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Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
Ο "ΛΑΟΣ" σε συνεργασία με το 
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Βέροιας

49χρονος καθηγητής 
μετά από επίθεση 

σκυλιών στο δίκυκλο 
που επέβαινε

Γιατί μίλησε 
Βουλγαρικά ο 

βουλευτής Ημαθίας 
Γ. Ουρσουζίδης 
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Η Μακεδονία έπρεπε
να μας ενώσει…

   Στην προχθεσινή συνέντευξη του ο πρωθυπουργός 
Αλ. Τσίπρας απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι ήταν 
επιλογή του να μην συγκαλέσει συμβούλιο πολιτικών 
αρχηγών και να πάρει αποφάσεις ιστορικής 
σημασίας ασκώντας εξωτερική πολιτική χωρίς να 
στραφεί καθόλου προς το εσωτερικό. Αλήθεια, 
υπάρχει συναίσθηση της πολιτικής και ιστορικής 
ευθύνης από τον Αλ. Τσίπρα ή έχει την εντύπωση 
ότι χειρίζεται ένα άνευ ουσίας διαδικαστικό θέμα; 
Ανύπαρκτη ενημέρωση όλο αυτό το διάστημα ωσάν 
να πρόκειται για ένα θέμα που αφορά μόνο την 
κυβέρνηση και τους υπόλοιπους δεν τους πέφτει 
λόγος! Το λυπηρό είναι ότι ένα θέμα υψίστης εθνικής 
σημασίας, όπως το Μακεδονικό, αντί να ενώσει τον 
λαό και τον πολιτικό κόσμο, γίνεται αιτία διχασμού. 
Το αυτονόητο που είναι η προάσπιση των εθνικών 
συμφερόντων, της ιστορίας και του πολιτισμού, 
χωρίς παραχωρήσεις και συμβιβασμούς μπήκε 
στην πολιτική ζυγαριά από την κυβέρνηση για να 
προκύψει αυτή η “ελλιποβαρής” συμφωνία. Γνωρίζει 
ο Αλ. Τσίπρας ότι ο ελληνικός λαός αντιτίθεται 
στην συμφωνία, δικαιολογεί με απάθεια την άνευ 
ουσίας διαφωνία του συνεταίρου του Π. Καμμένου, 
σφυρίζει αδιάφορα εν όψει της πρότασης δυσπιστίας 
και οδηγεί το “τρένο” της χώρας όπου θέλει χωρίς 
να ρωτά καν τους επιβάτες...Είναι κρίμα μετά από 
τόσο αγώνα στο οικονομικό πεδιο να εκτροχιαστεί 
το τρένο, εξαιτίας εθνικού θέματος.
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Ο κόσμος τόχει τούμπανο για τα στέκια
αλλά ουδεμία καταγγελία

Διάλογος με εν-
διαφέρον στο χθε-
σινό συνέδριο για
το ροδάκινο, για τα
γνωστά στέκια της
Ημαθίας, μεταξύ του
αντιπεριφερειάρχη
ΚώσταΚαλαϊτζίδη
καιτουΓ.Γραμματέα
του ΥπουργείουΑ-
γροτικήςΑνάπτυξης
ΝίκουΑντώνογλου.
Ο Γενικός Γραμμα-
τέας, παραδέχθηκε
την ευθύνη του Υ-
πουργείου για την
ύπαρξητουφαινομένουκαιδεσμεύθηκεότιθαπαταχθεί.

Απαντώνταςοκ.Καλαϊτζίδης,πουανέβηκεξανάστοβήμαγι’αυτότολόγο,επεσήμανεότι«είναιγνωστόσεόλους
ότιυπάρχουν20στέκιαστηνΗμαθία,χωρίςωστόσοναέχειδεχθείηαρμόδιαυπηρεσίατηςΑντιπεριφέρειας,καμία
επίσημηκαταγγελία.Πέραντουότι,κάποιαστέκιαυποστηρίζονταικιόλας,απόιδιώτεςκαισυνεταιρισμούς…».

Μελίγαλόγιακρυβόμαστεπίσωαπότοδάχτυλόμας!

Στο Νοσοκομείο 49χρονος καθηγητής του ΕΠΑΛ Βέροιας 
μετά από επίθεση σκυλιών στο δίκυκλο που επέβαινε
Στο νοσοκομείο κατέληξε

49χρονος καθηγητής του ΕΠΑΛ
Βέροιας προχθές το απόγευμα
μετά από επίθεση που δέχθηκε
απόαδέσποτασκυλιά, ενώ επέ-
βαινε στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα
του.Τοπεριστατικόσυνέβηστον
δρόμο από τις Σαράντοβρυσες
προςτονπεριφερειακόκαιενώο
καθηγητής ήτανσεπορεία με το
δίκυκλο,πετάχτηκανμπροστάτου
αδέσποτασκυλιά με αποτέλεσμα
νατονρίξουνκαινατραυματιστεί
ευτυχώς ελαφρά, αφούφορούσε
κράνος.Διερχόμενοι οδηγοί τον
μετέφερανστονοσοκομείοΒέροι-
ας,όπουυπεβλήθησε εξετάσεις,
αλλά ευτυχώς είχε μόνο εκδορές
καιθλαστικάτραύματαστοδεξίπόδι,τηνωμοπλάτηκαιτοκεφάλι.Αργάταξημερώματαεπέστρεψεσπίτιτου.Δυστυ-
χώςακόμηέναπεριστατικόεπίθεσηςαδέσποτωνπουαπότύχηδενσυνέβηκάτιπιοσοβαρό.

Καιμετάταμπουγελώματακαλόκαλοκαίρι!

Τελευταίαμέραγιατουςμαθητέςτωνδημοτικώνσχολείωνχθεςκαι τοέθιμοεπιτάσσειμπουγελώματα.Έτσι, τοκα-
λύτεροσημείο,όπωςκάθεχρόνο,είναιηΕληάκαιτοκαινούργιοσιντριβάνιείναιότιπρέπειναγίνουνμούσκεμαόποιοι
πλησιάζουνκαιπαίζουνμετανεράτου.

Καλόκαιδροσερόκαλοκαίριστουςμαθητέςκαιτιςμαθήτριεςπουπερίμενανμελαχτάρα,τοτελευταίοκουδούνι!

Τόσα 
πολυνομοσχέδια 

στη Βουλή και ούτε 
μία τροποποίηση

για τα όρια ηλικίας...
Δικαιούχοι εγγραφής

στα ΚΑΠΗ
από τα 60;

Έλεος!

ΓιατίμίλησεΒουλγαρικά
οβουλευτήςΓ.ΟυρσουζίδηςστηΒουλή(;)

Χαμός στα social media με τον
ημαθιώτηβουλευτήτουΣΥΡΙΖΑΓιώρ-
γοΟυρσουζίδηπου μίλησεΒουλγα-
ρικά, στέλνοντας χαιρετισμό στους
πολίτεςτωνΣκοπίων.

Γιατί τοκάνατεαυτό; τονρωτήσα-
με χθες το απόγευμα, γνωρίζοντας
ότι ο ίδιος μιλάει Βουλγαρικά λόγω
τωνσπουδών τουστη γειτονική χώ-
ρα. «Ήταν ένας χαιρετισμός εν’ όψει
της επικείμενης συμφωνίας με τους
γείτονέςμαςμε τοσκεπτικόναξεπε-
ραστούν τα προβλήματα που μέχρι
σήμερα βιώναμε και να περάσουμε
στηναλληλοκατανόηση,στησυνεργα-
σία καιστηναγάπη.Αυτό τομήνυμα

ήθελαναστείλωκαιτοείπασταβουλγαρικά,τηγλώσσαπουκαταλαβαίνειπολύκαλάτο80%τουπληθυσμούτηςΠΓΔΜ.
Αντοσκεφτείκανείςέξυπνα,θαδειότιαφούαυτοίκαταλαβαίνουνβουλγαρικά,δενέχουνκαμίασχέσημετηναρχαίαΕλ-
ληνικήΜακεδονία,πουμιλούσανΕλληνικά».Αυτάμαςείπεκαιέτσιεξήγησετονχαιρετισμότου…
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Στο  Κ.Α.Π.Α. Δήμου  Βέροιας
Μέχρι τις 3 Ιουλίου οι αιτήσεις 

συμμετοχής στη δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Το Κ.Α.Π.Α. Δ. Βέροιας ενημερώνει ότι εκδόθηκε ανακοίνωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την Πρό-

σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς ωφελούμενους  της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής», για το έτος 2018-2019.

Η Υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής» θα γίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα 
από 14-6-2018 έως 3-7-2018 και ώρα 24.00 στη διεύθυνση: (http://www.eetaa.gr). Για τη συμπλή-
ρωση της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet. Κάθε ωφελούμενος /η μπορεί να υποβάλει μία 
και μοναδική αίτηση, βάσει Α.Φ.Μ. Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει την υπογραφή του 
αιτούντος. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει 
να αποσταλούν στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από 14/6/2018 έως 3/7/2018 και μόνο ταχυδρομικά ή 
με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).   Παρέχονται πληροφορίες  (ή και χρήση Η/Υ) για την υ-
ποβολή της ηλεκτρονικά, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βέροιας και στα γραφεία του Ν.Π. 

Οι αιτούντες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ειδική εφαρ-
μογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 29/7/2018 και αφού λάβουν  την «αξία τοποθέτησης» 
(voucher), θα απευθύνονται για την εγγραφή τους μέχρι και την 3/9/2018 στον παιδικό σταθ-
μό της επιλογής τους και στα γραφεία του Ν.Π. (Ζωγιοπούλου 5,  Βέροια) τηλ. επικοινωνίας 
2331022178.

Στο συλλαλητήριο
της Κυριακής 

στις Πρέσπες  ο 
«Ευστάθιος Χωραφάς»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας Ευστάθιος 
Χωραφάς θα ναυλώσει λεωφορεία για το συλλα-
λητήριο της Κυριακής στην Φλώρινα (Πρέσπες ή 
Πισοδέρι).

Ώρα αναχώρησης 8 π.μ. από τον σύλλογο Πα-
τρίδας. Τιμή εισιτηρίου 10€.

Οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν μέχρι 9 π.μ. 
(Σάββατο). 

Θα τηρηθεί σειρά δήλωσης συμμετοχής.
Δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 6933289844 

(Σιδηρόπουλος Γιάννης).
Ο πρόεδρος του συλλόγου

Αντώνης Ι.Καγκελίδης

Σύλληψη 76χρονου 
για κατοχή κάνναβης

Συνελήφθη στις 14 Ιουνίου, το πρωί σε περι-
οχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Νάουσας, 76χρονος ημεδαπός, 
διότι διαπιστώθηκε να αποκρύπτει σε δασική 
περιοχή 4 δοχεία που περιείχαν ποσότητες 
κάνναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 195 
γραμμαρίων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Μέχρι τις 20 Ιουλίου θα πληρωθούν οι 
βροχοπτώσεις του περσινού καλοκαιριού

Δεσμεύτηκε χθες ο γ. γρ. του Υπουργείου, στο συνέδριο για το Ροδάκινο

Την είδηση ότι οι α-
ποζημιώσεις για τις βρο-
χοπτώσεις στα ροδάκινα 
του 2017 θα πληρωθούν 
μέχρι 20 Ιουλίου, μετέφε-
ρε ο γ.γ. του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης 
κ. Νίκος Αντώνογλου, 
στην έναρξη του χθεσι-
νού συνεδρίου στο Αιγές 
Μέλαθρον, στο πλαίσιο 
του 3ου Φεστιβάλ Ροδά-
κινου, του Τουριστικού 
Ομίλου Βέροιας.

«Είμαστε σε καλό 
δρόμο, αναλαμβάνω το 
ρίσκο της δέσμευσης» 
τόνισε ο γ.γ. Στην ομιλία 
του ο κ. Αντώνογλου ε-
στίασε και στην παράνο-
μη διακίνηση αγροτικών προϊόντων στα στέκια» με τα οποία «πρέ-
πει να τελειώνουμε», όπως είπε.

Να σημειωθεί ότι στο συνέδριο δεν παραβρέθηκε ο υφυπουργός 
Αγρ. Ανάπτυξης λόγω της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας 
στη Βουλή. Τις εργασίες χαιρέτισαν ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλα-
ϊτζίδης και ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης, τονίζοντας τη δυναμική του 
προϊόντος αλλά και τα προβλήματα. Επίσης συνεχάρη τον ΤΟΒ για 
τη συνέχιση του Φεστιβάλ Ροδάκινου σε υψηλό επίπεδο.

Παραβρέθηκαν επίσης οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Καρα-
τζιούλα, Τεληγιαννίδης, ο αντιδήμαρχος Βέροιας κ. Ασλάνογλου, ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα κ. Κατής, ο πρόεδρος της ΚΑΘ κ. 
Χαμπίδης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου ο κ. Αποστολίδης, η 

πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Τσιπουρίδου, ο πρόεδρος 
του ΕΧΚ Σελίου κ. Τζελέπης, εκπρόσωποι συνεταιρισμών και ομά-
δων παραγωγών, ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας κ. Γιαννακάκης, 
συνεταιριστές και εξαγωγείς του Νομού, πολιτευτές, ιδιώτες κ.ά.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ 
για το Σαββατοκύριακο

Οι εκδηλώσεις του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου συνεχίζονται το 
Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιουνίου ως εξής:

Σήμερα Σάββατο το πρωί ξεκινάει με το κυνήγι του χαμένου ρο-
δάκινου και ιστορίες για ροδάκινα,  θα ακολουθήσει η παρουσίαση 
του βιβλίου συνταγών με ροδάκινα της Κικής Εμμανουηλίδου, με 
επιτόπου μαγειρέματα, διανομή εντύπου με συνταγές, δοκιμές και 

δώρα και η μέρα κλείνει με τη θεατρική παράσταση «Η δική μας πό-
λη» από το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας.

Την  Κυριακή, καιρού επιτρέποντος, θα γίνει βιωματική δράση 
συγκομιδής ροδακίνων, στην οποία εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον 
οικογένειες με παιδιά ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη, που θέλουν 
να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της συγκομιδής. Το απόγευμα 
στις 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο της Εληάς, μεγάλη 
γιορτή γαστρονομίας με βασική ύλη το ροδάκινο και ποτοκατάστα-
ση, μαζί με τη συναυλία που θα ακολουθήσει με το Δώρο Δημοσθέ-
νους, οπότε ολοκληρώνεται και το Φεστιβάλ. 

Για όλες τις εκδηλώσεις υπάρχει και plan b, σε περίπτωση βρο-
χής.
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Βασική παράμετρος 
των σχέσεων Κράτους και 
θρησκευμάτων αποτελεί το 
δικαίωμα της θρησκευτικής 
ελευθερίας. Παρότι βέβαια 
η κατοχύρωση του δικαι-
ώματος της θρησκευτικής 
ελευθερίας είναι μάλλον 
εύκολη και ανώδυνη, όταν 

απλώς προβλέπεται και περιγράφεται στις διατά-
ξεις του ισχύοντος Συντάγματος (άρθρ. 13) ή α-
ποτελεί αντικείμενο διακηρύξεως άλλων θεσμικών 
κειμένων, είτε διεθνούς είτε εσωτερικής προελεύ-
σεως, η καθημερινή ωστόσο πρακτική αποδεικνύ-
ει ότι η ολοκληρωμένη και ισόρροπη εφαρμογή 
του εν λόγω δικαιώματος προσκρούει συχνά σε 
πολύμορφες δυσχέρειες, οι οποίες θέτουν σε 
δοκιμασία τη συνταγματική νομιμότητα, αποκαλύ-
πτοντας ωστόσο και την αληθινή ποιότητά της. 

Έχει πλέον διαπιστωθεί, όχι μόνο στη χώρα 
μας αλλά και διεθνώς, ότι η τρέχουσα νομική 
πράξη συναντά τα πλέον πολύπλοκα προβλήματα 
κατά την ειδικότερα εφαρμογή του δικαιώματος 
της θρησκευτικής ισότητας, το οποίο για το λόγο 
αυτό συνιστά τη μορφή εκείνη της θρησκευτικής 
ελευθερίας που δημιουργεί και τις εντονότερες 
αμφισβητήσεις.  

Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η 
έρευνα περί της εφαρμογής του δικαιώματος της 
φορολογικής και θρησκευτικής ισότητας ειδικώς 
στα πλαίσια της κρατικής φορολογικής πολιτι-
κής έναντι του συνόλου των θρησκευμάτων. Το 
ζήτημα αυτό αποκτά επιπρόσθετο ειδικό βάρος, 
αν ληφθεί υπόψη ότι η επιβολή φορολογίας, ως 
εκδήλωση της κυριαρχικής εξουσίας του Κράτους 
(στο οποίο μάλιστα το Σύνταγμα αναγνωρίζει 
ευρεία ευχέρεια χαράξεως της σχετικής πολιτι-
κής), αποκαλύπτει σε ορισμένες περιπτώσεις μια 
αξιολογική προδιάθεση (ιδεολογικής, πολιτικής ή 
άλλης μορφής) του φορολογικού νομοθέτη, που 
εκδηλώνεται μέσω της προνομιακής χορηγήσεως 
απαλλαγών, κατά παράβαση των συνταγματικών 
επιταγών περί ισότητας. Άλλωστε, δεν πρέπει να 
παραβλέπεται ότι η (ολική ή μερική, κατά περί-
πτωση) πολιτική φοροαπαλλαγής των θρησκευ-
μάτων από το Κράτος συνιστά έμμεση οικονομική 
τους ενίσχυση, η οποία, για τους ίδιους λόγους 
συνταγματικής νομιμότητας, πρέπει να τηρείται με 
ισότιμο και όχι επιλεκτικό τρόπο. 

Ένα επιπλέον ζήτημα, αφορά στο εάν 
αυτή η πολιτική φορολογικών απαλλαγών 
των θρησκευμάτων πρέπει να θεωρείται δε-
δομένη, υπό ποιες προϋποθέσεις αλλά και 
σε ποιο βαθμό. Και τούτο διότι οι φόροι τους 
οποίους, λόγω της χορηγήσεως παντοει-
δών απαλλαγών, δεν εισπράττει το Κράτος, 
βεβαίως δεν χαρίζονται αλλά μετακυλίονται 
στους υπόλοιπους φορολογούμενους.

Η Ελληνική Πολιτεία υποχρεούται να τη-
ρεί προς όλες τις γνωστές θρησκείες της 
επικράτειάς της φορολογική πολιτική ίσης 
μεταχειρίσεως. Αυτό επιβάλλεται, τόσο από 
τις διατάξεις των άρθρων 4 § 5 (αρχή της 
ισότητας στην κατανομή των δημοσιονο-
μικών βαρών) και 13 § 1, εδ. β΄ (δικαίωμα 
της θρησκευτικής ισότητας) του ισχύοντος 
Συντάγματος, όσο και από τις σχετικές δι-
ατάξεις των δεσμευτικών για την Ελλάδα 
διεθνών συμβάσεων. Ως κυριότερη από 
αυτές θεωρείται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «για 
την προστασία των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών» 
(ΕΣΔΑ, Ρώμη 1950), της οποίας το άρθρ. 
14 ορίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών της Σύμβασης ανεξαρτήτως 
των πάσης φύσεως φυλετικών, θρησκευτι-
κών ή άλλων διακρίσεων, ενώ το άρθρ. 9 
προστατεύει τη θρησκευτική ελευθερία και 
τη θρησκευτική ισότητα. 

Από το σύνολο των επιμέρους δικαιωμάτων, 
τα οποία απορρέουν από το γενικό δικαίωμα της 
θρησκευτικής ελευθερίας, εκείνο που αποδεικνύ-
εται ως το δυσχερέστερο στην εφαρμογή του είναι 
το δικαίωμα της θρησκευτικής ισότητας. 

Ως πεδίο αυξημένων τριβών, κατά την εφαρμο-
γή της θρησκευτικής ισότητας, αποδεικνύεται αυτό 
της φορολογικής μεταχειρίσεως των θρησκευμά-
των. Η άσκηση της φορολογικής πολιτικής προς 
τα θρησκεύματα συχνά μπορεί να θεωρηθεί, ιδίως 
όταν επικαλείται με επιλεκτικό τρόπο την πνευμα-
τική τους προσφορά, λησμονώντας ότι η φορολο-
γική πολιτική οφείλει να εκλαμβάνει τις θρησκείες 
ως οικονομικά - φορολογικά υποκείμενα και όχι 
ως πνευματικούς οργανισμούς. 

Αν η επιβολή βαρύτερης ή ελαφρύτερης φορο-
λογίας, καθώς και η απονομή σχετικής απαλλα-
γής, δεν αποτελεί μόνον εκπλήρωση της (ταμιευ-
τικού ή αναδιανεμητικού χαρακτήρα) φορολογικής 
λειτουργίας του κράτους, αλλά συνιστά επί πλέον 
οικονομική ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση των 
φορολογουμένων (καθορίζοντας έμμεσα και σε 
βάθος χρόνου την κοινωνική θέση και επιρροή 
τους), τότε η κατά επιλεκτικό τρόπο απαλλαγή 
ορισμένων μόνον θρησκευτικών νομικών προ-
σώπων, κατ’ αποκλεισμό άλλων, συνιστά έμμεση 
οικονομική ενίσχυση των πρώτων η οποία, επειδή 
δεν τηρείται με ισότιμο τρόπο, αντιβαίνει ευθέως 
στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. 

 Η επίτευξη της απόλυτης εφαρμογής της αρ-
χής της ισότητας σε κάθε περιοχή της έννομης 
τάξης δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως ου-
τοπική, επιβάλλεται ωστόσο η συνεχής προσαρ-
μογή, βελτίωση και εξειδίκευση της φορολογικής 
νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής, αλλά και η 
δικαιοκρατική τους νομολογιακή εφαρμογή, ώστε 
η επίτευξη της φορολογικής δικαιοσύνης και ο σύ-
στοιχος με αυτήν περιορισμός των όποιων ανισο-
τήτων να αποτελούν στόχο διαρκούς επιδιώξεως. 
Για την υλοποίησή του, τυχόν ειδικά φορολογικά 
προνόμια ή απαλλαγές υπέρ ορισμένης και μό-
νον θρησκείας και όχι υπέρ όλων των γνωστών 
θρησκειών, επειδή έρχονται σε αντίθεση με το 
Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α., πρέπει να επεκτεί-
νονται σε κάθε γνωστή θρησκεία της ελληνικής 
επικράτειας 

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

Φορολογική & θρησκευτική ισότητα 
στα πλαίσια της κρατικής 

φορολογικής πολιτικής έναντι 
του συνόλου των θρησκευμάτων

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι ότι αυτό που μας συμβαίνει, αυτό που ζούμε 
δεν είναι τραυματικό. Ο τρόπος που επιλέγουμε να διαχειριστούμε τον πόνο μας είναι 
εκείνο που χαρακτηρίζει το βίωμα ως τραύμα. Αυτό που κάνει τον πόνο δυσβάστακτο 
είναι η σημασία που δίνουμε σε αυτόν. Ο πόνος που βιώνουμε φαντάζει ανυπέρβλη-
τος, απλώς, επειδή είναι ο δικός μας πόνος. Τον νιώθουμε στο κέντρο της ύπαρξής 
μας και ταυτιζόμαστε σε τέτοιο βαθμό μαζί του που ο πόνος γίνεται ο άξονας γύρω από 
τον οποίο περιστρέφεται η ζωή μας. Τυφλωμένοι από τον εγωκεντρισμό, θεωρούμε ότι 
οι δυσκολίες μας είναι οι πιο μεγάλες και οι πιο σημαντικές, και ως εκ τούτου, δυσκο-
λευόμαστε να πάρουμε την απαραίτητη απόσταση από τις καταστάσεις που ζούμε, η 
οποία θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη διαύγεια στην οπτική μας. Όπως αισθανόμαστε στην 
πικρότητα του αλατιού σε ένα μικρό ποτήρι. Και όσο μικρότερο είναι το ποτήρι, τόσο 
πιο πικρό το αλάτι…

 Αν όμως ο πόνος αναπλαισιωθεί, αν τον βυθίσουμε στη λίμνη του πανανθρώ-
πινου πόνου, θα διαπιστώσουμε πως αυτό που μας συμβαίνει, όσο σημαντικό κι αν 
είναι, δεν είναι μοναδικό φαινόμενο στην ανθρωπότητα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι 
που το βίωσαν και επι-βίωσαν μέσα από αυτή την εμπειρία. Αν πάψουμε να εστιαζόμα-
στε στα στενά πλαίσια του προσωπικού μας πόνου, θα δούμε τον πόνο να συρρικνώ-
νεται μέσα στην απέραντη λίμνη της ανθρώπινης δυστυχίας. Αν καταφέρουμε να αντι-
ληφθούμε ότι η εμπειρία του πόνου για μια κατάσταση είναι μόνο μια πτυχή της ζωής 
μας, αν μπορέσουμε να πάρουμε απόσταση από το πρόβλημα που προκαλεί πόνο, θα 
διαπιστώσουμε πως είμαστε μεγαλύτεροι από τις δυσκολίες μας. 

 Όταν μπορούμε να διευρύνουμε την αίσθηση του πόνου και καταφέρουμε να 
δούμε ότι δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε μέσα από τον πόνο αλλά ότι αυτός είναι μόνο 
ένα κομμάτι της εμπειρίας μας, ίσως μπορέσουμε να συνειδητοποιήσαμε ότι ο πόνος 
που τόσο φοβόμασταν, είναι απλώς το κίνητρο ή η προειδοποίηση για μια επερχόμε-
νη αλλαγή. Ο πόνος εκπαιδεύει, κατευθύνει στη διερεύνηση νέων λύσεων, βοηθά να 
ανακαλύψουμε τις βαθιά κρυμμένες δυνάμεις μας, μας κάνει πιο σοφούς. Ο πόνος είναι 
σύμμαχος που μας κρατά το χέρι στην αναζήτηση της βελτιωμένης εκδοχής του εαυτού 
μας.  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Πάψε να είσαι το ποτήρι… 
Γίνε η λίμνη!»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας σο-
φός γέροντας δάσκαλος. Είχε βαρεθεί να 
ακούει τον μαθητή του να παραπονιέται 
συνεχώς έτσι μια μέρα αποφάσισε να τον 
στείλει να του φέρει λίγο αλάτι.

Όταν εκείνος γύρισε πίσω, ο δάσκαλός 
του είπε να ρίξει μια γερή δόση σε ένα πο-
τήρι και μετά να το πιεί.

«Τι γεύση έχει;» ρώτησε ο δάσκαλος.
«Πικρή» είπε ο μαθητής.
Τότε ο δάσκαλος είπε στο νεαρό να 

πάρει άλλη μια χούφτα αλάτι και μετά να 
το ρίξει στην κοντινότερη λίμνη. Ο μαθη-
τής έκανε ότι του είπε. Έπειτα ο δάσκαλος 
του είπε να το δοκιμάσει πίνοντας από 
το νερό της λίμνης και τον ξαναρώτησε τι 
γεύση έχει.

«Γεύση φρεσκάδας» απάντησε ο μα-
θητής.

«Το αλάτι το ένοιωσες καθόλου;» ρώ-
τησε ο δάσκαλος.

«Όχι» απάντησε ο νέος.
Στο σημείο αυτό ο δάσκαλος έπιασε τα 

χέρια του μαθητή και του είπε:
«Ο πόνος στη ζωή μας είναι σαν το 

καθαρό αλάτι. Η ποσότητα του πόνου 
παραμένει η ίδια. Όμως η ποσότητα της 
πίκρας που δοκιμάζουμε, εξαρτάται κάθε 
φορά από το δοχείο μέσα στο οποίο βά-
ζουμε τον πόνο.

Έτσι, το μόνο πράγμα που έχεις να 
κάνεις όταν υποφέρεις είναι να διευρύνεις 
την αίσθηση των πραγμάτων…

Πάψε να είσαι το ποτήρι.
Γίνε η λίμνη!…»

«Ιστορίες Ζεν»
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Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Ο ΡΑΝΤΟΣ

Ήταν τότε που 
υπηρετούσα ως 
φιλόλογος καθη-

γητής στο Β΄ Λύκειο Αρρένων Βεροί-
ας, που στεγαζόταν με εναλλασσόμενο 
πρόγραμμα (πρωί-απόγευμα) στο νεο-
κλασικό κτίριο του «πάλαι ποτέ» «Ελλη-
νικού Γυμνασίου Βεροίας» των χρόνων 
της Οθωμανοκρατίας, μαζί με το Α΄ Λύ-
κειο Αρρένων Βεροίας.

Όταν ήμασταν απογευματινοί κά-
ποιες φορές, μετά το σχόλασμα, μερικοί 
συνάδελφοι πηγαίναμε για κανένα τσι-
πουράκι ώστε να γυρίσουμε κεφάτοι στα 
σπίτια μας, αφήνοντας στον πάτο του 
ποτηριού κάθε στενοχώρια καινούργια.

Μετά το πρώτο ευλογημένο ποτη-
ράκι λύνονταν οι γλώσσες κι άνοιγαν οι 
καρδιές.

-Ήταν ατυχία η μετάθεση του Διευθυ-
ντή μας είπε αναστενάζοντας κάποια μέ-
ρα ο εκ Βορείας Ηπείρου καταγόμενος 
συνάδελφός μας. Είχε τον τρόπο του 
να σε παρατηρεί χωρίς να σε πληγώνει. 
Ήταν βλέπεις γόνος οικογένειας εκπαι-
δευτικών, δεν ήταν νεόπλουτος σαν τον 
άλλον…

-Δε βαριέσαι, είναι να μην το έχει η 
κούτρα του κάποιου να κατεβάζει ψεί-
ρες, απάντησε στον Ηπειρώτη για να 
τον ανακουφίσει κάπως ο εκ Πελοπον-
νήσου ευγλωττότατος συνάδελφός μας. 
Απ’ αγκάθι βγαίνει ρόδο κι από ρόδο 
βγαίνει αγκάθι, κάτι ξέρει ο λαός μας 
που το λέει. Εμένα ο πατέρας μου ήταν 
γύφτος. Το σιδεράδικό μας βρισκόταν 
στην πλατεία του χωριού μας. Όλοι οι 
κασμάδες, τα τσαπιά, τα δικέλια και τα 
δρεπάνια της περιοχής μας ήταν έργα 
των χεριών του πατέρα μου, του γύφτου 
του Νίδα, του χρυσοχέρη του Λεωνίδα.

Αλλά δεν ήταν μόνο ο καλύτερος σι-
δεράς ήταν και ο πιο ξακουστός οργα-
νοπαίχτης, βιολιτζής. Όπου γάμος και 
πανηγύρι ο γύφτος ο Νίδας ήταν βασι-
λιάς, κι ας ζωγράφιζε ένα σταυρό για 
υπογραφή, τη τζίφρα του.

Και όλων των υπόλοιπων συναδέλ-
φων οι γονείς, όπως φάνηκε από τις 
αναφορές τους στη συνέχεια, ήταν ολι-
γογράμματοι ή εντελώς αγράμματοι, και 

όλων των γονιών ο καημός ήταν ίδιος, 
να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα, να 
μη μείνουν σαν κι αυτούς «ξύλα απε-
λέκητα».

Μόνο εσύ, κύριε προγραμματιστή, 
δεν μας ανέφερες τί γράμματα εκάτεχε 
ο πατέρας σου είπε στο τέλος ο προλα-
λήσας εκ Πελοποννήσου συνάδελφος 
στον επί των προγραμμάτων, που έπινε 
το τσιπουράκι του σιωπηλός και βυθι-
σμένος στους στοχασμούς του.

Ε, και να ήξερες, αγαπητέ μου συ-
νάδελφε, τί μου θύμισες, όταν πριν από 
λίγο μίλησες με τόση πολλή αγάπη για 
τον σιδερά-βιολιτζή πατέρα σου αποκα-
λώντας τον με περισσό καμάρι γύφτο.

Και στο δικό μου θρακιώτικο χωριό 
είχαμε έναν ξακουστό σιδερά-βιολιτζή, 
τον Ράντο, τον Αμάραντο με το όνομα, 
καλό οικογενειάρχη, που είχε και τρεις 
κόρες.

Όλοι οι συγχωριανοί μας έπιναν νερό 
στ’ όνομά του, επειδή όλα, τα καλλίτερα, 
γεωργικά τους εργαλεία ήταν έργα των 
χεριών του, αλλά και επειδή ήταν πάντα 
στο πλευρό τους και στις χαρές και στις 
λύπες τους. Το βιολί του έσταζε μέλι και 
βάλσαμο, ώσπου μια μέρα χάθηκε από 
προσώπου της γης.

Σ’ έναν γάμο, κάποιος συντοπίτης 
σου, Πελοποννήσιος γαμπρός στη Θρά-
κη, χωρίς να το θέλει ο δόλιος μας έκα-
νε το μεγαλύτερο κακό που μπορούσε 
να μας κάνει. Πάνω στα κέφια του, α-
φού είχε κατεβάσει κάμποσα ποτήρια 
μπρούσικου, κόλλησε σαλιώνοντάς το 
ένα χιλιάρικο στο μέτωπο του Ράντου 
λέγοντας «γεια σου, αθάνατε γύφτο, πο-
τέ να μην πεθάνεις!».

Τον άκουσαν όλοι όσοι συμμετείχαν 
στη χαρά και φαρμακώθηκαν. Τον ά-
κουσαν και οι τρεις κόρες του Ράντου 
κι έπεσαν από τα σύννεφα. Παρακα-
λούσαν βουβά να ανοίξει η γη και να 
τις καταπιεί, ώσπου πριν να τελειώσει 
καλά-καλά ο γάμος, πήραν άρον-άρον 
τον πατέρα τους στο σπίτι, μαντάλωσαν 
την εξώπορτα και του είπαν και οι τρεις 
με μια φωνή «πατέρα το βιολί τέλος! 
Αν δε θέλεις να μείνουμε στο ράφι, δεν 
θα ξαναφανείς ούτε σε γάμο ούτε σε 
πανηγύρι».

Τι κι αν όλο το χωριό τον παρακαλού-
σε, τι κι αν όλοι έσκυβαν και του φιλού-
σαν τα χέρια, ο Ράντος ήταν ανένδοτος. 
Δημόσια βιολί δεν ξανάπαιξε. Αλλά κά-
ποιοι γείτονές του, που τα σπίτια τους ή-
ταν κολλητά με το δικό του, άκουγαν μέ-

σα στ’ άκραχτα μεσά-
νυχτα έναν απόκοσμο 
ήχο βιολιού να βγαίνει 
από τα έγκατα της γης 
και έλεγαν με όρκο 
πως ήταν ο Ράντος, 
που, όταν πλάνταζεν 
η ψυχή του, κατέβαι-
νε και κλεινόταν στο 
εφτασφράγιστο κελάρι 
του κι έπαιζε εκεί ολο-
μόναχος το βιολί του, 
ώρες ατέλειωτες, για 
να μερέψει τον ανημέ-
ρωτο καημό του.

Υ.Γ.
1. Οι τόποι και τα 

πρόσωπα δεν έχουν 
καμιά σχέση με το 
συμβάν.

2. Σε κάποιες πε-
ριοχές της Ελλάδας, 
ο σιδεράς αποκαλείται 
«γύφτος», χωρίς αυτή 
η προσωνυμία να έχει 
καμία ρατσιστική ή τα-
πεινωτική απόχρωση

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Πέρασαν περισσότερο από 
90 χρόνια από την εφεύρεση του 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 
(ΗΕΓ), ενός ιστού ενσύρματων 
ηλεκτροδίων τοποθετημένων 
στο κεφάλι για τη μέτρηση της 

ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο. Από την 
αρχή, οι άνθρωποι φλέρταραν με την ιδέα να χρησι-
μοποιούν τις κυματομορφές που παράγει το ΗΕΓ για 
την παραγωγή ήχου, πρώτα ως ερευνητικό εργαλείο 
για τη διάγνωση καταστάσεων όπως η επιληψία και 
στη συνέχεια ως μια μορφή πειραματικής τέχνης, 
ή στην κατάκτηση του ελέγχου κίνησης διαφόρων 
αντικειμένων.

Στη δεκαετία του 1960, η σκέψη αυτή περνάει τα 
όρια της επιστημονικής φαντασίας και ο συνθέτης 
John Cage συνεργάζεται με τον μουσικό Alvin Lucier 
δημιουργούνε ένα σύνολο κρουστών χρησιμοποι-
ώντας τα δικά τους ενισχυμένα εγκεφαλικά σήματα. 
Πιο πρόσφατα, ο συνθέτης Eduardo Mirando ανέ-
πτυξε ένα ‘’καπέλο’’ εγκεφάλου ΗΕΓ το οποίο ένας 
χρήστης θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να ε-
πιλέξει νοητά, μουσικά κομμάτια για να αναπαραχθεί 
ταυτόχρονα από ένα ζωντανό κουαρτέτο εγχόρδων.

Πρόσφατα, ένας νευρολόγος και ερασιτέχνης 
μουσικός τζαζ από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον 
προχωράει τη μουσική που τροφοδοτείται από τα 
εγκεφαλικά κύματα ένα βήμα παραπέρα, με ένα όρ-
γανο που επιτρέπει σε κάθε υγιή ενήλικα να παίζει πραγ-
ματικές μουσικές νότες με μόνο με τη χρήση του μυαλού 
τους. Ο Thomas Deuel, ένας γιατρός που εργάζεται με 
ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στο σουηδι-
κό ιατρικό κέντρο στο Σιάτλ, είναι ο συν-δημιουργός (μαζί 
με τον καθηγητή Felix Darvas, φυσικό στο Πανεπιστήμιο 
της Ουάσιγκτον) του Εγκεφαλοφώνου, μια συσκευή που 
μετατρέπει αμέσως τα σήματα του εγκεφάλου σε ηλε-
κτρονική μουσική.

Σε μια δημοσίευσή του στο περιοδικό Frontiers in 
Human Neuroscience, ο Deuel ανέφερε ότι οι 15 ενή-
λικες που συμμετείχαν στην έρευνα, περισσότεροι εκ 
των οποίων δεν είχαν μουσική εκπαίδευση, ήταν όλοι 
σε θέση να χρησιμοποιήσουν το Εγκεφαλόφωνο ώστε 
να ταιριάζουν στοχοθετημένους μουσικούς τόνους με 
ακρίβεια άνω του 60% κατά μέσο όρο. Και αυτό ήταν 
μετά από μόλις πέντε λεπτά πρακτικής. Η συσκευή αυτή 
είναι ένα είδος υπολογιστή, παρόμοιο με συσκευές που 
επιτρέπουν σε άτομα που υποφέρουν από σοβαρό ε-
γκεφαλικό επεισόδιο ή τραυματισμό του νωτιαίου μυελού 
να μετακινούν έναν δρομέα υπολογιστή ή μηχανικό βρα-
χίονα με εντολές απευθείας από τον εγκέφαλό τους. Το 
Εγκεφαλόφωνο χρησιμοποιεί το καπέλο του ΗΕΓ, για να 
μετρήσει την τάση που παράγεται σε συγκεκριμένα μέρη 
του εγκεφάλου και εκχωρεί σε κάθε φορτίο διαφορετικό 
τόνο στη μουσική κλίμακα. 

«Αρχικά, ήθελα να κάνω ένα νέο μουσικό όργανο». 

Δήλωσε ο ίδιος. «Νόμιζα ότι θα ήταν πραγματικά διασκε-
δαστικό και ενδιαφέρον από καλλιτεχνική άποψη. Όμως, 
όπως το ανέπτυξα, έμαθα πολλά για την ανατροφοδό-
τηση και άρχισα να σκέφτομαι πως έχω όλους αυτούς 
τους ασθενείς με αναπηρίες και το πως θα μπορούσα 
να το χρησιμοποιήσω για θεραπευτικούς σκοπούς. Μα-
θαίνοντας κάποιος να παίζει με το Εγκεφαλόφωνο, θα 
μπορούσε να είναι ένας δημιουργικός τρόπος για τους 
ασθενείς να εξασκήσουν το μυαλό τους και για άλλες 
διασυνδέσεις εγκεφάλου - υπολογιστή, βελτιώνοντας έτσι 
την ποιότητα ζωής τους με περισσότερους τρόπους από 
απλώς τη μουσικότητα. «

Ο Deuel βρήκε ότι οι ωθήσεις από τον κινητικό φλοιό 
λειτουργούν καλύτερα: Για παράδειγμα, απλώς απεικο-
νίζοντας μια συγκεκριμένη κίνηση του δεξιού σας χεριού 
ή της αψίδας ενός φρυδιού, θα προκαλούσε αλλαγή στο 
βήμα, ακόμα κι αν δεν καταφέρνει να κάνει κάποιος στην 
πραγματικότητα την κίνηση. «Δεν είναι απίστευτα περί-
πλοκο», συνεχίζει ο Deuel. Ο καθένας μπορεί να το μά-
θει, πραγματικά. Είναι ακριβώς όπως να πάρεις ένα νέο 
όργανο οποιουδήποτε άλλου είδους: Πρέπει να περάσεις 
μια καμπύλη μάθησης. «

Πλέον αρκετοί πρώην μουσικοί με σοβαρές κινητικές 
αναπηρίες, είναι σε θέση να παίξουν ξανά το αγαπημένο 
τους μουσικό όργανο με τη δύναμη το μυαλού τους σε 
ηλεκτρονική πλέον μορφή, με το ίδιο γοητευτικό αποτέλε-
σμα. Το πρώτο μουσικό σχήμα με τη χρήση του Εγκεφα-
λόφωνου είναι γεγονός.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Πέτρου και Παύλου Μητρό-
πολης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα, αδελφού και θείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗ

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 αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «ΓΑΛΗΝΗ»

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό A-
γίου Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΑΡΕΤΗΣ ΘΕΟΔ.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 16 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητροπόλεως Βέροιας ΤΡΙ-
ΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝ.
ΑΧΤΣΗ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο restaurant «Beluga»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 16 Ι-

ουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής του Χριστού Βέ-
ροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ

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, Ο αδελφός
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί
1. Τον Διοικητή – Στρατηγό και το προσωπικό της Ι’  Μεραρχίας για την προ-

σφορά τους σε τρόφιμα και ρούχα.
2. Τον κ. Τζέπο Γεώργιο για την προσφορά του σε παιχνίδια.
3. Τον κ. Σάκη Γκιορτζή και την κ. Σάνη Δημητροπούλου για τη δωρεά των 50 

ευρώ στη μνήμη του Κων/νου Καρατζόγλου.
4. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση του 

Ομίλου.
5. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 20 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση του 

Ομίλου.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

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

Το Σάββατο 16 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Α-
λεξανδρείας και εν συνεχεία θα ομιλήσει στην Ημερίδα 
Κατηχητών.

 Την Κυριακή 17 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βραχιάς και θα τελέσει 
το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού πα-
τρός Αθανασίου Γιατζιτζίογλου.

Την Δευτέρα 18 Ιουνίου στις 18:30μ.μ. στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης θα μεταφέρει το Ιερό 
Λείψανο και τον Σταυρό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
και εν συνεχεία θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και θα 
παρευρεθεί στην εκδήλωση «Ο Ιεραπόστολος και Διδά-
σκαλος του Γένους  Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός».

 Την Τρίτη 19 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Πανηγυρικό Εσπερινό για την εορτή του Αγίου Νι-
κολάου Καβάσιλα στα Καβάσιλα.

 Την Τετάρτη 20 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει για 
την εορτή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα στα Καβάσιλα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ

Τρίτη 19 Ιουνίου
Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός - 

Αρτοκλασία
Τετάρτη 20 Ιουνίου
Ορθρος - Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Νάουσας
Υποδοχή τεμαχίου Ιερού 

Λειψάνου του Αγίου Κοσμά
 και ομιλία του Μιχαήλ Τρίτου

Στο πλαίσιο των ΚΔ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ και 
του έτους 2018 που αφιερώθηκε από 
την Ιερά μας Μητρόπολη στον Ιεραπό-
στολο Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, την Δευ-
τέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Να-
ούσης θα πραγματοποιηθεί υποδοχή τε-
μαχίου Ιερού και ευωδιάζοντος Λειψάνου 
του Αγίου Κοσμά και το ιστορικό κειμήλιο 
του Σταυρού του Αγίου. 

Θα ακολουθήσει Αρχιερατικός Εσπε-
ρινός χοροστατούντος του Μητροπολίτη 
κ. Παντελεήμονα. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει σχετική 
ομιλία από τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. 
Μιχαήλ Τρίτο στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.



Του Ιερέως:
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Μην προσπαθείς ά-
δικα. Πάρτο απόφαση 
ότι δεν γίνεται τίποτα. 
Κανένας δεν μετακινεί-
ται από τη θέση του. 
Κανένας δεν αλλάζει. 
Άδικα κουράζεσαι, αν 

νομίζεις πως εσύ θα αλλάξεις την κοινωνία. Η 
κοινωνία και οι άνθρωποί της έχουν τη γραμμή 
τους, την πορεία του, τις ιδέες τους, τις συ-
νήθειές τους και όποιος πιστεύει ότι θα τους 
διορθώσει, κάνει λάθος. Αργά ή γρήγορα θα 
διαπιστώσει πως ματαιοπονεί και θα καταλάβει 
πως αν έχει κάτι να διορθώσει, αυτό είναι η 
δική του σκέψη και νοοτροπία.

Επομένως, κοίταξε τη δουλίτσα σου, τον 
εαυτούλη σου, τις υποθέσεις σου και μη χάνεις 
άδικα το χρόνο σου με εξωπραγματικούς ιδεα-
λισμούς. Αυτά είναι όνειρα απραγματοποίητα 
για τους απροσγείωτους. Μην παθιάζεσαι ά-
δικα με μεγάλα σχέδια και υψηλέ προοπτικές. 
Οι καταφερτζήδες θα επικρατούν, ό,τι και να 
κάνεις. Οι ασημότητες και οι μετριότητες θα 
κυβερνούν (ο Θεός να βάλει το χέρι Του), ενώ 
οι αξίες θα παραμερίζονται. Δεν βλέπεις τί γίνε-
ται κάθε μέρα γύρω σου; Δεν είναι μία θλιβερή 
πραγματικότητα; Καθημερινά δεν επιπλέουν οι 
φελλοί και τα κούτσουρα; Καθημερινά οι κενοί 
τενεκέδες δεν κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο; Και 
οι αξίες; Οι αξίες επειδή έχουν βάρος, καταπο-
ντίζονται. Ή δεν είναι έτσι;

Απαισιόδοξη θεώρηση της ζωής, φίλε ανα-
γνώστη; Ίσως. Πάντως, είναι μία πραγματικό-
τητα και κανένας, που θα ήθελε να γίνει ρεα-
λιστής, δεν θα μπορούσε εύκολα να αρνηθεί.

Αυτή είναι, φίλτατε, η ζωή και πάρτο από-
φαση, συνεχίζουν οι απαισιόδοξοι. Παλιόκο-

σμος. Κατάλαβέ το καλά. Και όσο μπορείς πιο 
γρήγορα. Πήρε και ο Χριστός το μαστίγιο για 
να διώξει τους εμπόρους από το ναό. Κι ύστε-
ρα τί έγινε; Μήπως οι έμποροι έφυγαν; Εκείνοι 
ξαναγύρισαν, για να ετοιμάσουν τα σχέδιά 
τους και να διώξουν εκείνον που ήθελε να τους 
διώξει. Και εκείνοι έμειναν. Και εξακολουθούν 
μέχρι σήμερα να μένουν για να διώχνουν και 
να καταδιώκουν καθένα που θα θελήσει να 
αντιστρατευθεί στα σχέδιά τους. Άφησέ τα, 
λοιπόν, όλα κατά μέρος και κοίτα να μάθεις την 
τέχνη της προσαρμογής, των συμβιβασμών 
και των ελιγμών. Σήμερα δεν έχουν πέραση 
τα λιοντάρια και οι αετοί. Οι αλεπούδες -και 
για την ακρίβεια οι πονηρές- και τα φίδια, είναι 
στην ημερήσια διάταξη. Μπορείς να τα μιμη-
θείς; Μπορείς να αποκτήσεις την πονηριά της 
μιας και τον ελιγμό του άλλου; Τότε βολεύτηκες 
μια χαρά! Δεν τα καταφέρνεις σ’ αυτούς τους 
ρόλους; Τότε δεν έχεις τις εγγυήσεις της επιτυ-
χίας στη ζωή.

Μάλιστα κύριοι απαισιόδοξοι! 
Σας ακούσαμε προσεκτικά. Θα 
θέλαμε, όμως, κι εμείς με τη σει-
ρά μας να σας ρωτήσουμε. Αυ-
τός, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος; 
Κι εκεί πρέπει να μένει; Και δεν 
χρειάζεται ν’ ανέβει; Και είναι α-
προσγείωτοι ιδεαλισμοί ο αγώνας, 
η προσπάθεια, ο μόχθος, η αρετή, 
τα ιδανικά, οι οραματισμοί; Ώστε 
για σας προσγείωση είναι να μι-
μηθούμε τον ελιγμό και το έρπι-
σμα του φιδιού, να σερνόμαστε 
μέρα-νύχτα με την κοιλιά και να 
τρεφόμαστε με το χώμα και τη λά-
σπη; Μα αυτό δεν είναι προσγείω-
ση. Είναι τελμάτωση.

Και ο αετός που κρύβουμε 
μέσα μας και λαχταρά ν’ ανέβει 
ψηλά, στις φωτεινές κορυφές των 

ιδανικών, με το αιθέριο 
πέταγμά του; Πρέπει 
να ψαλιδισθεί και να 
κλεισθεί σ’ ένα κοτέ-
τσι; Δεν σας αρέσει, 
λοιπόν, κύριοι απαι-
σιόδοξοι, το υπερή-
φανο λιοντάρι, με όλη 
τη μεγαλοπρέπεια και 
την ομορφιά του, που 
γεμίζει με θαυμασμό 
και εμπνέει φρόνημα 
αγωνιστικό; Δεν σας 
αρέσει το λιοντάρι και 

σας αρέσει ο χαμαι-
λέοντας; Σας αρέσει 
η αλεπού; Και θα 
θέλατε να ζήσετε σε 
μια κοινωνία, σε μια 
οικογένεια, σε μια 
παρέα, που κυβερ-
νά η πονηριά και η 
σκοπιμότητα; Ναι, 
αλλά τότε πρέπει ο 
άνθρωπος να αλλά-
ξει συνομοταξία και 
να μεταπηδήσει σε 
άλλο βασίλειο.

Λέτε: «Κοίτα τον 
εαυτό σου». Και δεν 
σκεφθήκατε τί ση-
μαίνει το μικρόψυχο 
αυτό δόγμα; Φαντά-
ζεσθε κοινωνία που 
έχει όχι ως αδυνα-
μία, αλλά ως αρχή 
τη θεοποίηση του 
αρρωστημένου «ε-
γώ»; «Δεν αλλάζει η 
κοινωνία» συνεχίζε-
τε. Έστω. Αλλά και 
αν κάνουμε δεκτή 
τη θεωρία αυτή της 
ηττοπάθειας, σημαί-
νει πως πρέπει να 
εγκαταλείψουμε τον 

αγώνα και να σταυρώσουμε τα χέρια μας;
Μα δεν φέρνουν αποτέλεσμα οι προσπά-

θειές μας; Αφού ο Κύριος δεν κατόρθωσε να 
διώξει τους εμπόρους! Πόσο πρόχειρη και 
επιπόλαιη μια τέτοια κρίση! Γιατί σημασία δεν 
έχει αν έφυγαν ή δεν έφυγαν τότε οι ιερόσυλοι. 
Σημασία έχει ότι στιγματίσθηκε για πάντα η 
ιεροσυλία και η ιεροκαπηλεία. Και πιο πολύ 
ο Κύριος έδωσε ένα ανυπέρβλητο μάθημα 
θάρρους, τόλμης, ιερού ζήλου, αγάπης και 
σεβασμού προς τον οίκο του Ουράνιου Πατέ-
ρα Του. Μα το αποτέλεσμα ήταν ο σταυρικός 
θάνατος; Όχι, το τέλος ήταν ο θρίαμβος της 
Ανάστασης, μας απαντούν τα γεγονότα. Αυτός 
ο θρίαμβος στεφανώνει πάντα τα τιμημένα 
πρόσωπα των αγωνιστών. Και οι Χριστιανοί, 
οι αληθινοί πιστοί, είναι αγωνιστές, όχι μικρο-
ϋπολογιστές.

Όχι ανθρωπάκια της σκοπιμότητας και τα 
υστεροβουλίες. Είναι άνθρωποι τίμιοι και αλη-
θινοί. Είναι ΑΕΤΟΙ και όχι ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ.
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ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ...
Πολλές φορές πληρώνω με στίχους του Ελύτη 
στα διόδια.
Κοιτώ στα μάτια την κοπέλα των διοδίων και της λέω…
..δέστε πώς λύνει τα μαλλιά της η αγάπη…

Έπειτα απ’ αυτό, ο ρυθμός αλλάζει.
Η κοπέλα ταξιδεύει μακριά 
κι όλα τα προηγούμενα γίνονται μηδαμινά,
σχεδόν τίποτα! 
Άφωνη τότε και σοκαρισμένη, 
με κοιτά στα μάτια, και με τρεμάμενη φωνή με ρωτά.

Ποιός εφεύρε την γιορτή της κατάργησης
 της καθημερινότητας;

Τότε εγώ λέω. 
Θεέ μου θα την καταδώσω!!!
Θα πω στην αστυνομική διεύθυνση της περιοχής, 
πως υπάλληλος των κρατικών διοδίων, 
ανεγνώρισε ως τίμημα ισοδύναμο και αντίστοιχο 
του πραγματικού,
την εκφώνηση στίχων του Ελύτη.

-Είναι αλήθεια; θα την ρωτήσει  ο δικαστής, 
πως ισοζυγίσατε το τίμημα των διοδίων μ’ ένα μονάχα 
στίχο του Ελύτη;

-Η τέχνη είναι ένα εργοστάσιο που παράγει υγεία 
για την Κοινωνία κύριε δικαστά!
Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι…
Άξιον Εστί … στο πέτρινο πεζούλι
αντίκρυ του πελάγους μια Έφη στέκει
σαν ωραίο οκτώ ή σαν κανάτι με την ψάθα
του Ήλιου στο ένα χέρι…

-Μα τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που λέτε;
-Να σας εξηγήσω κύριε δικαστά… 
                           
Τα νησιά με το μίνιο και με το φούμο ,
Τα νησιά με τον σπόνδυλο καποιανού Δία, 
Τα νησιά με τους έρημους ταρσανάδες,
Τα νησιά με τα γαλάζια ηφαίστεια  κύριε δικαστά 
του είπε αδέκαστα,
αυτή , 
η υπερασπιστής της αθωότητας των αοράτων….!!! 

Γιάννης Ναζλίδης

Μια απάντηση στους… απαισιόδοξους!

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΤΟΥΦΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του 
Γεωργίου και της Χρυσούλας 
το γένος Γκόγκα, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΠΙΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου 
και της Χρυσούλας, το γένος Ι-
ορδανίδου, που γεννήθηκε στη 

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ του Νικολάου και της Με-
ταξίας το γένος Γιαλιτσιφλικίδου, 
που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 
και η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
του Θωμά και της Σοφίας, το γέ-

νος Καζαντζίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.
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Πολύ καλή παρουσία είχαν οι 
μικροί αθλητές-τριες της Γυμνα-
στικής Ένωσης Νάουσας την 

Τετάρτη 13/6 στην Καβάλα όπου συμ-
μετείχαν στους αγώνες στίβου «ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΔΕΙΑ-ΣΠΑΝΙΔΕΙΑ 2018». Περίπου 
600 αθλητές από τους συλλόγους της 
Β. Ελλάδας δώσανε το παρόν στην 
καθιερωμένη αθλητική συνάντηση 
που διοργάνωσε ο τοπικός σύλλογος 
Ο.Κ.Α. Καβάλας.

ΗΓυμναστικήΈνωσηΝάουσαςσυμμετείχεμε29
αθλητέςκαιοιδιακρίσειςπουείχανοιαθλητές-τριες
της«Γ.Ε.Ν.»δείχνειότιηπορείατουστίβουτηςπό-
λης μας είναι ανοδική δίνονταςπολλές ελπίδες για
διακρίσειςστομέλλον.Τααποτελέσματαήταν:

ΠΠΒ΄(γεν.2005-06)
ΥΨΟΣ
3ος ΜπρούβαληςΑν. (1.40) , 6ος Σαράντης

Γ.(1.30)

ΜΗΚΟΣ
7οςΓατάλοςΝ.(4.55)

1000Μ
14ος Ζιάννης Γ. (3’ 56’’) , 15ος Καρατιώλης

Β.(4‘36”),16οςΧ΄΄ΝώταςΧ.(4΄37’’)

ΣΚΥΤ.4Χ50Μ
2η Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ(Μπρούβαλης Α.-Σαράντης

Γ.-ΓατάλοςΝ.-ΣαντίκογλουΚ.)30’’51

ΜΙΝΙΑΓΟΡΙΑ(γεν.2006-07)
ΜΗΚΟΣ
2ος Σαντίκογλου Κ. (4.25), 17ος Κουκοφίκης

Β.(3.47),30οςΜητσιάνηςΣ.(2.85)

50Μ
27οςΦειδάντσηςΑλ.(8”83)

ΠΚΒ΄(γεν.2004-05)

60ΕΜΠ.
3ηΣίσκουΓ.(11”-41),8ηΦραγκότσηΕ.(11”85)

150μ.
12ηΒασιλείουΜ.(23”25),17ηΜήτρουΕ.(24’’79)

ΥΨΟΣ
13ηΡουβέτηΑ.&ΣιώπηΔ.(1.15)

1000μ
15ηΟσλανίτουΝ.(3’53’’)

ΜΗΚΟΣ
16ηΛίττουΥ. (4,18), 21ηΦειδάντσηΕ.(4.06) ,

31ηΦαρμάκηΔ.(3.66)

ΣΚΥΤ.4Χ60Μ.
6ηΓ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ(Σίσκου Γ.-ΒασιλείουΜ.-Λίτ-

τουΥ.–ΦειδάντσηΕ.)35”60

ΜΙΝΙΚΟΡΙΤΣΙΑ(γεν.2006-07)
ΜΗΚΟΣ
6ηΚασαπίδουΕ.(3.98) - 28η ΙτσκάραΕ.(3.35),

29ηΤζουβάραΒ.(3.34), 31ηΚαλαϊτζήΣ.(3.28),38η
ΜίγγαΦ.(2.96),40ηΝίκου .(2.89,45ηΠαπαδοπού-
λουΕ.(2.79)

50μ.
40η Μάλλιου Φ.(8’’60) , 59η Παπαδοπούλου

Ελ.(9’’13)

Επόμενηαγωνιστικήδραστηριότητατης ¨Γ.Ε.Νά-
ουσας¨είναι:

ΤοΣαββατοκύριακο 16,17/6 οι αθλητές-ριες της
Γ.Ε.ΝάουσαςθασυμμετέχουνστοΠανελλήνιοΠρω-
τάθλημαΕ/ΝπουθαγίνεισταΤρίκαλα.

Ένα φανταστικό παιχνίδι διε-
ξήχθη την Πέμπτη 14 Ιουνίου 
στο κλειστό γήπεδο του Προ-

μηθέα που μετά από πολλές ανατρο-
πές βρήκε νικήτρια την ομάδα των 
nJOYers απέναντι στους Daltons με 
σκορ 61-73.

ΔυνατάμπήκεστοπαιχνίδιηομάδατουΣιασι-
ουμε τοναρχηγό ναδίνει τον έναυσμαγια ταχύ-
τητακαιγρήγοροσκορμεσυνάμαδυνατήκλειστή
άμυνα .Μπλόκαραν τα ατού των αντιπάλων, ο
Μπογδαμπειδης Γ. σφυροκόπησε με διεισδύσεις
το αντίπαλο καλάθι , ο Σιστακος πυροβολούσε
απότα6,75καιοΚαραγιαννοπουλοςευστοχούσε
σε κάθεπροσπάθεια .Προηγήθηκανμέχρι και με
12πόντουςστηνδιάρκειατουτρίτουδεκαλέπτου,
γεγονόςόμωςπουέφερεχαλάρωση!Ηχαλάρωση
έφερεαστοχία και λάθος επιλογές και κάπου εκεί
ήρθανταπάνωκάτωκαιδενκατάφερανναδιεκδι-
κήσουνμεαξιώσειςτηννίκημέχριτέλους.Πέμπτη
θέση για τουςDaltons καιπρόωροςαποκλεισμός

απότην8αδα,γεγονόςπουείχεπολλάχρόνιανα
συμβεί .Υπομονή καιπίστημε χαμόγελα και δια-
σκέδασηγιατουχρόνου.

ΤρομερόπαιχνίδιαπότηνομάδατουΚανελλιδη
μετονίδιονακοουτσάρειαπότονπάγκοκαιπαρά
τις αντιξοότητες κατάφεραν νασπάσουν ταπρο-
γνωστικάκαιναπάρουντοροζφύλλοκαιτηνπρό-
κρισηστηνεπόμενηφάση!Ο<<Στεφ>>Λαφάρας
πήρετοόπλοτουστηνεπανάληψηκαιμε3συνε-
χόμενα τρίποντα ( συνολικά 5/6) έσπειρε τονπα-
νικόστηναντίπαληάμυνακαιέθεσετιςβάσειςγια
τηνεπικράτηση.Ο<<Κεβιν>>Μπουτζολαςήταν
ανεπανάληπτοςστηνστρατόσφαιρασκοράροντας
καιπαίρνονταςριμπάουντκαιοιΤσιγκογιαννηςμε
τονΜαρτοέβαλαντασουτότανημπάλαέκαιγε !!
ΤρίτηθέσηστονΑΌμιλο και έπεταισυνέχειαστα
προημιτελικά.

DALTONS :Σιστακος10,Πετροπουλος6,Σιά-
σιος15(2),Αχτσης2,Καραγιαννοπουλος8, Ιωαν-
νιδης7(1),ΜπογδαμπειδηςΓ.13.

NJOYers:Τσιγκογιαννης 10,Πουλτσιδης , Γκί-
νης 4,Μπουτζολας 16,Λαφάρας 20(5),Μαρτος
11(2),Σουραντανης3,Κωτσακης5,Μουρατιδης4.

ΔιακρίσειςτηςΓΕΝάουσας
στουςαγώνεςστίβου«Σπανίδεια

Νοσταλγία2018

H ΝJOYers νίκησαν
τους Daltons με σκορ 61-73

Μεαπόλυτηεπιτυχίαστέ-
φθηκε η ΤελετήΛήξης της
ποδοσφαιρικής Ακαδημίας
ΜέγαςΑλέξανδροςγιατησε-
ζόν2017-2018,ολοκληρώνο-
νταςμε τον καλύτερο τρόπο
τη δεύτερη χρονιά λειτουργί-
αςτης.

Ημέρα γιορτής λοιπόν
για τους αθλητές τηςποδο-
σφαιρικήςΑκαδημίαςΜέγας
Αλέξανδρος! Ιδιαίτερο χρώ-
μα στην τελετή λήξη έδωσε
καιηπαρουσία τωνδιεθνών
ποδοσφαιριστών τουΑτρό-
μητου και τηςΑΕΚ Κώστα
Κωτσιόπουλου καιΔημήτρη
Μελικιωτη οι οποίοι συνομί-
λησαν μοίρασαν αυτόγραφα
καιφωτογραφήθηκανμετουςαθλητές.

Οι αθλητές τηςποδοσφαιρικήςΑκαδημίαςΜέ-
γαςΑλέξανδροςμαζίμετουςγονείςτουςπαράτην
βροχήπριν και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
δεν πτοήθηκαν και βρέθηκαν στο γήπεδοΑγίας
Μαρίνας το απόγευμα τηςΠέμπτης 23 Ιουνίου,
διασκέδασαν ενώπαράλληλα διαγωνίστηκαν σε
διάφοραπαιχνίδιαυπό τηνκαθοδήγηση τουπρο-
πονητικούτιμτηςΑκαδημίας.

Οπρόεδρος κΚαλαιτζίδηςπρολόγισε την εκ-
δήλωση λέγονταςπωςμέσασε λίγο χρονικόδιά-
στημα λειτουργίας τηςΠοδοσφαιρικήςΑκαδημία
ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας κέρδισε τοσε-
βασμό και την εκτίμηση του κόσμου.Τόνισεπως
τοπαιδικότμήμαδιακρίθηκειδιαίτεραμιαςκαιαπό

τηνπρώτηχρονιάςσυμμετοχήςσε επίσημοπρω-
τάθληματααποτελέσματαήτανάκρωςθετικά.

Να ευχαριστήσουμε τουςποδοσφαιριστές της
ΑΕΚ και τουΑτρόμητουΔημήτρηΜελικιώτη και
ΚώσταΚωτσιόπουλουπουήρθανκαιμαςτίμησαν
με τηνπαρουσία τουςστην τελετή λήξης τηςΠο-
δοσφαιρικηςΑκαδημίαςΜέγαςΑλέξανδροςΑγίας
Μαρίνας να τους ευχηθούμε να έχουνυγεία και η
νέααγωνιστικήσεζόν να εκπληρωθούνόλοι τους
οιστόχοιγιατίποδοσφαιριστέςμετοήθοςκαι την
προσωπικότητατοταλέντοτουΔημήτρηΜελικιώτη
καιτουΚώσταΚωτσόπουλοσπανίζουν.

ΚαλόκαλοκαίρισεόλουςΡαντεβούτέληΑυγού-
στουΠοδοσφαιρικήΑκαδημίαΜέγαςΑλέξανδρος
ΑγίαςΜαρίνας.

ΜεαπόλυτηεπιτυχίαστέφθηκεηΤελετή
ΛήξηςτηςποδοσφαιρικήςΑκαδημίας

ΜέγαςΑλέξανδρος

Σεμινάριο
επίδειξης
τετράθλου
στην
Βέροια

Μια γνωριμία με το τέτραθλο θα
έχουν την ευκαιρία να κάνουν οι ε-
πισκέπτες τουσεμιναρίου επίδειξης
του αθλήματος, που διοργανώνει η
ΕλληνικήΟμοσπονδίαΤετράθλου –
Ε.Ο.Μ.Τ. στις 16 – 17 Ιουνίου, στo
«Φιλίππειο» κλειστό γυμναστήριο
πουπαραχωρεί τοΚ.Α.Π.Α.Δήμου
Βέροιας.



Μία ακόμη επιτυχία πέτυχε ο ΑΟΡΓ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, στους τελικούς αγώνες 
Ρυθμικής Γυμναστικής, στην κατη-

γορία των κορασίδων, της Β΄ περιφέρειας 
(Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα) του Πανελ-
ληνίου πρωταθλήματος. Κατέκτησε την 
3η θέση και πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 
163.050 β. μόλις 0,20 β. πίσω από τον ΙΡΙΣ 
ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και από τον Α.Ο ΔΙΑΓΟ-
ΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  που κατετάγη πρώτος 
με 172.05 β.

Οι αθλήτριες τουΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣσυνεχίζουν ναφέρ-
νουν επιτυχίες στην πόλη μας, συμπληρώνοντας φέτος
τριάνταχρόνιααπότότεπουηγυμνάστριαΜΑΡΙΑΜΥΛΩ-
ΝΑ,ξεκίνησεαυτότοόμορφοκαιεντυπωσιακόάθλημαστη
Βέροια(1988).

Σίγουραμπορούσανκαικαλύτερα,ανδενείχανκάποιες
ατυχίεςπουστοίχισαναρκετούςβαθμούς.

Την καλύτερη εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας την πολύ
καλήφετινήτηςχρονιά,πραγματοποίησεηΜΑΡΙΑΠΑΥΛΙ-

ΔΟΥ.Κατέκτησε τοασημένιομετάλλιοστοπρόγραμμαμε
τοστεφάνι με 11.900β. ,μόλις 0,05β.πίσωαπό το χρυσό
μετάλλιο.Τοάτυχοπρόγραμμαμετιςκορίνες,τηςστέρησε
μίαθέσημέσαστηνκαλύτερηπεντάδαστουΣύνθετουΑτο-
μικού,πουήταντελικάδέκατημε41.350β.

ΑκολούθησεηΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΑΛΟΪΔΟΥ,μεαπίστευ-
τησταθερότητα&στατέσσεραπρογράμματα.Οιβαθμολο-
γίεςτηςήταναπό10.000–10.500β.καιστατέσσεραπρο-
γράμματα.Θέλειένα«κλικ»ναβελτιώσεικάθεπρόγραμμα
έστω μισό βαθμό, για να βρεθεί μέσα στην « ελίτ» των
κορασίδωναθλητριών τηςΚ.&Β.Ελλάδας.Συγκέντρωσε
στοΣύνθετοΑτομικό41.300β.καιήτανενδέκατη.

Πολύκαλήεμφάνισηκαιαπότηνχάλκινηαθλήτριατων
προκριματικών αγώνων, πριν δύο εβδομάδες, ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥστοΣύνθετοΑτομικό, εκτόςαπό τοάτυχο
πρόγραμμαστοστεφάνι και τηνπολύχαμηλήβαθμολογία
του.Τηςστέρησετουλάχιστοντρειςβαθμούςγιανακατατα-
χτείκιαυτήμέσαστιςκαλύτερεςκορασίδεςτηςΚ.&Β.Ελ-
λάδας.Ήταν6ηστοσχοινάκιμε10.800β.καισυγκέντρωσε
39.450β.στοΣύνθετοΑτομικό.

Δύο καλάπρογράμματα από τηνΑΡΤΕΜΙΣΜΑΚΡΟ-
ΔΗΜΗΤΡΗ, στο στεφάνι & στη μπάλα, ένα μέτριο στις
κορίνες& ένα κακόστοσχοινάκι την  έφεραν καισ ’αυτόν

τοναγώναπίσωστοΣύνθετοΑτομικόμε 37.450β.Δεν
παύουνόμωςοι άνθρωποι τουΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣ ναπι-
στεύουνσ ‘αυτήνμεπρώτηκαικαλύτερητηνπροπονή-
τριάτηςΚΙΚΗΧΩΜΑΤΑ.

ΗΣΜΑΡΑΓΔΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥαγωνίστηκε στηΒ’
κατηγορία τωναθλητριών ,πουάρχισε να εφαρμόζεται
απόφέτος.Αυτό έγινε, όχι γιατί αξίζει νααγωνίζεται σ’
αυτήντηνκατηγορία,αλλάεπειδήομακροχρόνιοςτραυ-
ματισμόςτηςτηνέφερεπολύπίσωπροπονητικά.Μετην
απίστευτηόμωςθέλησήτηςσυγκέντρωσε35.600β.στο
ΣύνθετοΑτομικό και ήτανΠέμπτη.Έδωσεβαθμολογίες
της για την κατάκτηση του ομαδικού μεταλλίου.Ήταν
ακόμη4ηστοσχοινάκι,5ηστοστεφάνι,7ηστημπάλα&
4ηστιςκορίνες.

Η δυναμική αθλήτρια τουΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣ , ΣΟΦΙΑ
ΒΕΡΓΟΥ, που πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση
στουςπροκριματικούςαγώνες,δυστυχώς,σ’αυτόντον
αγώνα, την ταλαιπώρησε ένας τραυματισμόςστημέση
καιέτσιηπαρουσίατηςδενμπόρεσεναείναιανάλογη.
Ελπίζουμεόμωςναείναικαλάγιαναβρεθείκιαυτήστο
μεγάλοραντεβούτηςΑθήνας,στις7Ιουλίου,πουθαπά-
ρουνμέροςσ’αυτόν τοναγώνα– κύπελοοι καλύτερες
αθλήτριεςτουΒορρά&τουΝότου.

Εμφανώς καλύτερηπαρουσιάστηκε η αθλήτρια του
ανσάμπλΕΛΕΝΗΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ.Με τις μισέςπερίπου
προπονήσεις σεσχέσημε τις άλλες αθλήτριες, έβγαλε
αρκετάκαλέςβαθμολογίεςκαιβέβαιαπαραβρέθηκεστην
απονομήτουομαδικούμεταλλίου.

Ο επόμενος αγώνας για τις κορασίδες τουΑΟΡΓ
ΒΕΡΟΙΑΣ, όπως γράψαμεπαραπάνω, είναι ο αγώνας
κυπέλου τηςΕ.Γ.Ο., στις 7 Ιουλίου, στηνΑθήνα με τη
συμμετοχή των20 καλύτερωναθλητριών, απόόλες τις
κατηγορίεςκαιαπόόλητηνΕλλάδα.

Ευχόμαστεκαλήεπιτυχίακαισ΄αυτόντονσπουδαίο
αγώναπουκλείνειτηφετινήαγωνιστικοίχρονιά.

CMYK
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Με δυο μεγάλες επιδεί-
ξεις θα κλείσει η χρονιά 
για τον ΓΑΣ Καράτε 

«Ερμής» Βέροιας. Η πρώτη θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
16 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30 
στο γήπεδο του Προμηθέα 
Βέροιας (Εβραϊκά) και η δεύτε-
ρη την Κυριακή 17 Ιουνίου στις 
20:30, στο αμφιθέατρο Αγίας 
παρασκευής στο Πασακιοσκι.

Στις δυο αυτές όμορφες γιορτές - επι-
δείξεις,που οΣύλλογος «Ερμής» έχει κα-
θιερώσειωςθεσμόπλέον εδώκαι χρόνια,
γονείς και φίλοι των αθλητών αλλά και ο
κόσμοςπουθαπαραβρεθεί, θα έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν ταπαιδιά και τα
γνωρίσουν το όμορφο αυτό άθλημα του
καράτε!

Οιπροπονητές του συλλόγουΤσιλιγγε-
ριδουΜαρία,ΜανουσαρίδουΕυαγγελίακαι
ΤριανταφυλλίδηςΜάριος,καθώςκαιτοΣυμ-
βούλιο,σαςκαλούνόλουςστιςδυογιορτές,
για ένα χαρούμενο κλείσιμο της χρονιάς
πουπέρασε!

ΧάλκινομετάλλιοοΑΟΡΓΒέροιας
στουςτελικούςαγώνεςΚεντρικής

καιΒόρειαςΕλλάδας
Ασημένιο μετάλλιο ο Μαρία Παυλίδου στο Στεφάνι

Με δυο επιδείξεις καράτε 
κλείνει τη χρονιά ο ΓΑΣ Βέροιας 

«Ερμής»

ΣτοπλευρότηςΡωσίαςοΙβάνΣαββίδης
ΟΙβάνΣαββίδηςστηρίζειτηνπροσπάθειατηςεθνικήςΡωσίαςστατελικάτουΠαγκοσμίου

Κυπέλλουκαισεδηλώσειςπουέκανεστηνεφημερίδα«Ιζβέτσια»έφερεωςπαράδειγματην
γυναικείαεθνικήχάντμπολτηςΡωσίας.ΟΙβάνΣαββίδηςστηρίζειτηνπροσπάθειατηςεθνικής
ομάδαςτηςΡωσίαςστατελικάτουΠαγκοσμίουΚυπέλλουκαισεδηλώσειςπουέκανεστην
εφημερίδα«Ιζβέτσια»έφερεωςπαράδειγματηνγυναικείαεθνικήομάδαςτηςΡωσίαςστοχά-
ντμπολ.ΟισχυρόςάνδραςτουΠΑΟΚ,ΙβάνΣαββίδηςείναιφαντηςδιοργανώτριαςΡωσίαςσε
αυτότοΜουντιάλ.«ΝομίζωότιπρέπειναπιστέψουμεστηνεθνικήΡωσίας.Σεκρίσιμεςστιγ-
μές,δίνουμεπάντατο100%.Πιστεύωότιθαπροκριθούμεαπότηνφάσητωνομίλωνκαιμετά
ότιείναινασυμβεί,θασυμβεί.Ανπαρακολουθήσατεπροσεκτικάτογυναικείοχάντμπολστους
ΟλυμπιακούςΑγώνεςτουΡίο,τακορίτσιαπήραντηνπρώτηνίκηκαιστησυνέχειασυνέχισαν
στονίδιορυθμό,μέχριτηνκατάκτησητουχρυσούμεταλλίου.Νομίζωότιμετονίδιοτρόποθα
δουλέψουνκαιοιποδοσφαιριστέςμας»,δήλωσεο ΙβάνΣαββίδης.Οπρόεδρος τουΠΑΟΚ
δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τοΜουντιάλ και τηνΚυριακήπιθανόταταθαβρίσκεταιστον
αγώνατηςΒραζιλία-ΕλβετίαπουθαγίνειστοΡοστόφ,τηνέδρατουστηνΡωσία.



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 

Όλοι οι έλληνες πο-
λίτες αυτές τι μέρες δέ-
χονται συνεχείς  προ-
κλήσεις για την ονομα-
σία του κρατικού μορ-
φώματος των Σκοπίων 
και  αντικρουόμενες 

απόψεις από της Ελλάδος για την αλήθεια . Η κυβέρ-
νηση υποστηρίζει ότι υπηρετεί και επιδιώκει με τις δι-
πλωματικές κινήσεις της την καλύτερη λύση για το ε-
θνικό με το όνομα των Σκοπιανών  και την ειρήνη της 
περιοχής των Βαλκανίων. Δε γνωρίζω τη διακρατική 
γλώσσα της οποίας άλλωστε  το περιεχόμενο δεν 
γίνεται γνωστό και τους κανόνες που διέπουν τη Δι-
πλωματία. Αυτό απαιτεί ειδικές σπουδές και γνώσεις. 
Ωστόσο η γνώση και η εμπειρία της ζωής  βοηθούν 
τους ανθρώπους στη διαμόρφωση κάποιας γνώμης 
γύρω από τα κοινά. Πολλές φορές είμαστε δύσπιστοί 
για την αξιοπιστία των λόγων των πολιτικών μας. Έ-
τσι μου δημιουργήθηκαν μερικές απορίες τις οποίες 
θέλω να μοιραστώ με τους αναγνώστες μου. 

 Πρώτο. Το θέμα του αυτοπροσδιορισμού ενός 
λαού είναι δικαίωμά του. Όταν όμως ο αυτοπροσδι-
ορισμός αυτός  εμπίπτει στα ιστορικά και πολιτιστικά 
ζητήματα της άλλης χώρας τότε δημιουργούνται 
σύγχυση και προστριβές. Έγκαιρα πρέπει και οι 
πλευρές πρέπει να επιλύονται οι διαφορές τους με 
το διάλογο και της διπλωματικής οδού. Θεωρώ ότι 
η ελληνική πλευρά δεν επιλαμβάνεται αμέσως και 
δίνει χρόνο στον αντίπαλο να δημιουργήσει τετελε-
σμένα γεγονότα που ύστερα δύσκολα ανατρέπονται. 
Τόσα χρόνια η διπλωματία μας βαδίζει στα τυφλά 
και στην παράλογη απαίτηση των Σκοπίων να σφε-
τεριστούν μαζί με το όνομα της Ελληνικής, από 
αρχαιοτάτων χρόνων Μακεδονίας, είχε την άποψη 
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα . Έτσι έδωσαν χώρο 
στους πολιτικούς σχεδιασμούς εκείνων 
που υπηρετούν στρατηγικής  σημασίας 
συμφέροντα να κάνουν τη δουλειά τους 
ανενόχλητοι. Επέτρεψαν την προπαγάνδα 
της πλαστογράφησης της ιστορίας από 
τους γείτονες μας και να δημιουργήσουν 
φιλικά ερείσματα στο εξωτερικό. Όταν κά-
ποια στιγμή η απειλή της προγονικής μας 
κληρονομιάς  πωλείται στα περίπτερα οι 
πολιτικοί μας έσπευσαν να διορθώσουν 
τα πράγματα. Αλλά και τότε ήταν ανάξιοι 
να διαχειριστούν υψηλού επιπέδου εθνικά 
και κυριαρχικά θέματα της πατρίδας μας. 
Καταναλώθηκε σε ατέρμονες συζητήσεις 
και αναρίθμητες δαπάνες του δημοσίου 
χρήματος. Έφτασαν στο σημείο να πα-
ραχωρούν το όνομα της αιματοβαμμένης 
Μακεδονίας στους Σλάβους, τους Αλβα-
νούς (που είναι η πλειοψηφία τους) και 
τους Βουλγάρους. Δεν γνωρίζουν ότι με το 
όνομα προσφέρεις στους άλλους έναμεγά-
λο  μέρος της πατρίδας μας. Το θέμα είναι 
περισσότερο ιστορικό και στη συνέχεια 
διπλωματικό. Θεωρώ ότι θα ήταν προτι-
μότερο πρώτα να αναλάβουν δράση οι 
ιστορικές μας προσωπικότητες.

    Στο πρώτο ραντεβού μεταξύ τους οι 
δυο πλευρές  να σχηματίσουν δυο επιστη-
μονικές επιτροπές. Η πολιτική μας ηγεσία 
στη συνάντηση αυτού του ραντεβού να 
συνοδεύεται  α-
πό μία επιτροπή 
με κάποιους επι-
στήμονες :έναν 
ιστορικό χωρίς 
κομματικό μαν-
δύα ,έναν γλωσ-
σ ο λ ό γ ο ( π . χ . 
τον  αξ ιόλογο 
γλωσσολόγο της 
εποχής μας κα-
θηγητή κ. Μπα-
μπινώτη) , ένα 
καθηγητή του 
Διεθνούς Δικαίου 
και τη διπλωμα-
τική υπηρεσία. Ο 
Έλληνας  πρω-
θυπουργός της 
χώρας θα μπο-
ρούσε να ζητή-
σει  από τους 

γείτονές μας να κάνουν και αυτοί το ίδιο σε ένα 
επιστημονικό Συνέδριο των δύο χωρών σε ουδέτερη 
χώρα  με τη διαιτησία του ΟΗΕ δια του εκπροσώπου 
του,( όχι τον σημερινό ανθέλληνα Νίμιτς). Οι δυο 
επιστημονικές επιτροπές θα συζητήσουν παρου-
σία των εκπροσώπων των δυο κυβερνήσεων. Το 
αποτέλεσμα θα κληθούν  οι διπλωμάτες μας και η 
πολιτική ηγεσία να κρίνει το αποτέλεσμα και με αυτό 
να διαπραγματευτεί. Τότε θα ήταν γνήσιο το αποτέ-
λεσμα και θα γινόταν αποδεκτό από τους δυο λαούς. 
Τότε  θα αποκαλύπτονταν  ότι η διαφορά μας είναι 
ιστορική μεταξύ της Ελλάδος και τους απογόνων των 
Σλάβων. Δεν είναι επιβάλλεται σε μας  να αποδείξου-
με  στους λαούς του ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες  
και ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σφετεριστεί την 
πνευματική μας περιουσία.  

Είναι αδιανόητο ένας πολιτικός που το επάγγελμά 
του ήταν γιατρός, ηθοποιός και ποδοσφαιριστής να 
έχει επιστημονική γνώση της ιστορίας των κατοίκων 
της χώρας αυτής, τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους 
και την ταυτότητά τους. Αυτά όλα μας τα εξήγησαν 
αυτές τις ημέρες ειδικοί τα οποία έπρεπε να τα λά-
βουν σοβαρά υπόψη τους  ο Πρωθυπουργός και 
ο υπουργός εξωτερικών Και κάτι ακόμα. Αδυνατώ 
να αποδεχτώ τη διάθεση και τη μεσολάβηση τόσων 
ισχυρών κρατών της Ευρώπης και της Αμερικής να 
δεχτούμε την πρόταση του συμβιβασμού και μετά 
να μας συγχαίρουν. Δεν μπορώ και να κατανοήσω 
την αποστολή του ΝΑΤΟ. Αυτό είχε ιδρύθηκε μετά 
το διαχωρισμό της Ευρώπης σε δύο στρατόπεδα 
ως αντίπαλο δέος του Συμφώνου της Βαρσοβίας. 
Εκείνο αμέσως μετά την κατάρρευση του πύργου 
του Σοσιαλισμού της Σοβιετικής Ένωσης διαλύθηκε. 
Ποιος είναι ο αντίπαλος για τον οποίο πρέπει εμείς 
να πληρώνουμε χρήματα  για τη λειτουργία του και 
να ανεχόμαστε από την άλλη πλευρά τις λαϊκίστικες  
κορώνες  και τις απειλές της Τουρκίας? Που είναι το 
ΝΑΤΟ να επιβάλλει την τάξη.      Ήρθε η εποχή της 
επιτακτικής ανάγκης να φωνάξουμε όλοι οι Έλληνες 
και να εργαστούμε για αυτό: ΑΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕ-
ΤΗΣ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ Η ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
«ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Ο «ΛΑΟΣ» και το Φροντιστήριο «ΟΜΙΛΟΣ» 
κοντά στον μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” - Μ. Αλεξάνδρου 38 - 

Τηλ. 23310 21.021, 29.435
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
κάθε φορά που πληκτρο-

λογώ, έχω σκοπό λόγω της 
μεγάλης μάζας που διαθέτω, 
να καλύψω ολόκληρη σελίδα, 
αλλά δυστυχώς ποτέ δεν το 
καταφέρνω. Ίσως σήμερα.

Με λίγα λόγια, σου λέω φίλε 
μου, ότι σήμερα θα πούμε αρκετά. 

Κάτσε αναπαυτικά στον 
καναπέ σου, απόλαυσε το 
καφεδάκι και την γκρίνια την 
πρωινή και «μίλα» με τον χο-
ντρούλη σου! 

Μιλώντας πριν από χρόνια 
με κάποιο γεράκο, μου είχε 
τονίσει. 

Νεαρούλη, πρόσεξε, διότι 
ο καιρός έχει γυρίσματα και 
πολλές φορές εκεί που φτύ-
νουμε αναγκαζόμαστε να γλεί-
φουμε!

Καταλάβατε Παοκτσάκια! 
Τόσο καιρό «χλευάζατε» 

τους νότιους και η καταστροφή 
της χώρας είναι ο νότος και …, 
τα πράγματα αλλάξανε και τώ-
ρα γίνατε και εσείς νότιοι. 

Όλη η χώρα ένας ατελείω-
τος νότος!

Αυτά συμβαίνουν όταν ψη-
φίζουμε οπαδικά και όχι ορθο-
λογικά, πατριωτικά. 

Στην προκειμένη περίπτω-
ση (το ίδιο συμβαίνει και αλ-
λού), εμφανιστήκανε κάποιοι 
τυχαίοι, καθηγητές του τίποτα 
νομίζω, πουλήσανε οπαδιλίκι, 
και ΠΑΟΚ ολέ και ΠΑΟΚ Θεέ, 
τους έστειλες στη Βουλή και 
υποστηρίζουνε ότι και προ-
σάρτηση της Μακεδονίας στα 
Σκόπια να ζητήσει ο Αλέξης, 
εγώ ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω!

Και από την άλλη πλευρά 
υπάρχει ο Κυριάκος,  ο οποί-
ος κατέθεσε πρόταση γάμου, 
συγνώμη πρόταση μομφής, η 
οποία όμως θα καταλήξει ξανά 
στον γάμο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον 
βατραχάνθρωπο. Ο υπουργός 
καταδρομέας αντί για σφαίρες 
θα εισάγει τόνους σανό, για να 
μας ταίσει. 

Υποστηρίζει ότι η κυβέρνη-
ση είναι μεν εθνικά επιζήμια, 
αλλά από την άλλη, εάν δεν 
την στηρίξει, δεν θα έχει το 
δικαίωμα να φορά την παραλ-
λαγή ως υπουργός, αλλά μόνο 
ως καρναβάλι!

Θα μου πείτε και τι έπρεπε 
να κάνει ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης.

Απλά πράγματα, θα ζητή-
σει τις παραιτήσεις βουλευτών 
από τη Β. Ελλάδα, για να αρ-
χίσει να αποκτά ενδιαφέρον το 
παιχνίδι!

Αυτή είναι πρόταση του 
στρατηγού Φράγκου, θα υπο-
στηρίξετε κάποιοι.

Δεν πειράζει, να την υιοθε-
τήσετε και εσείς, για το καλό 
της Μακεδονίας.

Μα οι στρατηγοί δεν έχουν 
δικαίωμα να προτείνουν, θα 
πείτε, μην ξεχνάτε ότι είστε 
«δημοκράτες», θα σας θυμί-
σω!

Και επειδή ακόμα το αλ-
τσχάιμερ δεν έφθασε στο τελι-
κό στάδιο, θυμήθηκα ότι όταν 
εκλέχθηκε ο κ. Μητσοτάκης, 
δίπλα του είχε κάποιον πρώην 
βουλευτή Κερκύρας, που πα-
λαιότερα είχε υποστηρίξει ότι 
το θέμα της Μακεδονίας είναι 
μία μπούρδα, μία χαμένη υπό-
θεση! Να μην ξεχνιόμαστε!

Φίλοι μου, τα χρόνια περνά-
νε, οι καιροί αλλάζουνε, κάποιοι 

όμως εξακολουθούν να παραμέ-
νουν αεριτζήδες, χαβαλετζήδες!

Μία φορά και ένα καιρό έ-
πρεπε να λυθεί το θέμα της 
παιδείας, μαζευτήκανε στα 
σχολεία, τα καταλάβανε (ουά-
ου!) οι πρωτοπόροι μαθητές, 
μπουζουκάκι, χορταράκι, γκο-
μενάκι και ελάτε όλοι να συ-
ζητήσουμε για τα προβλήματα 
της παιδείας και να προτείνου-
με τη λύση τους.

Το ίδιο και σήμερα. 
Το σκηνικό δεν έχει αλλάξει 

και πολύ. 
Αντί για χορταράκι, χασισά-

κι διότι είναι ιατρικό φάρμακο, 
για φαγητό γεμιστά με ρύζι, 
κρασί από το δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης, και ελάτε να λύσου-
με το θέμα των Σκοπίων, που 
εμποδίζει την ανάπτυξη της 
Μακεδονίας!

Ακούστηκε στο ελληνικό 
κοινοβούλιο ότι, δεν υπάρχει 
πιθανότητα για την ανάπτυξη 
της Βόρειας Ελλάδας χωρίς 
φιλικές σχέσεις με την γείτο-
να» επισήμανε, «το ξέρουν 
όλοι αυτό, στο κόκκαλό τους, 
ότι δεν θα είχαν κλείσει τόσες 
επιχειρήσεις και δεν θα υπήρ-
χαν τόσα κόκκινα δάνεια αν ό-
λα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε 
αυτό το πρόβλημα».

Τελικά μήπως η χρήση δεν 
είναι μόνο ιατρική, λέω εγώ 
τώρα.

Θα πρέπει να παίρνει κά-
ποιος πολύ μεγάλη δόση χόρ-
του, λαχανικών δηλαδή, για να 
πιστεύει ότι τα εθνικά θέματα, 
η εξωτερική πολιτική, μπορούν 
να επιλυθούν, παίζοντας τάβλι, 
με φραπέ και καλαμάκι!

Η εξωτερική πολιτική είναι 
καθαρά «παιχνίδι» γεωπολιτι-
κής και απαιτεί σκακιστικές κι-
νήσεις και όχι πέταμα ζαριών!

Θα πρέπει να είσαι υπερ-
βολικά ηλίθιος για να μην βλέ-
πεις ότι γίνεται προσπάθεια 
επαναχάραξης του παγκόσμι-
ου χάρτη με κύριο άξονα τις 
«μειονότητες».

Θα πρέπει να είσαι υπερ-
βολικά ανόητος, για να μην 
παρατηρείς ότι το περιβάλλον 
στα Βαλκάνια είναι «εύθραυ-
στο», ελαστικό και ότι τα διά-
φορα πολυεθνικά κατασκευά-
σματα θα είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο να επιβιώσουν, εάν δεν 
υπάρχει εθνική ταυτότητα και 
κοινή εθνική συνείδηση.

Ξεχάσαμε τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας;

Θα πρέπει να είσαι παντε-
λώς «αφελής», εάν παραβλέ-
πεις την επιθυμία ξένων κύ-
κλων για δημιουργία ανεξάρτη-
του κράτους Μακεδονίας!

Ναι, υπάρχουν τρία γεωγρα-
φικά τμήματα στο χώρο της Μα-
κεδονίας, που κάποιοι θέλουν 
να τα ενώσουν σε ένα, για αυτό 
άλλωστε και τόσα χρόνια επιμέ-
νουν στην δική μας συναίνεση, 
στη δική μας υπογραφή!

Ενώ όμως γεωγραφικά τα 
τμήματα είναι τρία (του Πιρίν, 
του Αιγαίου, του Βαρδάρη), ο 
πολιτισμός είναι ένας, ελλη-
νικός, η ιστορία είναι μία, ελ-
ληνική!

Για αυτό και οι προσπά-
θειες των κομιτατζήδων, δεν 
επέτυχαν τη νόθευση, μέχρι να 
ξυπνήσει το κράτος των Αθη-
νών, από το λήθαργο!

Έχετε καταλάβει προδοτάκια, 
τι θα συμβεί εάν δημιουργηθεί 
ανεξάρτητο κράτος Μακεδονικό;

Αυτόματα η Θράκη θα 
χαθεί, αφού δεν θα υπάρχει 
καμία επικοινωνία με την  Ελ-
λάδα και θα ανοίξουν και οι 
ορέξεις της μεγάλης Αλβανίας 
για την Ήπειρο.

Τα πράγματα γίνονται πολύ 
απλά, εάν ανοίξουν οι πόρτες.

Για αυτό στη σύνοδο αρ-

χηγών είχε επικρατήσει η ρε-
αλιστική σκέψη, για να απο-
φύγουμε μελλοντικές περιπέ-
τειες επιβάλλεται η ελληνική 
πλευρά να μην αποδεχτεί το 
όνομα Μακεδονία είτε κάποιο 
παράγωγό τoυ, γιατί θα είναι 
ολέθριο λάθος. 

Το όνομα είναι το όχημα 
του αλυτρωτισμού, έλεγε ο α-
είμνηστος Α. Παπανδρέου και 
ενώ μέχρι τώρα το όχημά τους 
ήταν ένας γάιδαρος, εσύ Αλέ-
ξη, αποφάσισες ότι το όχημά 
τους θα γίνει φεράρι!

Και κατά τα άλλα, δεν έ-
χετε το δικαίωμα να μας λέτε 
προδότες!

Και εσύ δεν έχεις το δικαί-
ωμα, να αποφασίζεις για το 
μέλλον των επόμενων γενιών, 
ούτε καν η κυβέρνηση, ούτε το 
κοινοβούλιο, ούτε ο Πάκης!

Μόνο ο ελεύθερος, κυρίαρ-
χος λαός.

Και οι προδοτικές πονηριές 
του τύπου « είναι δυνατόν να 
κάνουμε εμείς δημοψήφισμα 
για το πώς θα λέγεται μία άλλη 
χώρα;», δεν ισχύουν όταν, η 
άλλη χώρα θέλει κάτι δικό μου!

Η χώρα δεν είναι το τσιφλί-
κι σου, δεν είναι το παιχνιδάκι 
σου, εάν επιθυμείς να είσαι 
δημοκράτης και όχι καθεστω-
τικός.

Εάν θέλετε να παίξετε, τα 
μπρατσάκια σας, τα κουβαδάκια 
σας και σε άλλη παραλία, δίπλα!

Αυτό που έχετε καταφέρει 
είναι,  αυτό που θα ισχύσει με-
τά την εφαρμογή της συμφω-
νίας θα έχει την σφραγίδα της 
Ελλάδος, ενώ μέχρι τώρα δεν 
την είχε.

Τελικά είστε γίγαντες της 
διαπραγμάτευσης, αφού κατα-
φέρατε να επιβάλλεται το όνο-
μα Βόρεια Μακεδονία. 

Ήταν πολύ δύσκολο να 
το ανακαλύψουν αυτό το ό-
νομα και να το αποδεχτούν 
οι προηγούμενες ελληνικές 
κυβερνήσεις.

Θερμά συγχαρητήρια!
Ναι αλλά θα αλλάξουν το 

σύνταγμά τους;
Και από πότε ένα ανε-

ξάρτητο κράτος δεν έχει το 
απόλυτο δικαίωμα να φτιά-
χνει, αλλά και να αναθεωρεί 
τον συνταγματικό του χάρτη 
σύμφωνα με τα εθνικά του 
συμφέροντα;

Θέλω να σας πω ανόη-
τοι, ότι το σύνταγμα είναι δι-
κό τους και θα το αλλάζουν 
κατά το δοκούν, εκτός εάν 
πιστεύετε, ότι και η δική μας 
συνταγματική αναθεώρηση, 
πρέπει να επιβληθεί από 
τους άλλους, τους «εχθρούς» 
σας, ΝΑΤΟ και Ε.Ε και να 
μας τι γράψουν κιόλας, γιατί 
όχι, όπως και με τα μνημόνια!

Δεν θα κουραστώ να 
πληκτρολογώ, ότι εφόσον α-
ποδεχτούμε ότι υπάρχει μα-
κεδονικό έθνος-κράτος, και 
μακεδονική γλώσσα και αυτά 
τα έχει η Βόρεια Μακεδονία, 
τότε η ελληνική και μόνη α-
ληθινή Μακεδονία, υποβαθ-
μίζεται σε μία απλή ονομασία 
μιας διοικητικής περιφέρει-
ας, μιας χώρας, που κάποια 
στιγμή θα ψάξει να βρει το 
ταίρι της, τη βόρεια!

Ή μήπως πιστεύει κανείς, 
ότι με την σημερινή κυβέρνη-
ση και την πολιτική της, θα 
θυμούνται τα παιδιά μας και 
τα εγγόνια μας, ότι υπήρχε 
αρχαία Μακεδονία!

Ούτε καν σε ανάμνηση!
Άλλωστε και τα αρχαία 

ελληνικά πρέπει να θεωρη-
θούν «νεκρή γλώσσα» και 
να μην διδάσκονται, διότι ό-
πως υποστηρίζουν κάποιοι 
«φωστήρες» του πνεύματος, 
πρόκειται για ταξικό μάθημα!

Μπουλούκο είσαι υπερβο-
λικός, κοίτα το παρόν, και άσε 
το μέλλον στις καφετζούδες!

Δεν θα είχα φίλοι μου κανέ-
να πρόβλημα να το κάνω, εάν 
το φλιτζάνι είχε προβλέψει, ότι 
μετά από 100 χρόνια περίπου, 
θα αμφισβητούσε ο πρόεδρος 
της Τουρκίας, τη συνθήκη της 
Λωζάνης (υπεγράφη το 1923!).

Και άντε τους ονόμασες 
με το έτσι θέλω και τα θέλω 
των ξένων, Βόρεια Μακεδονία, 
γιατί στα χαρτιά τους δεν θα 
ονομάζονται βόρειομακεδόνες, 
αλλά μακεδόνας - … απευθύ-
νομαι σε ηλίθιους!

Μπορεί να είμαστε δυστυ-
χείς που μας διοικούνε ανί-
κανοι, είμαστε όμως ευτυχείς 
που όταν η πατρίδα πριν από 
χρόνια χρειάστηκε ανθρώπους 
να επιλέξουν ανάμεσα στο 
δρόμο των προδοτών ή στο 
δρόμο των ηρώων, διαλέξανε 
τον τελευταίο.

Τι πιστεύετε ανθρωπάκια, ο 
Παύλος μας, ήταν τόσο ηλίθιος 
που δεν γνώριζε ότι θα σκοτωθεί.

Πιστεύετε δηλαδή, ότι ο 
Παύλος, είπε ξεκινώ με 10 
Μακεδονομάχους και θα ελευ-
θερώσω τη Μακεδονία; Τον εί-
χατε για τόσο ανόητο ή μήπως 
νομίζετε ότι πίστευε ότι είναι 
Θεός!

Γήινος σας και εμάς ήταν, 
αλλά οι γονείς του, αν και γεν-
νήθηκε στη Μασσαλία, απο-
φασίσανε να έλθουν Ελλάδα, 
για να του δοθεί η ελληνική 
παιδεία με βάση την οποία ο 
Παύλος αποφάσισε ότι ήταν 
πολυτιμότερο να αφήσει στην 
οικογένειά του ένα έντιμο και 
ηρωικό όνομα, ως διαθήκη.

Είχε όλες τις προυποθέ-
σεις να τους αφήσει περιου-
σία, χρήματα, οφσόρ, μετοχές, 

ομόλογα, αποφάσισε όμως να 
μας βγάλει από την ψοφιοσύ-
νη μας, από τη μιζέρια μας.

Ο Παύλος Μελάς, ο δικός 
μας Παύλος, ήταν αστός και 
αυτό προφανώς ενοχλεί, τους 
πάντες, και τους δεν και τους 
μεν.

Οι μεν γιατί είχε αστική 
καταγωγή, ήταν μέρος τους 
συστήματος δηλαδή και τους 
δεν, γιατί ο Παύλος Μελάς ου-
δέποτε συμβιβάστηκε με την ι-
δέα της ανοδικής στρατιωτικής 
καριέρας και των κοινωνικών 
δημοσίων σχέσεων των σα-
λονιών της αστικής ελιτίστικης 
Αθήνας, αλλά προτίμησε την 
ξεβόλεψη από την μεγαλοαστι-
κή του ζωή και τα αγαπημένα 
του πρόσωπα και επέλεξε να 
πέσει υπέρ πίστεως και πατρί-
δος, υπέρ βωμών και εστιών.

Τόσο απλά!
Σε μία επιστολή που είχε 

γράψει ο ήρωας, προς τη σύ-
ζυγό του Ναταλία, μεταξύ άλ-
λων τόνιζε:

«θέλω και πρέπει να μεί-
νω εδώ, αλλά ο πολυτάραχος 
και σχεδόν άγριος βίος μου με 
κάμει να νοσταλγώ τον ήσυχον 
και γλυκύν οικογενειακόν βί-
ον»  και συνέχιζε ο αθάνατος 
Παύλος: «αισθάνομαι ότι θυ-
σιάζομαι, αλλά τουλάχιστον θα 
κατορθώσω τίποτα»;

Για αυτό καλοπροαίρετε φί-
λε μου σε καλώ να προβλημα-
τιστείς και: 

απάντησε κατόρθωσε τί-
ποτα!

ΥΓ. 
πάλι δεν κατάφερα να γε-

μίσω τη σελίδα, για αυτό πα-
ρακαλώ τους υπεύθυνους της 
σύνταξης να βάλουν μία ολό-
σωμη φωτογραφία μου!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΑΠΑΝΤΗΣΕ, ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΤΙΠΟΤΑ!

Είναι στιγμές ο δρόμος της ζωής από-
τομα αλλάζει,η ώρα της καμπής η δύσκολη  
πρσπάθεια, το κράτημα του δρόμοι.

Πλοκάμια τεντωμένααπλώνουνεοδρό-
μοι, ξεγελούν,παραπλανάνε ,παρασύ-
ρουν,βγάζουν αλλού,ο γυρισμός στα ίσια 
δύσκολος,μια πάλη.

Τον ίσιο δρόμο βάδιζε για χρόνια ,γυρ-
νώντας πίσω έβλεπε τα περασμένα ,μα στην 
καμπή πίσω δεν ήταν τίποτα δικό του .

Ετσι που στράβωνε ο δρόμος στρα-
βώνανε τα όνειρα ,παίρνανε άλλο σχήμα 

οι ελπίδες,μπροστά το άγνωστο καραδοκούσε,απειλή.
Ετούτη η καμπή εκράτησε πολύ,επήγαινε ν’αλλάξει τη ζωή του ,για 

μια στιγμή ένιωσε νέος πάλι,ποθητός,ήταν ωραία.
Η πάλη της αδράνειας με τη φυγόκεντρο τράβαγε να τον βγάλει από 

την ίσια τη γραμμή να τον πετάξει,μεγάλη η αντίσταση μα δεν το πίστευε 
κανείς.

Το κράτησε όσο γινόταν τούτο το συναίσθημα όμως ο δρόμος έπρεπε 
να σιάξει , αλλιώς δε θάφτανε ποτέ σ’εκείνο τον προορισμό που είχε τάξει..

Είπε θα την ξεχνούσε την καμπή,τις λύπες,τις χαρές θα ξεπερνούσε,-
δεν ήταν εύκολο και πώς να το αντέξει.

Αν έμενε ακόμα στην καμπή; Αν δε γυρνούσε στην ισιάδα;.
Δρόμοι πολλοί στριφογυρνούσαν με τα χρόνια,θάρρευε είχε κορεστεί-

,μα η καρδιά και το κορμί αλλιώς λογούσαν.
Εγινε η καμπή μια αφορμή  να καταλάβει πόσο αλλάζουνε οι άνθρωποι 

ημέρες δύσκολες σαν έρθουν και τα χτυπήματα πιο δυνατά, πολλά.
Και γίνονται μικροί σαν τιποτένιοι,να πιάνουν τόπο ίσα που φτάνει το 

κορμί το μαραμένο προέκταση καμμιά,τέντωμα της ψυχής που προσπαθεί 
να φτάσει,μένει σταματημένο στου δρόμου τα μισά,και περιμένει.

Τι να περίμενε αναρωτιόταν δεν ήτανε αυτός ν’αλλάξει τη ζωή,μονάχα 
τη δικιά του μπόραγε να κουρελιάσει.

Πίστευε στην επιλογή του ,περήφανος καμάρωνε αυτό που είχε πλάσει,ό-
μως τα χρόνια τα καλά ξεφτίσαν ,σα να μην είχανε ποτέ υπάρξει,βρέθηκε 
ν’αποχαιρετά όποια δημιουργία του θαρρούσε βράχος θα στεκόταν…

Σκληρή η τιμωρία για κάτι που δεν έκανε,είχανε πληγωθεί κι οι δυό,με το 
δικό του τρόπο ο καθένας,η μια γιατί σταμάτησε,η άλλη γιατί τ’άφησε στη μέση.

Ανέμηδες φυσήξαν καταιγίδες σηκώνανε ψηλά όλο το βιός του,χάνονταν 
όλα σκορπίζαν δω κι εκεί,κι αυτός να προσπαθεί να συμμαζεύει μια ζωή..

Η μουσική τον πέρναγε από τη μια στην άλλη αθόρυβα,φωνές γιορ-
τής δεν ακουγόνταν το βλέμμα σέρνοταν αβέβαιο,και όταν έφτανε δεν 
ήτανε εκείνη η χαρά που γνώρισε,ένας αναπαμός μονάχα.

Κρέμονταν οι στιγμές σταγόνες αγωνίας από τα μάτια τρέχαν,όχι δεν 
ήτανε δειλός,φοβόταν όμως τη νύχτα μες τη σκοτεινιά ,σαν έχανε το δρό-
μο,πάλευε να σταθεί να πάει πάρα πέρα.

Κοβόταν η ανάσα του,τσιμπιόταν κι ακόμα προσπαθούσε μ΄ένα και-
νούργιο πόνο,τον πρώτο να ξεχάσει.

Ηξερε θάρθει μια στιγμή θα κάτσει κάπου να ξεκουραστεί και θα ση-
μάνει η δικιά του η καμπάνα τον αποχωρισμό λαλώντας.

Εκείνο που φοβόταν πιο πολύ ήταν ο αποχωρισμός ετούτος ο απόλυ-
τος,που μόνιμα θα τον σκεπάσει,έτσι απλά δε θα υπάρχει άλλο πια.

Οι καυτερές εκείνες συναντήσεις μείνανε σκόρπιες στον αέρα ,σύννε-
φα μαύρα τον ήλιο να  σκεπάζουν στη μοναξιά κουκουλωμένος έσπρω-
χνε κάθε μέρα .

Κι όμως τις μέρες τις αγάπαγε πολύ,τις γύρευε ναρθούν,τέτοια χαρά 
κάθε ξημέρωμα κερνούσε,τόσες που γίνανε οι δυσκολίες..

Δεν μπόραγε το χρόνο να κρατήσει,έφευγε ίσα που τον προλάβαινε 
ακολουθώντας,όλος εκείνος ο καιρός που πήγαινε μπροστά δεν τούφερε 
ούτε κι αυτός το λύτρωμα που αποζητούσε,

Έμενε στριμωγμένος στη γωνιά κι ήταν η ίδια η ζωή που προσπερ-
νούσε,τα πρόσωπα διαβατικά σημάδευαν το πέρασμα μονάχα,έμενε να 
μετρά τις αποστάσεις,όλο και πιο μεγάλες του φαινόνταν,κι ας ήταν μόνο 
λίγα βήματα μακρυά.

Ετούτη η καμπή,νάταν η τελευταία; Δεν άφηνε καθόλου τόπο,όσο κι 
αν προσπαθούσε, φορώντας το πικρό χαμόγελό του ξεκινούσε.

Ελεγε κάτι θα βρεθεί να τον αλλάξει,μα χανόντουσαν και τα τραγού-
δια που αντηχούσαν μέσα του από τα περασμένα,χρόνια πριν.

Είναι ωραίο νάχεις τέτοιες αναμνήσεις μουσικές,δεν τις καλείς,μονά-
χες τους σε φτάνουν,προσπαθούν να σε σηκώσουνε ξανά,να περπατή-
σεις ,ορθός ακόμα μια φορά.

Είναι στιγμές ο δρόμος της ζωής απότομα αλλάζει,την ώρα της κα-
μπής τη δύσκολη,παλεύεις να ξεφύγεις,ως πότε άραγε θα πετυχαίνεις;…

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Καμπή

Νάουσα: Α΄ παρ. Καρανάτσιου 4                 Βέροια: Λουτρού 1  
                                                           & Μητροπόλεως
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ΟιΟμάδες «Ορίζοντες»& «ΠρώτηΠράξη» (παι-
διάΛυκείου) τουΤμήματοςΘεατρικήςΥποδομής του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιαςπαρουσιάζουν  τηνπαράσταση
«Electra», κείμενο βασισμένο στo αρχαίο κείμενο
«Ηλέκτρα»τουΕυριπίδη,σεσκηνοθεσία τουΠέτρου
Μαλιάρα.ΗπαράστασηθαδοθείτηνΚυριακή17Ιου-
νίου2018στις 9.00μ.μ.στοΧώροΤεχνώνμε γενική
είσοδο3€.

«Πώς κάνεις 31 νέους να ενδιαφερθούν για έναν
τόσο σπουδαίο κείμενο, όπως αυτό της Ηλέκτρας
τουΕυριπίδη;Πώς καταφέρνεις να βγαίνει ο ποιη-

τικός αυτός λόγος από τα στόματά τους, αληθινός;
Τουςεμπλέκεις, είναιφέτοςηδικήμουαπάντηση!Η
Ηλέκτρα, μια νέα έφηβη επαναστάτρια, οργισμένη
με τημητέρα της, μεσύμμαχο τοναδερφό τηςΟρέ-
στη,παίρνει εκδίκηση για τοθάνατο τουπατέρα της
Αγαμέμνονα, δολοφονώντας τηνΚλυταιμνήστρα και
τονΑίγισθο, τουςδύουπαίτιουςγια τοχαμότου.Για
πoιο λόγο οργίζεστε εσείς και τι είναι αυτό,που θα
σας έκανε να επαναστατήσετεσήμερα, ήτανοιπρο-
βληματισμοί,που έθεσασταπαιδιά. Στησκηνή του
ΧώρουΤεχνών,στις17Ιουνίου,υπότουςrockήχους
τωνAC-DC,τωνBlackSabbath,τωνDoorsκαιάλ-
λων,σεένασκηνικό,πουθυμίζειβουλκανιζατέρ,τα
παιδιάξετυλίγουνμιααρχαίατραγωδία,σύγχρονα,
αποφασιστικά, με εφηβική τρέλα και επαναστατική
διάθεση!Οργισμένανιάτακιαυτά,σαντηνΗλέκτρα
καιτονΟρέστη».Αυτόσημειώνειοσκηνοθέτηςγια
τηνπαράστασηπου είναι βασισμένη στo αρχαίο
κείμενο«Ηλέκτρα»τουΕυριπίδη.

Συντελεστές
Σκηνοθεσία:ΠέτροςΜαλιάρας
Σκηνογραφία(σχεδιασμός&κατασκευή)/Κατα-

σκευήΜάσκας/Ενδυματολογία:  ΓεωργάκηΧαρά,
ΓεωργόπουλοςΔημήτρης,ΌσσαΜαρία,Τσιριγώτη
Σοφία

Επιμέλειαμάσκας:ΟικονομίδηςΔαμιανός
ΜουσικήΕπιμέλεια/Ηχοληψία:ΑλέξανδροςΚα-

ροτσέρης
ΤεχνικόςΣκηνής:ΓιάννηςΚοντός
Φωτογραφία:ΤάσοςΘώμογλου
Φωτισμοί:ΓιάννηςΔουλγερίδης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα

Γρηγοριάδου
Τουςρόλουςερμηνεύουν(αλφαβητικά):Αλεξίου

Γιώργος,ΑντάραΕιρήνη,ΒασιλοπούλουΔήμητρα,
ΓάτουΜαρία, ΓκιλιοπούλουΜαρία, Εμμανουήλ
Ελένη, ΙορδανίδουΔήμητρα, Καϊσερλή Ιωάννα,
Καλαμπαλίκα Ελευθερία, Κατσικάρη Ιουλία, Κου-
τρουμάνηΕλένη,ΚρομύδαΧάιδω,Κυριάκου ζωή,
ΛαναρήΆννα-Μαρία,Μανιοπούλου Εύη,Μούζη
Μαρίζα,ΜπάτσιουΈλλη,ΜπένουΧριστίνα,Μπε-
ρίσαΑλεξία,ΠαπαδόπουλοςΗλίας,Παπαευθυμίου
Ζωή,ΠέρογλουΜαρία,ΠρατσουλάκηΑθηνά,Ρά-
πτηΑλεξάνδρα,ΡέππαςΔιονύσης,Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος,ΤεκίδηςΧρήστος,ΤσανακτσίδηςΧρήστος,
ΤσίληΕλένη,ΧαρπαντίδουΆντρια,ΨαρράςΓιάννης.

ΤοΔΗΠΕΘΕ εκφράζει ιδιαίτερα ευχαριστήρια για
την παραχώρηση των σκηνικών αντικειμένων και
άλλωνστους:

•Ελαστικά:ΚατροτζανάκηςΚωνσταντίνος
•Motomaniaccenter:ΔημήτρηςΜητριτώνης
•Ιδιωτικό ΚΤΕΟΖερβός Σπύρος: για την παρα-

χώρησηαυτοκινήτουγιατιςμετακινήσειςτηςομάδας
σκηνογράφων–ενδυματολόγων

•ΔήμητραΣταματίου καιΚίκαΖαχαριάδουγια την
προετοιμασία και εκπαίδευση τωνπαιδιώνστην εμ-
ψύχωσητωνμασκών

•ΒασίληΣισμανίδη,ΑχιλλέαΤότσκα, ΓιάννηΚαρ-
τασάκη,ΣτάθηΚυριακίδη και ΓιάννηΣτεργίου για τη
διάθεσητωνμηχανώντους
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό18-6-2018 μέχρι24-6-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία
Σάββατο 16-6-2018

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

08:00-14:30ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11
(κάτωαπότααστικά)23310-23023

08:00-14:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

14:30-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

19:00-01:00+διαν.ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝ-
ΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-
71601

Κυριακή 17-6-2018
08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.

ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

14:30-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2623310-24123

19:00-01:00+διαν.ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ8223310-67530

Δευτέρα 18-6-2018
14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝ-

ΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931
14:30-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594
19:00-01:00+διαν.ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ2823310-25130

Την Κυριακή 17 Ιουνίου στο «Χώρο Τεχνών»
«ELECTRA»απότιςΟμάδες«Ορίζοντες»
και«ΠρώτηΠράξη»τουΔΗΠΕΘΕΒέροιας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πω-
λείται κατοικία 75

τ .μ.  σε ο ικόπεδο

300 τ.μ. Τιμή ευκαι- ρίας 26.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-
διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στην

οδό Κεντρικής της

Βέροιας, δίπλα στο

Επιμελητήριο, μεπα-

τάρι30τ.μ.,αυτόνομη

θέρμανση και θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι
20 στρεμμάτων, πο-

τιστικό, ΣΑΑΚΒέροι-

ας, περιοχή Νησίου.

Τηλ.:6976688462&

2331065745.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι3.500τ.μ.μεελιές

στον κόμβοΒέροιας.

Τιμή 11.500 ευρώ.

Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5στρ., στοΛουτρό

Ημαθίας,ποτιστικό,σε

καλή τιμή. Τηλ.: 6974

525454.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε
Σταυρό καιΜακροχώριονΗμαθίας.Το
πρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστηνπεριοχή
«Σοφολιό»εμβαδού14.750τ.μ.,αρδευτικό
και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»
εμβαδού9.750τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίεςκοΠαύλοτηλ.6932-425818.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα4ουορόφου,95 τ.μ. ρετιρέ,παντα-
χώθενελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπρο-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή.Τηλ.: 6944
764477&2331027796.

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

ΣκιώνηΧαλ-
κ ιδ ικής  ε -
νοικιάζονται
διαμερίσματα
70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC με
40,00 ευρώ

τηνημέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμεζονέτες70τ.μ.
2ΔΣΚWCεξοπλισμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματααπό45τ.μ.έως70
τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.
Πληρ. τηλ.:6944644220,6983204389&23740
71607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση Fast-Food
επί της οδούΕληάς
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6945013461.

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ενοι-
κιάζεταιδιαμέρισμαγια
κατοικία, 1οςόροφος,
νέακατασκευή,μετρία
υπνοδωμάτια, 2μπά-
νια, σαλοτραπεζαρία,
κουζίνα, συναγερμό,
ατομικήθέρμανσηκαι
προσιτή τιμή. Πληρ.
τηλ.:6945598215.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ,Γεωργιανοί
πωλείταιοικόπεδο2στρ.,

σεπολύωραίαπεριοχή,

μόνο42.000ευρώ.Υπάρ-

χειπερίφραξημετοίχοστο

μισό,ωραίαθέα,άφθονο

πόσιμονερόκαιευφορότατο

έδαφος.Τηλ.:6934662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέρι-

σμα65τ.μ.,στοκέντρο

τηςΒέροιας,Πάροδος

Μ.Καρακωστή1,στον

α΄όροφο,σαλόνι,κου-

ζίνα,W.C.μεμπάνιο,

δωμάτιο, χωλ-διάδρο-

μος, μπαλκόνι. Τηλ.:

6976688462&23310

65745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικι-
άζεταιγκαρσονιέρα55

τ.μ.,επιπλωμένη,πολυ-

τελούς κατασκευήςσε

οικογενειακήοικοδομή,

2οςόρ.,1ΔΣΛΚ,W.C.,

αποθήκη,αποθήκηστο

υπόγειο,μεγάλαμπαλ-

κόνια, θέα.Τηλ.: 6992

760556&6974142507,

ελεύθεροαπό1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,
ενοικιάζεται κατάστη-

μα 100 τ.μ. με υπό-

γειο με W.C. Τηλ.:

6974238098.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
γραφείο 20 τ.μ.,Μη-

τροπόλεως & Λου-

τρού 1, 3ος όροφος.

Τηλ.:6972913703.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
γιαεργασίαστοψητο-

πωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».

Τηλ.: 6984472747κ.

Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Λογι-
στής/Λογίστρια με

τουλάχιστον 5ετή

προϋπηρεσία σε δι-

πλογραφικάβιβλίακαι

μεκατηγορίαάδειαςΑ

ήΒαπόΒιομηχανικήΕ-

πιχείρησηστηΝάουσα.

Αποστολή στο e-mail:

anatamark@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-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 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

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,τιμή29.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφείουσε εξαιρετική κατάστασηκαι
τιμή(4γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθήκες,4συρ-
ταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλες
απλές,όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.
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σερβιτόρα γιαπρωινή-α-

πογευματινή εργασία σε

καφενειο-σπορτκαφέ,στην

Περικλέους11στηΒέροια,

περιοχήπαλαιάςΜητρόπο-

λης.Τηλ.:2331505125.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗζητείταιάνδρας
ή γυναίκα ηλικίας 25-40

ετών για να εργαστείως

υπάλληλος γραφείου.

Προϋποθέσεις (μεταφορι-

κόμέσο,Αγγλικά, χρήση

υπολογιστή). Ώρες επι-

κοινωνίαςΔευτέρα-Παρα-

σκευή από 19.00-21.00.

Τηλ. επικοινωνίας: 6984

646358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
σαλάτες σε ταβέρνα για

μόνιμη εργασία. Τηλ.:

6979808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ στην Πατρίδα για

απογευματινή εργασία.

Τηλ.:6972501695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρου-
σίαστοςπωλητής/τρια για

εταιρεία παραγωγής αυ-

τοκόλλητων ετικετώνστην

περιοχή τηςΝάουσας.Α-

παραίτηταπροσόνταπρο-

ϋπηρεσία στις πωλήσεις

και δίπλωμα οδήγησης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

6976019547.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής
σε εταιρεία εμπορίας τρο-

φίμων με εμπειρία στην

πώληση τροφίμων (πχ

αλλαντικά, αλοιφές, τυρο-

κομικά κ.α.) στοHO.RE.

CA,στουςνομούςΗμαθί-

ας,ΠέλλαςκαιΠιερίας.Α-

ποστολήβιογραφικώνστο

email sta-afoi@otenet.gr

καιστοfax2331022166.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπιαΓη
μεέδρατηνΑλεξάνδρειαα-

ναζητάγιατουποκατάστημα

τηςστοΔιαβατογεοπονοή

τεχνολογογεοπονογιαεργα-

σίαμεεμπειρίαστηνδιαχεί-

ρισηαγροτικώνπροϊόντων

καιτηνσυντήρησητουςσε

ψυγεία.Τηλ:2331041499.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλα

με όρεξη, υπομονή και

αγάπη, αναλαμβάνει τη

φύλαξη και τη δημιουργι-

κήαπασχόληση τωνπαι-

διών σας καθώς και την

ανάπτυξητωνδεξιοτήτων

τους. Τηλ. επικοινωνίας:

6973674030.

ΕΜΠΕΙΡΗ βρεφονηπι-
αγωγός αναλαμβάνει την

φύλαξη παιδιών και τη

δημιουργικήαπασχόλησή

τους.Τηλ.: 6987180655.

Τιμέςπροσιτές.

ΚΥΡΙΑ  προσφέρε ι
εργασ ία  καθαρ ισμού

σπιτιών καθώς φροντί-

δα μικρών παιδιών και

ηλικιωμένων.Τηλ.: 6984

095883.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105286ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεταιμι-

κρήκαιανακαινισμένηγκαρσονιέρα30τ.μ.,
Studio , ένας ενιαίοςχώρος , 3οςόροφος
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμεθω-
ρακισμένηπόρτα εισόδου, μια ντουλάπα,
καινούργιακουφώματαμεδιπλάτζάμια,σε
πολύκαλόσημείοτουκέντρου.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιομόνο150€.

Κωδ.24475ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Γκαρσονιέρα
33τ.μ., επιπλωμένηκομπλέκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές ,κατασκευή1975,1υ/δ,1ος
όροφος,ανακαινισμένηκαικαλοδιατηρημένη
,έχειατομικήθέρμανσημεηλεκτρ.σώματα
,ενοίκιο150€.

κωδ: 105770 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα
34 τ.μ., καθ.2χώροι , 1οςόροφος ,βλέ-
πειμπροστά ,ηθέρμανσημεκλιματιστικό
inverter,μίσθωμα130€.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια . Είναι κατασκευασμένη το 1970
και διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός,
έχειπολύμεγάληβεράντακαιεξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ. -Τιμή:140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντουλά-
πα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα190€.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονοκου-
ζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμικήθέα
,σευπεράριστηκατάσταση,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλειακαιζεστασιά,άριστηςαρ-
χιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,κέντρο
απόκεντρο,μόνο210€.Πληροφορίεςαπο-
κλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικόενοίκιο
στα210€.

Κωδ: 24268 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας80τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1971και

διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,Κου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστή-
ρα,Τιμή:170€.Διαθέσιμοάμεσα.

Κωδ24481ΠΑΠΑΓΟΥ,Οροφοδιαμέ-
ρισμα85 τ.μ., κατασκευή1988,2υ/δ,2ος
όροφος,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα
στονκάμπο,μετζάκι,ανακαινισμένοάριστα
καιάψογασυντηρημένο,διαθέτεικαινούργια
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
αποθήκηκαιμίαπολύμεγάληβεράντα,χω-
ρίςανελκυστήρα,χωρίςκοινόχρηστακαιτο
ενοίκιο του250€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα, και
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1982
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά , είναι διαμπερές ,
φωτεινόκαιέχειμίααποθήκηεντός,χωρίς
ασανσέρκαιμεμηδενικάκοινόχρηστα.Μί-
σθωμα180€.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρακαινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:280€.

Κωδ: 24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας
105 τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υ-
πνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,Κουφώματα
Αλουμινίου,ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,
Σκαλιάεισόδου-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια  ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας

(υπάρχεικαμινάδα), επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαι ηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€. ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22752ΩΡΟΛΟΙ,σεπερίοπτηθέ-

σηκαιμε εξαιρετικήπροβολήενοικιάζονται
γραφεία , μεμονωμένααλλάκαιπερισσό-
τερααπόέναέωςκαι12τεμάχια ,από29
τ.μ.,έως36τ.μ.τοκαθένα,στονίδιοόροφο
κατάλληλογια κάθε επαγγελματικήχρήση
, κατασκευή1969,  2οςόροφος,διάθεση
ανάληψηςανακαίνισηςαπότηνπλευράτων
ιδιοκτητώνδυνατή,μίσθωμαανάλογαμετις
ανάγκεςχώρωντουμισθωτή.

Κωδ:14745ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας80 τ.μ.στον
3οόροφο,αποτελείταιαπό τρεις γραφεια-
κούςχώρους καθώςκαι ένανμεγάλοχώ-
ροαναμονής,διαθέτειατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικά , απεριόριστηθέα, κουφώμα-
ταΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,θωρακισμένη
πόρταεισόδου ,μεέναμπάνιο,ανελκυστή-
ρα,σκαλιά εισόδου.Βρίσκεταισεπολύα-
ξιόλογο κτήριο,στην καρδιά του κέντρου,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις.Μπορεί
ναδιατεθείκαιεπιπλωμένο,μεμίσθωμαπο-
λύλογικόμόνο380€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρο-
μοτηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη
213τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανε-
ξάρτητους ,φωτεινούςσε εξαιρετικά καλή
κατάστασημε2WCκαιασανσέρ ,μηνιαίο
μίσθωμα700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.12860ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιΚατά-

στημα ισόγειο25τ.μ. ,ανακαινισμένο,κοντά
σταΚΤΕΛμεδικό τουWC.Σεπολύκαλή
κατάσταση,μεμίσθωμαμόνο180€.Δυνατό-

τητασυνένωσηςκαιμεδιπλανόΚατάστημα
+24τ.μ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟ-
ΔΕΙΞΗμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας68 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,
καιWC.Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαι-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρί-
να,οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλή
τιμή:350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22772ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Κατάστημα
ισόγειο85τ.μ.,κατασκευή2005,μεανεξάρ-
τητηθέρμανση, εξαιρετικήςπροβολής  και
μεδικότουαύλιοχώρο ,κατάλληλοκαιγια
υγειονομικούενδιαφέροντος,ενοίκιο250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995καιδιαθέτει θέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια, καιανελκυστήρα, έχει επίσηςπάρ-
κινγκπυλωτής  ,αποθήκημέσακαιηλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμή:50.000€.

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας105 τ.μ.
μικτάκαι78 τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2/υ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμέ-
νο το 1995, έχειΚουφώματαΑλουμινίου,
Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη 4 τ.μ.,
Διπλά τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα -Τιμή:
35.000€.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφομεμονα-
δικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010και

διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.Τα
ΚουφώματατουΣυνθετικά, εξοπλισμένομε
ΠόρταΘωρακισμένηασφαλείας,Ανελκυστή-
ρα,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,Τζάκι,Σίτες,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικής επιφάνειας120 τ.μ.σε2
επίπεδα .Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο, έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.
Έχεικήπο ,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:210.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

κότηταΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας200
τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Εί-
ναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:1114 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουκαιΑνελκυστήρα -
Τιμή:25.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ,πωλείταιΚατάστημα65τ.μ.

Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι τουλει-
τουργικοί,σεπρονομιακή τοποθεσία , κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,μεμεγάλη
βιτρίνα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο30.000€,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:13265-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΑγρο-

τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας6000τ.μ.Τιμή:
65.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
17.000τ.μ.,ενιαίοκαιπάνωσεάσφαλτομε
δένδρα6 ετώνκαισεπλήρηπαραγωγή ,
τώραμόνο34.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές
,σεαπίστευταχαμηλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιοικό-
πεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικόμεσ/δ0,8
κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή50.000€.

Κωδ: 12823 -Τρίλοφοσεπολύ καλό
σημείοΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας1520τ.μ.Τιμή:20.000€

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

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου ,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστην επέκταση τουσχεδίουκαι
μάλισταστο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύο
οικοδομικά τετράγωναεξαιρετικόγια επέν-
δυση,ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνω
σεάσφαλτο , τιμήόλοαπό85.000€, τώρα
μόνο18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:23273 ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηκομμωτηρίουσεΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας50τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Τιμή:10.000€.Πωλείταικαι
ξεχωριστάοεξοπλισμόςαλλάταείδημαζί.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:12815 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο

1.300τ.μ.,προνομιούχοτρίφατσοοικόπεδο,
γίνεταικαιδύοοικόπεδαάρτιαοικοδομήσιμα
,σετιμήμοναδικήςευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεση από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
πολύσπάνιαευκαιρία,8.000€.

Κωδ: 13482 -ΛευκόπετραΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφά-
νειας200τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, 3Μπάνια
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα, Κουφώματα Συνθετικά,
Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έ-
πιπλα,Σίτες,Διπλάτζάμια,Προαύλιο,BBQ
-Τιμή:79.000€.

Κωδ:13564-ΚοντάσταΚΤΕΛενοικιά-
ζεταισπάνιο ,γωνιακόκαιεξαιρετικήςπρο-
βολής κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας60
τ.μ.στο ισόγειο.Αποτελείται από1 ενιαίο
χώρομεπολύμεγάληβιτρίνα και μεδικό
του WC.Πρόκειταιγια έναπολύαξιόλογο
ακίνητοπουαπευθύνεταιμόνοσεσοβαρό
μισθωτήκαιμετιμήενοικίουστα500€αρχι-
κήκαιτελική.

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζητάεποχικόπροσωπι-
κόγιατιςανάγκεςτηςπαραγωγήςτουεπόμενουεξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτεςκαιεργάτριεςγιατοτμήμαπαραγωγής
•Χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων(κλαρκ),
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς,ηλεκτρολόγους),
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Ηαίτησηθαπρέπει νασυνοδεύεται απόαπλήφωτο-
γραφία μεγέθους ταυτότητας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2333027800,email:info@almifoods.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία «ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ»
ανακοινώνει ότι θέλει να
προσλάβει άμεσα για το
εργοστάσιότης:

α)ΑπόφοιτοςΟικονομικούΤμήματος
β)εποχιακόπροσωπικό
γ)γεωπόνους
δ)χειριστέςκλαρκκαιβοηθούςχειριστέςκλαρκ
Οιενδιαφερόμενοιθαπρέπειναπροσκομίσουνταπα-

ρακάτωδικαιολογητικά(σεφωτοτυπία):
1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.ΒΕΒΑΙΩΣΗΑ.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α.
4.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙ.Κ.Α.
5.ΑΡΙΘΜΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΙΒΑΝΤΡΑΠΕΖΑΣ
6.Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένωνσε εργοστάσια

υγειονομικούενδιαφέροντος.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.:Ασφαλιστι-

κήενημερότηταΟ.Γ.Α.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Τηλ.:2331039388,e-mail:karanikolas.antonios@gmail.com

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522
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ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώ-

σειςκαικηπουρικήςζητάα-

νάλογη εργασία.Τηλ.: 6974

599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη καιπεριποίησηηλι-

κιωμένων σε 24ωρη βάση.

Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε

άριστη κατάσταση σε εκ-

πληκτική τιμή: -Τραπεζαρία

με έξι (6) καρέκλες, από

ξύλο οξιάς, χρώμα κερα-

σι, τιμή 260 ευρώ. -Τριθέ-

σιος και διθέσιος καναπές

χώμα μωβ τμή 150 ευρώ.

-Κρεβάτι μονό με το στρώ-

μα. Τιμή ευκαιρίας για όλα

400ευρώ.Πληρ.τηλ.:6973

777747.

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ30τ.μμεθεα,προσοψηςΕυκαιρία9000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΚΤΕΛεπιπλωμένοόμορφο2ΔΣΚΑυτ.Θ.χωριςκοιν.260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70500€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΝΕΙΟΤΙΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙΟΙΕΓΓΡΑΦΕΣΤΟΥ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗ-
ΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑΓΡΑΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100
ΤΜΗΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:ΜΠΑΡΑΚΟΥΑΛΕΚΑ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΖΗΤA
*ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΤΡΟΦΙΜΩΝ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟ
Ε-maila.barakou@aspis.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑγροτικός Συνεται-
ρισμός «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» με
έδρατοΔιαβατόΖΗΤΑγια
τις εγκαταστάσεις στο 7,5
χλμ. Βέροιας-Νάουσας,
οδηγό κλαρκ και οδηγό
φορτηγού με δίπλωμαΕ΄
κατηγορίας.Πληροφορίες
τηλέφωνα:2331044445&
6909202921.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασικής
ΦιλολογίαςτουΑριστοτελείουΠα-
νεπιστημίουΘεσσαλονίκης, με
εξειδίκευσηστηνΕιδικήΑγωγή,
παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασε
παιδιάΓυμνασίουκαιΛυκείοιυσε
ΑρχαίαΕλληνικά,Έκθεση,Λατι-
νικάκαιΝεοελληνικήΛογοτεχνία.
Πολύπροσιτέςτιμές.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Εργάτες-Εργάτριες για μόνιμη εργασία σε συσκευα-

στήριοφρούτωνστονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας (πρώηνΑ.Σ.
«ΗΔΗΜΗΤΡΑ»).Πληρ.τηλ.:2331051500.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μασέρ-φυσιοθεραπεύτριες για νεο-
λειτουργούνστούντιοΜασάζ-ΣπαστηΒέροια.Τηλ.:
6956483486.Βιογραφικόεπιθυμητό.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβα-

τάκι ΒΕΒΕ σε άσπρο

χρώμα,μεστρώμακαι

υφασματάκια προστα-

τευτικά, σχεδόν αχρη-

σιμοποίητο. Τιμή ευ-

καιρίας 150,00 ευρώ.

Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος

ζητάει κυρία με σκοπό

το γάμο, χωρίς υπο-

χρεώσεις. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος

χωρίς  υποχρεώσεις

ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή σχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ»ανακοι-
νώνει πως δέχεται αιτήσεις γιαπρόσληψη εποχιακούπρο-
σωπικούΕργάτες/Εργάτριες καιΧειριστέςΚλαρκ/Βοηθοί
ΧειριστέςΚλαρκσταγραφείατηςεταιρείας.

ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30με13:30

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑΗ΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ -ΑΔΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-AΔΕΙΑΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΓΙΑΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2)ΠΡΟΣΦΑΤΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΦΟΡΙΑΣΗ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗΣΑΦΜ
3)ΑΡΙΘΜΟΜΗΤΡΩΟΥΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ(ΙΚΑ)
4)ΑΜΚΑ
5)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΔΕΗ
6)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΚΙΝΗΤΗΣΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΉΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΥΝΔΡΟΜHΤΗΓΙΑΤΑΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΥΓΕΙΑΣ
8)ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖHΣ(1oςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΑσφαλισμένουςστονΟ.Γ.Α.:ΑσφαλιστικήΕνημερότηταΟΓΑ
ΧειριστέςΚλαρκ:ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρώπινουΔυναμικού
Τηλ.2331023774καΜαρκογιαννάκη
Φαξ:2331026974
Εmail:hr@aqf.gr

ΟΙΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝκοπέλαγιαγραμματειακή
υποστήριξη.Αποστολήβιογραφικών:

info@margaritopoulos.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.ΠρωτότυποΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας και μία

φωτοτυπία
2.Α.Φ.Μ.(σεφωτοτυπίατουεκκαθαριστικούτηςεφορίαςή

τηςβεβαίωσηςαπόδοσης)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίααπόατομικόλογαριασμό)
4.Α.Μ.Κ.Α.(σεφωτοτυπία)
5.ΕπικυρωμένοαντίγραφοΠιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσεεργοστά-

σιαυγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΑριθμόλογαριασμούΤράπεζαςΠειραιώς (εφόσον υπάρχει) μεπρώτο το

όνοματουεργαζόμενου(φωτοτυπίατηςσελίδαςπουαναγράφεταιολογαριασμός)
7.Αποδεικτικόδιεύθυνσηςκατοικίας(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑ
-ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήμηχανημάτωνέργουδεύτερηςειδικότητας
Πληροφορίεςστατηλέφωνα:2331023311,2331070663εσωτερικό141και123

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑζητάναπροσλάβει2άτομα.
α)Γυναίκαήάνδραυπεύθυνο/ηγιατοΤμήμαΠω-

λήσεων,κάτοχο/ηάδειαςοδήγησηςμεάνεσηλόγου.
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Προϋπηρεσίαθαληφθείυπ’όψιν.

β)Οδηγόμε δίπλωμαΓ΄ κατηγορίας και γνώσεις
χειριστούκλαρκαπό25 έως40 ετών.Προϋπηρεσία
θαληφθείυπ’όψιν.

Πληροφορίεςστοκιν.:6947021868



Σε κλίμα οξείας πόλωσης
 η συζήτηση για ΠΓΔΜ –

 Το Σάββατο μάχη κορυφής
Σε κλίμα οξείας πόλωσης εξελίσσεται 

από χθες στη Βουλή η συζήτηση της 
πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η 
Νέα Δημοκρατία για το θέμα της συμ-
φωνίας Τσίπρα – Ζάεφ.

Κατά τη διάρκεια της -μέχρι στιγμής- 
κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία 
στιγματίστηκε από τις παραλήρημα του 
βουλευτή Κωνσταντίνου Μπαρμπαρού-
ση, κυβέρνηση και αντιπολίτευση δια-
σταυρώνουν τα ξίφη τους, κλιμακώνο-
ντας την ένταση και ανεβάζοντας στα 
ύψη το πολιτικό θερμόμετρο.

Η σύγκρουση, πάντως, αναμένεται 
να κορυφωθεί σήμερα, όχι μόνο διότι 
Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσο-
τάκης θα «συγκρουστούν μετωπικά», 
αλλά επειδή κυκλοφορούν φήμες πως 
η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ρίξει στη 
μάχη της Ολομέλειας έως πρότινος χα-
ρακτηρισθέντα ως «απόρρητα» διπλω-
ματικά έγγραφα, ενισχύοντας με αυτό 
τον τρόπο, όπως υποστηρίζουν μέλη 
της, το οπλοστάσιό της έναντι της αντι-
πολίτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν α-
ποχαρακτηριστεί έγγραφα του ΥΠΕΞ 
που αφορούν διαπραγματεύσεις των 
προηγούμενων κυβερνήσεων για το ο-
νοματολογικό της γείτονος, τα οποία 
αναμένεται να κατατεθούν από τον υ-
πουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά.

Διαξιφισμοί 
Κοτζιά – Μπακογιάννη

Ενδεικτική του κλίματος οξείας πό-
λωσης ήταν η αντιπαράθεση που ση-
μειώθηκε μεταξύ του υπουργού Εξωτε-
ρικών, Νίκου Κοτζιά, και της υπουργού 
Εξωτερικών επί κυβερνήσεως Καρα-
μανλή, Ντόρας Μπακογιάννη.

«Παρακολουθώ τον υπουργό Εξω-
τερικών να περιφέρεται στα κανάλια και 
να απειλεί με δημοσιοποίηση απορρή-
των εγγράφων. Σας προκαλώ, λοιπόν, 
τώρα να τα καταθέσετε όλα στα πρακτι-
κά της Βουλής. Όλα όμως. Και μια και 
κάνετε τον κόπο, ας καταθέσετε και τους 
φακέλους των δικών σας συνομιλιών, 
κύριε υπουργέ. Εκτός κι αν έχετε κάτι να 
κρύψετε» είπε η κυρία Ντόρα Μπακο-
γιάννη κατά την διάρκεια της ομιλίας της 
στην Ολομέλεια της Βουλής.

Απαντώντας στην βουλευτή της ΝΔ, 
ο Νίκος Κοτζιάς δεν αναφέρθηκε στα ό-
σα περί εγγράφων είπε η κυρία Μπακο-
γιάννη, την οποία κάλεσε να πάρει πίσω 
όσα είπε ή να κάνει άρση της ασυλίας 
της στο Κοινοβούλιο».

Ο υπουργός Εξωτερικών, μάλιστα, 
επανήλθε και επεσήμανε ότι όταν έγινε 
υπουργός, η κ. Μπακογιάννη αμφισβη-
τούσε ότι είχε σπουδάσει. «Αυτές τις 
αθλιότητες λέει, αυτές τις προπαγάνδες 
λέει για να μειώσει τους ανθρώπους. 
Πρέπει να ντρέπεται» έσπευσε να προ-
σθέσει.

Αποχώρηση του ΚΚΕ
Στο μεταξύ, ο 

γενικός γραμματέας 
της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΚΚΕ, 
Δημήτρης  Κου -
τσούμπας, άσκη-
σε σκληρή κριτική 
στον πρωθυπουρ-
γό, ανακοινώνο-
ντας παράλληλα 
την αποχώρηση 
των βουλευτών του 
κόμματός του από 
τη συζήτηση.

«Το ΚΚΕ δεν θα 
δώσει άλλη νομιμο-
ποίηση σε αυτή τη 
διαδικασία, η Κ.Ο. 
δεν θα πάρει μέρος 
σε αυτή την παρω-
δία κοινοβουλευ-
τικής διαδικασίας, 
αποχωρούμε αυτή 
τη στιγμή» ανέφε-
ρε.

Μάλιστα, απευ-
θυνόμενος τόσο 
στην κυβέρνηση 
όσο και στην αξι-
ωματική αντιπολί-
τευση, επεσήμανε 
πως «τη δυσπιστία 

του λαού την έχετε, την τελική μομφή θα 
σας την δώσει ο λαός με τους αγώνες 
του».

Το ΚΙΝ.ΑΛ.
Σε αναζήτηση κοινής στάσης έναντι 

της συμφωνίας για το Σκοπιανό βρίσκε-
ται το Κίνημα Αλλαγής καθώς η πολύω-
ρη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλί-
ου του κατέληξε σε αδιέξοδο.

Η Φώφη Γεννηματά τοποθετήθηκε 
αρνητικά  έναντι της συμφωνίας: «Είναι 
κακή η συμφωνία» είπε σύμφωνα με 
πληροφορίες προς τα μέλη του Πολιτι-
κού Συμβουλίου, η Επικεφαλής του ΚΙ-
ΝΑΛ και ακολούθησε συζήτηση η οποία 
σε αρκετά της σημεία ήταν έντονη.

Υπέρ της πρότασης δυσπιστίας 
που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, αλ-
λά με ευθείες βολές κατά της Φώφης 
Γεννηματά τάσσεται το Ποτάμι. Όπως 
υποστηρίζει, όσον αφορά τη θέση του 
Κινήματος Αλλαγής για τη συμφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ για το Μα-
κεδονικό, μετά το πολιτικό 
συμβούλιο «οι πέντε καλού-
νται να ακολουθήσουν τη 
γραμμή του ενός».

«Απάντηση 
στο ασύλληπτο 

πολιτικό θράσος του 
Τσίπρα η πρόταση 

δυσπιστίας»
Από την πλευρά του, ο 

βουλευτής της Δημοκρατι-
κής Συμπαράταξης, Ευάγ-
γελος Βενιζέλος, άσκησε 
δριμεία κριτική στην κυ-
βέρνηση, τονίζοντας ότι η 
πρόταση δυσπιστίας έχει 
ως στόχο να ακυρώσει την 
επικοινωνιακή απάτη των 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

«Οι ΑΝΕΛ διαφωνούν με 
τη συμφωνία για το όνομα, 
αλλά στηρίζουν με πάθος 
την κυβέρνηση και προ-
σωπικά τον πρωθυπουργό 
που τη διαπραγματεύτηκε, 
τη συνομολόγησε και θα την 
υπογράψει, δεσμεύοντας τη 

χώρα άμεσα και προκαταβολικά, πολύ 
πριν η συμφωνία έρθει στη Βουλή για 
κύρωση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλωστε, κατά τον ίδιο, «η πρότα-
ση δυσπιστίας είναι η απάντηση στον 
κομπασμό και τον τυχοδιωκτισμό, είναι 
απάντηση στην ακύρωση κάθε πολιτι-
κής αρχής και αξίας μέσα από ένα αρι-
στεροδεξιό αμάλγαμα. Είναι απάντηση 
στο ασύλληπτο πολιτικό θράσος του κ. 
Τσίπρα».

Ποινική δίωξη για κακούργημα 
από την Εισαγγελία 
στον Μπαρμπαρούση

Ποινική δίωξη για προπαρασκευαστι-
κές πράξεις εσχάτης προδοσίας ασκή-
θηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών 
στον βουλευτή Κωνσταντίνο Μπαρμπα-
ρούση, έπειτα από όσα δήλωσε από το 
βήμα της Βουλής.

Νωρίτερα, ο Εισαγγελέας Πρωτοδι-
κών Γιώργος Καλούσης, που ανέλαβε 

την έρευνα για το περιστατικό με πα-
ραγγελία του αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου Ευ. Ζαχαρή, έλαβε καταθέσεις 
από τους πολιτικούς προϊσταμένους 
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Πάνο 
Καμμένο και Φώτη Κουβέλη.

Μιλώντας στην Ολομέλεια κατά την 
διάρκεια της συζήτησης επί της προ-
τάσεως μομφής για το Σκοπιανό, ο Κ. 
Μπαρμπαρούσης κάλεσε ευθέως την 
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων να κά-
νουν πραξικόπημα και να συλλάβουν 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτε-
ρικών, ώστε – όπως είπε – να σταματή-
σει «η προδοσία της Μακεδονίας».

Στον «χορό» συλλαλητηρίων
Την ίδια στιγμή, το Σάββατο το βρά-

δυ αναμένεται να κορυφωθούν οι συ-
γκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη συμ-
φωνία στο Σύνταγμα, με την «Επιτροπή 
Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακε-
δονίας» να καλεί σε «ανένδοτο αγώνα».

Παράλληλα, διαδήλωση προετοιμά-
ζεται και στις Πρέσπες όπου πιθανότατα 
την Κυριακή θα υπογραφεί η συμφωνία.

Οι αρχές ασφαλείας αναμένεται να 
λάβουν έκτακτα και αυστηρά μέτρα 
τάξης σε περίπτωση που καταφθάσουν 
γ ια  να παραστούν στην τελετή 
υπογραφής προσωπικότητες όπως ο 
γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτιέρες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς 
Στότενμπεργκ, η ύπατη εκπρόσωπος 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι 
κ.ά.
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Κορυφώνεται σήμερα στη Βουλή η “μάχη” 
των κομμάτων με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας 

της Ν.Δ. για την συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ
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