
φωτοβολταϊκά, με εισό-
δημα7.000ευρώτοχρό-
νο.Τηλ.:6976555452.

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπεδο,
σεκεντρικόδρόμο,απερι-
όριστηθέα,320 τ.μ.Τηλ.:

6947263810κ.Μαρία.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός με

ροδάκινα και πομώνα
στην άσφαλτο 7.500 τ.μ.,
κοντάστην.Αγ.Μαρίνακαι
Αγ. Γεώργιο. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ8 Βέροια, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα
1ΔΧΛΚ,επιπλωμένη.Εχει
κεντρικήθέρμανση,κλιμα-
τιστικό, T.V., ψυγείο, ηλ.
κουζινάκι (φούρνο-εστί-
ες), εγκατάσταση internet
κ.λπ. Πληρ. τηλ.: 23310
24939,6973015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντρο,Αστι-
κά,γκαρσονιέρα3ουορόφου,
δωμάτιο, σαλοκουζίνα, μπά-
νιο, ανακαινισμένη, ατομική
θέρμανση πετρελαίου, αιρ
κοντίσιον, πλήρως επιπλω-
μένη, ευχάριστη, φωτεινή. Ε-
νοίκιο180,00ευρώ.Μεσιτικό
γραφείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.:
2331068080,6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένο συνεργείο
OPEL,πλήρως εξοπλισμένο,
με πολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
καιμηχανικόςαυτοκινήτωνγια
συνεργείο στη Βέροια. Πληρ.
τηλ.: 23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρα κα άτομα για την κου-
ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη

Βέροια.  Τηλ. :  23310
70846 μετά τις 10.00
π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ά-
τομο για το κυλικείο στο
Νοσοκομείο Βέροιας.
Βιογραφικά αυτοπροσώ-
πωςστοκυλικείο.

BIOMHXANIA  του
Νομού Ημαθίας ζητάει
Χημικό Μηχανικό.Απο-
στολή βιογραφικών στο:
guru . recru i ts@gmai l .
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδοντί-
ατρος γιασυστέγαση και
κοπέλα για να εργασθεί
σαν βοηθός οδοντιάτρου
στη Βέροια. Τηλ.: 6946
145626.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ inoxcon 
sofkos αναζητεί βοη-
θό ψυκτικού για μόνιμη
εργασία και επίσης ανα-
ζητεί άτομο με γνώσεις
σε βιομηχανικό σχέδιο.
Αποστολή βιογραφικών
info@inoxcon.gr.  Τηλ
2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
για εργασία σε συσκευ-
αστήριο τροφίμων στο
Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
delivery έως 40 ετών
για μόνιμη εργασία για
το κατάστημα «Κρεπού-
λης» στη Βέροια. Τηλ.:
2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νταικοπέλεςγιαεργασία.
Τηλ.: 6984 472747, κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ μεπο-
λευτήεμπειρίαστοναυτι-
σμόαναλαμβάνειπαράλ-
ληληστήριξησεόλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης
κατ’ οίκον εκπαίδευση
καθώς και ψυχοεκπαί-
δευση και συμβουλευτι-
κή γνέων στον αυτισμό.
Τηλ.:6977980922.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-
νει τη φύάλη και περι-
ποίηση ηλικιωμένων σε
24ωρηβάση.Τηλ.: 6993
678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία
μονογονικής οικογένει-
ας, ζητάει εργασία, για
φύλαξη ηλικιωμένων και
καθαρισμόσπιτιών.Τηλ.
εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία
γιαφύλαξημωρούήκα-
θαρίστρια σε σπίτι και
γραφεία. Τηλ. επικοινω-
νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων & καθαρισμα σπι-
τιών, γραφείων και σκά-
λες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβα-

τάκι ΒΕΒΕ σε άσπρο
χρώμα, με στρώμα και
υφασματάκια προστα-
τευτικά, σχεδόν αχρησι-
μοποίητο.Τιμή ευκαιρίας
150,00 ευρώ.Τηλ.:6977
430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  εξοπλι-

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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σμός καφετέριας (καφετιέρα
ASTORIAMONH), πλυντή-
ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),
φραπιέρα (επαγγελματ ι -

κή-βαρέως τύπου), τοστιέρα
(επαγγελματική 2 εστιών), 2
στρογγυλά τραπέζια, 7 κα-
ρέκλες (με κουπαστή) και 8

ψηλά σκαμπό. Πωλούνται
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:6974
867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣκύριος

50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως50 ετώνγια γνω-
ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από50 ετών έως70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-
μος με ανώτερη μόρφωση
ζητεί γνωριμία με κοπέλα
ευχαρίστου χαρακτήρα.
Τηλ.:6942274316.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμο-
σίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ24461ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Δημαρ-
χείο,γκαρσονιέρανεόδμητη50τ.μ., ισόγεια,
κατασκευή2006,σαλονοκουζίνα1 υ/δ και
μπάνιο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματακαιδιπλάτζά-
μια, ενεργειακής κλάσηςΓ , μεπολυτέλεια
και ζεστασιά,διαθέτειατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφωνακαιμεθω-
ρακισμένηπόρτα ,γιααπαιτητικόενοικιαστή
σίγουρακαι καθόλουκοινόχρηστα , ενοίκιο
180€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι διαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατάστα-
σημερικώςανακαινισμένημεκεντρικήθέρμαν-
σηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτειμεγάλη
βεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιοστα220€.

Κωδ: 24554 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σχετικά καινούργια γκαρσονιέρασυνολικής
επιφάνειας65 τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,μεγάλησαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιοκαι
έναA/C.Τακουφώματατηςσυνθετικάμεδι-
πλάτζάμια,μεσίτεςκαιπόρταθωρακισμένη,
ΔιαθέτειεπίσηςκαιπάρκινγκσεΠυλωτή,χω-
ρίςκαθόλουκοινόχρηστακαιμίσθωμα220€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-

τρελαίου,κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη , τέντεςκαιείναιχωρίςα-
νελκυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 24335 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Μονοκα-

τοικία112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή
1985,3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
,άψογασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώ-
ρωνδεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,επιπλω-
μένηκομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.
σε1οόροφο,άψογασυντηρημένη,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά.Αποτελείταιαπό3μεγάλα
Υπνοδωμάτιαμε εντοιχιζόμενεςντουλάπες,
μιαωραιότατησαλοκουζίναμε τζάκικαι ένα
μπάνιο .Είναι κομπλέ επιπλωμένομαζίμε
ηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρη-
στηαυλή,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22738 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκα-
τάστημαηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37
τ.μ. ισόγεια.Είναικατασκευασμένη το2002
και

διαθέτεικουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:80€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας15 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεδικότουwc.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1976καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ουσυρόμενα,-Τιμή:100€.

Κωδ: 22838 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο,
καιWC.Είναι κατασκευασμένο το1976και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:
150€.

Κωδ: 22812 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια-Τιμή:110€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευασμένο
το1976καιδιαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθω-
μα του290€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:105037-ΚέντροστηνΕδέσσηςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας70τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροστο ισόγειο ,πατάριμεγάλοκαιWC.
Ενοίκιομόνο400€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23528 -ΔΕΗενοικιάζεται κλειστό

Πάρκινγκ 15τ.μ. μεπολύ καλήπρόσβαση
μόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867 ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη ,μεσυνθετικάκουφώματα
καιμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευ-

ής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώσεων,
πολυτέλεια και ζεστασιά.Έχειπολύωραίο
σαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου ,μίααποθήκηκαιμεδύο
υπερπολυτελή μπάνια.Διαθέτει και θέση
στάθμευσηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12813-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταισπά-
νιοδιαμέρισμαφανταστικόρετιρέσυνολικής
επιφάνειας200τ.μ.ευρισκόμενοστον4οό-
ροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Τζάκι,Διπλάτζάμια
-Τιμή:180.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας172 τ.μ.
στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι1WC.
Διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοη
ευπρέπειατωνχώρωνδεδομένηκαιμεεντυ-
πωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειας
πουδιαχέεταιστοχώρο,μεκαινούργιασυν-
θετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμικαικλειστό
πάρκινγ.Εντυπωσιακοίχώροιυποδοχήςκαι
προτείνεταισεαπαιτητικούςαγοραστές.Τιμή
260.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12 χιλ. από τηΒέροιασεστυλΜεζονέτας
με170 τ.μ., κατοικήσιμοςχώροκαιμε λοι-
πούςβοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.
ανοδομή , διατίθεταιπροςπώληση.Πρό-
κειται γιαμίαμοναδικήπερίπτωσηκατοικί-
αςμε εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,με
ύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεται
στονχώρο,διαθέτειπαραδοσιακάξύλινακου-
φώματαμεδιπλά τζάμια, κτίστηκεμεπολύ
μεράκικαιμευλικάανώτερηςποιότητας,οι
χώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι, 3υ/δκαιδύο
υπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνοσε
πολύαπαιτητικούςαγοραστές , ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680
τ.μ.διαθέτοντας ένανπολύωραίοκήπομε

δένδρα ,γκαζόνκαιλαχανόκηπο ,Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή200.000€.Στην
παραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιολόκλη-
ροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12885ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

κοντάστοΦιλίππειο80 τ.μ., κατεβαίνεις 5
σκαλοπάτιακατασκευή1977,σεπολύχαμηλή
τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.13376ΠΕΡΙΦ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,Πω-
λείταιτο50%ενόςμεγάληςπροβολήςκαταστή-
ματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400τ.μ.,ισόγειο
καιάλλα400τ.μ.υπόγειο ,μεμεγάλοαύλιο
χώρο,μεράμπαεκφόρτωσηςστουπόγειο,τι-
μήμεγάληςευκαιρίαςμόνο250.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13147ΠΑΝΟΡΑΜΑ,στοκάτωμέ-

ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιχωραφοοι-
κόπεδο ,εξαιρετικό ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
4.875 τ.μ.,πάνωστηνάσφαλτο ,μεφάτσα
61μ. ,άμεσαοικοδομήσιμο ,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή220.000€,

Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

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

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.Τιμή:
20.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείταιμο-
ναδικόοικόπεδο941 τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμε
ανεπανάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατεία
καιόλοντονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμε-
νικήτουαξίαείναι194.000€ηδετιμήπώλη-
σηςαπό188.000€,τώρα94.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπά-
νια,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπό
τηναντικειμενικήηοποία είναι236.000€η
δε τιμήπώλησης τουαπό200.000€ τώρα
114.000€.

Κωδ:12917 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικής επιφάνειας1336 τ.μ. εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΠάρκινγκ ισόγειοκλειστόμεευκολότατη
πρόσβαση  ,συνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
Τιμή:6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεπλήρηλειτουργίακαι
σεσημείοεξαιρετικό,γιαλόγουςαναχώρησης
απότηΒέροια,κομπλέωςέχεικομπλέτιμή
35.000€μόνοκαιμεπολύλογικόμίσθωμα
στα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθα
συζητηθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΕΞΥΠΝΟΥΣ
Κωδ:12817 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας89τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο,χρήζειανακαίνισης.Είναικατασκευ-
ασμένο το1985καιδιαθέτει θέρμανσηΚε-
ντρικήμεΠετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεδιπλά τζάμια και Τιμήστις :
57.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατεία σ/δ0,8 ,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
17.000τ.μ., ενιαίοκαιπάνωσεάσφαλτομε
δένδρα6ετώνκαισεπλήρηπαραγωγή,τώ-
ραμόνο41.000€.

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος,
μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗ-
λεκτρολόγο-Μηχανικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαι
ένανπωλητήγιαμόνιμηαπασχόληση.Επιθυμητήη
γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογρα-
φικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηλεκτρολόγος-Ψυκτικός μεπροϋπηρεσίασε
μηχανολογικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
ζητείεργασίαανάλογη.Τηλ.:6948570020.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ
ΖΗΤA ΠΤΥΧΙΟΥ-
ΧΟΥΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.-
O.A.E.Δ.ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΛΟΓΟΥΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ–ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.ΠΡΟΫΠΗΡΕ-
ΣΙΑΔΕΝΘΕΩΡΕΙΤΕΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υ-
γραερίου στηνπεριοχή τηςΒέροιας μεπλυντή-
ριο, λιπαντήριο,πάρκιγκφορτηγών καιπελατεία
θέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβαρές
προτάσεις.Τηλ.:6940507491.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ02
16€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

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

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

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Χθες ήταν η παγκόσμια ημέρα 
γάμου. Γι’ αυτό τη θυμήθηκα σήμερα...

P Τέλος χρόνου, που λέμε.

P Η αγάπη είπε ότι φέτος θα ντυ-
θεί νύφη. Ελπίζω να μην εννοεί την 
αποκριά.

P Με χαρά, κι εγώ κουμπάρος. 
Ανωτερότητα.

P Νέα διήμερη άδεια πήρε από 
τον Κορυδαλλό ο Κουφοντίνας. Κι ε-
μείς ούτε ένα Σαββατόβραδο δεν μπο-
ρούμε να λείψουμε από το Δαφνί.

P Καλός ο Σπύρος Παπαδό-
πουλος σπίτι, αλλά μετά το δεύτε-
ρο διαφημιστικό ξυπνώ κατευθείαν 
στις καληνύχτες.

P Σήμερα έχει Πάολα. Αν συνεχί-
σουν στην TV έτσι με τη Φωκά, βλέπω 
να τον ξεπερνάει στην ιστορία τον Νι-
κηφόρο.

P Ο Νικηφόρος Φωκάς διακρί-
θηκε όχι τόσο για τις πολιτικές, αλ-
λά για τις στρατιωτικές ικανότητες. 
Το ίδιο και η Πάολα. Σε όποιο μαγαζί 

τραγουδάει γίνεται πόλεμος.

P Στον τάφο του Βυζαντινού αυ-
τοκράτορα ήταν χαραγμένη η φράση: 
«Τους νίκησε όλους, εκτός από μια γυ-
ναίκα». Νομίζω και στον δικό μου αυτό 
θα γράφει.

P Θυμίζω ότι ο Φωκάς δολο-
φονήθηκε μέσα στο παλάτι του την 
ώρα που κοιμόταν. Κι ύσυερα σου 
λένε ότι πειράζει το αλάτι. Τίποτε 
σαν το παλάτι.

P Τη δολοφονία την είχε οργανώ-
σει η σύζυγός του Θεοφανώ, με τον 
εραστή της και ανιψιό του Νικηφόρου, 
τον μετέπειτα αυτοκράτορα Ιωάννη 
Τσιμισκή. Κι εσείς πάτε για ψώνια Σα-
λονίκη.

P Αν τη ρωτήσεις την Πάολα 
για Τσιμισκή, θα βάλει κάτι πρόχει-
ρο και φύγατε για Ζάρα.

P Μέσα σε έξι χρονάκια πάντως 
ο Νικηφόρος την είχε κάνει την επανί-
δρυση κοτζάμ αυτοκρατορίας. Κι εμείς 
εδώ την Ελλαδίτσα από το κακό στο 
χειρότερο.

P Προσωπι-
κά έχω συγχω-
ρήσει τους αν-
θρώπους που με 
έχουν πληγώσει 
στο παρελθόν. 
Θέλω να είναι 
καλά. Αλλά θέλω 
να είναι και χο-
ντροί.

P Και να πη-
γαίνουν γυμνα-
στήριο.

P Πολύ με-
γάλη αναταρα-
χή,  θαυμάσια 
κατάσταση. Μάο 
Τσέ Τούνγκ.

P Για να φτάσεις στον ουρανό 
πρέπει να πάρεις φόρα από την κόλα-
ση. Νίκος Καζαντζάκης.

P Και ο Αρκάς μεγαλείο σήμε-
ρα.

P Και:
Μια φορά θα γινόταν πόλεμος στο 

δάσος. Κι έτσι θα έπρεπε τα ζώα να 

καταταγούν. Πάει πρώτη η αλεπού, 
σκέφτηκε τι να κάνει για να μην κατα-
ταγεί, και τελικά κόβει την ουρά της. 
Μπαίνει τέλος πάντων στο συμβούλιο, 
τη βλέπουν και λένε:

-Ε, αλεπού χωρίς ουρά, μας είναι 
τελείως άχρηστη, απαλλάσσεσαι!

Βγαίνει έξω χαρούμενη και συνα-
ντάει τον λαγό. Του λέει τι συνέβη και 
εκείνος προκειμένου να μην καταταγεί 
κόβει τα αφτιά του.

-Ε, λαγός χωρίς αυτιά μάς είναι τε-

λείως άχρηστος, απαλλάσσεσαι! του 
λένε στο γραφείο κατάταξης.

Λέει ο λαγός την ιστορία στην αρ-
κούδα, η οποία μετά από πολλή σκέψη 
αποφασίζει και κόβει τα αχαμνά της 
μόνο και μόνο για να μην πάει στον 
πόλεμο. Μέσα σε φριχτούς πόνους 
παρουσιάζεται στο γραφείο κατάταξης. 
Εκεί τη λένε:

- Α, εσύ έχεις πλατυποδία, απαλ-
λάσσεσαι!

Κ.Π.
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Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»

-Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις, τέλος Φεβρουαρίου
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, Γιώργος Σταθάκης, υπέγραψε, την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης 
του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ 
Οίκον ΙΙ», η οποία περιλαμβάνει και τον 
οδηγό εφαρμογής.

Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματο-
δότηση για την υλοποίηση παρεμβάσε-
ων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 

στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μεί-
ωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και κατά συνέπεια του ενεργειακού 
κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαί-
τερη μέριμνα για τα χαμηλά και με-
σαία εισοδήματα. 

Οι διαθέσιμοι πόροι από το Ε-
ΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε πε-
ρίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνο-
λικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει 
στα 500 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών παρέδωσε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστη-
μα, στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους για ένταξη 
στις χρηματοδοτούμενες δράσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να διασφαλισθεί η διαφάνεια, 
ως προς την εξυπηρέτηση των αιτήσεων με βάση την 
απόλυτη χρονική σειρά υποβολής.

Οι διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών με το πλη-
ροφοριακό σύστημα θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 15 
Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος του μήνα, οπότε θα αρχίσει η υποβολή των 
αιτήσεων.
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