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Η Γεωργία Μπατσαρά 
υποψήφια για 

το Δήμο Βέροιας 
με τη Ν.Δ. 

-«Βγήκα μπροστά με τη στήριξη και 
με τις ευλογίες του κόμματος»

Αύριο Κυριακή στην «Εληά»

Την υποψηφιότητά 
του για τον 

Δήμο Βέροιας
 ανακοινώνει

 ο Π. Παυλίδης

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου
Την απελευθέρωση της 
Βέροιας τιμάει ο Δήμος 
με επίσημες εκδηλώσεις

Σελ.  3Σελ.  3

Υποψηφιότητα 
για Αλεξάνδρεια 

ανακοινώνει 
τη Δευτέρα 

ο Μιχάλης Χαλκίδης 

Από τον Δήμο Βέροιας και την ΚΕΠΑ 
Συναυλία του Μανώλη Λιδάκη 
για την επέτειο απελευθέρωσης
 της πόλης, στο Χώρο Τεχνών 

- Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο

Σελ. 5

Σελ. 3

Σελ. 14

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Στα ροζ από χθες 
το Δημαρχείο Βέροιας 

για την πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού
Ακολουθεί σειρά εκδηλώσεων

SPORT SPORT

Στην 11η θέση ο 
Άνθιμος Κελεπούρης 

στα 5.000 μ. με χρόνο 
21.58.74 στην 

Ολυμπιάδα Νέων
Σελ. 11 Σελ. 2



Με ημερομηνία λήξης το 
εισιτήριο στους παιδικούς 

σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ
  Όπως αναγράφουν και τα γνωστά ταμπελάκια του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, που τα βλέπουμε αναρτημένα 
σε πλείστες δομές, μετά το 2020 η χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα σταματά και έτσι πολλές χιλιάδες 
ωφελούμενοι θα βρεθούν ακάλυπτοι. Όπως δήλωσε 
ο διευθύνων σύμβουλος  της Ελληνικής Εταιρίας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), 
Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, αναφερόμενος στους 
παιδικούς σταθμούς και στις 120.000 οικογένειες 
που ωφελούνται από την χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για 
να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους, πρέπει να βρεθούν 
τρόποι μέσω της ΕΕΤΑΑ να συνεχιστεί το πρόγραμμα 
και μετά την λήξη της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. 
Πραγματικά ο χρόνος δεν είναι πολύς μέχρι την 
λήξη του προγράμματος χρηματοδότησης και οι 
προτάσεις πρέπει να πέσουν στο τραπέζι για να 
υπάρχει λύση πριν ανακύψει το πρόβλημα. Η ανάγκη 
για αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος 
είναι πρώτης προτεραιότητας, αφού είναι δεδομένη 
η οικονομική αδυναμία χιλιάδων οικογενειών να 
καλύψουν το οικονομικό τίμημα της φιλοξενίας στους 
παιδικούς σταθμούς. Μην φτάσουμε όμως να λήξει 
το ΕΣΠΑ και κατόπιν να αρχίσουν να σκέπτονται 
και να συσκέπτονται για τους τρόπους επίλυσης του 
προβλήματος. Το «παγόβουνο» το βλέπουν οι αρμόδιοι, 
έχει συγκεκριμένο μέγεθος και χρονικό ορίζοντα και 
άμεσα θα πρέπει να ξέρουν σε ποια κατεύθυνση θα 
στρίψουν το σκάφος για να μην συγκρουστεί με το 
εμφανές πρόβλημα. 
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του Σαββατοκύριακου

Προσοχή σε κακόβουλο λογισμικό
Για την εμφάνιση και στη χώρα μας, νέων εκδόσεων του

κακόβουλου λογισμικού «Dharma», το οποίο είναι τύπου
«Ransomware -Cryptoware» και μπορεί να επηρεάσει αρκετές
εκδόσεις λειτουργικού συστήματος, ενημερώνει τουςπολίτες η
ΔιεύθυνσηΔίωξηςΗλεκτρονικούΕγκλήματοςτηςΕλληνικήςΑστυ-
νομίαςΤοκακόβουλολογισμικόμολύνει τουςηλεκτρονικούςυπο-
λογιστέςμεδύο,κυρίως,τρόπους:

• μέσωμηνυμάτωνηλεκτρονικού ταχυδρομείου,που εμπεριέ-
χουνκακόβουλαεπισυναπτόμενααρχείακαι

•μέσωεπισφαλώνή«μολυσμένων»ιστοσελίδων.
Ειδικότερα,ωςπροςτακακόβουλααρχεία,πρόκειταισυνήθως

για αρχεία τύπου .docx και .pdf, στα οποία έχουν ενσωματωθεί
κακόβουλεςμακροεντολές,πουεκτελούνταικατάτοάνοιγμάτους
καιεγκαθιστούντοκακόβουλολογισμικόστονηλεκτρονικόυπολο-
γιστή.

Κι επειδήοιπερισσότεροι κάνουμε χρήσηemailς, συστήνεται
στιςπεριπτώσεις όπου λαμβάνουνμηνύματαηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείουαπόάγνωστουςαποστολείς ήάγνωστηπροέλευση, να
μηνανοίγουντουςσυνδέσμους(links)καιναμηνκατεβάζουνσυ-
νημμένααρχεία,πουπεριέχονταισταμηνύματααυτά,γιαταοποία
δεν γνωρίζουνμεβεβαιότητα τοναποστολέα και τοπεριεχόμενο
τουσυνημμένουαρχείου.Ιδιαίτερηπροσοχήθαπρέπειναδίνεταισεμηνύματαηλεκτρονικούταχυδρομείου,όπουως
αποστολέαςφαίνεταιναείναικάποιαυπηρεσίαήεταιρείαάγνωστηπροςαυτούς.

Δυστυχώςέχειμπειστηζωήμαςπλέονκαιτοηλεκτρονικόέγκλημα,όσοκιανδενέχουμεοικειοποιηθείμετηνιδέα!

Στα ροζ από χθες το Δημαρχείο για την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού και έπεται συνέχεια...

Σταροζ«στολίστηκε»,οεξωτερικόςχώροςτουΔημαρχείουΒέροιας,στοπλαίσιοτηςενημερωτικήςεκστρατείας
για τηνπρόληψη του καρκίνου τουμαστού,πουσυνδιοργανώνουνοΔήμοςΒέροιας, τοΚΕΠΥγείας, τοΔημοτικό
Ιατρείο,οΣύλλογοςΚαρκινοπαθών«ΆγιοςΠαρθένιος»,ηΕλληνικήΑντικαρκινικήΕταιρεία(ΠαράρτημαΒέροιας).Ε-
πίσηςοΕμπορικόςΣύλλογοςΒέροιαςπουσυμμετέχεικαιφέτοςστιςδράσεις,στόλισετοπρωίτηςΠαρασκευήςμε
μεγάλουςροζφιόγκουςτονεξωτερικόχώροτουΔημαρχείου,τιςπόρτεςκαιτοδέντροεπίτηςΜητροπόλεως.

Ακολουθείμίασειράεκδηλώσεωνστοπλαίσιοτηςεκστρατείαςγιατονκαρκίνοτουμαστούπουπεριλαμβάνει
ομιλίατηςΕιρήνηςΑναγνώστου-Κελεπούρη(σχολικήψυχολόγος)γιατηνενδυνάνωσητηςζωήςκαιτηςψυχήςαν-
θρώπωνμεκαρκίνοπουθαγίνειστοκαφέΣερεμέταςτηνΤετάρτη17Οκτωβρίουστις5.00μ.μ.

ΤηνΠαρασκευή26ΟκτωβρίουδιοργανώνεταιπεζοπορίαπολιτώναπότηνΠλατείαΔημαρχείουστις11.00π.μ.
προςτηνΑγοράτηςΒέροιαςμετησυμμετοχήτων«ΠαιδιώντηςΆνοιξης»καιτουΚΕΜΑΕΔ.

Και τέλοςαρχέςΝοεμβρίουοδημοτικόςσύμβουλοςκαιΔ/ντήςτηςΠαθολογικήςΚλινικήςτουΝοσοκομείουΒέ-
ροιαςκ.ΧρήστοςΚούτραςεπιμελείταιμίαομιλίαγιατηνενημέρωσητουκοινούσχετικάμετονκαρκίνοτουμαστού.

ΑυξήθηκετομαθητικόδυναμικότωνΕΠΑΛ
Σημαντική αύξηση του μαθητικού δυ-

ναμικού κατά τοσχολικό έτος2018-2019
παρατηρείται σταΕπαγγελματικάΛύκεια.
Οι μαθητές και οι μαθήτριεςπου σπου-
δάζουνσταδημόσιαΗμερήσια,Εσπερινά
και Ειδικά ΕπαγγελματικάΛύκεια κατά
τη φετινή σχολική χρονιά ανέρχονται σε
93.387, αριθμόςρεκόρ για την τελευταία
δεκαετία.

Μάλιστασεσχέσημετοπροηγούμενο
σχολικό έτος (2017-2018), παρατηρείται
αύξηση τουμαθητικού δυναμικούσταΕ-
ΠΑΛ κατά 7,7%, ενώ συνεχής αυξητική

τάσηκαταγράφεταιστηνπροσέλευσητωνμαθητών/τριώνσταΕσπερινάΕΠΑΛ(φετινήαύξησησεσχέσημεπέρσι:13%).
Μάθετέχνηκιάστηναέλεγανοιπαλιοί,μόνοπουσήμεραταΕΠΑΛ,εξασφαλίζουνκαιγνώσηκαιτέχνη,μεαναβάθμι-

σητηςεπαγγελματικήςεκπαίδευσηςκαικατάρτισηςκαιμαθητεία…

ΚλειστήηΑγορά
τηςΒέροιαςτην
ερχόμενηΤρίτη

λόγω
απελευθέρωσης

Μεανακοίνωσή τους τα μέλη τηςΔιοί-
κησης του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
ενημερώνουντοκαταναλωτικόκοινόότιτην
Τρίτη 16Οκτωβρίου, θα είναι κλειστά τα
εμπορικά καταστήματα τηςπόλης.Κι αυτό
διότι η Βέροια γιορτάζει την απελευθέρω-
σή τηςαπό τουςΤούρκους και είναι ημέρα
αργίας.

Δευτέρα, αντί της Τρίτης
η  Λαϊκή Αγορά της Βέροιας

ΟΔήμοςΒέροιας ενημερώνει για τηνμεταφορά  της ημέ-
ραςλειτουργίας τηςΛαϊκήςΑγοράς τηςΔημοτικήςΚοινότητας
Βέροιας  από τηνΤρίτη 16/10/2018ωςμέρα εορτασμού της
ΑπελευθέρωσηςτηςΒέροιας,στηΔευτέραΟκτωβρίου.
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Η Γεωργία Μπατσαρά 
υποψήφια για το 

Δήμο Βέροιας με τη Ν.Δ. 
-«Βγήκα μπροστά με τη στήριξη 

και με τις ευλογίες του κόμματος»
Ο κύβος ερίφθη και η απόφαση της Γεωργίας Μπατσαρά να 

διεκδικήσει το Δήμο Βέροιας στις ερχόμενες εκλογές είναι πλέον 
οριστική.

«Κατόπιν ωρίμου σκέψεως και ως στρατιώτης της Ν.Δ. και με 
το δεδομένο ότι αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα, να μην έχει η 
Ν.Δ. δικό της υποψήφιο στο Δήμο Βέροιας, βγήκα μπροστά με τη 
στήριξη και με τις ευλογίες του κόμματος», δήλωσε χθες το από-
γευμα στο Λαό, τονίζοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση την ενδια-
φέρει πάντα, αφού από εκεί ξεκίνησε πριν εκλεγεί βουλευτής (νο-
μαρχιακή σύμβουλος, αντινομάρχης, περιφερειακή σύμβουλος.) 

« Με γοητεύει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι είναι μία κα-
λή συγκυρία για να πάρει η Ν.Δ. το Δήμο, διότι και σαν παράταξη 
έχουμε άνοδο και από την άλλη πλευρά μπορούμε να το διεκδικήσουμε».

Όσο για το ψηφοδέλτιο, όπως μας είπε, έχουν γίνει επαφές και υπάρχει μία καλή μαγιά και σε άντρες 
και σε γυναίκες. «Πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε ένα δυνατό ψηφοδέλτιο και ότι η υποψηφιότητά μου θα 
αποτελέσει πλέον τον μαγνήτη για όλους αυτούς, οι οποίοι, μην έχοντας υποψήφιο η Ν.Δ., προσπαθούσαν 
να βρουν στέγη».

Αύριο Κυριακή στην «Εληά»
Την υποψηφιότητά του 
για τον Δήμο Βέροιας

 ανακοινώνει ο Π. Παυλίδης
Συνέντευξη Τύ-

που δίνει ο υπο-
ψήφιος Δήμαρχος 
Βέροιας κ. Παύ-
λος Παυλίδης την 
Κυριακή 14 Ο-
κτωβρίου στις 11 
το πρωί στον Πο-
λυχώρο Εληά στη 
Βέροια. 

Ο κ. Παυλίδης 
θα ανακοινώσει 
επίσημα την κά-
θοδό του στις δη-
μοτικές εκλογές 
με τον συνδυασμό 
«Συνδημότες».

Εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρω-
σης της πόλης διοργανώνει την Τρίτη 16 Οκτω-
βρίου ο Δήμος Βέροιας. Το πρόγραμμα έχει ως 
εξής:

Κυριακή 14-10-2018:
Ώρα 19:00: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
• Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φορείς 

και πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπη-
ρεσίες στην πόλη της Βέροιας.

• Απονομή βραβείων σε μαθητές που αρί-
στευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των Α.Ε.Ι., 
ή διακρίθηκαν σε μαθητικούς και καλλιτεχνικούς 
διαγωνισμούς.

• Απονομή βραβείων σε αθλητές που διακρί-
θηκαν σε διεθνείς ή πανελλήνιους αγώνες.

Δευτέρα 15-10-2018:
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων 

και Δημοτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τρα-
πεζών ως και των οικιών από την ανατολή του 
ηλίου της 15 Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 16ης 
Οκτωβρίου

Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών 
καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών τις βραδινές ώρες 
της 15ης και 16ης Οκτώβρη.

Ώρα 20:30:   Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Κεντρική εκδήλωση της απελευθέρωσης
Τρίτη 16-10-2018:
Ώρα 07.30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι κα-

μπάνες των εκκλησιών.
Ώρα 08.00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας.
Ώρα 10.00: Παράταξη μπάντας Φιλαρμονικής 

Δήμου Βέροιας.
Ώρα 10.20:  Πέρας προσέλευσης στον Παλαιό 

Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βέροιας των Αρχών και του Λαού.

Ώρα 10.25: Πέρας προσέλευσης επισήμων 
στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βέροιας.

Ώρα 10.30: Επίσημη Δοξολογία στον Παλαιό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βέροιας

Ώρα 11.30:   Επιμνημόσυνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην Πλα-
τεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου).

Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από 
εκπρόσωπο-καθηγήτρια της Διεύθυνσης Β/μιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Σιγή ενός λεπτού – Εθνικός Ύμνος.
Ώρα 12.00:   Παρέλαση προ του Λαού και των 

Επισήμων, των αναπήρων πολέμου, μαθητών 
και μαθητριών των σχολείων, προσκόπων, οδη-
γών κ.λπ. με τις σημαίες τους καθώς και τμημά-
των Στρατού.

Ώρα 12:45: Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο δέχονται ευχές στο Δημαρχείο μετά το 
πέρας της παρέλασης.

Που απαγορεύεται η στάση 
και στάθμευση, κατά  τον εορτασμό 

της Επετείου απελευθέρωσης της 
Βέροιας 

 Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ημαθίας για τη διασφάλιση της ομαλής οδικής 
κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυ-
χημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού, κατά τη διεξαγωγή της παρέλασης της 
16ης Οκτωβρίου, καθώς και της τέλεσης δοξο-
λογίας στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βέροιας και της 
κατάθεσης στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην 
Πλατεία Ρακτιβάν στη Βέροια, την Τρίτη 16 Ο-
κτωβρίου, αποφάσισε την λήψη των παρακάτω 
μέτρων:

- Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, από ώρα 
08:00΄ έως 14:00΄, στις παρακάτω οδούς : 

- Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την 
οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό 
Μάρκου Μπότσαρη

-Εληάς, από τη συμβολή της με την οδό Μη-
τροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Α-
νοίξεως

- 10ης Μεραρχίας, από τη συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την 
οδό Κεντρικής

-Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την 
οδό Έλλης.

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης 
και στάθμευσης των οχημάτων, όπου αυτή επι-
τρέπεται, από ώρα 06:00΄ έως 13:00΄, στις πα-
ρακάτω οδούς : 

- Περικλέους, από την συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την 
οδό Κεντρικής 

-Αντωνίου Καμάρα, από τη συμβολή της με 
την οδό Περικλέους έως τη συμβολή της με την 
οδό Τρύφωνος. 

 Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχη-
μάτων, από ώρα 10:00΄ έως 14:00΄, στις παρα-
κάτω οδούς : 

- Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την 
οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό 
Μάρκου Μπότσαρη 

- Εληάς, από τη συμβολή της με την οδό 
Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό 
Ανοίξεως 

- Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό 
Κουντουριώτου έως τη συμβολή της με την οδό 

Καρακωστή 
- Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό 

Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 

- Κεντρικής, από τη συμβολή της με την οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την 
οδό 10ης Μεραρχίας 

- Θεμιστοκλέους, από τη συμβολή της με την 
οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό 
Μητροπόλεως 

-Τρύφωνος, από τη συμβολή της με την οδό 
Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Μη-
τροπόλεως 

-Ελευθερίας, από τη συμβολή της με την οδό 
Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό 
Γοργοποτάμου 

- Πατριάρχου Ιωακείμ, από τη συμβολή της με 
την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με 
την οδό Αγγέλων 

-Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την 
οδό Ανοίξεως.

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου

Την απελευθέρωση της Βέροιας τιμάει 
ο Δήμος με επίσημες εκδηλώσεις
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Σε μια αστική δημο-
κρατία, όπου το Σύνταγ-
μα και οι διαχρονικοί κα-
νόνες δικαίου αποτελούν 
αντικείμενο σεβασμό από 
όλους, τον τελικό λόγο σε 
ύψιστης σημασίας ζητήμα-
τα έχει ο κυρίαρχος λαός, 
ο οποίος διαμορφώνει με 
την ψήφο του και τις εν γέ-

νει επιλογές του την δρομολόγηση των εξελίξεων. 
Άλλωστε, τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων 
ουδείς διανοείται να τα αμφισβητήσει, ούτε μετέρ-
χεται ευφάνταστων μεθοδεύσεων προκειμένου 
να τα μετατρέψει σε συμβουλευτικού και άρα μη 
δεσμευτικού χαρακτήρα. Αυτονόητο βέβαια είναι 
ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις τα ερωτήματα, στα 
οποία οι ψηφοφόροι καλούνται να δώσουν την 
θετική ή αρνητική τους απάντηση, διαμορφώνο-
νται με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο χωρίς υπο-
νοούμενα ή υπεκφυγές, ώστε να μην υπάρχουν 
παρερμηνείες ή απόπειρες χειραγώγησης του 
αποτελέσματος.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας όπου οι 
πολίτες συχνά καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη 
τους σε μείζονος σημασίας ζητήματα αποτελεί η 
Ελβετία. Κορυφαία στιγμή άμεσης δημοκρατίας 
συνιστά το δημοψήφισμα της 6ης Δεκεμβρίου 
1992, όταν οι Ελβετοί καταψήφισαν την ένταξη 
της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πα-
ράλληλα με ποσοστό 50,3 % τάχθηκαν το 2014 
εναντίον της ελεύθερης εγκατάστασης αλλοδαπών 
στη χώρα τους, ενώ παλαιότερα είχαν καταψηφί-
σει να έχουν μιναρέδες τα μουσουλμανικά τζαμιά. 

Στην ιστορία των δημοψηφισμάτων εξέχουσα 
θέση κατέχουν το «Όχι» των Δανών με ποσοστό 
53,5 % στην ένταξη της χώρας τους στο Ευρώ 
(Σεπτέμβριος 2000) καθώς και το «Όχι» των Σου-

ηδών στην υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού 
νομίσματος (Ευρώ) τον Σεπτέμβριο του 2003. Συ-
νακόλουθα, κορυφαίο παράδειγμα έκφρασης της 
λαϊκής βούλησης αποτελεί το μεγαλειώδες 75,38 
% με το οποίο ο κυπριακός λαός καταψήφισε το 
Σχέδιο Ανάν σε πείσμα των αφόρητων πιέσεων 
του διεθνούς παράγοντα. 

Ανάλογη ψυχρολουσία υπέστησαν τα υπερε-
θνικά κέντρα εξουσίας τον Ιούνιο του 2016, όταν 
οι βρετανοί πολίτες με ποσοστό 52 % επέλεξαν 
να διαχωρίσουν τη θέση τους από την υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να πορευτούν αυτόνομα. 
Παρά τις δεδομένες δυσκολίες και χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμφανίζει η έ-
μπρακτη διευθέτηση του Brexit, εντούτοις ουδείς 
διανοείται να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος. Οι κατά καιρούς διστακτικές 
φωνές για επανάληψη που ακούγονται, δεν συ-
ναντούν ισχυρά ερείσματα και εξαφανίζονται εν τη 
γενέσει τους.  

Στην πυριτιδαποθήκη βέβαια των Βαλκανίων, 
όπως διαχρονικά στην Ιστορία αποκαλείται (και 
όχι άδικα) η χερσόνησος του Αίμου η πρόσφατη 
ιστορία, με εκκωφαντικό τρόπο απέδειξε ότι όλες 
οι παραπάνω, αυτονόητες ασφαλιστικές δικλείδες 
δημοκρατίας με συνοπτικές διαδικασίες καταλύο-
νται, στην περίπτωση που οι ατίθασοι Βαλκάνιοι 
αυτοσχεδιάζουν και δεν συμμορφώνονται με το 
«συμφέρον» που οι άλλοι (οι Δυνατοί) τους υπο-
δεικνύουν. Έτσι, όμως τα δημοψηφίσματα χάνουν 
τον ουσιαστικό τους ρόλο και εξελίσσονται απλά 
σε οχήματα επιβράβευσης ήδη προειλημμένων 
αποφάσεων υποσκάπτοντας με θόρυβο το κύρος 
των δημοκρατικών θεσμών.      

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Εκεί που
 τα δημοψηφίσματα 

παράγουν 
έννομες συνέπειες

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία ο ανθρώπινος νους αποτελείται από δυο κυρίαρχα μέρη. Το 
συνειδητό επίπεδο συνείδησης που περιλαμβάνει ιδέες και προσδοκίες, ερεθίσματα που παίρνουμε 
από το εξωτερικό περιβάλλον και επεξεργαζόμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, και όλες τις γνωστικές 
λειτουργίες της αντίληψης, της νόησης και της λογικής σκέψης. Το συνειδητό είναι το επίπεδο λειτουρ-
γίας στο οποίο έχουμε άμεση πρόσβαση και τη δράση του συμβολίζει ο ψύλλος της ιστορίας. Επειδή ο 
νους είναι ένας πολυσύνθετος μηχανισμός, τα όρια της λειτουργίας του συνειδητού είναι περιορισμένα. 
Έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί μόνο σε ένα πολύ περιορισμένο φάσμα ερεθισμάτων σε μια δεδο-
μένη στιγμή. 

Το δεύτερο επίπεδο συνείδησης, είναι το υποσυνείδητο, που χαρακτηρίζεται ως έδρα των ενστίκτων 
και των παρορμήσεων. Εκεί είναι χαραγμένα τα συναισθήματα, οι μνήμες και οι αναμνήσεις από προ-
ηγούμενες εμπειρίες. Το υποσυνείδητο είναι αυτό που ονομάζουμε «διαίσθηση», επειδή μας δίνει τη 
γενική αίσθηση μια κατάστασης, χωρίς να μπορούμε λογικά να στοιχειοθετήσουμε το γιατί έχουμε αυτή 
την εικόνα. Το υποσυνείδητο αρχειοθετεί το άπειρο πλήθος των πληροφοριών που δεχόμαστε κάθε 
στιγμή, από τις οποίες αντιλαμβανόμαστε συνειδητά μόνο ένα ελάχιστο μέρος. Ο όγκος του ισοδυναμεί 
αναλογικά με τον όγκο που θα είχε ένας ελέφαντας έναντι ενός ψύλλου. Η επίδρασή του στις τελικές 
μας επιλογές και αποφάσεις είναι καταλυτική. Λειτουργεί παρασκηνιακά και αναμοχλεύει καταχωρήσεις 
του παρελθόντος προκειμένου να ανακαλέσει μια γνώριμη συνθήκη του παρελθόντος και να ενορχη-
στρώσει την οικεία αντίδραση. Με άλλα λόγια, ενώ ο συνειδητός νους έχει στραμμένη την προσοχή του 
σε αυτά που διαδραματίζονται στο παρόν, ο υποσυνείδητος νους ανασύρει μνήμες και συναισθήματα 
του παρελθόντος που αντιστοιχούν σε μια παρόμοια κατάσταση. Μπορεί, λοιπόν, ένα σχόλιο που 
ακούμε να φαίνεται «αθώο», αλλά ο υποσυνείδητος νους να αντιληφθεί τη χροιά της κριτικής πίσω 
από αυτό, και να ενεργοποιήσει μια επιθετική αντίδραση. Σε κάποιον που θεωρεί ότι έχει την τάση να 
καθυστερεί το απλό, σχόλιο «Νωρίς ήρθες σήμερα», μπορεί να ξυπνήσει την αντίδραση του υποσυνεί-
δητου, «Τι εννοείς; Πάλι που κάνεις κριτική για την ώρα;!»

Σκοπός του ανθρώπου είναι να βρει την ισορροπία μεταξύ αυτών των κομματιών του ψυχικού 
κόσμου. Να μάθει να εμπιστεύεται την ικανότητά του για λογική σκέψη, χωρίς να παραβλέπει τα συ-
ναισθήματα και τις ανάγκες του. Να αξιοποιεί την κρυμμένη επιθυμία της παρόρμησης, χωρίς να πα-
ρεκκλίνει από τους στόχους της ζωής του. Να χαίρεται την επαφή με τον πλούτο τον συναισθημάτων, 
δίχως να κατακλύζεται από αυτά. Να ζει σχεδιάζοντας την πορεία του στο μέλλον, χωρίς να ξεχνά ότι 
βρίσκεται στη ράχη ενός ελέφαντα και χρειάζεται απαραίτητα τη συνεργασία του για να συνεχίσει το 
ταξίδι. Η αρμονική συνύπαρξη των κομματιών της ψυχής, είναι εκείνη που προσφέρει την αίσθηση 
της ολοκλήρωσης και της ασφάλειας ότι έχω τα κατάλληλα εφόδια για να πορευτώ σε κάθε δρόμο που 
επιλέγω να περπατήσω. 

«Στο υποσυνείδητο κρύβονται όλα τα «γιατί;» 
που δεν μπορούμε ν’ απαντήσουμε…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας ψύλλος 
που πίστευε πως ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. 
Μια μέρα, αποφάσισε να πάει για κολύμπι στη 
θάλασσα. Όμως η δυτική ακτή ήταν πολλά 
χιλιόμετρα μακριά και μόνος του ο ψύλλος 
μπορούσε να ταξιδέψει μονάχα μερικά εκα-
τοστά τη φορά. Αν ήθελε να φτάσει στην ακτή 
πριν πεθάνει, θα χρειαζόταν μεταφορικό μέσο. 
Κάλεσε, λοιπόν, τον ελέφαντα του.

  «Έι, Ελέφαντα, πάμε βόλτα!» Ο ελέ-
φαντας του ψύλλου πήγε κοντά του και γονά-
τισε. O ψύλλος πήδησε πάνω του και δείχνο-
ντας προς τη Δύση, είπε: «Προς τα κει προς 
την ακτή!»

Όμως ο ελέφαντας δεν πήγε δυτικά. Προτι-
μούσε να κάνει μια βόλτα στο δάσος προς την 
Ανατολή και αυτό ακριβώς έκανε. Ο ψύλλος, 
προς μεγάλη του απελπισία, δεν μπορούσε 
να κάνει τίποτα παρά να το υπομείνει και να 
περάσει τη μέρα δεχόμενος ραπίσματα στο 
πρόσωπο από φύλλα και κλαδιά.

Την επόμενη μέρα, ο ψύλλος προσπάθησε 
να πείσει τον ελέφαντα να τον πάει στο φαρμα-
κείο για να αγοράσει αλοιφή  για το πρόσωπο 
του. Αντί γι’ αυτό, όμως, ο ελέφαντας χοροπη-

δώντας ξεκίνησε για μια μακρινή πορεία προς 
τα βουνά, τρομοκρατώντας τον κακόμοιρο τον 
ψύλλο τόσο πολύ, που δεν μπόρεσε να κοι-
μηθεί εκείνη τη νύχτα. Τελικά ο ψύλλος έμεινε 
για μέρες στο κρεβάτι, τρομοκρατημένος από 
εφιάλτες με βροντές σε βουνίσιους δρόμους, 
βέβαιος πως θα γκρεμοτσακιζόταν, ενώ κάθε 
πρωί ξυπνούσε λουσμένος στον κρύο ιδρώτα. 
Μετά από μία εβδομάδα, ο ψύλλος ένιωσε 
αρκετά καλά ώστε να αφήσει το κρεβάτι και 
γνέφοντας στον ελέφαντα να τον πλησιάσει, 
σκαρφάλωσε πάνω του λέγοντας: «Δεν είμαι 
καλά. Σε παρακαλώ, πήγαινε με στο γιατρό».

Όμως ο ελέφαντας τράβηξε χαρωπά για τη 
δυτική ακτή, όπου και πέρασε τη μέρα κολυ-
μπώντας. Ο ψύλλος κόντεψε να πνιγεί.

Εκείνη τη νύχτα, όπως καθόταν δίπλα στη 
φωτιά προσπαθώντας να ζεσταθεί, ο ψύλλος 
είχε μια ιδέα. Γύρισε προς τον ελέφαντα και 
του είπε: 

«Αύριο… εμ… ποια είναι τα δικά σου σχέ-
δια;»

Peter Lambrou & George Pratt
«Ας μιλήσουμε για σένα» 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Tακτική αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας  «Η ΑΓΑΠΗ»
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας «Η ΑΓΑΠΗ» 

διοργανώνει την τρίτη τακτική αιμοδοσία για το 2018 σε συνεργασία 
με το νοσοκομείο Βέροιας την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 09:00 έως 
13:00 στα γραφεία του συλλόγου στην Νέα Νικομήδεια. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις κατά την προσέλευση στην αιμοδοσία 
του υποψηφίου Εθελοντή Αιμοδότη για προσφορά αίματος είναι:

1. Να αισθάνεται καλά.
2. Να είναι ξεκούραστος.
3. Να έχει την προηγούμενη μέρα κοιμηθεί τουλάχιστον 7 ώρες.

4. Να υπενθυμίσουμε ότι τρώει ένα ελαφρύ γεύμα (τυρόπιτα, σάντουιτς), όχι όμως μεσημεριανό.
5. Την ημέρα που θα δώσει αίμα να παίρνει πολλά υγρά, τόσο πριν όσο και μετά την αιμοδοσία.
6. Δεν πίνουμε καθόλου αλκοόλ την προηγούμενη μέρα.
7. Δεν πρέπει να έχει πάρει ασπιρίνη τις τελευταίες 5 ημέρες.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973518504(Ευτυχία Καδόγλου).

Πρώτη συνάντηση του Παιδικού Θεατρικού 
Τμήματος στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 
στις 6.00μμ θα γίνει η πρώτη συ-
νάντηση του Παιδικού Θεατρικού 
Τμήματος του ΠΡΟΜΗΘΕΑ για 
γνωριμία με παιδιά και γονείς.

Η συνάντηση θα γίνει στο χώ-
ρο του συλλόγου (Ακροπόλεως 
63 στον Προμηθέα). Για περαιτέ-
ρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 
2331028663 & 6932330078.



Επιτυχής ήταν η 
ολοκλήρωση της Η-
μερίδας της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων με θέμα: 
«Σύμβαση του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βί-
ας κατά των γυναικών 
και της ενδοοικογενει-
ακής βίας (Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπο-
λης). Έναρξη ισχύος 
της στην Ελλάδα. Α-
πό την θεωρία στην 
πράξη», στην οποία 
συμμετείχε η νομική 
σύμβουλος του Κέ-
ντρου Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης 
Γυναικών του Δήμου 
Βέροιας. 

Βασική στόχευση 
της Ημερίδας, που 
πραγματοποιήθηκε 
στις 10/10/2018 στο 
Αμφιθέατρο της Γενι-
κής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Αθήνα, 
ήταν η εστίαση στις επιμέρους πτυχές που συνθέτουν την 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προκειμένου να αναδυθούν 
οι παράμετροι που ορίζουν την έναρξη ισχύος της στην Ελλά-
δα και να διαφανεί το πέρασμα από την θεωρία στην πράξη.

Χαρακτηριστικό της Σύμβασης είναι ότι αποδίδει έμφαση 
στην πρόληψη. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η υποχρέωση 
των συμβαλλόμενων κρατών να εξασφαλίσουν την κατάρτιση 
επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θέματα βίας και την 
υλοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες 
εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας. 

Η προστασία των θυμάτων ολοκληρώνεται με μια δέσμη 
κανόνων που θεσμοθετούν την υποχρέωση των κρατών είτε 
να ποινικοποιήσουν συμπεριφορές που μέχρι σήμερα διέ-
φευγαν του ποινικού ενδιαφέροντος της πολιτείας, όπως για 
παράδειγμα τον εξαναγκασμό σε σύναψη γάμου, την σεξουα-
λική παρενόχληση και το stalking, δηλαδή μία εξακολουθητική 
συμπεριφορά απειλής, παρακολούθησης και παρενόχλησης, 
με την οποία η επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα του θύματος 
είναι ιδιαιτέρως επαχθής, είτε να προβλέψουν την αποζημίωση 
των θυμάτων. 

Οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των ομιλητριών και ομιλητών, 
καθώς και οι καίριες παρεμβάσεις, ερωτήσεις και τοποθετήσεις 
που εκφράστηκαν στο τέλος της Ημερίδας, συνέβαλαν στη 
δημιουργία ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, τα συ-
μπεράσματα του οποίου πρόκειται να ληφθούν υπόψη και να 
αξιολογηθούν, προκειμένου για την ένταξή τους στις πολιτικές 
ισότητας των φύλων. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΓΚΑΓΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
του Παναγιώτη και της Παναγιώ-
τας το γένος Βουζουλίδη που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΣΟΥΡΟΥΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 
το γένος Σμαρδά που γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη 

Βέροια πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στους 
Γεωργιανούς Βέροιας.

Μία επιτυχημένη εκδρομή 
του Πρακτορείου Τουρισμού 

«Αχιλλέας Αλατσίδης»

Με επιτυχία έγινε η εκδρομή Ναύπλιο-Πάτρα-Καλάβρυτα-Μ. Σπήλαιο-Μέγιστη 
Λαύρα-Ολυμπία, με βάση την ωραία Πάτρα, του Πρακτορείου Τουρισμού «Αχιλ-
λέας Αλατσίδης» με αρχηγό την κ. Ελένη Αλατσίδη, που έκανε τα πάντα για να 
μείνουν οι εκδρομείς ευχαριστημένοι.

Το ωραίο ξενοδοχείο «Galaxy» μέσα στο κέντρο της Πάτρας εξασφάλισε υ-
πέροχη διαμονή. Τα απογευματινά και βραδινά μέσα στην Πάτρα, πόλη γεμάτη 
ζωντάνια λόγω των φοιτητών, ήταν πολύ όμορφα.

Οι επισκέψεις σε Ναύπακτο, Ολυμπία, Καλάβρυτα, Μεγίστη Λαύρα, Μέγα 
Σπήλαιο, Διακοφτό και Μεσολόγγι, με άνετη κυκλοφορία σε Ιονία και Ολυμπία οδό 
μαζί με την Εγνατία ήταν πολύ καλά συντονισμένες και με τις καλές καιρικές συν-
θήκες άφησαν μία καλή ανάμνηση σε όλους τους εκδρομείς.

Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Πρακτορείο «Αχιλλέας Αλατσίδης», την Αρχη-
γό Ελένη Αλατσίδη και τον οδηγό Κώστα Παπαδόπουλο.

(Φωτογραφία στα μνήματα των πεσόντων της εξόδου του Μεσολογγίου)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας 
θα γίνει την Τετάρτη  17 Οκτωβρίου 
στις 11:00 π.μ. με τα εξής θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

-Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά 
τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυ-
ρούμενης έκτασης στην ιδιοκτησία 
Δ.Σαρμακάσογλου & Φ.Κουτόβα.

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της 15ης Αναμόρφωσης Προ-
ϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμ-
ματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, 
έτους 2018.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για αναπροσαρμογή ή μη των τε-
λών καθαριότητας και φωτισμού.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για αναπροσαρμογή ή μη του συ-
ντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφά-
νειας.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για αναπροσαρμογή ή μη των τε-
λών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρή-
στων χώρων κ.λ.π.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για αναπροσαρμογή ή μη των τε-
λών στάθμευσης.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για αναπροσαρμογή ή μη των τε-
λών διαφήμισης.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέ-
λους Τέλεσης Γάμων.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για αναπροσαρμογή ή μη των τε-
λών άρδευσης.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-

λιο για αναπροσαρμογή ή μη των δι-
καιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα 
νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και λοιπών 
Δ.Ε.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για αναπροσαρμογή ή μη του δι-
καιώματος βοσκής.

-Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για αναπροσαρμογή ή μη του ημε-
ρήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές 
αγορές του Δήμου.

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του 
τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών 
εκτάσεων.

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και 
κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού 
του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας 
τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνι-
σμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δή-
μου και των Νομικών του Προσώπων, 
για τα έτη 2019 και 2020».

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών 
εντάλματος προπληρωμής προνοια-
κών επιδομάτων από την υπάλληλο 
του Δήμου Κ.-Μ.Κύρτση.

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών 
εντάλματος προπληρωμής προνοια-
κών επιδομάτων από την υπάλληλο 
του Δήμου Σ.Μαρκαντάρα.

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών 
εντάλματος προπληρωμής προνοια-
κών επιδομάτων από την υπάλληλο 
του Δήμου Στ.Τσαπραντζή.

Ημερήσια εκδρομή του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού

Ημερήσια εκδρομή στις Σέρρες - Σπήλαιο Αγγί-
τη με τον Όμιλο Προστασίας Παιδιού την  Κυριακή 
21/10 , κόστος συμμετοχής, 20 Ευρώ. Ώρα αναχώρη-
σης 7.00 π.μ. από την Πλατεία Αγιών Αναργύρων και 
την Πλατεία Ωρολογίου.  Δηλώσεις συμμετοχης στο 
τηλ.2331022676 και στο γραφείο μας, Προφήτου Ηλία 
15.  

Το Κέντρο Συμβουλευτικής
 του Δήμου Βέροιας στην ημερίδα της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Συνεδριάζει την Τετάρτη 
η Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Βέροιας 

Την υποψηφιότητά του 
ανακοινώνει 
τη Δευτέρα 

ο Μιχάλης Χαλκίδης
 για τον Δήμο 
Αλεξάνδρειας

Σ υ ν έ ν τ ε υ -
ξη τύπου δίνει ο 
πρώην Δήμαρχος 
και βουλευτής Μι-
χάλης Χαλκίδης,  
τ η ν  Δ ε υ τ έ ρ α 
15 Οκτωβρίου, 
στις 11 το πρωί 
στο ξενοδοχείο 
«Μάνθος» στην 
Αλεξάνδρεια με 
αντικείμενο τα θέ-
ματα  του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και 
την συμμετοχή 
του στις αυτοδι-
οικητικές εκλογές 
που έρχονται.



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου13-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 
Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, 
σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους 
και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει 
να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους 
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 
Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό 

Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποί-
ου σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική - φροντιστηριακή 
διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου, ζητούνται καθηγητές για την διδασκαλία 
φυσικής, χημείας και βιολογίας που θα μπορούν να 
προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη 
των αυξημένων φετινών αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα - Παρα-
σκευή 8.30-13.30) στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως 
(Μητροπόλεως 30) και στο τηλ. 2331022270 (εσωτ. 8).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 

Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίου Σπυρίδωνα Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα και παππού

ΦΩΤΙΟΥ 
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

του Σωτηρίου 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αλεξάνδρειας η 
Μαρία Μπαρτζώκα σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 7:30 
μ.μ. θα παραστεί στην παρουσίαση του 
νέου μουσικού δίσκου «Ηχοχρώματα 
από τη ΚΕΪΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ του 
Πόντου, από τον Καβαζίδη Γρηγόρη» 
που διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων Ναούσης στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
στην Νάουσα.

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 8:00 
μ.μ. θα παραστεί στο 7ο Φεστιβάλ Χο-
ρωδιών Ναούσης στο πλαίσιο του εορ-
τασμού των Ελευθερίων της πόλεως.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου πολιούχου Βεροίας και θα 
τελέσει δοξολογία για τον Μακεδονικό 
Αγώνα.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 
7:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Οι 
Νεομάρτυρες» του Ιερού των Aγίων 
Nεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου 
των Κουλακιωτών στην Χαλάστρα θα 
παραστεί και θα ομιλήσει σε εκδήλωση 
αφιερωμένη στην Μικρά Ασία και στην 
Μακεδονία.

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 
10:30 π.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει 
στην Ιερατική Σύναξη στο Παύλειο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 
7:45 μ.μ στο Επισκοπείο του Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλε-
ξανδρείας θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη της Σχολής Γονέων και θα ο-
μιλήσει με θέμα: «Έχεις αγωνία για τα 
παιδιά σου;».

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 
8:30 μ.μ. θα παραστεί στην κεντρική 
εκδήλωση του Δήμου Βεροίας για την 
Απελευθέρωση της πόλεως στον Χώρο 
Τεχνών Βεροίας.

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βεροίας, επί 

τη εορτή πάντων των εν Βεροία Αγίων. 
Στο τέλος θα τελέσει δοξολογία για τα 
Ελευθέρια της πόλεως.

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό 
και στην παράκληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιε-
ρά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Ναούσης και θα τελέσει δοξολογία για 
τα Ελευθέρια της πόλεως.

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας και θα τελέσει δοξολογία 
για τα Ελευθέρια της πόλεως.

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Αγί-
ας Σκέπης Εδέσσης επί τη εορτή του 
Προφήτου Ιωήλ με την ευκαιρία των 
ονομαστηρίων του Σεβ. Μητροπολί-
του Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. 
Ιωήλ.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
 ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα 

στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπό-
λεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος), ομιλητής στους 
«Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» θα είναι ο Πανοσιολο-
γιώτατος Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής, ο οποίος θα 
αναπτύξει το θέμα: «Ο νέος άγιος της Εκκλησίας 
Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου».

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Αγρυπνία την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου στις 9.00 μ.μ. εορτή Αγ. Αρ-

τεμίου - Αγ. Γερασίμου - Αγ. Ματρώνης Χιοπ.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου
Εκδηλώσεις για τον 

εορτασμό της ημέρας 
Μακεδονικού Αγώνα

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, θα εορτασθεί φέ-
τος η Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα  σύμφωνα με το πα-
ρακάτω πρόγραμμα:

- Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Δη-
μοτικών Καταστημάτων, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών 
από την ανατολή του ηλίου μέχρι και τη δύση της ίδιας 
ημέρας.

- Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών Κατα-
στημάτων.

  - 10.30 π.μ. επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου με τη χοροστασία του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονος.

 - Ομιλία στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου από τον κ. 
Δημήτρη  Θεοχαρόπουλο,  Διευθυντή του 13ου Δημοτι-
κού Σχολείου Βέροιας.
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16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ….ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Κλείσε τα μάτια σου και δες… 

την Βυζαντινή αρχοντιά της Πόλης 
την Αρχαϊκή μνήμη της, 
την Αλεξανδρινή της αίγλη,
τους έρωτες που σκόρπισαν  στους κήπους της,
τα όνειρα που ζουν ακόμη στα φύλλα των δένδρων της,
τις εκκλησιές που αποθήκευσαν ΦΩΣ
τις κρυφές Απόχες που εκμηδένισαν την βία των κατακτητών

τον Καλλιέργη να χρωματίζει τους Αγίους στην εκκλησία του Χριστού
τις Νύμφες της Μπαρμπούτας να παντρεύουν,
την μακρυνή ματιά του Ιδρυτή των Ολυμπιακών αγώνων Βικέλα,
τα Ρόδα της Κίνας (ροδάκινα)
τα σεμνά μοναστήρια της Καλλίπετρας και του Προδρόμου,
τον πρίγκιπα της Μαριγούλους 
το άλογο του Πολυχρόνη,
τα φουρφούρια του Αντωνάκη

την παλιά Μητρόπολη των αιώνων,
την ονειρεμένη παρέα του Φεστιβάλ Παραγωγής Βεροίας
το τραγούδι «Άσπρα Φτέρα» των Καλογήρου -Μαρμαρά 
στο φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
Την Βεροιώτισα Μις υφήλιος Κορίνα Τσοπέη
Τον καλύτερο γύρο των Βαλκανίων του Απόλλωνα Τσακίρη
Τον Στέλιο Σβαρνόπουλο και τον Γιάννη Σφηνίτσα πίσω 
απ` τα μολύβια τους
Πως «στεγάζει»  το δίκαιο ο Ρακτιβαν
Δίπλα στον Αυλωνίτη και τον Κωνσταντάρα η Βεροιώτισα 
Πόπη Ντατσοπούλου
Στην ταβέρνα του Μπισδρέμη να πίνουν κρασί οι 
μπαξεβάνοι και τα βάσανα..
Ευλαβικά να στρέψωμεν το νου μας στον Χοχλιούρο, 
μη μας θυμώσει τίποτα και ρεβανί δεν κάνει…

Πρώτος, στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις 2016, 
ο γιός του δικηγόρου Αντώνη Μαρκούλη
Στις επάλξεις της μνήμης οι τοπικές εφημερίδες, 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΗΧΩ του Σμυρλή  ΦΡΟΥΡΟΣ της Ημαθίας 
του Σπανίδη και ΛΑΟΣ του Πατσίκα.
Την Βεροιώτισα Δήμαρχο στην Αυστραλία Στέλλα 
Καριοφυλλίδου
Το καμίνι του Ρήγα, τα λουκούμια του Κεμεντζέ και τον 
χαλβά του Κανδύλα
Ο Γάκης Κόσσυφας τραγουδά στην ΕΡΤ 3…μα σαν 
τους λείψει το κουράγιο στη μάνα θάλασσα γυρνούν

ΝΟΜΠΕΛ φυσικής 2017 στην ομάδα που ανακάλυψε τα Βαρυτικά 
κύματα, με Διευθυντή της LIGO τον Βεροιώτη Ερωτόκριτο Κατσαβουνίδη
Την Σόνια Θεοδωρίδου «απ` την μαρμαρένια μου βρυσούλα 
στην σκηνή της παγκόσμιας όπερας…»
Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος μιλά για το ταλέντο του Παύλου 
Κοντογιαννίδη
Σο ίδρυμα Νιάρχος διευθύνων Σύμβουλος ο Γιάννης Τροχόπουλος 
Μια πόλη ολόκληρη γεννήθηκε στην αρχαιότερη κλινική του 
Αντωνιάδη στη Βέροια
Γευστική μυσταγωγία στο ζαχαροπλαστείο Σερεμέτα
Το καλύτερο παγωτό της Ελλάδος στο ζαχαροπλαστείο Λίντο
 επι της Μητροπόλεως
και λουκουμάδες Μητρέγκα με οδοντογλυφίδες 

Στην μπυραρία του Θώμογλου οι τελικές γνωματεύσεις 
απ` τους γιατρούς
Ιωακειμίδη, Ιατρόπουλου, Βαρελόπουλου, Βελτσίδη κλπ.
Τρεις πατριαρχικές διδακτικές φιγούρες, Παρούσης Οικονόμου 
Κωστούλας
Πρόεδρος των Ελλήνων Βιομηχάνων ο Βεροιεύς  Θόδωρος Φέσσας
Πρώην Πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ ο γιατρός και σεναριογράφος 
Πέτρος Παπαδάκης
Στον Αλιάκμονα δεν φαίνεται, αλλά ακόμη κολυμπά ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Παναγία Σουμελά, οι όρκοι των Ποντίων «στα ρασία…»
Χαρούμενη πρωτομαγιά με στεφάνια στις Σαραντόβρυσες 
Ήπιε νερό Μπαρμπούτας ο πάλαι ποτέ Πρόεδρος της Κύπρου 
Κυπριανού και παντρεύτηκε την Βεροιώτισα Ερασμία Παπαθεοκλήτου
Μικροεκρήξεις του Συλλόγου Φοιτητών Βεροίας. «πόλη πού είσαι;;;»
Είναι ακόμη το άρωμα του καθηγητή Τσολάκη στην πόλη. 
Η μελέτη για τον διωγμό των Βεροιαίων Εβραίων, στις σελίδες 
του βιβλίου του δικηγόρου Γιώργου Λιόλιου
Η Γιώτα Φωτιάδου – Μπαλαφούτη θυμάται για όλους και «μοιράζει» 
παραμύθια στα παιδιά, με τα βιβλία της.

«ΛΙΜΗΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ»  η προμετωπίδα στο Άγιο Ιωάννη 
του Πάτερ Κύριλλου. 
Αγαπητοί ακροατές βρισκόμαστε στο 57ο λεπτό του αγώνα της 
μνήμης. Ο Μίμης Παπαϊωάννου ίπταται, ο Γιώτης Τσαλουχίδης 
μαρκάρει τον Μαραντόνα, ο Στέφανος Γαϊτάνος διαβάζει 
τα απομνημονεύματα των στρατηγών. 
Στου ΠΡΑΠΑ, οι βιτρίνες με τις σοκολατίνες και τις αμυγδάλου, 
ούτε που υποπτεύονται τον Νίκο, το Γιάννη και τη Στέλλα γιατρούς. 
Εισβολή του κοσμοπολιτισμού. Ζαχαροπλαστείο  ΕΛΙΤ των 
Παπαοικονόμου
Ο Τρόντζος και ο Μούμογλου με τα παραμύθια των 
Βεροιώτισων γιαγιάδων τους.
Σινε Ζάπειο. Όλο το Χόλλιγουντ στα μάτια σας. Οι αδελφοί
Λιανοβρόχι. Ο μπαρμπα Γιάννης κρατάει τα νερά
Ο κύρ Θωμάς ο Βαφείδης άφησε την κόρη του στην Ελιά 
να κάνει διαλέξεις για την Τέχνη
Ο γιατρός Πολυχρονιάδης εκδίδει Συλλογή Ποιημάτων του..
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος υποδέχθηκε τα έργα του  
Γιάννη Ταϊπλιάδη  και τα περιφερειακά θέατρα τα θεατρικά σενάρια 
του Νίκου Μανούδη 
Ο Κώστας ο Γεωργίου παίζει μαζί με τον Σαββόπουλο και πριν, 
με την αδελφή του Νάγια και τον Μάκη Λιόλιο ιδρύουν τα ΑΝΑΚΑΡΑ, 
από κει ο Νίκος Ζιώγαλας, ο Παύλος Παυλίδης, και ο ποιητής 
τραγουδοποιός Σούλης Λιάκος. 
Η Μάγδα Πένσου.. ήσουν κυπαρίσσι στην αυλή αγαπημένο…

Μπρος σ` όλα αυτά 
ένας αθόρυβος πρέσβης της καλοσύνης… 
ο τερματοφύλακας της Βέροιας και του ήθους Κώστα Σαμαράς 
μ` ένα μπλονζόν, αποκρούει  την υπεροψία και σώζει την εστία 
της σεμνότητας.

 Γιάννης Ναζλίδης

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Όταν λέμε, φίλοι ανα-
γνώστες, ότι χρειαζόμα-
στε αληθινούς δρομοδεί-
χτες, σημαίνει ότι πρώτα 

χρειάζονται οι άνθρωποι. Γιατί ο αληθινός δρο-
μοδείχτης, δηλαδή ο ηγέτης, πρέπει, πάνω απ’ 
όλα να είναι άνθρωπος σωστός, ολοκληρωμέ-
νος, προσωπικότητα αληθινή. Και όταν λέμε πως 
δεν υπάρχουν αληθινοί δρομοδείχτες, δεν κά-
νουμε τίποτε άλλο παρά να υπογραμμίζουμε την 
απουσία ανθρώπων πνευματικών, ανιδιοτελών, 
μαχητών, που πιστεύουν σε ιδανικά και είναι 
αποφασισμένοι να αγωνιστούν και, εν ανάγκη να 
θυσιαστούν γι’ αυτά.

Κρίση ηγεσίας σημαίνει: κρίση ανθρώπων. 
Και χωρίς ανθρώπους και τα καλύτερα συστή-
ματα είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Και αν-
θρώπους δεν μορφώνουν υλιστικά και αθεϊστικά 
συστήματα, χωρίς πνευματικές βάσεις και ηθικές 
αρχές.

Ο υλισμός, είναι φυσικό να φτιάχνει ανθρώ-
πους στα χαμηλά μέτρα του, που τρέφονται με 
χώμα και αρέσκονται στη λάσπη. Άνθρωπος 
χωρίς πνευματικές διαστάσεις, μπορεί να αγω-
νισθεί για πνευματικές αρχές, για δικαιοσύνη και 
αγάπη, αφού δεν πιστεύει σ’ αυτές; Κάτι τέτοιο 
θα αποτελούσε ασυνέπεια και ανακολουθία με το 
υλιστικό πιστεύω του.

Τί μεγάλο και ανώτερο μπορεί να περιμένει 
κανείς από έναν υλιστή, από έναν μαμωνολάτρη; 
Τί μπορεί να δημιουργήσει εκείνος που έχει ως 
ιδανικό του το: «φάγωμεν και πίωμεν, αύριον 
γαρ αποθνήσκομεν;». Γι’ αυτόν φιλοσοφία του ο 
ηδονισμός και ο επικουρισμός. Δίκαιό του η βία 
και το δίκαιο του ισχυρότερου. Ιδεατή κοινωνία 
του: η ζούγκλα.

Να γιατί αποτελούν χίμαιρα και ουτοπία διά-
φορα δήθεν ανορθωτικά κοινωνικά προγράμ-
ματα, οι πολυδιαφημισμένες μεταρρυθμίσεις, οι 

εκσυγχρονισμοί και οι μεγαλόστομες διακηρύξεις 
από διεθνείς οργανισμούς, χωρίς πνευματικές 
και ηθικές αρχές.

Τί τα θέλουμε; Μπορεί η σύγχρονη πνευ-
ματική ηγεσία να φλυαρεί περί ανθρώπου και 
ανθρωπισμού, περί ειρήνης και ειρηνοφιλίας, 
περί δικαιοσύνης και ισότητας και τα παρόμοια 
με το αζημίωτο. Όταν, όμως, δεν υπάρχουν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις, όταν δεν υπάρχει 
ο σωστός πνευματικός και κοσμοθεωριακός 
προσανατολισμός, όλα αυτά αποδεικνύονται ένα 
ολοστρόγγυλο μηδενικό. Ούτε η επιστήμη ούτε 
η φιλοσοφία, ούτε η τέχνη ή η τεχνική μπορούν 
τότε να προσφέρουν τίποτε.

Έγραφε πριν από χρόνια, σ’ ένα εμπεριστα-
τωμένο άρθρο ο διαπρεπής καθηγητής Αλέξαν-
δρος Τσιριντάνης:

«Ο χυδαίος, ο μηδενιστικός υλισμός δεν υ-
περνικάται ούτε με την επιστημονική έρευνα, 
ούτε με το φιλοσοφικό στοχασμό και τη συζήτη-
ση. Υπερνικάται με την παλικαρίσια αγωνιστική 
στάση του ανθρώπου, ο οποίος δεν δέχεται να 
φέρεται από το ρεύμα της κάθε μόδας, όπως 
το κούτσουρο φέρεται από το ρεύμα του ποτα-
μού, αλλά θέλει να πορεύεται κατ’ 
επίγνωση, να ξέρε τί κάνει, γιατί το 
κάνει και να ξέρει ακόμη τί πρέπει 
να περιμένει για το αύριο από αυτό 
που κάνει σήμερα. Ο επιστημονικός 
υλισμός υπερνικήθηκε από την επι-
στήμη. Τον χυδαίο υλισμό πρέπει 
να τον υπερνικήσει με τη ζωή του 
ο κάθε άνθρωπος και προπαντός ο 
κάθε νέος».

Έτσι είναι. Δεν μπορείς να χα-
ράξεις οδηγητικές γραμμές, να 
μπεις στην πρωτοπορία και να α-
γωνιστείς για ιδέες και ιδανικά, για 
πνευματικές αξίες, αν εσύ δεν είσαι 
αξία πνευματική, αν δεν πιστεύεις 
με πάθος και συνέπεια στις αξίες 
και δεν είσαι πρόθυμος να πέσεις 
γι’ αυτές.

Αν δεν είσαι απο-
φασισμένος να πας 
αντίθετα στο ρεύμα, 
σε κάθε ιδεολογικό 
ρεύμα και σε κάθε 
νεοφανή θεωρία του 
συρμού, δεν είσαι 
ζωντανός άνθρωπος, 
δεν είσαι αγωνιστής. 
Δεν ξέρεις ούτε τί εί-
σαι, ούτε τί θέλεις, 
ούτε τί επιδιώκεις. 
Θέλεις αυτό που θέ-
λουν οι πολλοί, η μά-
ζα, το κοπάδι, που 
άγεται και φέρεται 
και έχασε την αν-
θρώπινη ταυτότητά 
του. Όσοι δεν πη-
γαίνουν αντίθετα στο 
ρεύμα, τους παίρνει 
το ρεύμα, όπως τα 
κούτσουρα και τα 
ψοφίμια.

Ο υλισμός, η ύ-
πουλη αυτή απο-
προσωποιητική δύ-

ναμη κάθε δημιουργικής προσπάθειας «υπερνι-
κάται με την παλικαρίσια στάση». Αυτό ακριβώς 
που μας παρουσίασε, δύο χιλιάδες τώρα χρόνια, 
ο χριστιανισμός, η θρησκεία του ηρωισμού. Έ-
νας ηρωισμός ισόβιος, που αντιμετωπίζει με το 
ίδιο σθένος τα πεινασμένα θηρία, τους τρομε-
ρούς δημίους, τις αναμμένες φωτιές, τα ακονι-
σμένα ξίφη, αλλά και τους σύγχρονους διωγμούς 
της νεοειδωλολατρίας.

Τέτοιοι άνθρωποι θυσίας και αυταπάρνησης, 
αγνοί αγωνιστές, δημιουργούν πολιτισμό. Κρα-
τάνε όρθια την ανθρωπότητα. Δεν την αφήνουν 
να αποκτηνωθεί. Είναι ελπίδα, στην απελπισία. 
Φως στο σκοτάδι. Γίνονται αληθινοί δρομοδεί-
χτες για μία νέα κοινωνία, όπου θα κατοικεί η 
ειρήνη, η δικαιοσύνη και η αγάπη. Μπροστά 
σε τέτοιες μορφές αναγκάσθηκε κι αυτός ο Ρε-
νάν να ομολογήσει: «Η Βλανδίνα, η σκλάβα της 
Λυών, δεν γνώριζε να διαβάζει και όμως έκανε 
περισσότερα για το θρίαμβο του πολιτισμού μας 
από το φιλόσοφο αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο, 
που την έστειλε στο μαρτύριο». Τέτοιες ηρωικές 
Βλανδίνες χρειάζεται η εποχή μας, για να μη λυ-
γίσει στις επιθέσεις του κακού.

Χρειαζόμαστε αληθινούς 
δρομοδείχτες

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία : Θεσσαλονίκη ,  Βέροια, 
Κιλκίς , Κοζάνη,  Γιαννιτσά    
e-mail  
diamesolavitiki.info@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια 
αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά κλπ. 
θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν συνεννόη-
σης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ



Γράφει η Νανά Παπαϊωάννου
Φιλόλογος- λογοτέχνις

Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, έκπληκτη και κάπως προ-
βληματισμένη το παραπάνω σύνθημα : «Στις αίθουσες της 
πλήξης η ζωή κάνει κοπάνα», την οποία βρήκα γραμμένη, 
με κόκκινα γράμματα, πάνω σ’ έναν τοίχο, ενός παλιού, 
παραδοσιακού σπιτιού, κάπως εγκαταλελειμμένου. 

  Όχι, απλά, με ξάφνιασε αλλά προκάλεσε και τον θαυ-
μασμό μου αυτή η αυθόρμητη και ειλικρινής έκφραση, από 
μέρους του γράφοντος, ο οποίος, ευθαρσώς, απορρίπτει 
ή επικρίνει την υπάρχουσα σχολική πραγματικότητα. Το 

βέβαιο είναι πως κι άλλοι συνομήλικοί του, πιθανόν, να την ενστερνίζονται.
  Θα πρέπει, φυσικά, να αναρωτηθούμε πότε οι αίθουσες διδασκαλίας προ-

καλούν την πλήξη, κοινώς, βαρεμάρα, των μαθητών και ποιοι ευθύνονται γι αυτή 
τη βαριά ατμόσφαιρα, η οποία αδρανοποιεί τη σκέψη και τη διάθεση των μαθητών 
όχι μόνον στη σύνολη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στην ανάδειξη της ιδιαίτερης 
ικανότητας ή των ικανοτήτων τους. Επειδή τα παιδιά είναι εύκολοι δέκτες αλλά και 
πομποί πρωτότυπης σκέψης, αυθόρμητης. Διακατέχονται, συνήθως, από ειλικρινή 
κίνητρα και, εύκολα, με τους κατάλληλους χειρισμούς, μπορούν να στραφούν σε 
πρωτοπόρα πεδία δράσης. Διαθέτουν πλούσια φαντασία και ευρηματικότητα, απλά, 
θέλουν την ανάλογη παιδαγωγική νουθεσία και επιδέξιους  χειρισμούς, εκ μέρους 
των διδασκόντων.

Υπάρχει, βέβαια, η αντίληψη πως αδιάφοροι ή αδύνατοι μαθητές αισθάνονται, συ-
νήθως, παρόμοια συναισθήματα και απαξιώνουν την αξία του σχολείου, όσον αφορά  
τη μελλοντική τους δράση και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Καλό είναι να αναρωτηθούμε, όμως, τι κρύβεται πίσω από έναν αδιάφορο ή ζω-
ηρό μαθητή; Μήπως κάποιο μυστικό, μήπως κάποιο οικογενειακό πρόβλημα, που 
απορροφά τη σκέψη και την προσοχή του και κατά συνέπεια εμποδίζει την ομαλή 
μαθησιακή του πορεία; Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να αναφερθεί ως με-
γάλο κενό για την Εκπαίδευση η απουσία παιδοψυχολόγων, εντός του σχολικού 
περιβάλλοντος, οι οποίοι θα βοηθούσαν, ουσιαστικά, πολλά παιδιά. Επειδή πολλά 
απ’ αυτά τα αδιάφορα ή ζωηρά παιδιά, που χαρακτηρίζονται και ως «προβληματικά», 
θέλουν μιαν άλλη προσέγγιση, ίσως, περισσότερη αγάπη, για να εκφραστούν, ή να 
αποκαλύψουν και κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο τους ή τις, σε λανθάνουσα κατάσταση, 
ικανότητές τους. 

Στην προκειμένη περίπτωση,  οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δείξουν  μεγαλύτερη 
κατανόηση, να σκύψουν πάνω τους με περισσότερη φροντίδα και υπομονή, ώστε να 
ξεκλειδώσουν το θησαυρό, που μπορεί να κρύβεται μες στις ψυχούλες τους ή να τα 
βοηθήσουν στα προβλήματά τους. Αλλά και τα σχολικά βιβλία να έχουν το κατάλληλο 
περιεχόμενο και να μεταδίδουν τη σωστή γνώση, χωρίς απλουστεύσεις, ανακρίβειες 
και εκχυδαϊσμούς.  Να ανταποκρίνονται στην αλήθεια των πραγμάτων, να κινούν το 
ενδιαφέρον του μαθητή, ώστε να ενεργοποιήσει τις δικές του παραμέτρους, γνωσια-
κές και άλλες. Επειδή τα παιδιά έχουν καθαρότερη ματιά από εμάς τους μεγάλους, 
άδολη σκέψη και αντιλαμβάνονται το ψεύτικο από το αληθινό.

«Κι ο δάσκαλος ποιητής
 και τα βιβλίανα  να είναι κρίνα»  όπως λέει και ο μεγάλος μας ποιητής Κ.Παλαμάς.                             
Ο μαθητής πρέπει να εμφορείται από όμορφα και θετικά αισθήματα για τη γνώση, 

να του μεταδοθεί η αξία της τόσο στην ανάδειξη των προσωπικών του ικανοτήτων, 
όσο και στην μελλοντική του επαγγελματική σταδιοδρομία. Είναι απορίας άξιον 
πώς κάποιοι ιθύνοντες, στο όνομα ποιας προόδου, άραγε, δίνουν εντελώς αντίθε-
τες κατευθύνσεις, ως προς τη σημασία της μόρφωσης. Την απαξιώνουν, με το να 
προωθούν διατάγματα, μέσω των οποίων της αφαιρούν την ιδιαίτερη αξία που έχει, 
στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων, σωστά, διαπαιδαγωγημένων νέων, οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τα υγιή στοιχεία της κοινωνίας. Η κατάργηση της αριστείας ή η τιμωρία 
της μαθητικής τσάντας, η αλλοίωση του περιεχομένου κάποιων βιβλίων κ.α όχι μόνο 
δεν συμβάλλουν στη σωστή στάση των μαθητών απέναντι στην έννοια της γνώσης 
και γενικότερα της μόρφωσης αλλά, επι πλέον τους απενεργοποιούν και τους κα-
τευθύνουν σε ανούσια και επικίνδυνα περάσματα. Με λίγα λόγια, μεταφέρουν στον 
μαθητή την αντίληψη ότι το σχολείο είναι κάτι βαρετό ή και άχρηστο και τα βιβλία ένα 
βαρύ φορτίο, από το οποίο καλό είναι να απαλλαγεί.  Εκτός κι αν υπεισέρχονται άλ-
λες σκοπιμότητες που, σίγουρα, θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για τις 
μελλοντικές γενιές μας, όσον αφορά τη γνωσιακή και παιδαγωγική 
τους διαμόρφωση αλλά και την επαγγελματική τους καταξίωση.

Το ζητούμενο είναι το σχολείο να γίνει πόλος έλξης για τους 
μαθητές, με τα ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα προ-
καλούν το ενδιαφέρον, θα διαμορφώνουν συνθήκες κατάλληλες, 
ώστε τα παιδιά να εκφράζουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, 
με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, με κοινές δράσεις προς 
επίτευξη σημαντικών στόχων, τόσο σε επιστημονικά πεδία όσο 
και στην κοινωνική πρόοδο. Γιατί μπορούν και το έχουν αποδείξει, 
κατά καιρούς.

«Μικρό παιδί σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο
  στα μάτια είχα τη χαρά, στα χέρια το βιβλίο
  μικρό παιδί
  κι όταν η βαρυχειμωνιά μου πάγωνε τα χέρια,
 στον ουρανό τα σήκωνα, να ζεσταθούν στ’ αστέρια...
 παιδί στα δεκατέσσερα μου κλέψαν τη χαρά μου
 τον ήλιο είχα στη ματιά, φωτιά μες στην καρδιά μου
 μικρό παιδί
 κι όταν η βαρυχειμωνιά μου πάγωνε τα χέρια
 στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στ’ αστέρια...»
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
)ΜΕΡΟΣ Γ

  Σήμερα 13 Οκτωβρίου 
2018 μνήμη του Παύλου Μελά. 

 
     Κυρίαρχη μορφή του Μακεδο-

νικού Αγώνα, σύμβολο θυσίας  και 
πατριωτισμού αποτελεί η μορφή του αξιωματικού του πυρο-
βολικού  Παύλου Μελά. Ο θάνατός του στις 13 Οκτωβρίου 
1914 συγκλόνισε όλους τους Έλληνες. Η ιστορία του  Μακε-
δονικού Αγώνα εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων και 
των Τούρκων έχει να επιδείξει πράξεις θυσίας των ντόπιων  
Ελλήνων  οπλαρχηγών των ανταρτικών σωμάτων. Στον 
αγώνα αυτό εναντίον των Βουλγάρων θα προστεθούν η 
συμμετοχή και  οι θυσίες των Ελλήνων αξιωματικών από 
την ελεύθερη  Ελλάδα. Θα πλαισιώσουν τις διπλωματικές 
υπηρεσίες των Ελληνικών Προξενείων της Μακεδονίας και 
θα οργανώσουν στο βουνό  τους Έλληνες αντάρτες.  Επι-
κράτησε να ορίζουμε την έναρξη του Μακεδονικού  από τις 
13 Οκτωβρίου 1904  ημέρα θανάτου το Παύλου Μελά και τη 
διάρκεια του μέχρι την επικράτηση του κινήματος  των Νεό-
τουρκων την 6η  Ιουλίου 1908. Η διάρκεια ήταν μεγαλύτερη.

    Ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε  στη Μασσαλία της Γαλλί-
ας το 1870. Μετά την επάνοδό του στην Ελλάδα Θα φοιτήσει 
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία θα απο-
φοιτήσει την  8-8-1891 ως ανθυπολοχαγός πυροβολικού. 
Από μικρός διακρινόταν για τα πατριωτικά του αισθήματα 
και την αγάπη του προς την πατρίδα. Με τα πατριωτικά του 
αισθήματα γρήγορα εξελίχθηκε ως ένας από τους πρω-
τεργάτες του Μακεδονικού Κομιτάτου που ιδρύθηκε στην 
Αθήνα. Νυμφεύτηκε, το Μάρτιο του1892 τη Ναταλία  κόρη 
του γνωστού διπλωμάτη και αργότερα  πρωθυπουργού της 
Ελλάδος Στέφανου Δραγούμη , αδερφή του Ίωνα Δραγούμη. 
Έλαβε μέρος ως διοικητής της 2ης Πεδινής Πυροβολαρχίας 
του Γ’ Συντάγματος στον ατυχή πόλεμο του 1897. 

Ήταν ενήμερος  για τα προβλήματα και τους αγώνες των 
Μακεδονομάχων από τον Ίωνα, που υπηρετούσε  στο προ-
ξενείο του Μοναστηρίου. Ζούσε στο κλίμα της πατριωτικής 
έξαρσης που του καλλιεργούσαν τα λόγια του Ίωνα. Δέχτηκε 
την πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης, τέλος Φεβρουα-
ρίου 1904, να συμμετάσχει μαζί με άλλους  3συναδέλφους 
του στην ομάδα των αξιωματικών που θα μετέβαινε στη 
Μακεδονία για επιτόπια διερεύνηση των συνθηκών που επι-
κρατούσαν εκεί. Συγκεκριμένα σκοπός της αποστολής ήταν 
να διαπιστώσει αν η τοπική προσπάθεια των ανταρτικών ο-
μάδων αρκούσε για την αντιμετώπιση των κακουργηματικών 
πράξεων των Βουλγάρων κομιτατζήδων ή αν χρειαζόταν 
μέσα και ιδιαίτερα σε προσωπικό. Η διέλευσή του από τα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα έγινε με τη συνοδεία οπλαρχηγών α-
πό τη Μακεδονία, με το ψευδώνυμο «Μίκης Ζέζας.» (από το 
όνομα του γιου το Μίκη και τα αρχικά της κόρης του Ζωής). 
Μετά τη διέλευσή τους από τα σύνορα ο κάθε αξιωματικός 
με τη συνοδεία του κατευθύνθηκε  σε διάφορες περιοχές της 
Μακεδονίας. Ο Παύλος Μελάς στράφηκε προς την περιοχή 
του Βογατσικού, τον τόπο καταγωγής της οικογένειας Δρα-
γούμη και αμέσως από εκεί  άρχισε τις περιοδείες του. Γρή-
γορα η παρουσία του έγινε γνωστή στους Τούρκους και από 
την κυβέρνηση  διατάχθηκε η επιστροφή του στην Αθήνα, 
όπου έφτασε στις 11 Μαΐου 1904. 

   Στις 11 Ιουνίου 1904, ήρθε στην Αθήνα επιτροπή Μα-
κεδονομάχων και ζητούσε την Επιστροφή των αξιωματικών, 
ιδιαίτερα  του Παύλου Μελά, στη Μακεδονία. Στις 19 Ιουλίου 
1904 ο Μελάς επέστρεψε στη Μακεδονία. Στην Κοζάνη κα-
τόρθωσε γρήγορα να οργανώσει κάποια ανταρτικά σώματα 
και να επιστρέψει και πάλι στην Αθήνα. Στις 27 Αυγούστου 
1904, το Μακεδονικό Κομιτάτο της Αθήνας τον όρισε αρχηγό 
των ανταρτικών ομάδων του Μοναστηρίου και της Καστο-
ριάς. Έτσι λίγες μέρες αργότερα άφησε την Αθήνα και συνο-
δευόμενος από 35 Μακεδονομάχους μεταξύ των οποίων 10  
Κρητικούς ξεκίνησε πάλι για τη Μακεδονία. Στις 28 Αυγού-
στου 1904 πέρασε τα σύνορα από τη Λάρισα και κατευθύν-
θηκε προς την Καστοριά.  Από εκεί συνέχισε τη διαδρομή με 
την ομάδα του προς τα Κορέστια  για να αναπαυθούν οι άν-
δρες του. Να θυμίσουμε ότι οι Τούρκοι δεν διατίθενται εχθρι-
κά  με τους Έλληνες αντάρτες παρά με τους  Βουλγάρους 
Κομιτατζήδες για τις δολοφονικές τους ενέργειες. 

Την παρουσία του Μελά στην περιοχή εκείνη γνώριζε 
και ο αρχηγός των Κομιτατζήδων Μήτρος  Βλάχος. Με πα-
ραπλανητικό τρόπο οδήγησε τους Τούρκους εναντίον του 
Παύλου Μελά. Ξεκίνησαν με την ιδέα ότι θα πολεμούσαν ε-
ναντίον των Κομιτατζήδων της δικής του ομάδας. Η συμπλο-
κή έγινε στο χωριό Στάτιστα και ήταν οδυνηρή ,γιατί τραυμα-
τίστηκε ο Μελάς και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά 
του. Οι συμμαχητές του αποκόπηκε  το κεφάλι του, κατά τη 
συνήθεια των ανταρτών  του πολέμου επί Τουρκοκρατίας  
και  ενταφιάστηκε μπροστά στην Ωραία Πύλη του ναού της 
Αγία Παρασκευής στο Ποσιδέρι. Το σώμα του παραδόθηκε 
από τις Οθωμανικές αρχές στο Μητροπολίτη Καστοριάς Γερ-
μανό Καραβαγγέλη και ενταφιάστηκε με τιμές στο Βυζαντινό 
Ναό των Ταξιαρχών της Καστοριάς. Αργότερα θα μεταφερθεί 
στο μνήμα και το κεφάλι του. Στον ίδιο Ναό ενταφιάστηκε και 
η γυναίκα τουαργότερα ύστερα από επιθυμία της. Αυτό το 
τραγικό τέλος είχε ο ρομαντικός και φιλόπατρις Έλληνας του 
Ελληνικού στρατού. 

   Τα Μακεδονικά Σωματεία της Ελλάδος κάθε χρόνο 
τιμούν τη μνήμη του ήρωα με μνημόσυνα και ομιλίες. Το 
χωρίο του θανάτου «τιμής ένεκεν »  μετονομάστηκε σε «ΜΕ-
ΛΑΣ»ΜΕΛΑΣ. Το φέρουν πολλοί δρόμοι της Ελλάδος και 
το στρατόπεδο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης «ΠΑΥΛΟΣ 
ΜΕΛΑΣ» Όταν ο θάνατός του έγινε γνωστός στην Αθήνα 
συγκλόνισε τους πάντες. Το σημαντικό ήταν ότι η Ελληνική 
κυβέρνηση αφυπνίστηκε και έδωσε την άδεια να μεταβούν 
στη Μακεδονία και να οργανώσουν την άμυνά της από τους 
Βουλγάρους. 

Σήμερα 13 Οκτωβρίου 2018,ημέρα 114η επέτειος του θα-
νάτου του Παύλου Μελά. ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ?

Ο κατάλογος των αξιωματικών που μετέβησαν στην Μα-
κεδονία ήταν μεγάλος. Αξιωματικοί αρχηγοί Σωμάτων-Διορ-
γανωτές.1.Κακουλίδης Γεώργιος(ψευδ-Δράγας). Πλοίαρχος. 
2Κατεχάκης Γεώργος(Ρούβας)Ανθυπολοχαγός 3.Μαζαράκης 
Κωνσταντίνος((Ακρίτας) Ανθυπολοχαγός.4.Σπυρομήλιος 
Σπυρίδων(Μπούας) Υπομοίραρχος.5 Τσόντος Γεώργιος(-
Βάρδας) Ανθυπολοχαγός. Ο κατάλογος θα συνεχιστεί. (Θα 
δημοσιεύουμε κάθε φορά 5-10 ονόματα).

  Βιβλιογραφία
1.Ι.Κ. Μαζαράκης- Αινιάν. « Ο Μακεδονικός Αγώνας»-

σελ.103 Εκδ.Δωδώνη.2. Μέρτζος Ν. «Εμείς οι Μακεδόνες»Α’ 
τ. σελ. 139 3. Εγκυκλ. Πάπυρος-LAROYS-Μπριτάνικα τ.40 

Συνεχίζεται    

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ (1904-1908) 

Πρόσκληση σε εκπαιδευτική ημερίδα
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας προσκαλεί τα μέλη του και επαγγελματίες υγείας σε εκπαιδευτική 

ημερίδα που διοργανώνει την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλα-
θρον στη Βέροια με θέμα :«Εμβολιασμοί Παιδιών & Ενηλίκων - Ασφάλεια & Αποτελεσματικότητα Εμβολίων 

-Αντιμετωπίζοντας την Εμβολιοφοβία στο Φαρμακείο» Περίγραμμα ημερίδας
•ΤΥΠΟΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΠΑΣ •ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟ-

ΝΤΑΙ; •ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕ 2017-2018
•ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
•ΠΟΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΥΓΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ, ΠΟΙΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
•ΕΜΒΟΛΙΟΦΟΒΙΑ: ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ;
Επιμέλεια και παρουσίαση ημερίδας: Διαμαντής Κλημεντίδης, Φαρμακοποιός ΕΚΠΑ, MSc in Clinical Pharmacy Υπεύθυνος Νοσοκομειακού 

Φαρμακείου στην Ψ.Κ. «Αγία Αικατερίνη», Θεσσαλονίκη Διαχειριστής της ιστοσελίδας clinlcalpharmacist.gr, μέλος του Vaccine Safety Net του WHO
Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 ώρες Η ημερίδα μοριοδοτείται από το ΙΔΕΕΑΦ

Μετά τιμής,
Το Δ.Σ. του Φ.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ\

«Στις αίθουσες 
της πλήξης η ζωή 
κάνει κοπάνα»



Οι εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων της χώ-
ρας μας στις 21 Οκτωβρίου 2018, διενεργούνται 
σε μια περίοδο  που εύλογα χαρακτηρίζεται ως 
η πλέον δραματική για την Υγεία,  από όλες 
όσες έχουν  βιώσει  η Ελληνική Κοινωνία και  οι 
Ιατροί από πολλά χρόνια. 

Αυτή η διαπίστωση συνδέεται άμεσα  με τις  
μνημονιακές πολιτικές  που εφαρμόστηκαν και 
εφαρμόζονται από  το Υπουργείο Υγείας, οι ο-
ποίες έχουν υποβαθμίσει δραματικά την ιατρική 
απασχόληση  όπως αυτή υπήρχε και κάλυπτε 
τις ανάγκες περίθαλψης των πολιτών, τα προη-
γούμενα χρόνια.

Η μεθοδική άρνηση της πολιτείας να προσεγ-
γίσει και να δρομολογήσει βιώσιμες λύσεις και προοπτικές στα μεγάλα 
προβλήματα που συνοδεύουν την περίθαλψη των πολιτών, με κορύ-
φωση τα μνημονιακά νομοθετήματα,  έχει επιφέρει νομοτελειακά την 
κατάρρευση του  υφιστάμενου συστήματος υγείας. 

Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει μια διαρκώς διογκούμενη  κίνη-
ση μετανάστευσης  προς άλλες  χώρες,  των νέων κυρίως Ιατρών που 
αντιμετωπίζουν το ζοφερό φάσμα της ανεργίας, μετά από ατέλειωτα 
και επίπονα χρόνια σπουδών, ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.  

Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι, η χώρα μας να καταγρά-
φει τον μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό μεταναστών Ιατρών σε όλη την 
Ευρώπη. 

Η πολιτική ηγεσία  με την επίκληση της οικονομικής κρίσης και του 
στόχου δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος μέσω της μείωσης 
των δημοσίων δαπανών, προχώρησε συστηματικά και απροκάλυπτα 
στην  δραστική περικοπή των λειτουργικών δαπανών των δημόσιων 
νοσοκομείων, στην αναστολή πληρωμής  εφημεριών και υπερωριών 
του προσωπικού, στην  κατάργηση των μονάδων  πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας  ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ με απολύσεις του ιατρικού προσωπι-
κού, στην θνησιγενή θέσπιση των υποστελεχωμένων και ανεπαρκών 
ΤΟΜΥ, στην παταγωδώς αποτυχημένη εφαρμογή του Οικογενειακού 
Ιατρού, στην αυθαίρετη παρακράτηση των  ληξιπροθέσμων οφειλών 
προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, στο «κούρεμα» των χρεών 
του ΕΟΠΥΥ μέσω του rebate και του claw back και στην μετακύλιση 
μεγάλου μέρους της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής δαπάνης στους 
ίδιους τους ασθενείς.

Τα δημόσια νοσοκομεία καταρρέουν κάτω από το βάρος της υπο-
χρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. 

Η μεγάλη μείωση μισθών, οι απλήρωτες εφημερίες για τους νοσο-
κομειακούς γιατρούς και οι συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες εργασί-
ας, αναγάγουν σε  ηρωισμό την ευσυνείδητη άσκηση του καθήκοντος, 
ώστε να λειτουργούν με στοιχειώδη  επάρκεια τα δημόσια νοσοκο-
μεία. Οι επικουρικοί ιατροί έχουν περιέλθει σε μια  ανάλγητη ομηρία 
παντελώς ανεπίτρεπτη για ειδικευμένους επιστήμονες. 

Οι  Ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους  στις Μονάδες  Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υφίστανται την μεταβολή των εργασια-
κών τους σχέσεων με  καταναγκαστική μεθόδευση

Οι αυτοαπασχολούμενοι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί βιώνουν 
την δραματική εξέλιξη της επαγγελματικής τους προοπτικής, με τις 
οφειλές του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος να συσσωρεύονται 
επί έτη χωρίς να αποδίδονται στους δικαιούχους και την  άδικη φορο-
λογική επέλαση να υπονομεύει την ίδια τους την υπόσταση. 

Επί πλέον παρακολουθούν την μεθοδική απόρριψη του αιτήμα-
τος για καθιέρωση συλλογικής σύμβασης εργασίας και την επιβολή 
ενός μορφώματος με δραματικές μειώσεις των τιμών και αύξηση των 
υποχρεώσεων των Ιατρών, που εκ των πραγμάτων καθίσταται  ανε-
φάρμοστο. 

Κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών των διαπιστώσεων είναι η προ-
κλητική αδιαφορία για την Υγεία των πολιτών και η συνολική εξουθέ-
νωση του Ιατρικού Σώματος.

Ενώ όμως το Υπουργείο Υγείας αρνείται να ανταποκριθεί στον 
ρόλο του και να επιτελέσει την αποστολή για την οποία υφίσταται,  εκ-
δηλώνεται επιθετικά η παρέμβαση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, 
με σκοπό την μονοπώληση της μέχρι πρόσφατα αμιγούς ελευθεροε-
παγγελματικής δραστηριότητας.

 Χαρακτηριστική μεθόδευση υπήρξε η 
ψευδεπίγραφη απελευθέρωση του ιατρι-
κού επαγγέλματος με τον νόμο 3919 που 
στην πράξη νομιμοποιεί την αντιποίησή 
του.  

Κάτω από αυτές τις συνδυασμένες 
επιθέσεις, η  αξιοπρεπής άσκηση της 
ιατρικής  και  η περίθαλψη  των πολιτών  
υπονομεύτηκαν  δραματικά. 

Μεταξύ της περιφρονητικής συμπε-
ριφοράς του δημόσιου τομέα και της ιδι-
ωτικοεπιχειρηματικής ανελαστικότητας, 
μόνη επαγγελματική προοπτική του νέου 
ιατρού είναι η χαμηλόμισθη σχέση εργα-
σίας, που υπαγορεύεται από τον ανελέ-
ητο νόμο προσφοράς  και ζήτησης, τον 
οποίο επιβεβαιώνει η ατέλειωτη σειρά 
των ανέργων πτυχιούχων της ιατρικής 

που τελικά επιλέγουν την φυγή.
Μπροστά σ’ αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα την οποία όλοι βιώ-

νουν, ως μόνη διέξοδος προβάλλει  η δυναμική και οργανωμένη αντί-
δραση των ίδιων των Ιατρών που στο Σύστημα Υγείας,  παραμένουν η 
θεμελιακή του βάση. 

Η οργανωμένη Ιατρική Κοινότητα επιβάλλεται να αντιδράσει συ-
στηματικά και δυναμικά, ώστε να ανατραπούν  οι αντιιατρικές  με-
θοδεύσεις που έχουν σαν συνέπεια την δραματική  υποβάθμιση της 
περίθαλψης των πολιτών. 

Η επιβαλλόμενη αντίδραση  του Ιατρικού Κόσμου ξεκινά με την συ-
σπείρωση του στους Ιατρικούς Συλλόγους και την μαζική ενεργοποίη-
ση του στις δραστηριότητες που αυτοί πρέπει να αναπτύξουν για να 
προασπίσουν το ιατρικό επάγγελμα συνολικά και την Υγεία που έχει 
δραματικά υποβαθμιστεί.

Άμεσο προς τούτο χρέος ΟΛΩΝ, είναι η δυναμική ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων, με την οποία θα διατρανωθεί 
προς κάθε κατεύθυνση ότι, η Υγεία των πολιτών που συνδέεται άμεσα 
με  την Ιατρική, πρέπει να σταματήσει να αποτελεί αντικείμενο  ανάλ-
γητων  λογιστικών πειραματισμών που μετέτρεψαν την οικονομική 
κρίση σε βαθειά ανθρωπιστική για ολόκληρη την κοινωνία.

Η ισχυροποίηση των Ιατρικών Συλλόγων θα αποτελέσει και την έ-
ναρξη  των νέων δυναμικών αγώνων που θα δοθούν ώστε η Υγεία και 
η Ιατρική να καταλάβουν την θέση τους ως το πρωταρχικό κοινωνικό 
αγαθό.

Η υγεία ως πρωταρχικό κοινωνικό αγαθό και
η σημασία των εκλογών στους Ιατρικούς Συλλόγους
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Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει 
για τη νόσο της Αφρικανικής 

Πανώλης των Χοίρων
 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους Δημότες κι 

ιδιαίτερα τους Χοιροτρόφους για τη νόσο της Αφρικανικής 
Πανώλης των Χοίρων και συγκεκριμένα για τη συμπτω-
ματολογία, τους τρόπους μετάδοσης αλλά και τα μέτρα 
προστασίας.

 Να σημειωθεί ότι η νόσος αφορά αποκλειστικά τους 
χοίρους και τους αγριόχοιρους και δεν μεταδίδεται στον 
άνθρωπο. Προκαλεί όμως σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις 
στον κλάδο της χοιροτροφίας. 

Tί είναι η Αφρικανική Πανώλη;
Το νόσημα της Αφρικανικής Πανώλης είναι ένα πολύ με-

ταδοτικό ιογενές νόσημα των χοίρων και των αγριόχοιρων. 
Οι αγριόχοιροι αποτελούν τη φυσική αποθήκη του ιού. Δεν 
προσβάλλονται από τη νόσο άλλα εκτρεφόμενα ζωικά είδη 
όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και τα κατοικίδια θηλα-
στικά και πτηνά. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Αυτοτελές  Τμήμα                            Νάουσα 12 / 10 / 2018
Κοινωνικής Προστασίας,                        Αρ. Πρ. :   20008
Παιδείας και Πολιτισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 6 / 2018 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ  της  
Γ.Γ.Α. που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την 
περίοδο 2018 - 2019 ».

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό για την κάλυψη έξι ( 6 ) θέσεων κλάδου ΠΕ Κα-
θηγητών Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να λειτουργήσει 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Άθλησης για Όλους» κατά την 
περίοδο 2018-2019, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και 
μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, με ωριαία αποζημίωση και 
με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 
10 του ν.4257/2014).  Αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα όπως 
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού & 
Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/
13385/1259/891/07.06.2016 (ΦΕΚ 1774/17.06.2016, τεύχος Β’) 
που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμά-
των Άθλησης για Όλους ». 

Ολόκληρη η Ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον πίνακα α-
νακοινώσεων του Δημαρχείου Νάουσας και στη Διαύγεια ( ΑΔΑ 
:  ΨΓΥ5ΩΚ0-ΨΘ2 ), όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λά-
βουν γνώση των τυπικών προσόντων που απαιτούνται , καθώς 
και των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα στην υποβολή 
των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου 
Νάουσας ( τηλ. 2332350374 , -338, -360 ), οδός Δημαρχίας 
30, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες  από 09:00 έως 13 :00  από Δευτέρα  15 Οκτω-
βρίου έως και Πέμπτη  25  Οκτωβρίου 2018 , οπότε λήγει η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ



Στην 5η αγωνιστική «μπαίνει» η 
Α1 κατηγορία της ΕΠΣ Ημαθί-
ας το Σάββατο 13 Οκτωβρίου. 

Στα πιο κρίσιμα παιχνίδια έχουμε την 
συνάντηση των δύο Μεγαλέξανδρων 
στα Τρίκαλα ενώ στην Νάουσα ο Αχιλ-
λέας ...υποδέχεται τον ΦΑΣ Νάουσας 

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης13.10.2018

ΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(5η αγωνι-
στική)

ΠΛΑΤΕΟΣ16.00ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΕΧΑΡΙ-
ΕΣΣΑΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ-ΤΡΑΝΤΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 16.00ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΒΑΛΚΑΝΟΣ -ΜΑΡΓΑ-
ΡΙΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ16.00ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ -ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ

Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓ.-ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟΥΚ.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ16.00ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ 16.00ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ -
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ

Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ -ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΧΑΛΑΤΖΙ-
ΟΥΚΑΣ

ΚΟΠΑΝΟΥ16.00 ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ - ΓΑΣΡΟΔΟ-
ΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ -ΓΙΑΝΤΣΗΣ -ΠΑΖΑΡΤΖΙ-
ΚΛΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16.00Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ -Μ.Α-
ΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΠΙΤΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΣ 16.00ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ - ΕΝΩΣΗΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ
-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης14.10.2018
ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1οςΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-

ΜΑ)(3ηαγωνιστική)
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 16.00ΔΟΞΑΛΙΑΝΟ-

ΒΕΡΓΙΟΥ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

-ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ16.00ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ-ΟλυμπιακοςΛουτρου

Διαιτησία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΒΑΛΚΑΝΟΣ
-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ16.00ΑΕΚΚαμποχωρίου -ΑΕ
ΣΧΟΙΝΑ

Διαιτησία:ΠΙΤΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΗΣΕΛΙΟΥ16.00ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ -ΘΥ-
ΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ

Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣ -ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΚΙΡΜΑΝΙ-
ΔΗΣ

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ16.00ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΤΡΟ-
ΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΧΑΛΑΤΖΙΟΥ-
ΚΑΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2οςΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ)(3ηαγωνιστική)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ16.00ΑΣ Γιαννακοχωριου -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΡΑΣΙΟΥ-ΧΡΥΣΑΝΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ16.00ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ
-ΓΚΟΓΚΟΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ16.00ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ -
ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ

Διαιτησία:ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ-ΓΑΒΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΥ

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ16.00ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ -Α-
ΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαιτησία:ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΤΟΤΣΚΑΣ

ΡΑΧΙΑΣ16.00ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ
Διαιτησία:ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚ.-ΧΑ-

ΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

CMYK

10 13-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου
CMYK

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 
Πέμπτης (11/10) συνάντηση 16 
εκπροσώπων ομάδων της Γ’ 

Εθνικής, μεταξύ των οποίων και της 
ΒΕΡΟΙΑΣ, με αφορμή την αναδιάρ-
θρωση την οποία θεωρούν άδικη για 
την κατηγορία. Έτσι, οι συζητήσεις 
των τελευταίων ημερών μετουσιώ-
θηκαν σε πράξη αφού στη σημερινή 
συνάντηση αποφασίστηκε ομόφωνα 
η υπογραφή εξώδικης διαμαρτυρίας 

στην ΕΠΟ και στον Υφυπουργό Αθλη-
τισμού, Γιώργο Βασιλειάδη.

Ήταν μία συνάντηση αντίδρασης, η οποία θα
έχει και συνέχεια αφού τοπροσχέδιο της εξώδικης
διαμαρτυρίαςθασταλείπροςυπογραφήσεόλεςτις
ομάδες της κατηγορίας ενόψει τουσυμβουλίου της
ΕΠΟστις25Οκτωβρίουοπότεκαιείναιναψηφιστεί
η τροποποίησηστηνπροκήρυξη τουΠρωταθλήμα-
τοςμεφόντοτηναναδιάρθρωση.

Αποφασίστηκεεπίσηςνασυγκροτηθείτριμελήςε-
πιτροπήτηνοποίααπαρτίζουνεκπρόσωποιτουΜα-
κεδονικού,τουΠιερικού,αλλάκαιτουΕδεσσαϊκού.

ΕξώδικοσεΕΠΟκαιΒασιλειάδη
αποφάσισανσύλλογοιτηςΓ’Εθνικής!

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων 13 και 

14/10/2018 για την Α’ και Β’ κατηγορία

Κυριακή 14 Οκτωβρίου - 
ώρα 4.00 μ.μ.

Δημοτικό Στάδιο Βέροιας
Βέροια-Π.Ο.Τρίγλιας
Διαιτητής: Πολυχρόνης 

(Πιερίας)
ΟΛΟΙΚΟΝΤΑΣΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΤΟΥΒΟΡΡΑ

Ευχαριστήρια
επιστολή
τουΣτίβου
τουΦιλίππου

προς
τονπρόεδρο
τουΚΑΠΑ
Στέργιο
Διαμάντη

Τιςδημόσιεςευχαριστίεςτουπρος
τονπρόεδροτουΚΑΠΑκ.Διαμά-
ντηΣτέργιοεκφράζειτοτμήμαστίβου
τηςΒέροιαςγιατηνάμεσηανταπόκρι-
σηπουέδειξεστοαίτηματηςεπιδι-
όρθωσης  του στρώματος του ύψους
στοΔΑΚΔ.ΒικέλαςΒέροιας
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Την Πέμπτη το βράδυ έγινε η κούρ-
σα των 5.000μ. βάδην στην μακρινή 
Αργεντινή όπου ο Αθλητής του Φιλίπ-

που Άνθιμος Κελεπόυρης τερμάτισε στην 
11η θέση με χρόνο 21.58.74 μετέχοντας 
στην Ολυμπιάδα νεότητας αντιμετωπίζοντας 
έτσι αθλητές απ΄όλο τον κόσμο με σπουδαία 
ρεκόρ.  Ο Ανθιμος θα τρέξει και πάλι την προ-
σεχή Δευτέρα για ένα β’ γύρο και βάση του 
χρόνου που θα κάνει θα βγεί ο μ.ο για την  

τελική κατάταξη. 
ΣτηνπρώτηπροκριματικήσειράέτρεξεηΕλένηΙωαννίδου

μεισχυρέςαντίπαλεςκαιπήρετην5ηθέσημεχρόνο2.14.8.
Ακολούθησανκαιάλλεςδύοσειρέςόπουοιχρόνοιδενήταν

τόσοκαλοί.Απότιςτρειςσειρές(24αθλήτριες)θαγίνουντρία
γκρούπανάλογαμετουςχρόνουςτερματισμού.Οι8καλύτεροι
χρόνοι θα τρέξουν ξεχωριστά, θα ακολουθήσουν οι μεσαίες
αποδόσειςκαιοιτελευταίοιχρόνοιξεχωριστά.

ΘατρέξουντηνΚυριακή14Οκτωβρίουγιαναβγείητελική
κατάταξη βάση του χρόνου τερματισμού.Πάντως σύμφωνα
μετουςχρόνουςπουέφερανοιαθλήτριεςηΕλένηΙωαννίδου
θατρέξειστοβ΄γκρούπαφούστηνγενικήκατάταξηβρέθηκε
στην13ηθέση.

Στα πλαίσια της 4ης 
αγωνιστικής της 
Handball Premier, 

ο Φίλιππος 
Βέροιας, θα 
υποδεχτεί την 
ομάδα του Άρη 
Νίκαιας, σήμε-
ρα το απόγευ-
μα, στο Φιλίπ-
πειο κλειστό 
γυμναστήριο.

Καλούμε  όλους
τους φιλάθλους και
τους υποστηρικτές της
ομάδας, να δώσουν έ-
να δυνατό παρών σε
ένα ακόμη κρίσιμο α-
γωνιστικάπαιχνίδι.

Ναείστεόλοιεκεί!!!

HandballPremier
4ηαγωνιστική
ΦίλιπποςΒέροιας–

ΆρηςΝίκαιας
18:00–Φιλίππειο

Τον αγώνα θα διαι-
τητεύσουν οι κ.κ. Πα-
τιόςκαιΤσιάνας.

Παρατηρητής του
αγώναθαείναιοκ.Αγ-
γελίδης.

Στην11ηθέσηοΆνθιμοςΚελεπούρης
στα5.000μμεχρόνο21.58.74

στηνολυμπιάδανέων

Handball
Premier

Ο Φίλιππος 
Βέροιας 

υποδέχεται 
τον Άρη 
Νίκαιας

Χάντμπολ Α1 Γυναικών - 
Φιλίππειο

Σάββατο 13 Οκτωβρίου
Ώρα 15.30 μ.μ.

Α.Σ.ΒΕΡΟΙΑ2017
-ΠΑΟΚ

Ξεκινάει το πρωτάθλημα τηςΑ1 Γυναι-
κών το Σάββατο 13Οκτωβρίου 2018! Στα
πλαίσια της 1ης αγωνιστικής, η γυναικεία
ομάδα τουΦιλίππου, θαβρεθεί αντιμέτωπη
με την HONDA Πανόραμα σε έναν εκτός
έδρας κρίσιμο αγώναπουθα διεξαχθεί στις
16:30.Ηπροετοιμασία της ομάδας ολοκλη-
ρώνεται σήμερα το απόγευμα..Τον αγώνα
τουΣαββάτουθαδιαιτητεύσουνοικ.κ.Τόλιος
καιΘεοδοσίου.Οπροπονητήςτηςομάδας
ΓιώργοςΤσικίνας (βραβεύτηκεως καλύτε-
ροςπροπονητής τηςπερσινήςπεριόδου)
θαστηριχθεί στιςπαρακάτωπαίκτριες με
τιςοποίεςοΦίλιπποςέκανεμίαεξαιρετική
πορεία.ΌλοιπιστεύουνοτικαιφέτοςοΦί-
λιπποςθα έχειπρωταγωνιστικόρόλοστο
πρωτάθλημα

Αναλυτικά το ρόστερ και η θέση

στηνοποίααγωνίζεταικάθεπαίκτρια.
ΜαρίαΝάτσοΠίβοτ
ΑθανασίαΚατσικαρώνηΤ/Φ
ΧριστίναΕμμανουηλίδουΑ.εξτρέμ
ΜαρίαΝτόβαΑ.εξτρέμ
ΕλισάβετΓιαννοπούλουΑ.ίντερ
ΧριστίναΑνθίτσηΠίβοτ
ΡαφαέλαΚαραχαρίσηΠλέιμέικερ
ΒίκυΘεοδοσοπούλουΤ/Φ
ΚικήΣπυριδοπούλουΠλέιμέικερ
ΌλγαΖουμπουλίδουΔ.εξτρέμ
ΚλαίρηΓεωργιάδουΑ.ίντερ
ΧριστίναΝοχουσίδουΑ.εξτρέμ
ΤάνιαΘεοδοσοπούλουΔ.εξτρέμ
ΦωτεινήΝούσιαΑ.εξτρέμ
ΡέαΛούρηΠεριφερειακή
ΔέσποιναΚιοσέΑ.εξτρέμ
ΑθηνάΠιτούλιαΤ/Φ

ΧάντμπολΑ1γυκαικών

Στο Πανόραμα ο Φίλιππος
Τορόστερτηςομάδας
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Φίλοι μου, κα-
λή σας ημέρα, 

ο τίτλος ο ση-
μερινός, μπορεί 
να μην σας βο-
λεύει, αλλά αυτή 
ε ίναι  η πραγ -
ματικότητα και 
ο  χοντρούλης 
απλώς, το υπεν-
θυμίζει, πρώτα 

στην αφεντιά του και μετά σε εσάς.
Όταν κάποιος πεθαίνει δεν πρέπει να 

θρηνούμε, διότι τότε αρχίζει η ζωή, σύμ-
φωνα με τους Άγιους πατέρες μας. Το 
εδώ, είναι παροδικό και μικρό.

Μη «φοβάστε», δεν θα μιλήσουμε θε-
ολογικά, αν και με τις διάφορες αυτοκεφα-
λίες, γίνεται και θα γίνει μεγάλος χαμός, 
αλλά που να κατανοήσουν οι στενόμυαλοι, 
ρασοφόροι που δυστυχώς την έχουν δει 
«πολιτικοί» και ουχί πνευματικοί!

Λοιπόν φίλοι μου,
τώρα που με διαβάζετε, γνωρίζετε τι 

μέρα είναι, τι ακριβώς έγινε τούτη την ημε-
ρομηνία, 13 του Οκτώβρη!

Κάποιοι θα πείτε, ότι είναι η ημέρα του 
αυγού (άκουσον, άκουσον!), άλλοι του μπι-
φτεκιού, άλλοι του τζατζικιού, κάποιοι νεό-
τεροι, θα πείτε ότι είναι η ημέρα που γεννή-
θηκε η υποψήφια τάδε στο τόπ μόντελ, άλ-
λοι θα θυμηθείτε ότι στις δεκατρείς ξεκίνησε 
ο μάγειρας τάδε, το σοτάρισμα στον πουρέ 
μα πατάτες και σάλτσα, άλλοι …

Φίλοι μου, στις 13 Οκτωβρίου, ξεκίνησε 
η απελευθέρωση των ιερών χωμάτων της 
Μακεδονίας.

Είναι η ημέρα θανάτου του Παύλου 
μας!

13 Οκτωβρίου είναι, η σπίθα που άνα-
ψε την φωτιά και έδιωξε ο Έλληνας τους 
βαρβάρους, από τούτη εδώ τη γη, η οποία 
είναι δική μας και δεν σας ανήκει!

Ήταν ημέρα βροχερή, σκοτεινή, κατα-
χνιά παντού, βαριά η ατμόσφαιρα, άλλοι 
να λένε να μείνουν και άλλοι να φύγουν.

Ο καπετάνιος υποστηρίζει ότι τα παλι-
κάρια πρέπει να ξεκουραστούνε και μεί-
νανε.

Δεν πέρασε ώρα και οι τουφεκιές αρ-
χίσανε, όσο περνούσε ο χρόνος η κα-
τάσταση χειροτέρευε, θα καούμε σαν τα 
ποντίκια, φώναξε κάποιος, θα πάω να 
κάνω αναγνώριση, είπε ο αρχηγός, δεν 
έστειλε άλλον. 

Έπρεπε να πάει ο ίδιος, διότι είχε ρα-
ντεβού με τον χάρο.

Έπρεπε να πάει, γιατί είχε φθάσει η 
ώρα που θα σημάνανε τα καμπαναριά την 
έναρξη του αγώνα!

Ακούσθηκε ένας πυροβολισμός, μο-
νάχα.

Και γύρισε ο ήρωας πίσω, λέγοντας: 
«στη μέση με πήρε παιδιά». 

Μπήκε μέσα, ξάπλωσε και φώναξε:
Νίκο, που είσαι;
Κοντά σου καπετάνιο,
κρυώνω.
Με τρεμάμενα χέρια, έβγαλε το σταυρό 

από το λαιμό του και είπε: «το σταυρό να 
το δώσεις στην γυναίκα μου και το τουφέκι 
μου να το δώσεις στον γιο μου και να τους 
πεις ότι το καθήκον μου το έκανα».

Η ώρα περνούσε, οι πόνοι γινότανε 
αφόρητοι, και ο Παύλος, ονόμαζε τα ονό-
ματα των παιδιών του και ξαφνικά πονώ 
και ξεψύχησε.

Και επειδή φίλοι χρόνια τώρα, φοβόμα-
στε να μιλήσουμε για αξίες και ιδανικά και 
ήλθαν οι εθνομηδενιστές και οι Ρουβίκω-
νες και ισοπεδώνουν τα πάντα, προσέξτε, 
την σκηνή του θανάτου, του Παύλου.

Φορά σταυρό, να η θρησκεία,
λέει ότι έκανε το καθήκον του, να και η 

αγάπη στην πατρίδα, 
αναφέρει τα ονόματα των παιδιών του, 

να και η οικογένεια, …
Ξέρω φίλοι μου σας έπιασε ταραχή, 

αλλά η πατρίδα δεν ελευθερώθηκε από 

εθνομηδενιστές, δεν θα ήταν και φυσιολο-
γικό, αλλά από την αγάπη ορισμένων, για 
την πατρίδα τους, τη θρησκεία τους και την 
οικογένειά τους.

Χρόνια τώρα φοβόμαστε να μιλήσουμε 
και να το αποτέλεσμα.

Μία παιδική χαρά πούλησε τη Μακεδο-
νία, για να μην κοπούν οι συντάξεις για ένα 
εξάμηνο. 

Τόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή για 
έναν εθνομηδενιστή!

Συστάθηκε και η επιτροπή των καθη-
γητάδων, που θα ξαναγράψει την ιστορία 
μας, με το αζημίωτο, προφανώς. 

Μάλιστα από την πλευρά των Σκοπίων, 
θα μετέχει καθηγηταράς, που υποστηρίζει 
ότι το κρατίδιο εκτείνεται μέχρι τη Θεσσα-
λία!

Ρε ηλίθιοι, από τη στιγμή ο Μακεδονι-
κός αγώνας, έχει εγκατασταθεί μέσα στην 
ψυχή μου, θα αφήσω τα παιδιά μου, να τα 
μάθει ιστορία ο Σκοπιανός ή ο δικός μας 
ο αριστερούλης ή νεοφιλελεύθερος ευρω-
ληγούρης!

Μάλλον τρελός παπάς δεν σας βάφτι-
σε!

Ο καπετάνιος λοιπόν, είναι νεκρός και 
τα αδέλφια του, τα παλικάρια του, οι λεβέ-
ντες του, αναρωτιούνται: 

τι θα απογίνουμε πλέον χωρίς αυτόν
μην αφήσουμε τον αρχηγό να πέσει 

στα χέρια των Τούρκων,
αν λυγίσουμε τούτη τη στιγμή πάει η 

Μακεδονία και ο καπετάνιος δεν θα το 
θελε

δεν πρέπει να μάθουνε πως χάσαμε 
τον αρχηγό μας, …

Και ξαφνικά. 
«Σε κλαίει ο λαός. Πάντα χλωρό να 

σειέται το χορτάρι στον τόπο, που σε πλά-
γιασε το βόλι, ω παλληκάρι. Πανάλαφρος 
ο ύπνος σου, του Απρίλη τα πουλιά, σαν 
του σπιτιού σου να τ’ ακούς

λογάκια και φιλιά, ..» (στίχοι Κωστή 
Παλαμά).

Αυτό ήταν. Ο θάνατος του Μελά διαδό-
θηκε σαν αστραπή στην Αθήνα. Οι Έλλη-
νες ξύπνησαν. Άντρες, γυναίκες, γέροντες 
και νέοι δάκρυσαν, έκλάψαν, θύμωσαν, 
οργίστηκαν, πετάχτηκαν από τον καναπέ. 

Η Μακεδονία υπήρχε, αφού ο Παύλος 
πήγε και σκοτώθηκε για αυτήν!  Έπαψε 
έτσι η υπόθεση της Μακεδονίας να είναι 
υπόθεση λίγων Ελλήνων. Έγινε υπόθεση 
όλου του Ελληνισμού. 

Και έτσι ήρθε η λευτεριά και … ο φρα-
πές που πίνω, εγώ, ο ηλίθιος!

Και τότε, φίλοι μου, είναι σίγουρο πως 
θα υπήρξαν Έλληνες που είπαν:

«Τι χαζός να πάει να σκοτωθεί!»
«Τι ήθελε και έτρεχε στα βουνά και στα 

λαγκάδια. Δεν φοβόταν;»
«Ήταν πατριώτης ο καημένος (όχι ο 

Καμμένος)»,
«Κρίμα στα νιάτα του. Πήγε αδικοχαμέ-

νος. Τίποτα δεν θα γίνει με το θάνατό του. 
Ζωντανός θα ήταν πιο χρήσιμος»

… ότι ακριβώς θα συνέβαινε και σή-
μερα.

Κακά τα ψέματα, φίλοι μου.
 Όταν ζούμε μέσα στη μετριότητα και 

την παραίτηση, όταν σερνόμαστε μέσα 
στο βούρκο και στη λάσπη, τότε τα πράγ-
ματα μπορούν να αντιστραφούν μόνο εάν 
εμφανιστεί ένας ηγέτης ικανός να μας ε-
μπνεύσει.

 Ένας ηγέτης που δεν θα φοβηθεί να 
φορτωθεί τις αμαρτίες γενιών και γενιών, 
να αναλάβει ευθύνες, να τολμήσει, να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες. Και έτσι να κερδίσει 
στο πλευρό του τον λαό. Αφυπνισμένο, 
πρόθυμο να παλέψει μαζί του, ότι και εάν 
συνεπάγεται αυτό.  

Ο θάνατος του παλικαριού, ο θάνατος 
του ωραίου (όχι μοντέλου κορίτσι μου!), ο 
θάνατος του ήρωα έδωσε πνοή στον αγώ-
να μας τότε και θα έπρεπε να εμπνέει τον 
δικό μας αγώνα, σήμερα. Και ας αφήσουν 
τις εξυπνάδες οι διάφοροι ευρωδούλοι. 

Εάν δεν υπήρχαν οι άλλοι, οι ξένοι, να μας 
βοηθήσουν (μας έδωσαν δάνεια!), τι θα 
κάναμε; Θα κάναμε αυτό που έχουμε μάθει 
να πράττουμε αιώνες τώρα. 

Να αγωνιζόμαστε για ιδέες και αξίες 
(όχι για το χρηματιστήριο ξεφτίλες!), να 
νικάμε και να ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. 

Γνωρίζετε κύριοι πόσες φορές ο Παύ-
λος μίλησε στους πολιτικούς μας για τη 
Μακεδονία; Και εκείνοι τι έκαναν; Αναμέ-
νανε την κατάλληλη στιγμή. Δικαιολογίες. 
Ανοησίες. 

Εάν δεν υπήρχε ο Παύλος μας, ακόμα 
θα περιμέναμε, πότε κάποιοι θα τελειώ-
σουν τα παιχνίδια της γεωπολιτικής. 

Θα περιμέναμε ακόμα να ξυπνήσουν, 
να αποφασίσουν να αφήσουν την ησυχία 
τους και την καλοπέρασή τους. 

Ακόμα θα περιμέναμε… και δεν θα υ-
πήρχαν ο Μητσάρας μου, η Φωτεινούλα 
μου, η Σοφούλα μου, ο Ιασονάκος μου και 
το Τζοαννάκι μου! 

Δεν θα υπήρχαν οι γονείς μου, τα αδέλ-
φια μου, οι συγγενείς μου. Δεν θα υπήρ-
χαν οι φίλοι μου. Ούτε εσείς θα υπήρχατε, 
ω ηλίθιοι για να μας προδώσετε! 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, λοιπόν. 
Άλλος ένας μέγιστος. Νέος, όμορφος, 

καλογεννημένος, μεγάλωσε σε αστικότατο 
περιβάλλον, ζούσε σε αρχοντικό, μέσα  
στα  πλούτη και με όλα τα καλά του κό-
σμου. Ήταν αξιωματικός του ελληνικού 
στρατού (δηλαδή φορούσε στολή σε μία 
εποχή που αυτή «μετρούσε» πάρα πολύ), 
είχε τη γυναίκα του, τα παιδιά του και ε-
ξασφαλισμένη καριέρα (μην ξεχνάμε ότι ο 
πεθερός του υπήρξε και πρωθυπουργός 
της πατρίδας μας). 

Ας αναρωτηθούμε τι «καριέρα» είχε τη 
δυνατότητα να δημιουργήσει!

Όλα αυτά τα πέταξε, τρέχοντας προς 
το θάνατο. 

Πως είναι δυνατόν ένας νέος να αγαπά 
τόσο λίγο τη ζωή του; Και τόσο πολύ την 
πατρίδα του. 

Εμείς, οι μέτριοι, είναι δύσκολο να απα-
ντήσουμε στο ερώτημα. Μας είναι δύσκολο 
να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν και οι άλ-
λοι, που με το θάνατό τους ισοπεδώνουνε 
τη μετριότητα. 

Αυτός ήταν ο Παύλος μας. 
Ο δικός μας Παύλος. Αυτός που πί-

στευε ότι με το θάνατό του θα έδινε ζωή 
στο έθνος. 

Και καλά πίστευε. Με το θάνατό του 
ξύπνησαν οι κοιμισμένοι, δυνάμωσαν οι 
αδύναμοι (όχι εγώ!), ήπιαν νερό οι διψα-
σμένοι. 

Και τελειώνοντας φίλοι μου, ας αναλο-
γιστούμε και να συγκρίνουμε και έτσι θα 
κατανοήσουμε και τους λόγους της κατά-
ντιας μας.

Ο σημερινός νεοέλληνας ακόμη και την 
ώρα του θανάτου του, δεν έχει συναίσθη-
ση της μηδενικότητάς του. 

Πιστεύει ότι με τα χρηματιστηριακά 
πλούτη είναι παντοδύναμος και μπορεί να 
εξαγοράσει τα πάντα ακόμη και το θάνατο. 
Για αυτό και προσπαθεί να λαδώσει τον 
χάρο.

Ρε μεγάλε έλα να πιούμε την φραπεδιά 
και θα τα βρούμε. 

Λίγο πίσω εσύ, πολλά ευρώπουλα εγώ, 
κάπου θα συναντηθούμε!

Ο Παύλος, όμως και την ώρα που κεί-
τεται στο χώμα και φεύγει για την αγκαλιά 
της Πλατυτέρας, δεν δειλιάζει μπροστά στο 
χάρο. Δεν φοβάται, για αυτό και προτρέπει 
στους συμπολεμιστές του:

«να συνεχίσετε τον αγώνα, να μην δει-
λιάσετε, θα συναντήσετε κακουχίες, στε-
ρήσεις, προδοσία, θάνατο. Αλλά μη δώστε 
την ψυχή σας, μη λυγίσετε, όλα για την 
πατρίδα, όλα. Διώξτε τους δολοφόνους 
από τα ιερά χώματα της Μακεδονίας μας. 
Όλα, όλα για την ελευθερία της Μακεδονί-
ας, όλα και τη ζωή σας, αξίζει να πεθαίνει 
κανείς για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα».

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου
O Γιώργος 

Σκαμπαρδώνης 
στο «Εκκοκκιστήριο 

Ιδεών» Βέροιας
Μια συνάντηση με τον 

διακεκριμένο διηγηματο-
γράφο Γιώργο Σκαμπαρδώ-
νη, θα έχει το κοινό και οι 
φίλοι του βιβλίου, το Σάβ-
βατο  13 Οκτωβρίου, στις 
8.00 μ.μ. στο ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ Βέροιας, 
όπου θα παρουσιαστεί το 
νέο του βιβλίο, «Λεωφορείο 
19 ΣΤΑΣΕΙΣ», που κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις ΠΑ-
ΤΑΚΗ.  

Με τον συγγραφέα θα 
συνομιλήσουν και θα πα-
ρουσιάσουν το βιβλίο του 
οι: 

Φυλλιώ Κατσαβουνίδου, 
αρχιτέκτων-συγγραφέας 

και Αντώνης Μομπαϊ-
τζής, ηθοποιός

«Παίρνω το λεωφορείο 
της Γραμμής «10» στη 
Θεσσαλονίκη, από την α-
φετηρία Χαριλάου ως το 
Τέρμα, ως τον Σιδηροδρο-
μικό Σταθμό, και γράφω ό,τι 
θυμάμαι, επινοώ και φαντά-
ζομαι από κάθε στάση. Δε-
καεννιά στάσεις. Γράφοντας 
καταλαβαίνω πως το μυαλό 
είναι ένα ανοιχτό στρατόπε-
δο αιχμαλώτων. Ή, ένα πρι-
ονιστήριο γεμάτο ακρωτη-
ριασμένες, λειψές μνήμες, 
επινοήσεις, φαντασιώσεις 
κι εμπειρίες που διαρκώς 
αλλάζουν νόημα, χάνονται, 
επανέρχονται, διασταυρώ-
νονται και πάλι διαφεύγουν. 
Ξέρω, δηλαδή, ότι δεν κο-
παδιάζουν οι λαγοί, αλλά ε-
δώ συνημμένως ψάλλονται. 
Έπειτα, κάθε λεωφορείο 
που ξεκινάει από μια συ-
γκεκριμένη αφετηρία, κάνει 
μιαν απαρέγκλιτη διαδρομή 
και πάει προς ένα σταθερό Τέρμα, ποτέ δεν κάνει όντως το ίδιο δρομολόγιο 
– κυρίως για τον ίδιο επιβάτη, που βλέπει έξω και εντός του με το μέτωπο 
κολλημένο στο τζάμι. Κάθε επιβάτης, κάθε φορά, είναι κι ένα διαφορετικό 
λεωφορείο» .

Ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης έχει γράψει έντεκα συλλογές διηγημάτων και 
πέντε μυθιστορήματα. Το βιβλίο του Η Στενωπός των Υφασμάτων τιμήθηκε 
με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος το 1993 και το Επί ψύλλου κρεμάμενος 
με το βραβείο του περιοδικού Διαβάζω το 2004.

Τα μυθιστορήματά του Γερνάω επιτυχώς και Ουζερί Τσιτσάνης (νέα έκδο-
ση από τις Εκδόσεις Πατάκη, 2013) ανέβηκαν θεατροποιημένα στο Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, όπως και το 
«Με τα παιδιά της πιάτσας» (ένα παίγνιο με τον Νίκο Τσιφόρο), σε σκηνοθε-
σία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη. 

Έγραψε το σενάριο της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι 
δρόμος», σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη, και τα κείμενα της μουσικοθε-
ατρικής παράστασης «Σαν τραγούδι μαγεμένο», που ανέβηκε στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. 

Διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΡΤ-3, διηύθυνε την εφημερίδα Θεσ-
σαλονίκη και τα περιοδικά Θ-97 (τιμήθηκε με το βραβείο «Ιπεκτσί»), Τάμα-
ριξ, Χίλια Δέντρα, Πανσέληνος (έλαβε το ευρωπαϊκό βραβείο «European 
Newspaper design Awards 2000») και Επιλογές της Κυριακάτικης Μακεδο-
νίας. 

Συνεργάστηκε επί δύο χρόνια με την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το 
2010 τιμήθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση. 

To 2012 έλαβε το βραβείο διηγήματος του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της 
Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο του Περιπολών περί πολλών τυρβάζω (Εκ-
δόσεις Πατάκη).Το Ουζερί Τσιτσάνης έγινε ταινία το 2015 από τον Μανούσο 
Μανουσάκη.

Την άνοιξη του 2016 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη το μυθιστό-
ρημά του Υπουργός Νύχτας και τον χειμώνα του ίδιου έτους ο συγκεντρω-
τικός τόμος διηγημάτων Τα δεδουλευμένα. Το 2017 κυκλοφόρησε από τις 
Εκδόσεις Πατάκη η τελευταία συλλογή διηγημάτων του με τίτλο Ντεπό.



13www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 13-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Γράφει 
ο Τάσος 
Σεβαστιάδης 

Όταν 12 χρονών 
παιδί ήρθα στα Γρε-
βενά το 1968, τα 
Γρεβενά δεν ήταν 
όπως σήμερα. Η με-
τανάστευση εντός 
της χώρας, αλλά 
κυρίως η εξωτερική 

μετανάστευση με τα εμβάσματα που στέλνουν 
οι ξενιτεμένοι καθώς και η άνοδος των παραγω-
γικών δυνάμεων στον αγροτικό τομέα (γεωργία 
και κτηνοτροφία) άλλαξαν την εικόνα της πόλης 
από τότε. 

Η πόλη μας όμως τότε όπως και σήμερα είχε 
μία ιδιομορφία, που προφανώς σχηματίστηκε 
κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. 
Η ιδιομορφία αυτή ήταν και είναι τα πολλά ε-
στιατόρια που είχε και έχει.  Γράφω έτσι για 
την ιστορία για κάποια από τα τότε. Τρώγαμε 
τότε με βιβλιαράκι στου Αλέκου Ζιώγα, στον 
Γεωργόπουλο, στον Πίτα, στον Φαρμάκη, στον 
Καλαγασίδη, στο ωραίο «Μακεδονικό» του Τσα-
κνάκη και άλλα που δεν έρχονται στη μνήμη 
μου. 

Όμως αυτό που συνεχίζει την παράδοση αυ-
τή από τότε έως και σήμερα είναι ο Καραθάνος. 
Στην αρχή στο μέγαρο Παπαναστάση με όλα τα 
αδέρφια Κώστα, Μενέλαο, Θύμιο. Στη συνέχεια 

εκτός πόλης προς Μυρσίνα που δυστυχώς το 
καταβρόχθισε ο σεισμός του 1995 και τέλος ο 
Θύμιος Καραθάνος που σήμερα μαζί με τον 
Λεβέντη γαμπρό του Θύμιο  Τσιοπλή και τα 
εγγόνια του συνεχίζουν να κρατούν τα ηνία της 
διατροφής μαγειρεμένου καλού φαγητού λει-
τουργώντας όλοι τους μαζί (συν γυναιξί) ως μία 
επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση. 

Τα  γράφω αυτά από ευγνωμοσύνη και συ-
γκίνηση, γιατί σαν επικεφαλής της ομάδας μπά-
σκετ γυναικών του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου, 
μόλις τελείωσα τα φασόλια φούρνου που έτρω-
γα στο Θύμιο Τσιοπλή. «Ζητώ τη συνδρομή 
σου φίλε για να πληρώνουμε τις διαιτησίες του 
Κεραυνού, ξέρεις τα λεφτά δεν φτάνουν και από 
την άλλη οι ανάγκες να αθλούνται τα κορίτσια 
παρά να τρέχουν άσκοπα εδώ και εκεί είναι 
μεγάλες». «Δεν πέρασε αθλητικό σωματείο από 
το μαγαζί μας που να μην πήρε τον οβολό του, 
μου είπε» και το βλέμμα του είχε μία απέραντη 
περηφάνια που ήταν συγκλονιστική. 

Ήταν από τις στιγμές που λες: «Ναι, η κρίση 
τους μας τσάλιασε την αξιοπρέπεια, ρήμαξε 
τη ζωή του λαού μας», όμως όσο υπάρχουν 
τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορείς, δεν έχεις το δι-
καίωμα να τα βάλεις κάτω.  

Άλλωστε πρέπει αυτή του η ενέργεια να α-
ποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για το καλό 
αυτού του τόπου και από άλλους συμπολίτες 
μας που έχουν και να είναι σίγουροι ότι έτσι θα 
υπάρξει μία ήρεμη ανακούφιση μέσα τους.

Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Την περασμένη Πέμπτη 
η Νέα Δημοκρατία συμπλή-
ρωσε αισίως 44 χρόνια δη-
μιουργικής παρουσίας στον 
πολιτικό βίο της χώρας. 
Πρόκειται για γεγονός που 
ξεπερνά τα στενά κομματικά 
όρια, καθώς η σημασία του 
έχει ευρύτερη σημασία. 

Πρώτον, διότι στην ιστο-
ρία του νεοελληνικού κρά-
τους μάλλον κανένα άλλο 
κόμμα δεν μακροημέρευσε 
τόσο πολύ, με την ίδια ονομασία, την ίδια δομή 
και ταυτόχρονα ως ένα από τα δύο κόμματα 
εξουσίας. Αν το σκεφθούμε σε μακροϊστορική 
προοπτική αυτό καταδεικνύει και την πρωτοφα-
νή, για τα δικά μας δεδομένα, πολιτική σταθε-
ρότητα που απολαμβάνει η χώρα μετά το 1974, 
έργο που επίσης ανήκει στην παράταξη και στον 
ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμανλή που έβαλαν 
τα θεμέλια της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκη-
νής. 

Δεύτερον, διότι όλες αυτές τις δεκαετίες, η 
ΝΔ είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αξιωματική αντι-
πολίτευση, έβαλε καταλυτικά τη σφραγίδα της 
στα πράγματα του τόπου, με επιλογές που, στο 
μεγαλύτερο μέρος τους, δικαιώθηκαν από την 
ιστορία. 

Τρίτον, διότι και σήμερα βρίσκεται και πάλι 
προ των πυλών της εξουσίας, καθώς ήδη απο-
λαμβάνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, την 
πλειοψηφία των προτιμήσεων των πολιτών. 

Τι είναι αυτό, όμως, που προσδίδει στην ΝΔ 
αυτή την αντοχή, παρά τους κλυδωνισμούς που 
υπέστη, σε μια εποχή γενικευμένης αμφισβή-
τησης του πολιτικού συστήματος, ενώ έχουν 
καταρρεύσει άλλοι, κάποτε πανίσχυροι, πολιτικοί 
σχηματισμοί;

Το ένα στοιχείο είναι, δίχως άλλο, οι βαθιές 
ρίζες της παράταξης στην ελληνική κοινωνία. 
Ρίζες ισχυρές σε πλατιά στρώματα της ελληνι-
κής κοινωνίας, που έκαναν την ΝΔ να είναι ένα 
κόμμα λαϊκό. Παρά την προσπάθεια δεκαετιών 
από τους πολιτικούς αντιπάλους της να την ταυ-
τίσουν με τα συμφέροντα των οικονομικά ισχυ-

ρών, η πραγματικότητα τους δι-
αψεύδει διαρκώς. Η καρδιά του 
κόμματος ήταν και παραμένει η 
μεσαία τάξη, οι άνθρωποι της 
παραγωγής, οι επαγγελματίες, 
οι μισθωτοί, οι γεωργοί και οι 
κτηνοτρόφοι. Και είναι άλλωστε 
αυτοί που σήμερα υφίστανται 
και την βιαιότερη επίθεση από 
την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ. 

Το δεύτερο στοιχείο είναι ο 
μετριοπαθής και ορθολογικός 
λόγος που πάντοτε εξέφραζε. 
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
γυρίζοντας στην Ελλάδα, μετά 

την πτώση της επτάχρονης δικτατορίας, επεδί-
ωξε να δημιουργήσει ένα πολιτικό περιβάλλον, 
στο οποίο η δημοκρατία να είναι ακλόνητη και να 
διαμορφωθούν συνθήκες ευημερίας για όλους 
τους πολίτες ανεξαρτήτου πολιτικής ένταξης. Και 
τα πέτυχε και τα δύο, αφενός με την πολιτική 
συμφιλίωσης και την νομιμοποίηση του ΚΚΕ, 
και αφετέρου με την υλοποίηση του μεγάλου του 
οράματος, που είχε βάλει σε εφαρμογή ήδη από 
το 1961. Ένας στόχος, που πολεμήθηκε σκληρά 
από τους πολιτικούς του αντιπάλους, που τότε 
επαναλάμβαναν το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συν-
δικάτο!». 

Η ΝΔ παρέμεινε και τα επόμενα χρόνια στις 
επάλξεις του πολιτικού αγώνα, ερχόμενη αντι-
μέτωπη με τις επιλογές ενός λαϊκισμού, που 
σάρωσε τα πάντα και εντέλει οδήγησε την μετα-
πολιτευτική Ελλάδα στα σημερινά κακοτράχαλα 
μονοπάτια. Η παράταξή μας εναντιώθηκε στην 
διόγκωση του κράτους και στον ανεξέλεγκτο δα-
νεισμό, που δημιούργησε τα τρομερά ελλείματα 
και εκτόξευσε το χρέος. 

Έχοντας περάσει, ωστόσο, από “σαράντα κύ-
ματα”, και διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες, η με-
γάλη φιλελεύθερη παράταξη είναι παρούσα στις 
εξελίξεις. Οφείλει να πείσει, μέχρι τις εκλογές, 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής 
κοινωνίας για τις στοχεύσεις της και την αποφα-
σιστικότητά της να τις εφαρμόσει. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι τομεάρ-
χης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημο-
κρατίας, βουλευτής Λαρίσης.

Εστιατόριο Kαραθάνου

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου
Ημερίδα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

για την Ελληνίδα αγρότισσα
Mε αφορμή την παγκόσμια ημέρα 

της αγρότισσας η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, σε συνεργα-
σία με τη Σοροπτιμιστική Ένωση 
Ελλάδος και το Europe Direct του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Ξάν-
θης διοργανώνουν τη Δευτέρα 15 
Οκτωβρίου ημερίδα, που έχει τίτλο 
«Η Γυναίκα της Υπαίθρου: Εμπειρί-
ες, Προκλήσεις, Προοπτικές».

Η εκδήλωση γίνεται προς τιμή 
της Ελληνίδας αγρότισσας και θα 
πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό 
Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στα 
Λαδάδικα (Κατούνη 12-14) από τις 
9:30 το πρωί μέχρι 18:00 το από-
γευμα.

Στην ημερίδα θα συζητηθούν 
μεταξύ των άλλων τα εξής θέμα-
τα: «Προϋποθέσεις και προοπτικές 
για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών από τις γυναίκες της 
υπαίθρου», «Χρηματοδοτικά εργα-
λεία πρωτογενούς τομέα», «Σύγ-
χρονες πρακτικές στη γεωργία» 
και «Παραγωγή ενέργειας από την 
αξιοποίηση κτηνοτροφικών απο-
βλήτων». Επίσης στα θέματα της ημερίδας συμπεριλαμβάνονται παρουσιάσεις που 
αφορούν στην εμπειρία από την εκτροφή μαύρου χοίρου, από την καλλιέργεια ζαχαρό-
τευτλου και τη μεταποίησή του, καθώς και από την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και 
βοτάνων.

Όσες γυναίκες αγρότισσες, γυναικείοι αγροτικοί και συνεταιρισμοί επιθυμούν, μπο-
ρούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας να παρουσιάσουν δείγματα των προϊόντων τους 
και διαφημιστικά φυλλάδια, καθώς παράλληλα θα λειτουργεί και έκθεση προϊόντων. Οι 
ενδιαφερόμενες μπορούν να προσκομίσουν τα προϊόντα και το διαφημιστικό υλικό στον 
χώρο της εκδήλωσης, είτε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου (από τις 10:00 έως 14:00), είτε την 
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου  (από τις 8:30-9:00). 

Τα Κ.Ε.Π. Δήμου Νάουσας ενημερώνουν τις ενδι-
αφερόμενες πολύτεκνες  μητέρες ασφαλισμένες του 
Ο.Γ.Α. για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το «πρό-
γραμμα  παροχής  χρηματικών  βοηθημάτων σε πο-
λύτεκνες μητέρες     του Λ Α Ε / Ο Π Ε Κ Α Ε 2 0 1 8», 
από 15.10.2018   μέχρι  και   9.11.2018 Δικαιούχοι 
του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο 
πρόγραμμα:

•είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (Ο-
ΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των 
οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρό-
γραμμα.

•έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία να 
είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, 
εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην 
ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγ-
γελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργα-
σία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει 
να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική 
ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα και ειδικότερα τα τέκνα με 
δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την 

αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα  είναι:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από 

το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων-δη-
λωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας.

β) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμέ-
νες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύ-
πτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/
ων.

γ) Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών εφό-
σον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ότι 
είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της 
αίτησης).

δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν 
σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης 
(«πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών.

ε) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 
(“πάσο”) από το οποίο προκύπτει ο αριθμός ακαδημα-
ϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά τέκνα άνω των 18 
και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το 
οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογα-
ριασμού της πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η 
πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή 
συνδικαιούχος του λογαριασμού.

ζ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει 
για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει απαραί-
τητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που ανα-
φέρονται ανωτέρω καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση 
της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εναρξη υποβολής αιτήσεων

Κατεξοχήν λαϊκό κόμμα 
η Νέα Δημοκρατία!
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Από τον Δήμο Βέροιας και την ΚΕΠΑ 

Συναυλία του 
Μανώλη Λιδάκη 
για την επέτειο

 απελευθέρωσης
 της πόλης, 

στο Χώρο Τεχνών 
- Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 

με ελεύθερη είσοδο

Ο Δήμος Βέροιας  και η ΚΕΠΑ γιορτάζουν   την επέτειο απελευ-
θέρωσης της πόλης με μουσική εκδήλωση, μία μεγάλη συναυλία  
με πρωταγωνιστή  έναν από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του 
ελληνικού τραγουδιού, τον Μανώλη Λιδάκη. 

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις  8.30μ.μ,-
στο ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ, με ελεύθερη είσοδο.

Στη συναυλία, θα ακουστούν τραγούδια που έχουν κατακτήσει 
τον χώρο τους στις καρδιές μας και ρεφρέν που σημάδεψαν τις 
ζωές μας βγαίνουν αγκαλιασμένα επι σκηνής σε ένα πρόγραμμα 
γεμάτο μελωδίες και στίχους,  από κλασικές στιγμές του ελληνικού 
τραγουδιού.

Μεγάλες επιτυχίες του Μανώλη Λιδάκη από τους 6 πλατινένιους 
και 6 χρυσούς δίσκους του συνθέτουν τον κορμό του προγράμμα-
τος, «Άστρα μη με μαλώνετε», «Για να σε συναντήσω», «Γλάρος», 
«Και καρτερώ» «Δεν είσαι πουθενά», «Χαλκίδα», «Τα Μέγαρα», 
«Ούτε που σε ρώτησα», «Αρετούσα» «Το κλειδί», «Εγώ με την 
αγάπη μάλωσα», «Πάλι πάλι» και συνομιλούν με τραγούδια του 
Εθνικού μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και των νεώτερων επιγό-
νων του Άκη Πάνου, Σωκράτη Μάλαμα, Βάσω Αλλαγιάνη, Μανώλη 
Ρασούλη, Ορφέα Περίδη κλπ.

Μαζί του η εξαίρετη νέα τραγουδίστρια Νίκη Ντουσιοπούλου.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ , με ειδικό δελτίο (θα διατίθεται από την 

Τετάρτη) .  
Πληροφορίες 2331078120 & 2331078100, Νανά Καραγιαννίδου 

, Χώρος Τεχνών. 

Παρουσιάζεται το βιβλίο 
«Πλεκτάνη εξ αίματος»

 του Αλέξανδρου Ακριτίδη 
στο Καμποχώρι

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καμποχωρίου «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» και οι Εκδόσεις Ι-
νφογνώμων, παρουσιάζουν 
το  νέο μυθιστόρημα   του 
συγγραφέα και πρόεδρου 
της Δημοτικής Κοινότητας 
Μελίκης, Αλέξανδρου Ακριτί-
δη: «Πλεκτάνη εξ αίματος», 
την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 
2018, στις 7:00 μ.μ. στην 
αίθουσα του Συλλόγου, στο 
Καμποχώρι.

Τον συγγραφέα θα πα-
ρουσιάσει η Πρόεδρος του 
Συλλόγου, Ευαγγελία Μιχα-
λακάκη.

Το βιβλίο θα προλογίσει η Γενική Γραμματέαςτου Συλλόγου, 
Ανθούλα Παπαδοπούλου.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας                              
Εγκαινιάζεται 

το Σάββατο η έκθεση 
«Ματιές στην Οικουμένη 

με τον φακό
 του Γιώργη Πούπη»

Εγκαινιάζεται το Σάβ-
βατο, 13 Οκτωβρίου στις 
8.00 μ.μ., στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας η φω-
τογραφική έκθεση με τίτλο 
«Ματιές στην Οικουμένη με 
τον φακό του Γιώργη Πού-
πη». Η έκθεση αποτελεί φό-
ρο τιμής στον μεγάλο Εορ-
δαίο φωτογράφο που χάθη-
κε πρόσφατα και αποτύπω-
σε με τον ευαίσθητο φακό 
του πρόσωπα και μνημεία 
στην Ελλάδα και την Οικου-
μένη. 

Οι φωτογραφίες του 
Γιώργη Πούπη από τους 
βασιλικούς τάφους των Αιγών και των ανθρώπων που εργάστη-
καν στην ανασκαφή και την ανάδειξή τους, το Άγιο Όρος και από 
όλον τον κόσμο θα μας θυμίζουν πάντα τον ακριβό φίλο που 
αφιέρωσε το έργο του στη διάσωση της ατομικής και συλλογικής 
μνήμης.  #PoupisBMB. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Εκδήλωση για τη ζωγράφο 
Φωτεινή Χαμιδιελή 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ο πρώτος τόμος 

της σειράς ‘Παλετ-
τών οι  Πλοές’ βα-
σίζεται στην ιδέα 
του ποιητή Κώστα 
Ριζάκη και αφορά τη 
δουλειά Σύγχρονων 
Ελλήνων Ζωγρά-
φων. 

Η σειρά  ξεκινάει 
με το έργο της Φω-
τεινής Χαμιδιελή και 
κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις του Φοίνι-
κα. Το βιβλίο περιέ-
χει είκοσι δύο κριτικά κείμενα και δύο συνεντεύξεις.

Τα κείμενα υπογράφουν  Ιστορικοί της Τέχνης ,κριτικοί ,επιμελητές, 
ποιητές και εικαστικοί οι οποίοι αναλύουν το έργο της ζωγράφου προτεί-
νοντας ποικίλες αναγνώσεις. Επιπλέον στον τόμο συμπεριλαμβάνονται 
τριάντα έγχρωμες εικόνες έργων.

Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, στις 6.30 το από-
γευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
της Βέροιας .

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Κατερίνα Κούσουλα, ποιήτρια και Ιστορι-
κός τέχνης και η  Ισαβέλλα Κωνσταντούδη.

Ο Αναστάσης  Κετίκογλου, μαθητής του Μουσικού σχολείου Βέροιας 
θα συνοδέψει  στο πιάνο προβολή με έργα της ζωγράφου.

Την εκδήλωση υποστηρίζει ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέ-
ροιας  και το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο.

Ευχαριστήριο από
 «Τα Παιδιά της Άνοιξης»

O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, 
Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΑμεΑ) «Τα Παιδιά της Άνοιξης » και το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν θερμά: 

-Το φούρνο του κυρίου Χονδραντώνη από τη Βέροια για την προσφορά 
πρωινού για τις διατροφικές ανάγκες των ωφελουμένων.

-Το φούρνο από το Πλατύ για την προσφορά ψωμιού για τις διατροφικές 
ανάγκες των ωφελουμένων.

-Την κυρία Χατζησταύρου Κων/να από την Αλεξάνδρεια για την προσφο-
ρά φρούτων για τους ωφελούμενους.

-Ανώνυμο κύριο από το Πλατύ για την προσφορά ειδών διατροφής για 
τους ωφελούμενους.

-Το εργοστάσιο γκοφρετοποιίας των κυρίων ΤΑΛΑΤΖΙΔΗ, ΓΑΤΣΙΑ, 
ΤΣΟΥΓΓΟ από την Ειρηνούπολη για την προσφορά γλυκισμάτων για τους 
ωφελούμενους.

-Το Σύλλογο Ποντίων Πλατέος για την προσφορά εμφιαλωμένων νερών, 
για τους ωφελούμενους.

-Την κυρία Αμοιρίδου Σοφία από την Αλεξάνδρεια για τη δωρεά ειδών 
ρουχισμού για τους ωφελούμενους καθώς και για τη δωρεά χρηστικών αντι-
κειμένων για τα εργαστήρια του Κέντρου.

-Το βιβλιοπωλείο LIBRO από την Αλεξάνδρεια για την προσφορά χρηστι-
κών  αντικειμένων για την ψυχαγωγία των ωφελουμένων.

-Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια για την προσφορά πρωινού προς τους 
ωφελούμενους εις μνήμη της μητέρας της. Ο Θεός ας την αναπαύσει.

‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας’’
ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  



Ολοκληρώθηκε  με την τελευ-
ταία προπόνηση της εβδο-
μάδας, η προετοιμασία των 

Αετών Βέροιας για τον αγώνα της 
3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 
ΕΚΑΣΚΕΜ.

ΗομάδατουΝτάνηΤυριακίδηθαμεταβείστην
Κατερίνη, όπου θα αντιμετωπίσει τονΒατανιακό
(Σάββατο 13/10, 18.00), σε ένα ιδιαίτερα δυνατό

σύνολο με παίκτες
πουγνωρίζουνπολύ
καλάτηνκατηγορία.

Γι α  τους  «α -
σπρόμαυρους» δεν
λείπουν ταπροβλή-
ματα, καθώς δεν
προπονήθηκαν λό-
γω ίωσης και τραυ-
ματισμού αντίστοιχα
οι ΧάρηςΧρυσάφης
και Γιάννης Παπα-
δόπουλος,  ενώ
οι Γιώργος Πάπ-
που και  Άλκης
Χρήστου θα είναι
εκτός αποστολής
λόγω επαγγελμα-
τικώνυποχρεώσε-
ων.

Τοπρόγραμματης3ηςαγωνιστικής
στηνΑΕΚΑΣΚΕΜ

Βατανιακός/Σάρισα-ΑετοίΒέροιας

Μ.ΑλέξανδροςΓιαν.-Εδεσσαϊκός(20.30)
ΠιερικόςΑρχέλαος-ΑετόςΚιλκίς(20.30)
ΑΟΚΑιγινιακός-ΊκαροιΓιαννιτσών
ΦΟΑριδαίας-ΑΓΕΠιερίας
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΓΑΣΑλεξάνδρειας
Ρεπό:ΓΑΣΠΠάνθηρες
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό15-10-2018 μέχρι21-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
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

Ημαθιώτικο ντέρμπι θα έχουμε το Σάββατο
13/10σταπλαίσιατης3ηςαγωνιστικήςτουπρω-
ταθλήματοςΑ΄ΕΚΑΣΚΕΜ  , αφού θα αναμετρη-
θούνστηΝάουσαο τοπικόςΖαφειράκηςΝάου-
σαςμετονΓΑΣΑλεξάνδρεια.

ΟιΑετοί  Βέροιας θα μεταβεί στηνΚατερίνη,
όπουθααντιμετωπίσει τονΒατανιακό, ένα ιδιαί-
τερα δυνατό σύνολο μεπαίκτεςπου γνωρίζουν
πολύκαλάτηνκατηγορία.

Τοπρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στηνΑ

ΕΚΑΣΚΕΜ:

Βατανιακός/Σάρισα-ΑετοίΒέροιας
ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννιτσών - Εδεσσαϊκός

(20.30)
ΠιερικόςΑρχέλαος-ΑετόςΚιλκίς(20.30)
ΑΟΚΑιγινιακός-ΊκαροιΓιαννιτσών
ΦΟΑριδαίας-ΑΓΕΠιερίας
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΓΑΣΑλεξάνδρειας
Ρεπό:ΓΑΣΠΠάνθηρες

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

Στην3ηαγωνιστικήΖαφειράκης
Νάουσας-ΓΑΣΑλεξάνδρειας

Φαρμακεία
Σάββατο 13-10-2018

08:00-14:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

08:00-14:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ1823310-23132

08:00-14:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

14:30-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ
15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

19:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-
3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-
3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

Κυριακή 14-10-2018
08:00-14:30ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑ-

ΤΑΣΟΥ19 (κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-
66755

14:30-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑ-
ΛΙΟΥ2-ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812

19:00-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πεζό-
δρομοςαγοράς)23310-73124

21:00-08:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πεζό-
δρομοςαγοράς)23310-73124

Δευτέρα 15-10-2018
14:30-21:00ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩ-

ΣΤΗ18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102
14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ4523310-26757
19:00-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594
21:00-08:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594

Στην Κατερίνη για την 3η αγωνιστική της Α΄ ΕΚΑΣΚΕΜ 
οι Αετοί Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμε-
ρίσματα, ισόγειοκαι1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80τ.μ.,μεαυλήκαιταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας58.000ευρώ
καιταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩπροςαγορά
κατοικίαμε2δωμάτια
στοκέντρομέχρι«Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-

φου, με ασανσέρ,που
ναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 100
τ.μ.,1οςόρ.,2ΔΣΚW,Α-
ΝΤΛΙΑΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
θέα,ηλιακό,μπόϊλερ,αιρ
κοντίσιον,σεπολύκαλή
κατάσταση.Τηλ.: 6979
720807&6978009149
κοςΠαναγιώτης.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-
νοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 1ος όροφος, α-
νακαινισμένο, με θέα.
Τηλ.: 23310 24817 &
6945852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλη-
τής-τρια στο κατάστη-
μα ανδρικών ενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα να εργασθε ίς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262,γιααποστολή
βιογραφικού: sales@
tsitsigias.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλες από το ψητο-
πωλείο «Φίνα Κότα»
στο Μακροχώρι για
κουζίνα και σέρβις.
Τηλ.:2331043222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
γιαολιγόωρηφροντίδα
ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πι-
στοποίηση για εργα-
σία σε φαρμακείο στη
Βέροια. Προϋπηρεσία
θα ληφθεί υπόψη.Α-
ποστείλατε βιογραφικό
στο: pharmacybio@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής, ατομική θέρμανσημε θερμοπομπούς
και κλιματιστικό ,  ενοίκιομόνο130€.Από
10/11/18διαθέσιμη.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1 χώρος ,  2 οςόροφος, βλέπεισεανοι-
χτωσιά, ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαι
μεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο ,3οςόρο-
φος,με καινούργιακουζίνακαι καινούργιο
μπάνιο,επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσο-
ψη,σεπολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,απεριό-
ριστηθέα, κουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψιμο
από10/10/2018.

Κωδ: 23309 ΠΙΕΡΙΩΝ, Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. και85 τ.μ.μικτά , διαμπερές
,κατασκευή2005 , 2υ/δ,1οςόρ.ψηλός.
Πρόκειταιγιανεοαναγειρόμενο διαμέρισμα
αξιώσεων,μεσυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια ,αριστούργημακατασκευής,αυ-
στηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,μευλικά
ανώτερηςποιότητας , έχει αυτόνομηθέρ-
μανσημεογκομετρητές,έχειτέντες,διαθέτει
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεντουλάπες,σίγουρα
γιααπαιτητικούς ενοικιαστές, επιπλωμένο
κομπλέστα340€χωρίς έπιπλαστα300€.
Από1/11/2018διαθέσιμο και επισκέψιμο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωχ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. κατασκευή2001,2υ/δ,1ος
όροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα,σεπολύκαλή
κατάσταση, καινούργιααλουμινίουκουφώ-
ματαμεδιπλά τζάμια, καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημευπέρυθρες ,μεαποθήκηστο

υπόγειο καιπολύλίγακοινόχρηστα.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαι απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέεπιπλωμένο
,κατασκευή1995,2υ/δ,είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Ενοικιάζε-
ταιδιαμέρισμα71τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτά
κατασκευή1992,2υ/δ,3οςόροφος,πολύ
φωτεινό ,διαμπερέςκαιάψογασυντηρημέ-
νο, καλαίσθητο,σεόμορφηπολυκατοικία ,
απίστευτα εργονομικόκαιμεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαινούργια,ενοίκιο250€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύο επίπεδα1ος
και2οςορ.160 τ.μ. ,μεάδεια του1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,
διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή ,
μεαποθήκη ,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμεέ-
ναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας150τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένοςκατάλληλοκαιγια έδραεπιχείρη-
σης.Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ: 23819 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας75 τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό3Χώρους, είναι κατα-
σκευασμένο το1976και διαθέτει δική του

θέρμανσημεκλιματιστικά , έχεικουφώματα
αλουμινίουσυρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά , έχειΚου-
φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C -
Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130ΚατάστημαστοΤσερμένιδι-
ατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ.ισόγειοκαι
25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμαπολύ
ευνοϊκό,μόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας60τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευασμένο
το1976καιδιαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθω-
μα του290€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω , ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη  ,μηνιαίομίσθωμα50€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ται για ένασπάνιοακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά

τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπο-
λυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,
διαθέτειατομικήθέρμανσηφυσικούαερίου,
θωρακισμένηπόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:98.000€. Ι-
δανικόακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτι
μοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ:13584 -ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπά-
νιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
έχειαπεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώ-
ματατουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακι-
σμένη,έχειανελκυστήραυδραυλικόκαιπάρ-
κινγκπυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,
ΣίτεςκαιΔιπλάτζάμια-Τιμή:158.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ.,ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίναανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαι ζεστασιά, έχειατομικήθέρμανση
με ξυλολέβητα και μεπετρέλαιο , έχει και
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι, διπλό
πάρκινγκ και αναφέρεταιμόνοσεαπαιτη-
τικούςαγοραστές , είναι μία ευκαιρία χω-
ρίςαμφιβολία, ζητούμενο τίμημα180.000€,
Πληροφορίες μόνο στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2οόροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ.,είναι
κατασκευή1992, εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στηθέα,μεπολύωραίοκήπο,οι χώροι του
λειτουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπε-
ρές,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητη-
θούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο
120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

πωλείταιαποθήκημεγάλημεάδειαγιαπάρ-
κινγκ468τ.μ.,μεχωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο,τιμή110.000€.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμέ-
νο το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και γιαφροντιστήριομε
πλήρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95
τ.μ.,καθ.και105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,
4χώροι,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούρ-
γιασυνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζά-
μια,οιχώροιτουλειτουργικοίκαιηθέρμανση
ανεξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθω-
ρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC,εξαιρετικής
προβολήςκαισεκεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας,μόνο53.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Τιμή140.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 13484ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής επιφάνειας
14.000τ.μ.με810δέντρα9ετώνροδάκινα
καινεκταρίνιασεπαλμέτα,μενερόκαιρεύμα,
αντιχαλαζιακόσύστημασεόλοτοκτήμα,βλέ-
πεισε2δρόμουςσεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο48.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχια
τρίατεμάχιασυνολικά32στρ.μεδένδραρο-
δάκινακαινεκταρίνιασεπλήρηπαραγωγή,
τώραμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€,

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές ,πάνωσεκεντρικόδρό-
μοκαιμε νότιοπροσανατολισμό ,σπάνιο
οικόπεδοσίγουρα , τιμήαπό70.000€τώρα
μόνο55.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ., εκπληκτικόοικόπεδο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία,σετιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13685στονΤριπόταμοπωλείται
ένα χωραφοοικόπεδοστηνάκρη του χω-
ριού4.000τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμή
50.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ.,4 θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσε ισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη,
τιμή21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ 105119 ΣΤΗΒΕΡΟΙΑ, πωλείται

Γυμναστήριο , λόγωάλληςδραστηριότητας
.Πρόκειται για έτοιμη και λειτουργούσα ε-
πιχείρησηστοχώρο σεσύνολο385 τ.μ.,
με ενοίκιο550€καιάμεσαδιαθέσιμη, τιμή
μόνο55.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστήκαισχετικόμε το
αντικείμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:15.000€.

Κωδ:13752 ΡΑΧΗ,πωλείται έναοικό-
πεδοεντόςζώνης5.100 τ.μ. είναισεανοι-
χτωσιά , κατατμείται και σε δύοοικόπεδα
άρτιακαιοικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγ-
ματικάκαισεάριστοσημείο ,αλλάκαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας ,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής Διαχείρισης
ERP (BusinessValue, Pylon της
EPSILONNET).

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «εσω-
τερική» για φύλαξη ηλικι-
ωμένης μερικώς αυτοεξυ-
πηρετούμενης, 1ρεπό την
εδομάδα, 550 ευρώ. Τηλ.
επικοινωνίας:6995706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης ο-
χημάτωνμεπροϋπηρεσία
για εργασία σε συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.: 6977

425077.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολό-

γοςκαιμηχανικόςαυτοκινή-
των και βοηθός μηχανικού
από συνεργείο στη Βέροια.
Τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανδρόγυνο
για τη Γερμανία, να δουλέ-
ψει σε κουζίνα ελληνικού
εστιατορίου. Παρέχεται δι-

αμονή και διατροφή. Τηλ.:
2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως 60
ετών, για βοήθεια ηλικιωμέ-
νου 87 ετώνως εσωτερική
και για δουλειές σπιτιού.
Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή. Μισθός συζητή-
σιμος.Τηλ.:6949849305.

ZHTEITAI φαρμακο-
ποιός (άντρας ή γυναίκα)
ή βοηθόςφαρμακείου για
φαρμακείο στο χωριόΞΕ-

ΧΑΣΜΈΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δή-
μοςαντιγονιδων).Αποστολή
βιογραφικούμεφωτογραφία
στοmail ksexasmenipharm@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χωρίς
οικογενειακές ήάλλες υπο-
χρεώσεις για να εργασθεί
σε κουζίνα εστιατορίου στη
Γερμανία. Μισθός, ασφά-
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε ια-
τρείο της Βέροιας ή της
Νάουσας. Πληρ. τηλ.:
6970123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για
άμεση ενοικίαση διαμερί-
σματοςκαιμελλοντικάγια
την αγορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω διαμέρι-
σμα άνω των 100 τετρα-
γωνικών, ανακαινισμένο
φουλ έξτρα και μεγάλες
βεράντες. Τηλ. επικοινω-
νίας:6937226565.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΑΝΟΙΞΕΩΣ4οςδιαμπερεςμεθεαΑ.Θ70τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο69000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ2ΔΣ-Κανακαινισμενοκοπλαμ,250€
ΠΙΝΔΟΥ50τ.μ1ΔΚανακαινισμενο170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.Μανακαιν.1ΔΣ-Κ250€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΑ/Cανακαιν.προσοψη180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣ-ΚΚ.Θ.Θεα,καλο240€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμοΠαλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0200510€

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια
13000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μ.απόπαραλια,αγροτεμ.γιατροχοσπιτο
12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια
2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6Ιατρεια.
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣαποθηκες100τ.μ200€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΠΟΘΗΚΗ50τμστοκεντρο100€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€

Η  β ι ομηχαν ία  ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητάπροσωπικό για
τις ανάγκες της μονάδαςπα-
ραγωγήςστηνΑλεξάνδρεια

•εργάτεςκαιεργάτριες
•επιστημονικόπροσωπικό

(γεωπόνους, χημικούς, τεχνο-
λόγους τροφίμων, τεχνολό-

γουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θαπρέπει να
συνοδεύεταιαπόαπλήφωτογραφίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr
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λιση, διαμονή και διατροφή.Τηλ.: 6972
816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξενοδοχείο
της Βέροιας με γνώση βασικώνΑγγλι-
κών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdeliveryμεδικό
του μηχανάκι για το ψητοπωλείο ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ.Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιαεργασίαστο
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτε-

ρική,γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993
678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνει περιποίηση και φύλαξη αρ-
ρώστων ή ηλικιωμένων κατ’ οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, γιαπρωί ή γιααπόγευμα, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ, με

μεταπτυχιακέςσπουδέςστηνΕιδικήΑγω-
γή και μαθησιακές δυσκολίες,παραδίδει
μαθήματαΜαθηματικών,Φυσικής&Χη-
μείαςσε μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικής Εκπαίδευσης του
ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας, αναλαμβάνει
την προετοιμασία και μελέτη μαθητών
τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται, επίσης,
η φύλαξη και δημιουργική απασχόληση
παιδιώνπροσχολικήςκαισχολικήςηλικί-
ας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυκείου.
Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑμεπολυετήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστιςμαθησιακέςδυσκολίεςκαθώς
και κάτοχοςάδειαςδιδασκαλίαςαγγλικών
παραδίδειμαθήματα ελληνικώνκαιαγγλι-
κώνσεμαθητέςδημοτικούκαι γυμνασίου. Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος καθηγητής πα-
ραδίδειιδιαίτεραμαθήματαΑγγλικώνκαιΙταλικών.
Τιμέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φρα-

γκόκοτες, κότες χωριά-
τικες,άγριεςκαιήμερες
πάπιες, χήνεςστηΜέ-
σηΗμαθίας.Τηλ.:6946
287771κ.Κώστας.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  σ ό -
μπα-καυστήραςπέλλετ
μάρκας ECOSPAR 23
KWσεπολύ κατάστα-
ση. Τιμή 900 ευρώ.
Τηλ.:6987434643.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλή-
ρες φοιτητικό δωμάτιο
λευκόμεστρώμα,πλυ-
ντήριο ρούχων 45άρι,
διπλή ντουλάπα, κανα-
πές που γίνεται διπλό
κρεβάτι, γραφείο με
λευκό τζάμι αμμοβολή
καισυρταριέραγραφεί-
ου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου,σαλόνιSATO
μπλε, 4 καρέκλες, τρα-
πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενοσυσκέψεων,
ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ρά-
φια(μελί),καναπέδες,ό-
λασεάριστηκατάσταση.
Τηλ.:2331021210,Κιν.:
6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υποχρεώσεις ζητά

κυρίαέως50ετώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωριμία κυρία από 50 έως
55ετώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6974862936.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

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.

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ψυκτικοί
θάλαμοιγιααποθήκευσηακτι-
νιδίων.Τηλ.:6945105091.



Η συνέχ ιση του 
προγράμματος φιλο-
ξενίας των παιδιών 
στους βρεφονηπια-
κούς σταθμούς και πέ-
ραν του 2022, οπότε 
σταματάει η χρημα-
τοδότηση από το Ε-
ΣΠΑ, αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα για την 
Ελληνική Εταιρεία Το-
πικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΕ-
ΤΑΑ), όπως δήλωσε ο 
διευθύνων σύμβουλος 
της Εταιρείας, Θεόδω-
ρος Γκοτσόπουλος, 
κατά τη διάρκεια της 
Γενικής Συνέλευση της 
ΕΕΤΑΑ.

Ο κ. Γκοτσόπουλους αναφέρθηκε στην προ-
σπάθεια που ξεκινάει η Εταιρεία για τη συνέχιση 
του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής», υπογραμμίζοντας ότι 
σκοπός είναι να παρουσιάσει προτάσεις και λύσεις 
στην κεντρική διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση, ώ-
στε το πρόγραμμα να μπορέσει να συνεχιστεί όταν 
θα έχει σταματήσει η κοινοτική χρηματοδότηση. 

Εαν δεν βρεθεί λύση και δεν αφουγκραστούν τις 
προτάσεις της ΕΕΤΑΑ οι ιθύνοντες, τότε θα βρε-
θούν κυριολεκτικά στον αέρα μετά το 2020, περί-
που 120.000 οικογένειες που ωφελούνταν από το 
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης, Καλογερό-
πουλος, στην ομιλία του, αφού τόνισε την καλή 
συνεργασία που υπήρξε με τα συναρμόδια υπουρ-

γεία (Εσωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης), 
την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, το ΤΕΕ και το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, επισήμανε ότι οι στόχοι 
της Εταιρείας που είχαν τεθεί την άνοιξη του 2016 
σήμερα έχουν επιτευχθεί στο 90% και υποστήριξε 
ότι η ΕΕΤΤΑ από ελλειμματική, φέτος θα παρουσι-
άσει πλεόνασμα.

Ο γγ του υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας 
Πουλάκης, από την πλευρά του, σημείωσε ότι ήδη 
έχει ξεκινήσει η κατάρτιση του «Κλεισθένης 2», 
στον οποίο -όπως είπε- ιδιαίτερη έμφαση δίνε-
ται στο ξεκαθάρισμα των 
αρμοδιοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα διοίκησης, ξεκι-
νώντας από την Αυτοδιοί-
κηση.
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Σταματάει το 2020 η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ…

Πρέπει να βρεθεί τρόπος 
για τη συνέχιση του 

προγράμματος των παιδικών 
σταθμών, τονίζει η ΕΕΤΑΑ

Ενταφιάζονται 
στην Κλεισούρα 

573 Έλληνες πεσόντες 
του ελληνοϊταλικού πολέμου
 
Μετά από 70 χρόνια, 573 έλ-

ληνες στρατιώτες που έπεσαν 
μαχόμενοι στα βουνά της Αλ-
βανίας κατά τον Ελληνο-Ιταλι-
κό πόλεμο δικαιώνονται και θα 
βρουν την αιώνια γαλήνη.

Με αυτό τον τρόπο λαμβάνει 
αίσιο τέλος το διαχρονικό και 
πάγιο αίτημα της Ελλάδας προς 
την Αλβανία για την εκταφή, α-
ναγνώριση και ταφή των πεσό-
ντων μας, μετά από τους δύο 
διαπραγματευτικούς γύρους 
που διεξήγαγε ο υπουργός Ε-
ξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, με την αλβα-
νική πλευρά στο πλαίσιο της επίλυσης 
των χρονιζόντων προβλημάτων των δύο 
χωρών, οι οποίοι διεξήχθηκαν ο μεν πρώ-
τος στην Κρήτη τον Νοέμβριο του 2017, ο 
δε δεύτερος τον Ιανουάριο του 2018 στην 
Κορυτσά.

Η θρησκευτική τελετή ενταφιασμού 
των οστών τους πραγματοποιήθηκε χθες 
στις 12:00 το μεσημέρι στο Στρατιωτικό 
Κοιμητήριο της Κλεισούρας στην Αλβανία.

Έτσι κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας 
που επήλθε ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
που είχαν αρχίσει τον Ιανουάριο στην 
περιοχή του Dragot της Αλβανίας, για την 
αναζήτηση και εκταφή των ελλήνων πε-
σόντων κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο 
(1940-1941) και ένα ζήτημα που ταλάνιζε 
τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις για πολλές 
δεκαετίες κλείνει οριστικά αποδίδοντας 
την ύστατη τιμή που αρμόζει σε αυτούς 
που έδωσαν την ζωή τους στην πατρίδα.

Οι 573 έλληνες πεσόντες έρχονται να 

προστεθούν στους επιπλέον εκατό ακόμη 
ήρωες του Έπους του 1940 που έχουν 
ήδη ταφεί, με θρησκευτική τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό κοι-
μητήριο των Βουλιαρατών της Αλβανίας, 
στις 13 Ιουλίου 2018.

Οι εργασίες αναζήτησης και εκταφής 
ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο 
Εξωτερικών, θα συνεχισθούν στις 
περιοχές της Κοσσίνας, της Κλεισούρας 
και της Πρεμετής, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις της Μεικτής 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (ΜΕΕ). 
Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για 
την εφαρμογή της σχετικής Διακρατικής 
Συμφωνίας Ελλάδος-Αλβανίας που 
προβλέπει την αναζήτηση, εκταφή, 
προσδιορισμό της ταυτότητας και 
ενταφιασμό των ελλήνων πεσόντων 
στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις 
στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του 
Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου του 1940-
1941, καθώς και την κατασκευή 
κοιμητηρίων στο έδαφος της Αλβανίας 
για τον ενταφιασμό τους.
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