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Για την βαριά ασθενή 
βασίλισσα του βορρά 

  Φίλε αναγνώστη, ξέρεις πολύ καλά ότι η εφημερίδα 
μας από την ίδρυση της στάθηκε και στέκεται κοντά στον 
Αθλητισμό της Βέροιας  και γενικά του Ν. Ημαθίας.
  Είναι επίσης γνωστό ότι η ποδοσφαιρική ομάδα, η 
αγαπημένη μας βασίλισσα του βορρά που μας έκανε 
υπερήφανους τόσο με την παρουσία της για πολλά χρόνια 
στην μεγάλη κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου όσο 
και με τους πολλούς και ποιοτικούς παίκτες που ανέδειξε τα 
τελευταία χρόνια, με θητεία σε μεγάλες ομάδες, φορώντας 
ακόμη και την γαλανόλευκη φανέλα.
  Αυτή η ομάδα, τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στην «εντατική» 
και κινδυνεύει να εξαφανιστεί από τον ποδοσφαιρικό χάρτη 
της  Ελλάδας. 
  Το «καμπανάκι» κτύπησε εδώ και πολύ καιρό και οι 
περισσότεροι γνώριζαν για τον κατήφορο που έχει πάρει η 
ομάδα. Λίγοι όμως ήταν αυτοί, που βροντοφώναξαν στους 
υπεύθυνους , αλλά δεν εισακούστηκαν. 
  Από πέρσι το καλοκαίρι που η ΠΑΕ Βέροια υποβιβάστηκε 
στην Β’ Εθνική και την αλλαγή που προέκυψε στην 
Διοίκηση, τα πράγματα δεν ήταν καλά. 
  Η Ομάδα δεν μπόρεσε λόγv χρεών να πάρει αδειοδότηση 
και κανονικά έπρεπε να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. 
Όμως με απόφαση που πάρθηκε, όσες ομάδες δεν παίρνουν 
αδειοδότηση μπορούν να παραμείνουν στο πρωτάθλημα, 
κάνοντας όμως μεταγραφές παικτών μέχρι  23 ετών.
  Αυτό φυσικά είχε ως συνέπεια, η Βέροια να κάνει 
ένα ρόστερ 23-24 ταλαντούχων παικτών, αλλά με μικρή 
εμπειρία.
  Στις πρώτες αγωνιστικές με το φιλότιμο των παικτών και 
των προπονητών η ομάδα πήρε κάποιους βαθμούς και όλοι 
πίστευαν ότι μπορούσε να τα καταφέρει.
  Όμως αυτή η προσπάθεια δεν είχε την ανάλογη στήριξη από 
τον μεγαλομέτοχο και τον πρόεδρο της ΠΑΕ, με αποτέλεσμα 
τα χρέη να συσσωρεύονται, έως ότου φθάσαμε τις τελευταίες 
ημέρες τα χρέη να «πνίξουν» την ομάδα.
  Βρέθηκε ξαφνικά μία επιτροπή παλαιών παικτών και 
παραγόντων, που σε συνεννόηση με τα πραγματικά 
«αφεντικά» της ομάδας  ζήτησαν να πάρουν τις τύχες της 
Βέροιας στα χέρια τους, με σκοπό τη σωτηρία και την 
παραμονή της στην κατηγορία.
  Τα πράγματα ήταν και παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα, 
στις κρίσιμες κυρίως εποχές που περνάμε, και η όποια 
σωτηρία χρειάζεται πολλά χρήματα, που κανείς δεν είναι 
διατεθειμένος να δώσει.
  Κάποιοι έπαιξαν άσχημο παιχνίδι σε βάρος της ομάδας,  
γιατί ήταν άπειροι και δεν έκαναν σωστή διαχείριση.
  Σήμερα η κατάσταση,  φαίνεται να είναι μη αναστρέψιμη, 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων ανθρώπων που 
έχουν συνδέσει το όνομα τους με την ιστορική ομάδα. 
Ωστόσο, μπορεί να είναι συναισθηματικά δεμένοι δεν είναι 
όμως αυτοί που θα δώσουν την λύση στο μεγάλο πρόβλημα 
που είναι το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ.
  Άμεση λύση σωτηρίας στον ορίζοντα δεν βλέπουμε, αφού 
τα οικονομικά «βάρη» είναι τεράστια και μόνο ένας  πολύ 
μεγάλος επενδυτής θα μπορούσε να τα αναλάβει, αλλά κι 
αυτό τέτοιες εποχές φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο…Υπήρξε 
έντονη φημολογία τις τελευταίες εβδομάδες για συμφωνία 
και εκχώρηση των μετοχών, αλλά τελικά μείναμε στα ίδια. 
Πάντως η απειλή του υποβιβασμού σκιάζει την Βασίλισσα 
και σίγουρα αν συμβεί θα είναι μεγάλο πλήγμα και στίγμα 
για την ιστορία της. Ωστόσο, θα πρέπει να προβληματιστούμε 
μήπως η βαριά ασθενής βασίλισσα πρέπει να θεραπευθεί με 
δραστικά μέτρα και να μην χαροπαλεύει και ταλανίζεται…
Υπήρξαν πάντως εξίσου ιστορικές ομάδες που πήραν 
τον δρόμο των χαμηλών κατηγοριών, εξυγιάνθηκαν και 
ανέκαμψαν αποβάλλοντας κάθε είδους «βαρίδια» που 
δεν άφηναν την ομάδα να προχωρήσει. Εμείς σε κάθε 
περίπτωση θα είμαστε ανιδιοτελώς δίπλα στην ομάδα 
αρωγοί και συμπαραστάτες. 
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Καταργούντο…παλιόμοντέλο
μεεισοδηματικήπολιτική;

Με ευρείασυναίνεσηυπερψηφίστηκε  στηνΟλομέλεια τηςΒουλής τοσχέ-
διο νόμουγια τηνμετεξέλιξη τουΟΓΑσεΟργανισμόΠρονοιακώνΕπιδομάτων
καιΚοινωνικήςΑλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μεστόχο νααποτελέσει βραχίονα του
ΕθνικούΣυστήματοςΚοινωνικήςΑλληλεγγύης.ΟΟΠΕΚΑαποτελεί τονδεύτερο
πυλώνα τουΕθνικούΣυστήματοςΚοινωνικήςΑλληλεγγύης.Οπρώτος είναι ο
ΕθνικόςΜηχανισμόςμετα240ΚέντραΚοινότηταςστουςΔήμους,όπουόλοιοι
πολίτεςδίνονταςτονΑΦΜκαιτονΑΜΚΑτουςενημερώνονταιγιαταδικαιώματά
τουςσεεπιδόματα,παροχές,υπηρεσίεςκαιπρογράμματασεόλητηνΕλλάδα.Οι
δυοπυλώνεςδιασυνδέονταιμεταξύτουςμεενιαίογεωπληροφοριακόσύστημα.

Αξίζει ναμεταφέρουμε τοδελτίοΤύπουτουΥπουργείου τοοποίοαναφέρει
σχετικά:«Οκαινούργιοςφορέαςέρχεταιναοδηγήσειτονέοκράτοςπροστασίας
καιαλληλεγγύηςστηνψηφιακήεποχή,νακαταργήσειτηνταλαιπωρία,τηγρα-
φειοκρατία, την κομματική «προστασία», τιςπελατειακέςσχέσεις.Έρχεται να
καταπολεμήσειτονκοινωνικόαποκλεισμό,αποδίδονταςσεόλουςτουςΈλληνες
πολίτες τα δικαιώματά τους με αξιοπρέπεια.Πρόκειται για μια ιστορική τομή,
πουκλείνει τονκύκλο τουπαλαιούμοντέλου,στοοποίο είχεστηριχθείόλα τα
προηγούμεναχρόνια τοπρονοιακό κράτος, τομοντέλο τηςφιλανθρωπίας, το
ισχυρόκράτοςτηςΦρειδερίκης».Αλήθεια,στοκράτοςτηςεπιδοματικήςπολιτι-
κής,μιλάειηκυβέρνησηγια…παλαιάμοντέλα;

Εκλέγουν τους συνέδρους από την Ημαθία
Σεπροσυνεδριακές δια-

δικασίεςμπαίνειτο«Κίνημα
Αλλαγής» και στηνΗμαθία
και στις 4Μαρτίου εκλέγει
τους εκπροσώπους του
Νομού για τοσυνέδριο του
ΜαρτίουστηνΑθήνα.

Θα εκλεγούν 24 σύνε-
δροιενώκάποιοιθασυμμε-
τέχουναριστίνδην.

Στις 25 Φεβρουαρίου
θα γίνει η τοπικήσυνέλευ-
σηστην«Ελιά»καιμετάτις
Απόκριεςπιάνει δουλειά η
προσωρινή Συντονιστική
Επιτροπήπου αποτελείται
από τους: Κ.Ασλάνογλου
(ΠΑΣΟΚ),ΘωμάΛιόλο(Ποτάμι),ΛεωνίδαΑκριβόπουλο(ΔΗΜΑΡ),Χαρ.Γκιόνογλου,ΜιχάληΧασιώτη,ΘεόδωροΠα-
πακωνσταντίνου,ηοποίαθαοδηγήσειτιςεκλογικέςδιαδικασίεςμέχριτοτέλος.

Νεότεραγιατιςκάλπεςαπότηνερχόμενηεβδομάδα…

Αύξηση ορίων 
αλλά...

Στην αύξηση του ορίου
αναλήψεων από τα 1.800
ευρώ τον μήνα στα 2.300
ευρώ, προσανατολίζεται το
οικονομικό επιτελείο, χαλα-
ρώνοντας κατάτι τα κάπιταλ
κοντρόλ.

Τα όρια ανάληψηςαυξά-
νονται.Οι δυνατότητες του
κοινούμειώνονται...

Αντίσταση
κατοίκων

στηφαρμακευτική
κάνναβη

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στηνΕ-
πισκοπήΝάουσας στο ενδεχόμενο να
εγκατασταθεί στηνπεριοχήΡουντίνα μο-
νάδα καλλιέργειας και μεταποίησηςφαρ-
μακευτικής κάνναβης.Αντιδρώντες κά-
τοικοι τουχωριούδιατράνωσανπρινδυο
μέρες την αντίθεσή τους στο κοινοτικό
κατάστημα, ενώπαράλληλαοπρόεδρος
του χωριούπρόκειται να καταθέσειπρο-
σφυγή κατά της πρόσφατης απόφασης

τουδημοτικούσυμβουλίου.Μάλιστασεένδειξηδιαμαρτυρίαςτοχωριόδενπαρέλαβευλικάπουέστειλεοδήμοςγιανα
διοργανώσειταΚούλουματηνΚαθαράΔευτέρα!

Δύογιγάντια
τσαμπιά
σταφύλι!

Ένααπό τα ξεχωριστά γκρου-
πάκια καρναβαλιών στις πολλα-
πλέςφετινές εκδηλώσεις τηςαπο-
κριάς.Δυοπανέμορφακαιχαμογε-
λαστά... τσαμπιά σταφύλι, καλυμ-
μέναμεμοβμπαλόνια,ντόπιαπα-
ραγωγή παρακαλώ,... ξινόμαυρο
2004,όπωςμαςείπανμεκέφικαι
εμφανή γνώση του αντικειμένου.
Καλάκρασιά!
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Νεκρός σε 
τροχαίο 78χρονος 
λίγο έξω από το 

Μακροχώρι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το 
μεσημέρι της Παρασκευής στην παλιά εθνική οδό Βέροι-
ας-Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τη γέφυρα “66” στο Μακρο-
χώρι, στη διασταύρωση προς Nέα Νικομήδεια. Διερχόμε-
νο λεωφορείο χωρίς επιβάτες συγκρούστηκε πλαγιομετω-
πικά με αυτοκίνητο το οποίο εκείνη τη στιγμή έβγαινε στην 
παλιά εθνική από αγροτικό παράδρομο επιχειρώντας να 
στρίψει αριστερά, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό 
του 78χρονου οδηγού.

«’Εφυγε» ξαφνικά από κοντά μας 
ο δικός μας Κώστας Σταύρου

Σαν κεραυνός ήρθε το βράδυ της Πα-
ρασκευής γύρω στις  9.00 η είδηση της 
απώλειας ενός δικού μας ανθρώπου, από 
την οικογένεια του ΛΑΟΥ, του Κώστα Σταύ-
ρου σε ηλικία μόλις 59 ετών από ανακοπή. 
Ο Κώστας ήταν τυπογράφος του ΛΑΟΥ 
ανελλιπώς από το 1977 και μέχρι την συ-
νταξιοδότησή του πριν λίγα χρόνια, ενώ 
συνέχιζε με την τεράστια εμπειρία του να 
είναι κοντά μας με τις συμβουλές του. Μέ-
σα στην οικογένεια του ΛΑΟΥ γνώρισε και 
παντρεύτηκε την επίσης τότε εργαζόμενη 
Λουκία και απέκτησαν δυο καταπληκτικά 
παιδιά τον Αλέξη και την Δέσποινα. Πριν 
λίγα εικοσιτετράωρα τον συγχαρήκαμε γιατί 
έγινε παππούς από τον γιο του, που με πε-
ρηφάνια μας έδειχνε τις φωτογραφίες του 
εγγονιού του, ενώ ετοιμαζόταν παράλληλα 
σε λίγο διάστημα για τον γάμο της κόρης του. Άνθρωπος εργατικός, νοικο-
κύρης καταπληκτικός οικογενειάρχης και ιδανικός συνεργάτης. Η απώλεια 
του για όλους εμάς στο ΛΑΟ  είναι τεράστια, συλληπούμαστε και συμπαρι-
στεκόμαστε στην οικογένειά του.

Μέχρι χθες το βράδυ
Κανένα ίχνος του 85χρονου 

που εξαφανίστηκε από την Πέμπτη
-Ειδικά κλιμάκια χτενίζουν την περιοχή των Πιερίων ενώ οι έρευνες συνεχίζονται

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή πέραν 
του Αλιάκμονος στην Ημαθία, για τον εντοπισμό του 
85χρονού Βασίλη Κεφτέ από τη Βέροια, που εξαφανί-
στηκε δύο μέρες μετά την κηδεία (την περασμένη Τρί-
τη) της συζύγου του.

Το τελευταίο σημάδι ζωής το έδωσε ο ηλικιωμένος 
άνδρας το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όπου πήρε 
ταξί με το οποίο πήγε στην περιοχή της Ι. Μονής Μετα-
μορφώσεως στη Μουτσιάλη.

Έκτοτε η τύχη του αγνοείται, ενώ ισχυρές δυνάμεις 
επιχειρούν, από το απόγευμα της Πέμπτης που διαπι-
στώθηκε η εξαφάνισή του, χτενίζοντας κυριολεκτικά την 
περιοχή, τόσο στα ορεινά όσο και παραποτάμια (Αλιάκμονα). Η έρευνα, από το απόγευμα της Πέμπτης κράτησε όλη τη νύχτα, μέχρι τις 4.00 το πρωί της 
Παρασκευής και συνεχίστηκε χθες, από το ξημέρωμα μέχρι που έπεσε το φως της ημέρας. Η περιοχή είναι δύσκολη και δύσβατη και ερευνάται από πεζά 
τμήματα αλλά και βάρκες για κάποιο ίχνος στις όχθες του ποταμού.

Στην έρευνα συμμετέχουν κλιμάκια της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ με ειδικούς σκύλους, η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ημαθίας, εθε-
λοντικές οργανώσεις και ομάδες διάσωσης που δρουν στο Νομό, τοπικοί ΟΤΑ, ενώ αναμένονται σήμερα ενισχύσεις από Θεσ/νίκη με δύο ακόμα σκύλους.

Οι έρευνες περιλαμβάνουν την περιοχή των Πιερίων, πέριξ της Ι. Μονής Μουτσιάλης, μία μεγάλη ακτίνα του δρόμου Ριζωμάτων και της περιοχής με-
ταξύ Σφηκιάς και Ασωμάτων, καθώς και τις όχθες του Αλιάκμονα, όμως μέχρι χθες, αργά το απόγευμα, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος ή μαρτυρία που θα βοη-
θούσε στην έρευνα, η οποία συνεχίζεται και σήμερα.

Με πολύ κόσμο και πολιτικές παρουσίες 
η πίτα της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας

Ξεπέρασε και τις προσδοκίες των διοργανωτών ως 
προς την προσέλευση του κόσμου, η εκδήλωση της 
ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, για την κοπή της πίτας του 2018, 
που έγινε στην Αλεξάνδρεια, στο καφέ Τροκαντερό, το 
βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Κάτι που είχε να γίνει 
πάνω από 15 χρόνια, όπως ειπώθηκε.

Στην κοπή της πίτας, παραβρέθηκε ο Περιφερειάρ-
χης Απ. Τζιτζικώστας, βουλευτές της Ν.Δ. νυν και 
πρώην, (Χαλκίδης, Τσαβδαρίδης), ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ημαθίας, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας, δημοτικοί, 
περιφερειακοί σύμβουλοι, στελέχη του κόμματος και 
της ΝΟΔΕ Ημαθίας, πρώην πρόεδροι της ΟΝΝΕΔ, και 
φίλοι της Νέας Δημοκρατίας.

Χαιρετισμό απηύθυναν, ο πρόεδρος της Οργάνω-
σης Αλεξάνδρειας, ο βουλευτής Απ. Βεσυρόπουλος 
και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας. Ο κ. Αλέξανδρος 
Καλαϊτζίδης καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και 
κάλεσε στο βήμα τον κ. Τζιτζικώστα. Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και τα εθνικά θέματα και στη συνέ-
χεια έκοψαν την πίτα, για την καλή και νικηφόρο για τη Ν.Δ., χρονιά. Το φλουρί έπεσε στον δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη. 
Ακολούθησε η δεξίωση, με πολλά… πολιτικά πηγαδάκια, μετά σχολίων και απόψεων για την τοπική επικαιρότητα.

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Ημαθίας

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων και αμφισβήτησης 
εκτάσεων, κατόπιν καταβολής ειδικού τέλους

Αναρτήθηκε δημόσια, ο δασικός χάρτης της Ημαθίας που αφορά το 
σύνολο των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Βέροιας, 
Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

Μετά την ανάρτηση ξεκινάει η διαδικασία των αντιρρήσεων και εν-
στάσεων, η οποία θα διαρκέσει περίπου 3,5 μήνες για τους ντόπιους 
και λίγο περισσότερο για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Οι ενστάσεις αφορούν εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αυτών που 
αφισβητούν μία έκταση επί του δασικού χάρτη.

Σημειωτέον ότι για να καταθέσει κάποιος ένσταση πρέπει να πληρώ-
σει. Να καταβάλει δηλαδή υποχρεωτικά ένα ειδικό τέλος ανάλογο με το 
εμβαδόν που αμφισβητεί.

Η ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Ημαθίας
Συγκεκριμένα, για τη διαδικασία και του διαδικτυακού τόπου στον 

οποίο μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί, η Διεύθυνση 
Δασών Ημαθίας, έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάτω ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του συνόλου των 
Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Βέροιας, Νάουσας και 
Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας. Ο χάρτης βρίσκεται στον δικτυακό 
τόπο: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance Page.aspx της 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» Α.Ε.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να 
λαμβάνει γνώση στην αναφερόμενη παραπάνω ιστοσελίδα της “Ελληνι-
κό Κτηματολόγιο”, μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλο-
νται αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής 
των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 21 Φεβρουαρίου 
2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 5 Ιουνίου 2018ημέρα Τρίτη. Για τους 
κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία 

παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 21 Ιουνίου 2018 
ημέρα Δευτέρα. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην 
αμφισβήτηση τού χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον 
δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσω-
πα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι 
Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της 
αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώ-
δους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορι-

σμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έ-
κταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η 
προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό 
τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού 
χάρτη και τού τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στα 
Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), 
που λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00’ π.μ. μέχρι 
15.00’ μ.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων 
στις διευθύνσεις:

• Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Βέροιας
Ίωνος 2 (γραφεία Δ/νσης Δασών Ημαθίας), Βέροια
Τηλ: 2313309781 Σιδερής Δημήτριος, 2313309783 Στεργιανή Κου-

τσουγιάννη
• Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Νάουσας
Γ. Γεννηματά 22 (γραφεία Δασαρχείου Νάουσας), Νάουσα Τηλ.: 

2332025525 Πασχαλίδης Ανδρέας, Μπιτέρνας Δημήτριος
Λεπτομερής περιγραφή των Σ.Υ.Α.Χ.Δ. αναφέρεται στην με αριθμό 

69/8-2-2018 (ΑΔΑ: Ω2280Ρ1Υ-ΠΡ9) Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.
Με εντολή Συντονιστή

Ο Δ/ντης Δασών Ημαθίας
Νικόλαος Μέντης

Δασολόγος με Α’ βαθμό»
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Μια ιδιαίτερα σημαντι-
κή απόφαση αναφορικά με 
το αυτοδιοίκητο των Ιερών 
Μονών της Εκκλησίας της 
Ελλάδος εκδόθηκε από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας 
(ΣτΕ). Πρόκειται για την υπ’ 
αριθμ. ΣτΕ 463/2017 από-
φαση που έκρινε την αίτηση 
ακύρωσης που κατέθεσε η 

Ιερά Μονή που εδρεύει στην Λευκάδα εναντίον 
πράξεων που εξέδωσε ο οικείος Μητροπολίτης. 

Αρχικά το 1990 με πράξη του τότε Μητροπο-
λίτη διορίσθηκε στην ως άνω Ιερά Μονή τριμελές 
ηγουμενοσυμβούλιο με επικεφαλής – ηγούμενο 
τον εγκαταβιούντα στην Μονή αρχιμανδρίτη και 
μέλη 2 κληρικούς της Μητροπόλεως, για τον λόγο 
ότι ο τότε αριθμός των μελών της αδελφότητας της 
μονής ήταν μικρότερος των πέντε (5), όπως απαι-
τούν οι σχετικές νομικές διατάξεις.

Το έτος 2008 ο προαναφερθείς ηγούμενος γνω-
στοποίησε στο Μητροπολίτη με έγγραφό του την 
ύπαρξη εξαμελούς (τότε) αδελφότητος μοναχών 
και την πρόθεσή της να προχωρήσει στη σύνταξη 
εσωτερικού κανονισμού και ακολούθως στη διεξα-
γωγή εκλογών για την ανάδειξη αιρετών οργάνων 
διοίκησης της Μονής (ηγουμένου και μελών του 
ηγουμενοσυμβουλίου). Άλλωστε, από τα οριζό-
μενα στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις προ-
βλέπεται ότι όταν μια Μονή έχει πέντε (5) τουλάχι-
στον μοναχούς, οι οποίοι έχουν εκλογικό δικαίωμα 
ο ηγούμενος και τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου 
εκλέγονται από την αδελφότητα. 

Το αίτημα αυτό της Ιεράς Μονής δεν έτυχε 
θετικής ανταπόκρισης από τη Μητρόπολη. Το 
έτος 2010 υπέβαλλαν την παραίτησή τους από 
τις θέσεις των μελών του ηγουμενοσυμβουλίου οι 
κληρικοί της Μητροπόλεως που είχαν διορισθεί α-
πό το 1990. Ακολούθως, η αδελφότητα της Μονής 
αποφάσισε τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερο-
μηνίας για τη διενέργεια εκλογών για ανάδειξη του 
ηγουμένου και μελών του ηγουμενοσυμβουλίου 
και όρισε και δύο μέλη της αδελφότητας ως μέλη 
της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διε-
ξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, ζητώντας ταυ-
τόχρονα από τον Μητροπολίτη να ορίζει το τρίτο 
μέλος, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Μητροπολίτης απέρριψε το αίτημα της Ιεράς 
Μονής για ορισμό τρίτου μέλους της εφορευτικής 
επιτροπής και απηύθυνε την εντολή να απέχει η 
Μονή από κάθε ενέργεια για τη διεξαγωγή εκλο-
γών. Παρά ταύτα η αδελφότητα της Ιεράς Μονής 
προχώρησε στις 07.03.2010 στην εκλογή και η-
γούμενος εξελέγη ο μέχρι τότε ηγούμενος της 
Μονής και μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου δύο 
μοναχοί εγκαταβιούντες σε αυτήν. 

Κατόπιν αυτού ο Μητροπολίτης αρνήθηκε να 
προβεί στην κύρωση των εκλογών, με συνέπεια, 
όπως έκρινε το δικαστήριο να παραμένει σε εκ-
κρεμότητα η ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης 
της Ιεράς Μονής, μετά την νομοτύπως διεξαχθείσα 
εκλογική διαδικασία. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο μεσοδιάστημα 
από το 2010 έως και σήμερα και ενόψει της σε 
εκκρεμότητας ευρισκόμενης δικαστικής ακύρωσης 
των πράξεων του Μητροπολίτη η Μονή είχε ανα-
γκαστεί εκ των πραγμάτων να δεχτεί ενέργειες του 
Μητροπολίτη που διόριζε με δικές του αποφάσεις 
μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου αρνούμενος να 
αναγνωρίζει το αποτέλεσμα της εκλογής. Όμως, 
όπως έκρινε η ως άνω δικαστική απόφαση, η 
συμπεριφορά αυτή της Ιεράς Μονής, υπαγορεύ-
θηκε πρωτίστως από την ανάγκη να λειτουργήσει 
η διοίκησή της χωρίς προστριβές με την τοπική 
Εκκλησία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
συναχθεί βούληση της Μονής να αποδεχτεί τις 
προαναφερθείσες πράξεις του Μητροπολίτη. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η απόφαση κατέληξε 
στη δικανική κρίση ότι  αρνούμενος ο Μητροπολί-
της να εγκρίνει το αίτημα της Μονής για διεξαγωγή 
εκλογών και να ορίσει τρίτο μέλος εφορευτικής 
επιτροπής παραβίασε το άρθρο 39 παρ. 5 του ν. 
590/1977 (Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας της 
Ελλάδος) όσο και του τμήματος Α του β. δ/τος της 
28.7/15.09.1858 που εφαρμόζεται στην προκει-
μένη περίπτωση για τον λόγο ότι η εν λόγω Μονή 
δεν διαθέτει εσωτερικό κανονισμό. Συνεπώς η κρι-
νόμενη αίτηση της Μονής έγινε δεκτή, ακυρώνο-
νται οι προσβαλλόμενες πράξεις του Μητροπολίτη 
και αναπέμπεται η υπόθεση εκ νέου στον Μητρο-
πολίτη για να ενεργήσει τα νόμιμα με σκοπό την 
νόμιμη ανάδειξη αιρετής διοίκησης της αιτούσας 
Ιεράς Μονής. 

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

Περί αυτοδιοίκητου Ιερών Μονών 
(πρόσφατη νομολογιακή εφαρμογή)

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

 Ο επίλογος της ιστορίας, απογοητευτικός για κάποιους, δελεαστικός για άλλους, βάζει τον 
αναγνώστη στο ρόλο του ήρωα της ιστορίας, ο οποίος, επειδή δεν μπορούσε να γνωρίσει περισ-
σότερα για τον υπέροχο ήχο που απολάμβανε, επέλεξε να αφιερώσει τη ζωή του στο σκοπό να 
ανακαλύψει την προέλευσή του. Έμεινε εθισμένος στην ανάγκη παρατείνει την απόλαυση και να 
αποκτήσει το ιδιαίτερο προνόμιο να κατακτήσει για πάντα τη μαγεία της μελωδίας. Ο ήχος μετα-
τράπηκε σε εμμονή, που καταλήγει να δεσμεύει, αντί να απελευθερώνει.  Η προσκόλληση στην 
απόλαυση της μελωδίας έγινε φυλακή, καθώς περιορίζει τη σκέψη και εξαναγκάζει τον ήρωα της 
να ακολουθήσει μια αυστηρώς προδιαγεγραμμένη πορεία για να πετύχει το στόχο του. 

Το ηθικό δίλλημα που παρουσιάζει η ιστορία είναι το κατά πόσο κανείς επιλέγει να αξιοποιήσει 
το δώρο τη στιγμής ή επαναπροσδιορίζει την δράση του μένοντας εξαρτημένος στην ψευδαί-
σθηση να διατηρήσει, αυτό που του χαρίστηκε. Ο ήρωας απέτυχε να αντιληφθεί το δεδομένο 
της παροδικότητας που, όταν αναγνωρίζεται, οδηγεί στην αποδέσμευση από τις δυνάμεις των 
αποκτημάτων και στην πνευματική απελευθέρωση. Μόνο, όταν αποδέχεσαι το αναπόφευκτο της 
αλλαγής, μπορείς να είσαι γειωμένος στο παρόν, χωρίς προσδοκίες για το τι θα φέρει το μέλλον. 
Απολαμβάνεις  τα γεγονότα, αντί να παγιδεύεσαι μέσα τους. Συμμετέχεις στο χορό της απόλαυ-
σης, χωρίς να επιδιώκεις να την κατακτήσεις για πάντα. 

Ευτυχία είναι να απολαμβάνω τη στιγμή που ζω στο έπακρο, με την ένταση και την ευχαρί-
στηση που θα την απολάμβανα, αν ήταν η τελευταία, και είμαι έτοιμος να αποδεχθώ ότι κάποια 
στιγμή, αυτό που σήμερα ζω, θα αναγκαστώ να το αποχωριστώ. Η επίγνωση του εφήμερου της 
ύπαρξης και της «συνάντησης» με τους άλλους μετουσιώνεται σε μια φιλοσοφία ζωής, να υποδέ-
χομαι την τρέχουσα εμπειρία, ως την πιο πολύτιμη στιγμή που βιώνω, χωρίς να ξεχνώ ότι, αυτή 
η σημαντική στιγμή, σύντομα θα τερματιστεί. Χωρίς να ξεχνώ ότι, η ευτυχία δεν είναι μια μόνιμη 
συνθήκη παρά μικρές και σύντομες στιγμές που διαγράφουν μια τροχιά και σβήνουν. 

Κάθε οδύνη προέρχεται από την υπερεκτίμηση της απόλαυσης που προσφέρει ένα εξωτερικό 
ερέθισμα, ένας ήχος, ένα μελλοντικό σχέδιο, μια σχέση, επειδή η ενέργειά μας δεσμεύεται από 
το αντικείμενο, το οποίο τώρα αποκτά τη δύναμη να ορίζει τη συμπεριφορά μας. Η αποταύτιση 
από όλα εκείνα που βρίσκονται έξω από εμάς και η επικέντρωση στον εσωτερικό εαυτό μας είναι 
το κλειδί για μια ζωή με ισορροπία. Μένουμε εδώ, βιώνοντας, αντί να σχεδιάζουμε, απολαμβάνο-
ντας, αντί να προσδοκούμε. Διαφορετικά, καταλήγουμε να αναπολούμε ή να ονειρευόμαστε, όσο 
η Ζωή μας προσπερνά. 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Απόλαυσε τη στιγμή, είναι 
η μόνη που σου ανήκει… »

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Το αυτοκίνητο του Πωλ 
χάλασε έξω από ένα παλιό 
μοναστήρι. Ο Πωλ χτύπησε 
την εξώπορτα και οι μοναχοί 
τον καλοδέχτηκαν, τον φιλοξέ-
νησαν για τη νύχτα, επισκεύα-
σαν το αυτοκίνητό του και του 
ευχήθηκαν καλό ταξίδι. Πριν 
φύγει, ο Πωλ ρώτησε τους μο-
ναχούς να του πουν από πού 
προερχόταν ο υπέροχος ήχος 
που άκουγε όλη τη νύχτα. Ε-
κείνοι του απάντησαν: «Δεν 
μπορούμε να σου το αποκα-
λύψουμε, επειδή δεν είσαι μο-
ναχός».

Ο Πωλ συνέχισε το δρόμο 
του, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ 
να ξεχάσει εκείνον τον ήχο. 
Αρκετά χρόνια αργότερα, έ-
παθε λάστιχο μπροστά από 
το ίδιο μοναστήρι. Οι μοναχοί 
τον καλοδέχτηκαν και πάλι, 
τον τάισαν και του έφτιαξαν το λάστιχο. Εκείνη 
τη νύχτα, ο Πωλ άκουσε ξανά τον ίδιο εκπλη-
κτικό ήχο που είχε ακούσει πριν από χρόνια. 
Και πάλι ρώτησε, αλλά πήρε την ίδια απάντη-
ση: «Δεν μπορούμε να σου πούμε. Δεν είσαι 
μοναχός». Τώρα όμως ο Πωλ κατάλαβε γιατί 
τον είχε ξαναφέρει εκεί η μοίρα: έπρεπε να 
μάθει οπωσδήποτε την πηγή αυτού του ήχου. 
«Εντάξει», είπε. «Θα γίνω μοναχός. Τι πρέπει 
να κάνω;»

Του είπαν ότι έπρεπε να ταξιδέψει σε όλο 
τον κόσμο και να μετρήσει όλους τους Εσταυ-
ρωμένους σε όλες τις εκκλησίες του πλανήτη. 
Έτσι, άρχισε το ταξίδι του. Περπατούσε για 
τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια, αντιμετωπί-
ζοντας μεγάλες κακουχίες, περνώντας μέσα 
από πολεμικές ζώνες, ταξιδεύοντας σε μικρά 
χωριουδάκια που ήταν απομονωμένα μέσα 
στα βουνά. Κάποια στιγμή επέστρεψε στο μο-
ναστήρι.

«Ταξίδεψα σε όλη τη Γη και βρήκα αυτό 

που μου ζητήσατε», είπε. «Βρήκα 362.578 
Εσταυρωμένους σε όλες τις εκκλησίες του 
κόσμου».

Οι μοναχοί υποκλίθηκαν. «Συγχαρητήρια. 
Τώρα πια είσαι μοναχός, και θα σου δείξουμε 
το δρόμο για να βρεις την πηγή του ήχου».

Τον οδήγησαν σε μια ξύλινη πόρτα και του 
έδωσαν ένα κλειδί. «Ζήτα και θα βρεις», του 
είπαν. Πίσω από εκείνη την πόρτα βρήκε μια 
σκοτεινή σπηλιά και μια σειρά από άλλες πόρ-
τες, με τα κλειδιά τους κρυμμένα κάπου στα 
σκοτάδια. Πολλές μέρες αργότερα, βρήκε το 
τελικό κλειδί και άνοιξε την τελευταία πόρτα, 
μένοντας έκθαμβος μπροστά στην πηγή εκεί-
νου του παράξενου και υπέροχου ήχου, που 
άξιζε όλους τους κόπους και όλα τα ταξίδια…

 Όμως, δεν μπορώ να σου πω τίποτε πε-
ρισσότερο, επειδή δεν είσαι μοναχός… »

Dan Millman
«Ποιος είναι ο σκοπός σου;»

Οι Τρεις Πι-
νακίδες Εξω α-
πό το Εμπινγκ, 

στο Μιζούρι
T h r e e 

B i l l b o a r d s 
Outside Ebbing, 
Missouri

του Μάρτιν 
ΜακΝτόνα

Κάθε μέρα : 
21.15

Σκηνοθεσία: 
Μάρτιν ΜακΝτόνα

Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα
Πρωταγωνιστούν: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Σαμ 

Ρόκγουελ, Γούντι Χάρελσον, Τζον Χοκς, Πίτερ 
Ντίνκλατζ

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι: Απελευθέρωση 
( Fifty Shades Freed ) 
το φινάλε της τριλογίας ...
Σκηνοθεσία: Τζέιμς ΦόλεϊΣ ενάριο: Νίαλ Λέο-

ναρντ Ηθοποιοί: Ντακότα Τζόνσον, Τζέιμι Ντόρναν
Κάθε μέρα : 19.15
Σασπένς, έρωτας, πάθος, σεξ, ψυχανάλυση, 

εκδίκηση, δικαίωση, ολοκλήρωση, απελευθέρωση!
Το Γατοξόρκι - Lino (ΜΕΤΑΓΛ.)
Ώρα προβολής:  17.30 (προβολές μόνο Πέμπτη 

15/2 Παρασκευή 16/2 – Σάββατο 17/2 – Κυριακή 
18/2 – Δευτέρα 19/2)

Ο Λίνο είναι ένας διασκεδαστής σε παιδικά 
πάρτι που δεν αντέχει άλλο τη ρουτίνα του και το 

γάτο-κοστούμι του. Αποφασίζει έτσι να ζητήσει βο-
ήθεια από έναν όχι και τόσο ταλαντούχο μάγο που 
τον μεταμορφώνει σε αυτό που μισεί περισσότε-
ρο: το γατοκοστούμι του!

Black Panther   (Marvel ) του Ράιαν Κούγκλερ 
Προβολές :  Παρασκευή 16/2 – Σάββατο 17/2 – 

Κυριακή 18/2 στις 19.15 και 21.45
Κάθε μέρα : Πέμπτη 15/2- Δευτέρα 19/2- Τρίτη 

20/2 – Τετάρτη 21/2 στις  20.30 Σε 3D προβολή: μό-
νο Παρασκευή 16/2 στις 19.15 και 21.45

Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ
Σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ, Τζο Ρόμπερτ Κόουλ
Πρωταγωνιστούν: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Μά-

ικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ντανάι Γκου-
ρίρα, Αντζελα Μπάσετ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     15/2/18 - 21/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Παρουσία του 
περιφερειάρχη Κ. 
Μακεδονίας Από-
στολου Τζιτζικώστα, 
του αντιπεριφερειάρ-
χη  Κώστα Καλαϊτζί-
δη και των περιφε-
ρειακών συμβούλων 
Νίκης Καρατζιούλα 
και Θεόφιλου Τελη-
γιαννίδη έκοψαν τη 
βασιλόπιτα τους οι 
υπάλληλοι της Π.Ε. 
Ημαθίας το μεσημέ-
ρι της Πέμπτης στη 
Βέροια.

Α π α ν τ ώ ν τ α ς 
στην προσφώνηση της προέδρου του συλλόγου 
Πένυς Σούρδα, ο αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρι-
σε συνεργάτες τους όλους τους υπαλλήλους της 
Περιφερειακής Ενότητας.  «Χωρίς εσάς και το 
φιλότιμό σας δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώ-
σουμε διοικητικά τη δύσκολη χρονιά που περά-
σαμε. Παρά τη μη ύπαρξη εθνικών πόρων και την 
έλλειψη προσωπικού στο σύνολο των υπηρεσιών, 
ο πρόσφατος απολογισμός μας στο περιφερειακό 
συμβούλιο έκλεισε με θετικό πρόσημο και αυτό 
χάρη σε εσάς. Προτεραιότητα όλων μας, η εξυπη-
ρέτηση των συμπολιτών μας. Όλες οι διευθύνσεις 
και το προσωπικό της Π.Ε. Ημαθίας αντεπεξήλθαν 
στο σύνολο των αιτημάτων των πολιτών» είπε ο κ. 
Καλαϊτζίδης.

Γολγοθάς η οζώδης δερματίτιδα
Συνεχίζοντας ο κ. Καλαϊτζίδης αναφέρθηκε 

στον «Γολγοθά» που πέρασε η Ημαθία με την 
οζώδη δερματίτιδα, η 
οποία επιλύθηκε με ά-
ριστο τρόπο, παρά το ε-
λάχιστο προσωπικό στο 
Κτηνιατρικό Τμήμα. Στο 
ίδιο επίπεδο και η Διεύ-
θυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας, όπου ελάχιστοι 
γεωπόνοι επιτέλεσαν το 
πρόγραμμα «κομφού-
ζιο», με την Ημαθία να 
δέχεται 1.200 αιτήσεις, 
σε σύνολο 1.800 σε επί-
πεδο Περιφέρειας, ενώ 
έχουν προστεθεί και κα-
θήκοντα επίβλεψης των 
πολυπληθών ΤΟΕΒ.

«Η Διεύθυνση Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας, πραγμα-
τοποίησε άψογα το κα-
θήκον της, αναλαμβάνο-
ντας και υποχρεώσεις, 
όπως η διανομή του 
ΤΕΒΑ, που έπρεπε να 
κάνει το κράτος. Η Διεύ-
θυνση Ανάπτυξης, έκανε 
τους απαραίτητους ε-
λέγχους, εξέδωσε 1.800 
περίπου άδειες επαγ-
γέλματος και πλήθος 
γνωμοδοτήσεων για πε-
ριβαλλοντικές αδειοδο-
τήσεις, ενώ συγχρόνως 
πραγματοποίησε και το 
δύσκολο έργο της μετα-
φοράς των μαθητών. Η 
Διεύθυνση Μεταφορών 
εξέδωσε χιλιάδες νέες 

άδειες κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης, ενώ χα-
ρακτηριστικό είναι ότι στην Ημαθία έρχονται πολ-
λοί πολίτες από άλλες περιοχές για να εξυπηρε-
τηθούν σε αυτό τον τομέα. Η Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων υλοποίησε σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμ-
μα που ψηφίσθηκε. Συντηρήσαμε το οδικό δίκτυο, 
είχαμε επιτυχημένο αποχιονισμό. Χρηματοδοτούμε 
μέσω του ΠΕΠ το μουσείο των Αιγών, τη νέα πτέ-
ρυγα του Νοσοκομείου Βέροιας, τα έργα τα οποία 
βαδίζουν στην ολοκλήρωσή τους, ενώ Βέροια και 
Νάουσα θα λάβουν από το πρόγραμμα βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης της ΠΚΜ πάνω από 7,5 εκ. 
ευρώ. Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας λειτούργη-
σε άψογα. Επιπρόσθετα, συνδιοργανώσαμε και 
διοργανώσαμε εκδηλώσεις με σκοπό την τουρι-
στική προβολή της Ημαθίας στην Ελλάδα αλλά και 
στο εξωτερικό, με αποκορύφωμα την εκδήλωση 
Imathia Quality στο Ζάππειο. Φυσικά 
όλα τα παραπάνω έγιναν πιο εύκολα, 

με την αμέριστη συνδρομή της Διεύθυνσης 
Διοικητικού Οικονομικού» τόνισε ο αντι-
περιφερειάρχης, ο οποίος έκλεισε με την  
ευχή το 2018 να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι 
της Π.Ε. Ημαθίας.

Απ. Τζιτζικώστας: Σημαντικό
έργο και συνεχίζουμε

Χαιρετίζοντας  την εκδήλωση ο περι-
φερειάρχης Απόστολος Τζιζτιζκώστας τό-
νισε  ότι οι υπάλληλοι της ΠΚΜ έχουν και 
τη θέληση και την ικανότητα να επιλύουν 
προβλήματα, παρ’ ότι είναι τεράστια τα 
εμπόδια που προκύπτουν από την οικονο-
μική συγκυρία, την πολυνομία, την έλλειψη 
προσωπικού και τα τεράστια κενά του Καλ-
λικράτη. «Χαίρομαι που έχω άμεση σχέση 
με τους 2.000 συνεργάτες μου στην Κε-

ντρική Μακεδονία. Η πόρτα μου και το τηλέφωνο 
είναι ανοικτό για κάθε ένα από εσάς. Στόχος μας 
να είμαστε αποτελεσματικοί στον πολίτη και εκτιμώ 
ότι δίνετε τον καλύτερο σας εαυτό, βάζοντας το 
συλλογικό συμφέρον μπροστά και με εντιμότητα 
δίνεται λύσεις. Γι’ αυτό και η ΠΚΜ είναι 3 χρόνια 
πρώτη σε απορρόφηση  ευρωπαϊκών κονδυλίων 
σε παραγωγή έργου, γι’ αυτό και πρόσφατα βρα-
βευτήκαμε από την Κομισιόν ως η επιχειρηματική 
περιφέρεια της Ευρώπης» είπε ο κ. Τζιτζικώστας. 
Ο περιφερειάρχης στο τέλος του χαιρετισμού του 
ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και η παράταξη «Αλληλεγ-
γύη, Σύγχρονη, Ανθρώπινη Μακεδονία» θα θέσει 
εκ νέου υποψηφιότητα το 2019, ζητώντας από 
τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας να εμπι-
στευτούν το σημαντικό έργο που παρήχθη.
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“ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ”
Πρόσκληση στα 

παραδοσιακά κούλουμα
Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» σας προσκαλεί 

την Καθαρά Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018, να γιορτάσουμε μαζί τα παραδοσιακά κού-
λουμα με φασολάδα, λαγάνα, χαλβά, ελιές, τουρσιά, άφθονο κρασί, μουσική και τραγούδια. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Υ.Γ. Σε περίπτωση 
βροχής η εκδηλωση θα πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του Πολιτιστικού Συλλόγου. 

Το Δ.Σ.

 ΑΔΑ: 6Τ1Α7ΛΛ-ΝΗ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ. Φ2.3.4/ 42 /97/16697/15-2-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής 

Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγω-
νισμό για την ανάθεση του έργου: «Σποραδικές Εργασίες 
αποκατάστασης της 5ης Ε.Ο.,Τμήμα Βεργίνα-Κυψέλη και 
της 6ης Ε.Ο.» με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 
[45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασι-
ών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  προϋπολογισμό 403.225,81€  
ΕΥΡΩ.  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα και ανα-
θεώρηση)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
είναι η 15/ 3 /2018 και ώρα 10:00 πμ.

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομι-
κούς φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασί-
ες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογη-
τικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 15/3/2018 και ώρα 
10:00 πμ.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.
gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53646, FAX επικοινω-
νίας 23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα. 
Λυγκώνη Χρυσούλα 

3.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην τάξη 1η ή 
αναβαθμισμένη Α2 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ-
σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υ-
πό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 
1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 8064,51 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλά-
χιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  14/1/2019, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα  (9) μήνες.

5.  Το έργο χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτε-
λής Πόρους (ΚΑΠ) με κωδικό 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ17, προϋ-
πολογισμού 500.000,00 € που εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 
59/10-04-2017(ΑΔΑ:ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ) απόφαση Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν και της υπ’ 
αριθμ. Α/Α 1959 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης αρ.πρωτ. 
262559/2434/28-6-17 (ΑΔΑ: 6ΡΙΦ7ΛΛ-ΥΦΨ)  ύψους 400.000€ 
για το οικονομικό έτος 2017 και 100.000€ για το οικονομικό 
έτος 2018.

6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/16  

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Αριστείδη και της Ανθούλας, το 
γένος Τοχοβίτου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΣΑΝΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του Γεωρ-
γίου και της Σμαρώς, το γένος 
Καραμήτσου, που γεννήθηκε στη 

Γερμανία και κατοικεί στη Μελίκη Ημαθίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΦΟΥΤΟΜΑ ΜΙΧΑΗΛ του 
Μάρεκ και της Ρινούλας, το γέ-
νος Χρυσάνη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Μακρο-
χώρι Ημαθίας και η ΤΣΙΟΤΙΚΑ 
ΙΩΑΝΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ του Νικολάου 
και της Σοφίας, το γένος Τσιπου-

λίδου, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Οι Διευθύνσεις και οι εργαζόμενοι της Π.Ε. Ημαθίας 
έκοψαν πίτα παρουσία του Περιφερειάρχη

-Κ. Καλαϊτζίδης: «Όλες οι διευθύνσεις 
και το προσωπικό της Π.Ε. Ημαθίας αντεπεξήλθαν στο σύνολο των αιτημάτων των πολιτών»

-Απ. Τζιτζικώστας: Συνεχίζουμε  το σημαντικό μας έργο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, σήμεραΣάββατο είναι Ψυ-

χοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μα-
ζικά στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς 
τους νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί συ-
νηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να 
γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στα κοιμητήριο της πόλης 
μας, παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί 
τόσο στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμη-
τηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να πάτε 
στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις  9:00 το πρωί. Οι ιερείς Θα 
βρίσκονται εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για 
να επιτελέσετε τα καθήκοντα σας προς τους κεκοιμημένους.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και 
θείου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΥΡ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Yπαπαντή του Κυρίου Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΠΟΥΤΣΕΛΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια

Ο αδερφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Κουλούρας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, πεθερού, παπ-
πού και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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, Οι νύφες

Τα εγγόνια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου Μα-
κροχωρίου ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παπ-
πού

ΙΩΑΝΝΗ 

ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
:

Την Κυριακή 18 
Φεβρουαρίου στις 
5:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπε-
ρινό της Συγχωρή-
σεως στον Ιερό Ναό 
Μ ε τα μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς 
του Σωτήρος Χρι-
στού στην Νάουσα 
και στις 7:00 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας.

Την Καθαρά Δευ-
τέρα 19 Φεβρουαρί-
ου το πρωί θα χοροστατήσει στην πρωινή ακολουθία 
στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά στην 
Βέροια.

Την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά 
Μονή Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας.

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στο Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Αγίου 
Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
στην Βέροια.

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου το πρωί θα τελέσει 
την πρώτη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο Καθολι-
κό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου το πρωί θα τε-
λέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής και Αγίου Χαραλάμπους Κυδωνιάς.

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στην Α’ Στάση των Χαιρετισμών της 
Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Χαλάστρας.

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Πολυ-
κάρπου Πρασινάδας.

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Αναστάσιμο Εσπερινό στον 
Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Να-
ούσης όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. 
Αντίπας Αγιορείτης.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 25 Φεβρουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Ναούσης και εν συνεχεία θα τελέσει Δοξολογία επί τη 
ενάρξη της Επαναστάσεως του 1822 στην πόλη της 
Νάουσας.

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία 
θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερές ακολουθίες στα κοιμητήρια Βέροιας
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών, οτι το Σάββατο 

17-2-2018 ειναι Ψυχοσάββατο Το πρόγραμμα των ιερων ακολου-
θιών στα κοιμητήρια Βέροιας εχει ως εξής:

Σαββατο 17-2-18
7:00-9:30 Ορθρος-Θεια Λειτουργία- Επιμνημόσυνη δέηση.
9:30-12-00 Τρισαγια επι των μνηματων.
16:30-17:00 Τρισαγια επι των μνηματων.
Προς διευκόλυνση των πιστων την Παρασκευή το απόγευμα 

θα κατασκευάστει απο το Ιερο Ναο ενας κοινος δισκος κολλυ-
βων.

Κατανυκτικός 
Εσπερινός 

της 
Συγχωρήσεως

Την Κυριακή 18 
Φεβρουαρίου στις 
7.00 το απόγευμα, 
στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Αντωνίου, θα 
τελεσθεί ο Κατανυ-
κτικός Εσπερινός 
της Συγχωρήσεως, 
χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. 
Παντελεήμονος. Στο 
τέλος του Εσπερινού 
ο Σεβασμιώτατος θα 
αναγνώσει την ειδική 
συγχωρητική ευχή 
για την είσοδο στη 
Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή.

Το πρόγραμμα 
της Χορωδίας 

Αγ. Αναργύρων
 

Η Μικτή Χορωδία 
του Ιερού Ναού Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας 
θα ψάλλει στους Αγ. 
Αναργύρους, στις 
9.00 μ.μ. την Α΄, Β΄ 
και Δ΄ Παρασκευή 
των Χαιρετισμών. 
Επίσης τους Γ΄ Χαι-
ρετισμούς θα ψάλλει 
στον Ιερό Ναό της 
Υπαπαντής Βέροιας 
στις 7.00 μμ. το από-
γευμα.



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.Χαλκιά

Ανάμεσα στις πολλές και ποικίλες προλήψεις, που 
επικρατούσαν στη Λακωνία, φίλοι αναγνώστες, ιδίως 
από την έναρξη του Τριωδίου μέχρι τις Απόκριες 
(γουρνοσφάγια, τσίκνισμα κρεάτων κ.λπ.), ιδιαίτερα 
ξεχωριστή θέση κατείχε το κρύψιμο του μακαρονιού, 
κατά την Κυριακή της Τυρινής.

Η συνήθεια αυτή παρουσιαζόταν από τα παλιά 
χρόνια, όπως μας τα παρέδωσαν οι γέροντες και 

όπως τα ζήσαμε κι εμείς κατά το διάστημα της παιδικής μας ηλικίας, που 
την περάσαμε στα άγια εκείνα χώματα.

Σύμφωνα μ’ αυτή, τα περισσότερα τουλάχιστον ανύπαντρα κορίτσια, 
το βράδυ της Κυριακής της Τυρινής, αφαιρούσαν, με όλες τις δυνατές 
προφυλάξεις, από το πιάτο τους ένα μακαρόνι, που την παλιά εποχή 
ήταν χειροποίητο. Η αφαίρεση αυτή έπρεπε να γίνει εντελώς μυστικά, σε 
τρόπο που δεν έπρεπε να την δει την κοπέλα κανένα μάτι, ούτε ακόμα 
το μάτι της μάνας της ή της αδερφής της, γιατί αν την έβλεπαν υπήρχε 
κίνδυνος «να μη στρέξει» η προσπάθεια και να πήγαιναν χαμένες οι ελ-
πίδες και οι προσδοκίες…

Το κλεμμένο εκείνο μακαρόνι θα το έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι τους 
την ίδια εκείνη βραδιά, αφού προηγουμένως γονάτιζαν και απήγγειλαν 
τρεις φορές τα ακόλουθα παράξενα λόγια:

«Άγια μου Τρίτη σώνοντας, Τετάρτη ξημερώνοντας,
να πας στα κούλουμα στα ούλουμα,
που ειν’ οι τύχες οι πολλές
εκεί ‘ναι και η δική μου.
Λούζονται και χτενίζονται και σταυρομαντηλίζονται.
Κι αν είναι καθιστή να σηκωθεί, κι αν ειν’ ορθή να δράμει,
να τρέξει όρη και βουνά, νάρθει να με προσδράμει.
Και όποιος ειν’ της τύχης μου κι όλου του ριζικού μου,
να τον ιδώ στον ύπνο μου να γειάνει η ψυχή μου».
Το παράξενο αυτό ποιηματάκι έπρεπε να το απαγγείλουν τρεις Τρίτες 

και μάλιστα πριν πέσουν να κοιμηθούν, σταυρώνοντας τρεις φορές το 
μαξιλάρι τους. Κατόπιν, έπεφταν να κοιμηθούν με την ελπίδα πως θα 
ιδούν στον ύπνο τους τη μορφή του μέλλοντα συζύγου τους.

Το περίεργο είναι, ότι κι αν δεν έβλεπαν στον ύπνο τους τίποτε (πράγ-
μα συνηθέστατο), δεν απελπίζονταν, αλλά περίμεναν με αγωνία να 
έλθουν οι Απόκριες της επόμενης χρονιάς, για να επαναλάβουν με ιερο-
πρέπεια και μυ-
στικοπάθεια την 
ίδια, ιερή γι’ αυ-
τές, προσπάθεια. 
Και το επαναλάμ-
βαναν αδιάκοπα 
κάθε χρόνο, όσο 
ήταν ανύπαντρες 
και γεροντοκόρες 
ακόμη, με την α-
διάσειστη ελπί-
δα, πως κάτι θα 
ιδούν, έστω και 
στον ύπνο τους, 
οι «κακομοίρες».

Οι συνήθειες 
αυτές, φίλοι ανα-
γνώστες, ίσως εί-
ναι παράξενες για 
μας τους σημερι-
νούς ανθρώπους, 
με τις κοινωνικές 
εξελίξεις και α-
κράτητες ελευθε-
ρίες.
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Αποκριάτικες προλήψεις 
στη Λακωνία

ΣΤΗΝ  ΠΕΝΤΟΖΑΛΗ ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ …
Θυμάμαι που ήμουνα ΜΙΚΡΟΣ 
σε μια μεγάλη Πόλη
και έπειτα που ΜΕΓΑΛΩΝΑ μου μίκραινε
 η Πόλη.
Τα αντιστρόφως ανάλογα που λέγαμε 
στο σχολείο δηλαδή…

Μετά ήταν τόσες οι αιτήσεις! Πόσες αιτήσεις!
Πόσες και πόσες για άδειες 
για μικροπωλητές, 
για πιστοποιητικά γεννήσεων, 
για φωταγώγηση σκοτεινών περιοχών, 
για άδειες γάμου, 
για συνετισμό των Bar για την μεταμεσονύχτια 
όχληση, 
για το που θα αποθηκευθεί η Πλήξη, 
που θα στρατοπεδεύσουν τα ΙΔΙΑ και τα ΙΔΙΑ.

Έτσι μούγινε η πρόταση απ` τις αρχές να 
σκηνοθετήσω μια παράσταση του 
«ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟΥ».

Συμφώνησα!
Για να μην βαραίνει ο νους απ` τα κοινότυπα 
και τα χρησιμοθηρικά.
Σε δυο ημέρες τους είπα την ιδέα μου.
 
Να μαζευτούν ένα βράδυ στην κεντρική πλατεία 
της πόλης
10 Ιερόδουλες και ν’ απαγγείλουν ποιήματα 
του Ελύτη και της Δημουλά,
με σουρεαλιστική σκηνοθεσία.

Τι δεν μου είπανε!
Είσαι τρελός, είσαι ανήθικος, είσαι 
εξυπναδιάρης, τέτοια…

Μα τους είπα.
Οι Ιερόδουλες είναι οι μόνες που τολμούν
 να παρουσιάσουν τα 
ΜΕΣΑ τους ΕΞΩ τους. Γιατί δυσφρορείτε;
Δεν ξέρετε το παραμύθι  «Ο Βασιλιάς είναι 
γυμνός», που ένα παιδί
είπε την αλήθεια για την γύμνια του Βασιλιά 
που παρήλαυνε τσίτσιδος,
νομίζοντας πως φορά τα καλοραμμένα 
βασιλικά ενδύματα;
-Το ξέρουμε μου είπαν.
-Εεε τότε γιατί διαμαρτύρεστε;

Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Πιο μακριά δεν μπορούσαν. 
Αυτό που λέγαν οι ποιητές «μακρινή ματιά»
δεν το είχαν διδαχθεί, 
ούτε αυτό που λέει  η Λίνα  Νικολακοπούλου πως
…κρατώ χώρο για τα μαγικό..
ούτε αυτό το ξέρανε.

Θυμόμουν που ήμουνα μικρός στην 
Μεγάλη για τα μάτια μου Πόλη
και ύστερα μεγάλωσα και
μίκρυνε στο Νου μου η Πόλη!!!

Γιάννης Ναζλίδης

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
Την δεύτερη Κυριακή της Αποκριάς 18 Φεβρουαρίου και 

ώρα 1:30 μ.μ. η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας, διοργανώνει 
ποντιακό γλέντι, στην αυλή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας. 
Πολύ κέφι, τραγούδι και χορός με τους Αλέξη Παρχαρίδη (Τραγού-
δι), Γιάννη Χωραφαΐδη (Λύρα), Λευτέρη Παπαδόπουλο (Τραγούδι), 
Δημήτρη Φουντουκίδη (Πλήκτρα) και Κυριάκο Ξυνόπουλο (Ντα-
ούλι). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ακόμα και σε περίπτωση 
βροχόπτωσης. 

Ενημέρωση για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 

του Δήμου Βέροιας
Συνάντηση ενημέρωση πραγματοποιεί το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας με θέμα: «Η 
κοινωνική πρόσφορά ως αντίδοτο στη φτώχεια». Η 
εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 
στις 6.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 44).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                     
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                            Αρ.  Πρωτ.: 11206 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                   Ημερ.14-2-2018
Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                          
Τμήμα : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                        
τηλ.: 210-9989412,9989758&9989743            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2018
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντι-

μετώπιση  Απρόβλεπτων και  επειγουσών περιστάσεων 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται  οι 
υπηρεσίες του   Ο.Α.Ε.Δ. 

(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 
4430/2016 και 25,    παρ. 9, του Ν. 4440/2016)                                         

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, 9/μηνης διάρκειας (τετράωρης απασχό-
λησης) και όχι πέραν της 31-12-2018, συνολικά τετρακοσίων 
εβδομήντα οκτώ ατόμων (478)* προσωπικού καθαριότητας  
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περι-
στάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του 
Νομού Αττικής(140) και των Νομών Αιτωλ/νίας(15), Αργο-
λίδας(4), Αρκαδίας (4), Άρτας(6), Αχαΐας(13), Βοιωτίας(2), 
Δράμας(9), Δωδεκανήσου(5),Έβρου(10), Ευβοίας(5), Ευρυ-
τανίας(1), Ζακύνθου(1), Ηλείας(4), Ημαθίας(14), Ηρακλεί-
ου(3), Θεσπρωτίας(1),  Θεσσαλονίκης(52), Ιωαννίνων(12), 
Καβάλας(13), Καρδίτσας(13), Καστοριάς(3), Κέρκυρας(2), 
Κιλκίς(7),  Κοζάνης(19), Κορινθίας(2), Κυκλάδων(4), Λακω-
νίας(3), Λάρισας(19), Λασιθίου(3), Λέσβου(1), Λευκάδας(1), 
Μαγνησίας(10), Μεσσηνίας(7), Ξάνθης(12), Πέλλας(2), Πιε-
ρίας(3), Πρεβέζης(1), Ρεθύμνης(1), Ροδόπης(8), Σάμου(2), 
Σερρών(9), Τρικάλων(10), Φθιώτιδας(7), Φλώρινας(7), Φω-
κίδας(1), Χαλκιδικής(3), Χανίων(1) και Χίου(3) .

*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων ,εντός εκάστου Νομού 
,αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2018) που είναι 
αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ :www.oaed.gr

Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να 

υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυ-
νη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.
oaed.gr). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μό-
νο αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέ-
ρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο 
(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτη-
σής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα 
αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και 
στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων 
των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη  της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας  ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας  
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

▪ Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που 
θα ορισθεί με Ανακοίνωση της Διοικήτριας  του ΟΑΕΔ ( 
www.oaed.gr) δεν είναι δυνατή. 

▪ Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής 
πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ
Μ.  ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Απολυτήριος τίτλος Υπο-
χρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυ-
μνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος α-
πολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65  ετών.
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Μες το σκοτάδι το βαθύ ακούγεται σα 
να το σκίζει μια φωνή που τον καλεί,στον 
έρωτα να βγει μπροστά και τον καρπό να 
δρέψει.

Φωνή, η πρόσκληση σε μια χαρά που 
έφυγε χωρίς ακόμα νάχει έρθει.

Είναι δυό μάτια κοφτερά σπαθιά που 
τον τρυπάνε άξαφνα και βγαίνουνε ως πέρα,είναι κινήσεις του κορ-
μιού σαν εκκρεμές σαλεύουνε τα πόδια κάθε που πέρναγαν κοντά οι 
ζωντανές στιγμές τα όνειρα που αληθεύαν,τυλίγανε τις σκέψεις και τη 
φαντασία,φεύγαν μακρυά απ’τη στιγμή ετούτη τη μοναχική,σα νάχαν 
βρει παρέα.

Τάζανε τα κορμιά μ’αυτή την κίνηση τον γονατίζαν,αδύναμος ν’α-
ντισταθεί ακολουθούσε ως το χαμό..

Είναι το κύλισμα που άνοιξε το δάκρυ κι έγινε ποταμός,να παρα-
σέρνει ότι βρεί,όλα αυτά που τούχαν μείνει,να τρέχει εμπρός τον ίδιο 
του τον εαυτό να προσπερνάει..

Φωνή που γίνεται ψιθύρισμα στ’άυτί με χείλια φλογισμένα ερωτικό 
να κυματίζει, ορθάνοιχτη σημαία μιας χαράς που ήτανε τόσο κοντά..

Κάποιες φορές γίνεται η φωνή μια προσευχή,απλώνει λίγο λίγο 
ησυχάζει,ταϊζει την ελπίδα στην καρδιά κουράγιο για να βρει να συ-
νεχίσει,σαν χάδι να σκεπάζει ίσα που ν’ ακουμπά κι ανατριχιάζουν οι 
αισθήσεις όλες.

Ερχεται άξαφνα φωνή αλλιώτικη,αγριεμμένη,όπου τα λόγια φεύ-
γουν ανεξέλεγκτα,κι ας κάνουνε ζημιά,κι ύστερα να σβηστούν παρα-
καλάνε,μα δεν ξεχνιούνται εύκολα οι πληγές που έχουνε ανοίξει..

Κι άλλες φωνές που μάζεψε κραυγές μέσα στη νύχτα,όταν ξεσπάν 
οι έρωτες γυρεύοντας αναπνοή να πάρουν,λαχανιασμένες φτάνουν 
ως εδώ οι αναμνήσεις,λεκιάζουν την εικόνα την καλή,τόσο που να 
μην ξαίρει αν η φωνή που άκουγε ήταν από την ίδια την πηγή εκεί-
νων των ωραίων αισθημάτων.

Κάποτε τον πλημμήριζαν χαρά τα λόγια εκείνα την κάμαρα γεμίζαν 
όλη,την καρδιά. .

Τα λόγια δίχως τη φωνή δεν ακουγόνταν,κι όμως κινούσανε μια  
φλυαρία,βράδυ ολόκληρο μιλούσαν δίχως σύνεση,στην άκρια της 
γής,μείνανε πίσω δεν ακολουθούσαν το δρόμο της φυγής.

Γυρεύανε τον κορεσμό,που δεν ερχόταν,πλησίαζε μονάχα ακού-
μπαγε θαρρείς, σιγόκαιγε ανάμεσα στα δάχτυλα ανάμνηση  ζεστή,θύ-
μιση ζωντανή,ξαναμένη.

Ετσι μείνανε ως το τέλος μόνοι ,φλυάρισαν και θυσιάσανε στον 
έρωτα ολάκερο το βράδυ,δίχως ένα φιλί,να διώξει τον απέραντο 
πόθο,στην άκρια της γης,στη θάλασσα  καθώς το κύμα έσμιγε την 
άμμο,κάτω απ’ το βλέμα μιάς βουβής σελήνης που δεν ήθελε να 
σβήσει.

Τέτοια τα λόγια δίχως τη φωνή,ξεσπούσαν στο μυαλό,τον πλημμυ-
ρίζαν.άκρη δεν ήτανε να βρει,συνέχιζε ακόμα όλη νύχτα.

Ψαχνότανε ολόκληρος γυρεύοντας να τα ταιριάξει, να γράψει ένα 
τραγούδι,σαν την ημέρα φωτερό και σαν τη νύχτα κρύφιο.

Τον έρωτα να τάζει,την αγάπη την τρελλή,να τώλεγε σιμά στ’αυτί 
στην άκρια του 

ανθισμένου λουλουδιού καθώς ακόμα μοναχός με όνειρα γεμά-
τος,έμενε ως την αυγή να συλλογιέται..

Τα λόγια του να ταίριαζε να τάπλεκε στολίδια,να καρφιτσώνει ένα 
ένα στα μαλλιά  αφήνοντας στα χείλια,της νύχτας το στερνό φιλί.

Η χορωδία της χαράς που έφερε να τραγουδήσει,ήρθε ξεκούρ-
διστη και οι φωνές τους φάλτσες,κι αντί να τραγουδάνε κλαίγανε 
θαρρείς.

Με τη φωνή να ξεσηκώνει σύννεφα στον ουρανό,να φέρνει  καται-
γίδες,να φεύγουν τα πουλιά να τρέχουνε τα ζώα φοβισμένα,φράχτες 
αγκαθωτούς πηδώντας να σωθούν , θάρρευαν θα τα καταφέρναν.

Οι ρίζες απ’τα δέντρα ολόγυρα ξύνανε με τα νύχια τους γυμνές 
πληγές που άφησε ακόμα μια αγάπη του χαμένη.

Τα μάτια που φωτούσανε σαν ήταν συντροφιά,στάξανε τώρα,χά-
ντρες στραφτερές εγίναν και κυλήσαν,γύρω απ’το λαιμό να δένουνε 
σφιχτά,κάθε ελπίδα να την  πνίγουν,προτού ακόμα γεννηθεί καλά 
καλά στο νου...

Μες το σκοτάδι το βαθύ,ακούγεται σα να το σκίζει μια φωνή που 
τον καλεί,στον έρωτα να βγει μπροστά και τον καρπό να δρέψει.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Φωνή

Η «ΧΡΥΣΗ» ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 1931-1938

Γράφει 
ο Παύλος 
Πυρινός

4η συνέχεια

Το έτος 1931 ή-
ταν το έτος δράσης 
και θεμελίωσης του 
θεσμού των Προ-
σκοπικών Κατα-

σκηνώσεων
Α. ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 1931

Οι προσωρινοί βαθμοφόροι και πρόσκο-
ποι του 1931 κατανεμήθηκαν σε 5 ομάδες 
ως εξής:

1η ομάδα αρχηγός Αθανάσιος Δαβόρας 
με 16 βαθμοφόρους-προσκόπους

2η ομάδα αρχηγός Κ. Μάντσης με 17 
βαθμοφόρους-προσκόπους

3η ομάδα αρχηγός Γ. Ζανετόπουλος με 
16 βαθμοφόρους-προσκόπους

4η ομάδα αρχηγός Φ. Παπαδόπουλος 
με 16 βαθμοφόρους-προσκόπους

5η ομάδα αρχηγός Κ. Χ΄΄Δήμος με 18 
βαθμοφόρους-προσκόπους

Σύνολο βαθμοφόρων-προσκόπων: 88
Β. ΔΡΑΣΕΙΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-

ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ 1931
1. Για τη γιορτή του νέου έτους η 1η 

ομάδα βοήθησε μέσα στο ναό για την τή-
ρηση της τάξης, ενώ οι άλλες ομάδες ήταν 
στον περίβολο του ναού για την υποδοχή 
των επισήμων.

Ο Αθανάσιος Δαβόρας, διοικητής της 
1ης ομάδας, είχε την ευθύνη της κίνησης 
των ομάδων, της παράταξης στο ναό κ.ά.

2. Πρόσκοποι με την ευθύνη του Φ. Πα-
παδόπουλου, διοικητού της 4ης ομάδας, 
συμμετείχαν στο μνημόσυνο (1-3-1931) 
«υπέρ των εν πολέμω πεσόντων».

3. Ο Κ. Μάντσης, διοικητής της 2ης ομά-
δας, με δύο ομάδες προσκόπων παρέστη 
στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων στρατι-
ωτών (8-3-1931).

4. Όλες οι ομάδες πήραν μέρος στην 
εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και αποτέ-
λεσαν την κεφαλή της φάλαγγας της παρέ-
λασης.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας πραγμα-
τοποιήθηκε εκδήλωση στην αίθουσα του 
Γυμνασίου. Την τήρηση της τάξεως ανά-
λαβε η 1η ομάδα με αρχηγό τον Αθανάσιο 
Δαβόρα.

5. Οι πρόσκοποι βοήθησαν πάρα πολύ 
την επιτροπή πλημμυροπαθών με πρόεδρο 
τον τότε Δήμαρχο Βεροίας που οργάνωσε 
γιορτή στο εξοχικό κέντρο «Εληά» για τους 
πλημμυροπαθείς.

Γ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΚΟ-
ΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

21-7 έως 30-8-1931
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι πρό-

σκοποι, γονείς και αδέλφια προσκόπων, 
καθώς και μέλη του Τοπικού Προσκοπικού 
Συνδέσμου.

Ο διοικητής της 10ης Μεραρχίας Γ. Μαυ-
ροσκώτης έδωσε εντολή να χορηγηθούν 
στην προσκοπική κατασκήνωση της Κα-
στανιάς διάφορα υλικά (σκηνές, κλινοσκε-
πάσματα, χύτρες κ.ά.) με επιστροφή. Η ευ-
θύνη της μετάβασης των προσκόπων στην 
Καστανιά (Γρά-Γρού) ανατέθηκε στους μα-
θητές της Σχολής υποψηφίων υπαρχηγών 
Αθ. Δαβόρα, Ιωάννη Γιαμά και Φιλοκτήμο-
να Παπαδόπουλο.

Την επόμενη μέρα από τη μετάβασή 
τους στην προσκοπική κατασκήνωση οι 
πρόσκοποι, με ευθύνη του Φ. Παπαδόπου-
λου καθάρισαν το στρατόπεδο και έστησαν 
τις σκηνές του αρχηγείου, των ενωμοτιών, 
της τραπεζαρίας και της διαχείρισης.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Διοικητής: Γ. Γουδής
Γραμματέας: Φιλ. Παπαδόπουλος
Διαχειριστής: Γ. Παυλίδης (βοηθός Κ. 

Τσικής)
Αξιωματικός Υπηρεσίας στρατοπέδου: 

Αθ. Δαβόρας
Χρέη μαγείρου: Ιωάννης Γιαμάς, βοηθοί 

Αλ. Μάντσης και Κ. Φουκαλάς.
Οι δύο τελευταίοι αντικαταστάθηκαν από 

τους Δ. Βλαχόπουλο και Κ. Μαρκόπουλο.
Στην κατασκήνωση αυτή πήραν 54 

(βαθμοφόροι και πρόσκοποι) και 16 ιδιώ-
τες.

Κατά τη διάρκεια της προσκοπικής κατα-
σκήνωσης, στις 1-8-1931, ξέσπασε πυρκα-
ϊά στην Καστανιά. Από τους πρώτους που 

έτρεξαν να βοηθήσουν ήταν οι πρόσκοποι 
κατασκηνωτές.

ΟΙ πρόσκοποι που βοήθησαν στην 
κατάσβεση της φωτιάς ήταν: Φιλ. Παπα-
δόπουλος, Π. Κελεπουρίδης, Δ. Χ΄΄Παρά-
σχος, Τατάτσης, Αβραάμ Ρουμπέν, Ν. Πα-
παδόπουλος, Θ. Γαρουφαλίδης, Κ. Κανελί-
δης, Οδ. Δημάδης, Κ. Τσικής, Κ. Αμοιρίδης, 
Χρ. Ζανετόπουλος, Π. Χαραλαμπίδης και 
Αλεξ. Μάντσης.

Για όλους αυτούς ο Το-
πικός Έφορος Γ. Γουδής 
σε ημερήσια διαταγή 34/3-
8-1931 ανακοίνωσε: «Με-
ταβάντας μετά προθυμίας 
εις το τόπον της εκραγεί-
σης την 1ην Αυγούστου 
πυρκαϊάς και δώσαντας 
χείρας βοηθείας εις τους 
Καστανιώτας και τον σταθ-
μόν χωροφυλακής, επαινώ, 
ευχόμενος να ίδω τούτους 
εμπνευσμένους δια παντός 
από το πνεύμα της αυτα-
παρνήσεως».

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΠΡΟ-
ΣΚΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑ-

ΣΤΑΝΙΑ
Η επιστροφή των κατα-

σκηνωτών προσκόπων στη 
Βέροια πήρε πανηγυρικό 
χαρακτήρα. Όλοι οι πρό-
σκοποι κατασκηνωτές την 
τελευταία ημέρα της κατα-
σκήνωσης διανυκτέρευσαν 
στο εργοστάσιο Σωσσίδη 
(κοντά στην εκκλησία).

Την επομένη ημέρα, μετά τη Θεία Λει-
τουργία, οι πρόσκοποι διαιρέθηκαν σε τρεις 
ομάδες, μία ενωμοτία ποδηλάτων και ένα 
τιμητικό απόσπασμα για τη σημαία.

Από το εργοστάσιο Σωσσίδη ξεκίνησαν 
οι πρόσκοποι για τη Βέροια ως εξής: Πρώ-
τα η ενωμοτία ποδηλάτων στη συνέχεια 
η σημαία (σημαιοφόρος ο Γ. Παυλίδης), ο 
επικεφαλής της φάλαγγας Αθαν. Δαβόρας, 
οι τρεις ομάδες σε φάλαγγα κατά τριάδας 
και στην ουρά της φάλαγγας τα μεταγωγικά 
του Σώματος (δίτροχα κάρα).

Στους στρατώνες η φάλαγγα ενώθηκε 

με τη στρατιωτική μουσική του Σώματος, η 
οποία κατά την είσοδο στην πόλη παιάνιζε 
στρατιωτικά εμβατήρια

Οι Βεροιώτες για μία ακόμη φορά καμά-
ρωσαν τους προσκόπους στην πρωτότυπη 
αυτή εμφάνισή τους.

Συνεχίζεται

Αποκριάτικο γλέντι του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας 

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

Με τιμή το Δ.Σ.



Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια
www.sonatal.gr

Η πρώτη στιγμή της σύλληψης. Η αρχή των πάντων. Το “Big Bang”. 
Από εκείνη την πρώτη στιγμή, ξεκινάει μια σειρά απίστευτων αντιδράσεων, εκρή-

ξεων, χημικών ενώσεων και δραματικών αλλαγών στο σώμα, αλλά και την ψυχοσύν-
θεσή μας. Μας προετοιμάζει για το μεγάλο γεγονός της γέννησης, πυροδοτώντας 
όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζονται ώστε να είμαστε απόλυτα έτοιμες, να 
δεχτούμε το δώρο της μητρότητας. 

Ένας από τους τομείς που επηρεάζονται, είναι οι βιορυθμοί. Άλλωστε σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής μας, ο οργανισμός μας καθορίζεται από ρυθμικά μοτίβα. Από 

τον καρδιακό παλμό και την αναπνοή μας, ως τον ρυθμό του ύπνου. Στην περίοδο της εγκυμοσύνης,  ο 
οργανισμός μας μπαίνει σε τελείως διαφορετικές λειτουργίες. Από τον τρόπο που τρώμε, τις ώρες που κοι-
μόμαστε, τις γεύσεις που δεχόμαστε, τις μυρωδιές που ανεχόμαστε. Προσαρμοζόμαστε στους ρυθμούς και 
τα μοτίβα που θα έχουμε στη 
νέα μας πραγματικότητα. Ένα 
βρέφος χρειάζεται πολλά μικρά 
και συχνά γεύματα. Χρειάζεται 
αρκετές ώρες ύπνου και κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. Χρει-
άζεται να τροφοδοτείται με νέα 
ερεθίσματα όσο δεν κοιμάται. 
Χρειάζεται ηρεμία χαλάρωση 
και ζεστασιά πριν τον βραδινό 
ύπνο. Όπως χρειάζεται και το 
ένστικτο της αυτοσυντήρησης, 
που το ωθεί να ξυπνά μέσα 
στη νύχτα αρκετές φορές για 
να τραφεί ή να ζητήσει τη σι-
γουριά και την ασφάλεια που 
του παρέχει η μητρική αγκαλιά. 

Στον 4ο μήνα κύησης, έ-
χουν πλέον δημιουργηθεί όλα 
τα ζωτικά όργανα και είμαστε 
σε θέση να ορίσουμε τους 
βιορυθμούς του μωρού μας. 
Η ώρα που θα ξεκινάει η ημέ-
ρα του, οι ώρες εκπαίδευσης 
του, οι ώρες των μελλοντικών 
γευμάτων, η ώρα του μπάνιου, 
καθώς και του νυχτερινού ύ-
πνου. Όλα τα παραπάνω όμως 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 
τους δικούς μας βιορυθμούς, 
αφού η μητέρα με το έμβρυο 
είναι ένας ενιαίος οργανισμός. 
Δεν μπορούμε να έχουμε την 
αξίωση από το βρέφος να είναι 
ήρεμο και να μην κλαίει, όταν η 
δική μας ζωή είναι σε ένταση. 
Δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση από το μωρό να κοιμάται στις 9 το βράδυ, όταν στην περίοδο της 
κύησης η μητέρα ηρεμεί και κοιμάται μετά τα μεσάνυχτα ή στις δύο ή τρεις το ξημέρωμα. Οι ρυθμοί της 
καθημερινότητάς μας δεν μπορεί να είναι πάντα ήρεμοι και χαλαροί, ούτε είναι ρεαλιστικό να θεωρήσουμε 
πως όλη η εγκυμοσύνη θα κυλήσει επάνω σε ένα ροζ συννεφάκι. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να θέσουμε κάποια όρια και κάποιες ρουτίνες μέσα στην ημέρα μας. Τις ίδιες ρουτίνες που θα ακο-
λουθήσουμε με το μωρό μας μετά τη γέννησή του.

Ξεκινώντας την ημέρα μας, μπορούμε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις αναπνοών ή κινητικές ασκήσεις 
βοηθώντας έτσι τον οργανισμό μας να ξυπνήσει, οξυγονώνοντας καλύτερα το έμβρυο, θέτοντας παράλλη-

λα και τους μετέπειτα ρυθμούς εκπαίδευσης 
του μωρού μας. Καθιερώνουμε 5 γεύματα στην 
ημέρα μας, σε ώρες που θα είναι και τα γεύμα 
του μωρού μας, μετά τις πρώτες εβδομάδες 
ζωής του. Αποφεύγουμε στιγμές έντασης και 
βαριές εργασίες μετά τι 8 το απόγευμα, ώστε 
να ηρεμεί και το έμβρυο πριν τον νυχτερινό ύ-
πνο. Τέλος πολύ σημαντικό για τη ρύθμιση των 
βιορυθμών του μωρού αλλά και την ενίσχυση 
της ψυχοσυναισθηματικής ωρίμανσης του είναι 
η δημιουργία ενός “τελετουργικού“ πριν τον 
βραδινό μας ύπνο. Ένα ελαφρύ γεύμα και ένα 
χαλαρωτικό μπάνιο ώστε να πέσουν οι καρδια-
κοί παλμοί της μητέρας αλλά και του εμβρύου. 
Έπειτα ξαπλώνοντας στο πλάι, πριν κοιμηθεί 
μπορεί να τραγουδήσει ένα νανούρισμα κάνο-
ντας κυκλικές κινήσεις σε όλη την επιφάνεια 
της κοιλιάς. Μια μελωδία που θα ακολουθεί 
το μωρό, θα το ηρεμεί σε στιγμές έντασης και 
θα το παρηγορεί όταν πονάει, αφού με τον 
τρόπο αυτό, έχει καλλιεργηθεί η προγεννετική 
του μνήμη και έχει συνδυάσει το συγκεκριμένο 
τραγούδι με τη χαλάρωση των παλμών της μη-
τέρας αλλά και τη ζεστασιά, την ασφάλεια που 
ένιωθε όσο βρισκόταν μέσα στη μήτρα.  

Άλλωστε ένα υγιές και συναισθηματικά ώρι-
μο μωρό, προϋποθέτει μια ψυχοσυναισθηματι-
κά ήρεμη και υγιή μητέρα.

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

1. Δένδρο είμαι ιερό και 
δίπλα μου αν περάσεις,

2. πρόσεχε μη 
με βλάψεις,
3. όταν με κουτσουρεύ-

ουνε, πονώ, να ξέρεις, ξένε.
4. Θυμήσου πως παρθενικιά ειν’ του κορμού μου 
η φλούδα,
5. δε μοιάζει μ’ αγριοαχλαδιών που ‘χουν πολλή
σκληράδα.
6. Ποιος άραγε δεν έμαθε πώς έγιναν οι Λεύκες;
7. Κι ενώ στο πλάι βρίσκομαι του δρόμου, 
αν με γδάρεις,
8. δάκρυα θα χύσεις, επειδή, κι ας είμαι 
τώρα δένδρο,
9. νοιάζεται ο πατέρας μου για μένανε ο Ήλιος.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ, 706
1. Δένδρεον ιερόν ειμί, παρερχόμενός
 με φυλάσσευ
2. πημαίνειν, αλγώ, ξείνε, κολουομένη.
3. Μέμνεο, παρθένιός μοι έπι φλόος, 
ουχ άπερ ωμαίς
4. αχράσιν. Αιγείρων τίς γένος ουκ εδάη;
5. Ει δε περιδρύψης με παρατραπίην περ εούσαν,
6. δακρύσεις, μέλομαι και ξύλον Ηελίω.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Στο επιδεικτικό επίγραμμα Ε.Α. ΙΧ, 706 του Θεσ-

σαλονικιώτη επιγραμματοποιού Αντίπατρου (εποχή 
αυτοκράτορα Αυγούστου 31 π.Χ. – 14 μ.Χ.) μιλάει μια 
προσωποποιημένη Αίγειρος (ψηλή λεύκη) σε κάποιον 
ξένο (άνθρωπο περαστικό) και του λέει να προσέξει, 
όταν περάσει από κοντά της να μην την κακοποιήσει 
(να μην κόψει κανένα κλωνάρι της, να μη χαράξει το 
όνομά του κ.λπ. με αιχμηρό εργαλείο πάνω στον κορμό 
της) γιατί πονάει, όταν την κουτσουρεύουν, επειδή η 
φλούδα της (η επιδερμίδα της) δεν είναι σκληρή σαν 
της αγριαχλαδιάς αλλά τρυφερή σαν παρθένας κοπε-
λούδας, γιατί κι αυτή -ποιος δεν το έχει μάθει;- ήταν, 
όπως και οι άλλες ψηλές λεύκες – κάποτε κοπελιά, 
αδερφή του Φαέθοντα, κόρη του Ήλιου.

Στο τελευταίο ελεγειακό δίστιχο η Αίγειρος προ-
ειδοποιεί τον ξένο περαστικό λέγοντάς του ότι, αν, 
παρόλο που βρίσκεται παράμερα, στην άκρη του 
δρόμου, και δεν αποτελεί επομένως εμπόδιο για τους 
οδοιπόρους, την ξεφλουδίσει, θα πληρώσει την πρά-
ξη του με δάκρυα, επειδή θα τον τιμωρή-
σει ο πατέρας της ο Ήλιος, που συνεχίζει 
να νοιάζεται γι’ αυτήν και τώρα που είναι 
μεταμορφωμένη σε δέντρο, σε ξύλο.

Ο ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΑΕΘΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΙΑΔΕΣ

 ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΨΗΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
Σύμφωνα με έναν αρχαίο ελληνικό μύ-

θο ο Φαέθων (γεν. του Φαέθοντος – δη-
μοτ. Ο Φαέθοντας) ήταν γιος του Ήλιου 
και της Ωκεανίδας Κλυμένης. Ως νεαρός 
που ήταν, του άρεσε να παινεύεται και 
θέλοντας να δείξει ότι είχε υψηλή κατα-
γωγή έλεγε ότι ήταν γιος του Ήλιου. Όταν 
κάποτε κάποιος του είπε ότι πιστεύει στα 
παραμύθια που του λέει η μάνα του και 
παινεύεται, πήγε στη μάνα του και την πα-
ρακάλεσε να του δείξει σίγουρα σημάδια 
για το ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας 
του. Τότε η μάνα του τον συμβούλεψε να 
πάει στον πατέρα του και να τον ρωτήσει 
ο ίδιος.

Χωρίς να χάσει καιρό πήγε ο Φαέθο-
ντας στο παλάτι του Ήλιου και ζήτησε να 
του δοθεί μία αναμφισβήτητη απόδειξη 
ότι ήταν γιος εκείνου. Ο Ήλιος ορκίστηκε 
στη Στύγα, τον ιερό και απαραβίαστο όρκο 
των θεών, ότι θα του δώσει όποια απόδει-
ξη θα του ζητήσει και ο Φαέθοντας εκμε-
ταλλευόμενος την ευκαιρία ζήτησε να οδη-
γήσει μια μέρα αυτός το άρμα του πατέρα 
του, να γίνει δηλαδή για μια μέρα ήλιος!

Ο Ήλιος προσπάθησε να αλλάξει τη 
γνώμη του γιου του λέγοντάς του ότι αυτό 
που ζητούσε ήταν όχι μόνο πολύ δύσκολο 
αλλά και πολύ επικίνδυνο, όπως μπροστά 
στην επιμονή του και δεσμευμένος από 
τον όρκο του υποχώρησε.

Έτσι ο Φαέθοντας πήρε το φλογοβόλο 
άρμα του πατέρα του και τα ηνία των αλό-
γων του. Αλλά τα ατίθασα άλογα μόλις μυ-
ρίστηκαν ότι ηνίοχος δεν ήταν ο αφέντης 
τους αλλά κάποιος πολύ ελαφρύτερος, 
άρχισαν να κάνουν του κεφαλιού τους και 

πότε να κατεβαίνουν χαμηλότερα από το κανονικό, 
με συνέπεια η γη να καίγεται, και πότε να ανεβαίνουν 
ψηλότερα, οπότε η γη πάγωνε.

Η κατάσταση αυτή έφερε τη θεά Γη σε απελπισία 
και ζήτησε από το Δία να τη σώσει, κι έτσι ο βασιλιάς 
των θεών και των ανθρώπων αναγκάστηκε να σκο-
τώσει κεραυνοβολώντας τον Φαέθοντα, που έπεσε 
νεκρός κοντά στις όχθες του Ηριδανού ποταμού.

Μόλις πληροφορήθηκαν οι κόρες του Ήλιου, οι 
Ηλιάδες, το θάνατο του αγαπημένου τους αδερφού, 
έτρεξαν κοντά του, τον έθαψαν και άρχισαν να θρη-
νούν απαρηγόρητες, ώσπου από την πολλή τους τη 
λύπη μεταμορφώθηκαν σε αιγείρους-λεύκες.

ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΑΚΕΔΝΗ
Η αίγειρος, την οποία άλλοι μελετητές την ταυ-

τίζουν με τη σκούρα λεύκη (λατ. Populus nigra, κ. 
καβάκι) και άλλοι με την άσπρη (λευκή) λεύκη (λατ. 
Populus alba), είναι δένδρο γνωστό και στον Όμηρο, 
ο οποίος στην έβδομη ραψωδία της Οδύσσειας στιχ. 
106 (Η, 106) την αποκαλεί «μακεδνή» (=ψηλή) και 
παρομοιάζει την κίνηση των φύλλων της με την περι-
στροφική κίνηση του αδραχτιού:

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ραψ. Η, στιχ. 105-106
105 «αι δ’ ιστούς υφόωσι 
και ηλάκατα στρωφώσιν

106 ήμεναι, οία’ τε φύλλα μακεδνής αιγείροιο.».
(=κι άλλες (σκλάβες) ύφαιναν κι έκλωθαν καθισμέ-

νες τα μαλλιά στ’ αδράχτια, που στριφογυρνούσαν 
σαν τα φύλλα της ψηλής λεύκας).

Η παρατήρηση αυτή του Ομήρου, ότι τα φύλλα 
της λεύκης (που, ως γνωστόν, επειδή έχουν μακρύ 
μίσχο κινούνται με το παραμικρό φύσημα του αέρα) 
περιστρέφονται σαν το αδράχτι, είναι μια από τις 
πολλές αποδείξεις ότι ο πρωτοκορυφαίος Έλληνας 
ποιητής δεν ήταν τυφλός, όπως τον παρουσίαζαν 
διάφοροι μύθοι.

Το ομηρικό επίθετο «μακεδνός», που έχει το ίδιο 
θέμα με το όνομα «Μακεδονία», είναι ένας από τους 
αναμφισβήτητους μάρτυρες ότι οι Μακεδνοί – Μακε-
δόνες ήταν Έλληνες και το όνομά τους αδιαπραγμά-
τευτη ελληνική κληρονομικά.

ΗΛΙΑΔΗΣ
Το επώνυμο Ηλιάδης (π.χ. Φαέθων Ηλιάδης του 

Ηλίου), για τους αρχαίους Έλληνες δήλωνε ότι ό-
ποιος το έφερε ήταν γιος ή απόγονος του Ήλιου. 
Τώρα όποιος Έλληνας έχει το επώνυμο Ηλιάδης 
θεωρείται γιος ή απόγονος κάποιου που ονομαζόταν 
Ηλίας, επειδή, ως γνωστόν, ο προφήτης Ηλίας πήρε 
τη θέση του αρχαίου Έλληνα θεού Απόλλωνα-Ήλιου.
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ΟΙ ΒΙΟΡΥΘΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΑ 
«ΑΙΓΕΙΡΟΣ – ΛΕΥΚΗ»

43χρονος αφαίρεσε 
φωτογραφική μηχανή από 

αυτοκίνητο στη Βέροια
Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή της 

Βέροιας 43χρονος που το απόγευμα διέρρηξε σταθμευμένο 
αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 53χρονου και αφαίρεσε μία φωτο-
γραφική μηχανή αξίας 700 ευρώ. Η μηχανή βρέθηκε στην 
κατοχή του και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό της.
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Γενικός ξεσηκωμός σήμανε από 
χθες που σύμφωνα με δήλωση 
του Απόστολου Εμμανουηλίδη 

τακτοποιήθηκε το θέμα των δόσεων 
σε δύο παίκτες και φυσικά την επι-
στροφή των τριών βαθμών από την 
Βέροια . Παράλληλα δόθηκε λύση και 
με την ΔΕΗ και ήρθε το  ρεύμα στο 
Δημοτικό Στάδιο για τις ανάγκες του 
αγώνα. 

ΣυγκεκριμέναοιΤομάς καιΜπατιόνσυμφώνη-
σανσεμίαπαράτασητωνδόσεωντουςγια12-15
μέρες και έτσι τοπρώτο αίτημα τωνπαικτών α-
πό την επιτροπήσωτηρίας έγινε με ανακούφιση.
Φυσικά τώραπρέπει και αυτό είναι για σήμερα
Σάββατοτοθέματιςπληρωμήςτωνπαικτώνενός
ποσού έναντι όσων έχουν να παίρνουν για να
αγωνιστούντηνΚυριακήεναντίοντουΠαναιγιαλεί-
ου.Γίνεταιπροσπάθειαναπραγματοποιηθεί,αλλά
παράλληλαόπωςμας είπεο κ.Εμμανουηλίδηςη
μεγάληπροσέλευση τωνφιλάθλωνπουπεριμέ-
νουμετηνΚυριακήστοναγώναθαείναικαταλυτική

για τηνσυγκέντρωση των χρημάτωνπου θα δο-
θούνόλαστουςπαίκτες

Για αυτό λοιπόν γίνεται έκκληση στους φιλά-
θλους να κατέβουν τηνΚυριακή και ναστηρίξουν
την αγαπημένη τους ομάδα μήπως και βρεθεί η
λύσηκαιηβασίλισσατουβορράξεπερνώνταςκαι
κάποιαάλλαπροβλήματανασταθείεπιτέλουςστα
πόδιατης.

ΔενπαίζουνΔόρηςκαιΟυνγιαλίδης
ΕπιστρέφειοΛάσκαρης

Στα αγωνιστικά οΤόληςΤερζήςπου από την
Πέμπτηβρίσκεταικαιπάλιστιςπροπονήσειςτηςο-
μάδας(τιςπροηγούμενεςμέρεςέκανανμόνοιτους
οιπαίκτες)προσπάθησενακρατήσειτουςπαίκτες
σεκαλήψυχολογίαμεαυτάπουπερνάνεκαιφυσι-
κάνατουςστηρίξειηθικάότιμπορείόλαναπάνε
καλάκαιμετηννίκητηνΚυριακήνααλλάξουντα
πάντα.

Φυσικάδεν υπολογίζει στους τραυματίεςΔόρη
(σοβαρό κτύπημα από τον τερματοφύλακα του
ΟΦΗ)καιΟυνγιαλίδη.Αμφίβολοςόμωςείναικαιο
αρχηγός τηςομάδαςοΣουλιώτης.Πιθανόνόμως
ναεπιστρέψειέπειτααπόκαιρόομέσοςΛάσκαρης
πουέλειψεπάραπολύστηνομάδα.

Με προπονήσεις στις αθλητι-
κές εγκαταστάσεις των γηπέ-
δων Χαρίεσσας και Μονο-

σπίτων συνεχίστηκε η προετοιμασία 
της ομάδας του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ 
ενόψει του σημερινού εντός έδρας 
αγώνα με τον Καμπανιακό. Στη διά-
θεση του προπονητή Βασίλη Ασλανί-
δη δεν θα είναι οι τιμωρημένοι (λόγω 
καρτών) Τζημογιάννης, Μουρατίδης, 
Τούφας και Ντινόπουλος.

Ηαπογευματινήπροπόνησηπου έγινε σήμε-
ρα (15-2) στο γήπεδο τωνΜονοσπίτων, μεταξύ

άλλων,περιελάμβανε ασκήσεις με την μπάλα και
τακτική. Στόχος τωνΝαουσαίων στον αγώνα με
τονΚαμπανιακόείναιηνίκη,ώστεναεπανέλθειη
ομάδαστοδρόμοτωνεπιτυχιώνμετάταδύοεκτός
έδραςπαιχνίδιαμεΜακεδονικόκαιΆρηΠαλαιοχω-
ρίου,βελτιώνονταςτηβαθμολογικήτηςθέση.

ΟαγώναςμετονΚαμπανιακόγιατην24ηαγω-
νιστική τουπρωταθλήματος, θα γίνει το Σάββατο
17Φεβρουαρίου καιώρα 15:00στοΔημ. Στάδιο
Νάουσαςκαιδιαιτητήςέχειοριστείοκ.Κατεριάδης
Ιορδάνης(ΕΠΣΠέλλας),μεβοηθούςτουςκ.κ.Δε-
μερτζήΝικόλαοκαιΑρεστηΝικόλαο(ΕΠΣΠέλλας).

ΗΔιοίκησητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,ευχαριστείτις
ομάδεςτηςΧαρίεσσαςκαιτωνΜονοσπίτωνγιατη
συνεργασίατουςστηνπαραχώρησητωνγηπέδων
τουςπροκειμένουναδιευκολυνθείηπροετοιμασία
τηςομάδαςμας.

Κάλεσμα-στήριξητωνφιλάθλων
τηνΚυριακήστηνομάδα

καιτουςπαίκτες

Με τον Καμπανιακό στο ΔΑΚ
το Σάββατο η Νάουσα

Σήμερα Σάββατο 17/2 η Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου Βέροιας φιλοξενεί 
στην έδρα της την Ακαδημία Σκυ-

δρας. Οι αθλητές της Ακαδημίας Βέροιας 
θα πρέπει να βρίσκονται:

ΓήπεδοΓεωργιανων:10.15’
Έναρξηαγώνων:11.00’
Ληξηαγώνων:12.45’
Αναχώρησηαθλητών:13.15’

ΤοπρόγραμματωνΤμημάτων
ΥποδομήςτηςΑκαδημίας
ΠοδοσφαίρουΒέροιας

Ορίστηκανοιημιτελικοί
τουΚυπέλλου

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τους
πρώτους ημιτελικούς με τονΠανιώνιο να
φιλοξενείτονΠΑΟΚκαιτηνΑΕΛτηνΑΕΚ.

Το πότε θα δώσουν τα πρώτα τους
παιχνίδια έμαθανοι τέσσερις ομάδεςπου
βρίσκονται σταπροημιτελικά τουΚυπέλ-
λουστοποδόσφαιρο.Όπωςανακοίνωσεη
ΕΠΟτηνΤετάρτη28/2θαδιεξαχθείηανα-
μέτρησητουΠανιωνιουμετονΠΑΟΚ,ενώ
τηνεπόμενηημέραηΑΕΛθαφιλοξενήσει
τηνΑΕΚ.

Άμεσααναμένεταιναανακοινωθούνκαι
οι ημερομηνίες τωναγώνωνρεβάνςανά-
μεσαστιςομάδες.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: «Το
διήμερο28Φεβρουαρίου–1Μαρτίουθα
διεξαχθούνταπαιχνίδιατης1ηςαγωνιστι-
κής της ημιτελικήςφάσης τουΚυπέλλου
Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στις 28/2 θα α-
ναμετρηθούν στο γήπεδοΝέας Σμύρνης
Πανιώνιος-ΠΑΟΚ (19:30) και την 1/3στο
AELFCArenaΛάρισα-ΑΕΚ(19.30).

Όπωςέχειανακοινωθείαναλυτικάαπό
τηνΕΠΟτην1Δεκεμβρίου2017,οιαγώ-
νες ρεβάνς θα διεξαχθούν 17-19Απριλί-
ου».



Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν 
συμπεριέλαβε στην αποστολή 
τον Ανγκολέζο εξτρέμ, Τζάλμα 

Κάμπος, για την εκτός έδρας αναμέ-
τρηση με τη Λαμία (16/2, 19:30). 
Εκτός κι ο τιμωρημένος Σάχοβ. 
Με μια προπόνηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο στάδιο της 
Τούμπας ολοκληρώθηκε η προ-
ετοιμασία των ποδοσφαιριστών 
του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση 
της 22ης αγωνιστικής της Super 
League Σουρωτή, στην οποία ο 
«Δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει, 
εκτός έδρας, τη Λαμία.

ΤαβλέμματαείχανστραφείστονΤζάλμα
Κάμπος καθώς οΑνγκολέζος ταλαιπωρή-
θηκεαπό ταμισά της εβδομάδαςαπόμια
διάτασηστονδικέφαλο.

Ο30χρονοςακραίοςδενβρίσκεταιστην
λίσταμετουςποδοσφαιριστέςπουτοαπό-
γευμα τηςΠαρασκευής θα αναχωρήσουν
μεπροορισμό τηΛαμία.Εκτόςαποστολής
έμεινε οΕβγέν Σάχοφ λόγω τιμωρίας, με
τονΤιμπόΜουλένναπαίρνειτηνθέσητου.

Αναλυτικά,στηναποστολήμετέχουνοι:
Γλύκος,Πασχαλάκης,Μάτος,Δεληγιαννί-
δης,Αζεβέδο,Μαλεζάς,Κρέσπο,Βαρέλα,
Κάνιας,Μαουρίσιο,Μουλέν,Μπίσεσβαρ,
Πέλκας, Βιεϊρίνια,Μακ,Λημνιός, Κουλού-
ρης,Πρίγιοβιτς.
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Μόνο το πρωτάθλη-
μα της Α1 κατηγο-
ρίας θα διεξαχθεί 

το Σάββατο 17 Φεβρουα-
ρίου και ένας αγώνας για 
την Α2. Στην Α1 η  πρω-
τοπόρος Νίκη Αγκαθιάς 
παίρνει το παιχνίδι στα 
χαρτιά αφού η ομα΄δα του 
Λιανοβεργίου έχει αποχω-
ρίσει  από το πρωτάθλημα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης
17.02.2018

Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ)(21ηαγωνιστική)

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ15.30ΑΣΝΕΑΣ
ΓΕΝΕΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ -ΚΩΣΤΟΥ-
ΛΗΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ

ΠΑΤΡΙΔΑΣ15.30Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΠΙΤΟΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ15.30ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ
-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ15.30ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ -
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 15.30 ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ -

ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ
Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ-ΡΗ-

ΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΠΑΝΟΥ15.30ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ -ΑΕΧΑΡΙΕΣ-
ΣΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΟΥ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)-2οςΟΜΙ-
ΛΟΣ(13ηαγωνιστική)

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ15.30ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ

Η κοπή της πίτας του Γ.Α.Σ. 
ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
έγινε και φέτος την Παρα-

σκευή 09 Φεβρουαρίου 2018 στο 
χώρο της Σχολής στο Πασακιόσκι 
Βεροίας.

ΗΑντιπρόεδροςτηςΕΛ.Ο.Κ.ΒορείουΕλλάδος
και προπονήτρια του τμήματος ΚαΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙ-
ΔΟΥΜαρίαμετουςβοηθούςπροπονητέςτηςΜΑ-
ΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥΕυαγγελία καιΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
ΜάριοτωνάλλωντμημάτωντουΣυλλόγουμαζίμε
τονΠρόεδροΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗΓεώργιο έκοψαν την

πίτακαιέδωσαντιςευχέςτουςγιατηνέααγωνιστι-
κήχρονιάστουςμαθητές.

Με αφορμή την κοπή τηςπίτας οι γονείς των
μαθητώνμαζί με ταπαιδιά και σύσσωμο τοΣύλ-
λογομετουςπροπονητέςέστησανπαράλληλαένα
ξέφρενοαποκριάτικο«τσιμπητό»πάρτυπουμετα
πλούσια εδέσματαόλων έφεραν το κέφι μεγάλων
και μικρών στο ζενίθ.  Η μικρή αυτή ανάπαυλα
ήταν ό,τιπρέπει για τους «μικρούςμαχητές» του
Καράτε, εν όψει των πανελληνίων και τοπικών
αγώνωνπου οι σκληρές προπονήσεις δεν τους
αφήνουνναπάρουνανάσα.

Όλοιμαζί έδωσανευχέςκαιυποσχέσειςγια τα
«καλύτερα»που έρχονται για τους ίδιους και το
Σύλλογο.

ΕΠΣ Ημαθίας

Οιδιαιτητέςτωνσημερινών
αγώνωντηςΑ1κατηγορίας

Με επιτυχία έγινε η κοπή της πίτας 
του Γ.Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Χωρίς Τζάλμα 
Κάμπος

στη Λαμία
ο ΠΑΟΚ
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 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ

Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει/έχει αλήθεια ωραία θωριά
Μην το πιάστε, γιατί ρίχνει /εις σε δάκρυα θλιβερά.
                                                                           ( Εθνικός Ύμνος στροφή 145)

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

    Κατά τη διάρκεια της 
Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, από πολλά μέ-
ρη της σκλαβωμένης Ελ-
λάδος έσπευδαν οι Έλ-
ληνες να ενταχθούν στα 

επαναστατικά τμήματα για να βοηθήσουν τους 
πολεμιστές στις μάχες που μαίνονταν εναντίον 
των Τούρκων. Ένα πρωινό στην αποβάθρα του 
λιμανιού της Ζακύνθου εμφανίζεται ένα άντρας 
μετρίου αναστήματος και με ισχνή παρουσία ζη-
τάει να μπει στη βάρκα για να πάει να πολεμήσει. 
« Ρε  Νιόνιο που πας εσύ?»αφού του εξήγησε 
το λόγο του ταξιδίου, τότε πήρε την απάντηση. « 
Εσύ δεν είσαι για πόλεμο. Ένα ντουφέκι παραπά-
νω δεν θα προσφέρει τίποτα. Πήγαινε και γράψε 
κανένα τραγούδι να ενθουσιάσεις τους πολεμι-
στές. Είναι η καλύτερη υπηρεσία που μπορείς να 
προσφέρεις» Ήταν, λοιπόν, ο Διονύσιος Σολω-
μός. Γύρισε αμέσως πίσω και πήγε  στη Βίλα του 
φίλου και δασκάλου του De Santo  Rossi και κάθι-
σε σε ένα  παγκάκι. Απέναντι στην Στερεά Ελλάδα 
ο πόλεμος μαίνεται και ο κρότος των κανονιών α-
κούγεται συγκλονιστικός. Ο Σολωμός συγκινείται. 
Κάποια στιγμή ακούγεται η κραυγή της αγωνίας 
που νιώθει για τους πολιορκημένους . «Βάστα 
καημένο Μεσολόγγι.»Έκρηξη πατριωτικού συναι-
σθήματος απλώθηκε γύρω του και έφτασε μέχρι 
το αγωνιζόμενο Μεσολόγγι και γύρισε πίσω για να 
φέρει το φως στο νου του. Είναι η στιγμή της υψη-
λής έμπνευσης των 158 στίχων του Ύμνου στην 
Ελευθερία. Το ημερολόγιο έδειχνε : Μάιος 1823.

      Όταν επισκέφτηκα με σχολική εκδρομή τη 
Ζάκυνθο και αυτό το ιερό παγκάκι ένιωσα δέος. 
Προσπαθούσε η φαντασία μου να σχηματίσει την 
εικόνα της στιγμής εκείνης. Ασύλληπτη η ιδέα της 
μεγάλης θυσίας.

   Όμως, ο εθνικός μας ποιητής, στην ποιητική 
του έμπνευση βρίσκει την ευκαιρία να τονίσει το 
μέγεθος της καταστροφής από τις εμφύλιες κα-
τασπαράξεις. «Η Διχόνοια, που βαστάει ένα σκή-
πτρο η δολερή/καθενός χαμογελάει παρ’ το λέ-
γοντας και συ.»(στ.144) Έ χει ακούσει πολλά για 
τις παράξενες φιλοδοξίες των πολεμιστών και των 

πολιτικών και προσπαθεί να τους συμβουλεύσει. 
Να τονίσει τον κίνδυνο που κρύβεται από πίσω α-
πό τη διχόνοια. Στην επόμενη στροφή ακούγεται ο 
ήχος της φωνής του μέχρι σήμερα. «Κειο το σκή-
πτρο που σας δείχνει, έχει αλήθεια ωραία θωριά/ 
Μην το πιάστε, γιατί ρίχνει/εις σε δάκρυα θλιβερά. 
Φωνάζει με όλη τη δύναμη της πονεμένης ψυχής 
του. Στους προηγούμενους στίχους τους επαίνεσε 
τους  Έλληνες μαχητές για τις ηρωικές τους μάχες 
και θυσίες που μπόρεσαν  να ανάψουν το δαυλό 
της πίστης στο Θεό και της ελευθερίας.

      Πόσοι από τους Έλληνες κυβερνώντες επί 
αιώνες  από τη φιλοδοξία της εξουσίας πήραν στα 
χέρια τους αυτό το σκήπτρο και πανηγύριζαν για 
την προσωπική τους επιτυχία. Τα λάθη, όμως, και 
τις απερισκεψίες τους στο διπλωματικό πεδίο τα 
πλήρωσε και τα πληρώνει μέχρι σήμερα αυτός ο 
γενναίος και φιλόπατρις ελληνικός λαός με υψηλό 
τίμημα. Λίγες περιπτώσεις αρκούν που θα φέρω 
στη μνήμη σας. Η Μεγάλη Καταστροφή του 1922 
δεν ήταν αιτία η ήττα του ελληνικού στρατού που 
έδινε τις πολύνεκρες μάχες στο Εσκί- Σεχήρ και 
στο Αφιόν Καρα-χησάρ. Ήταν η συμπεριφορά 
των πολιτικών μας που αλληλοσπαράσσονταν 
και άφησαν το στρατό ακυβέρνητο. Κυβέρνηση 
και Αντιπολίτευση δε στάθηκαν στο ύψος τους. 
Οι προσωπικές τους φιλοδοξίες ξεπερνούσαν τα 
όρια του καθήκοντος προς την πατρίδα. Πήραν  
το σκήπτρο που τους έδωσε η Διχόνοια η δολερή 
και ήρθε το τέλος του Ελληνισμού της Μ. Α.  Η 
τραγωδία της Κύπρου είναι προϊόν της πολιτικής 
αβελτηρίας που οδήγησε στο μοιραίο στρατιωτικό 
πραξικόπημα  του  1967. Το τραγικό επεισόδιο 
της 31 Ιανουαρίου του1996 με τα Ίμια ,που στοί-
χισε το θάνατο των τριών Αξιωματικών του Ελλη-
νικού Ναυτικού. Σήμερα οι Τούρκοι επαίρονται και 
μας ετοιμάζουν νέα Ίμια γιατί πιστεύουν ότι μας 
βρίσκουν αυτή τη φορά διαλυμένους οικονομικά 
και κοινωνικά. Οι απειλές των Τούρκων στο Αι-
γαίο, οι παράξενοι αλυτρωτισμοί των ηλιθίων Σκο-
πιανών και το παραμύθι των Αλβανών κοντεύουν 
να μας πνίξουν. Οι πολιτικοί μας τσακώνονται με 
τα σκάνδαλα και τις αλληλοκατηγορίες για υφαρ-
παγή του δημοσίου χρήματος. Και ο λαός αγωνιά 
χωρίς να πιστεύει στις διαβεβαιώσεις.

  Το καλοκαίρι του 1948 το Δ.Σ. του Συλλόγου 
της λαϊκής βιβλιοθήκης της Καλαμάτας κάλεσε 
τον σπουδαίο λογοτέχνη της εποχής και γνήσιο 
πατριώτη, Στρατή Μυριβήλη ( έλαβε μέρος στη Μ. 

Εκστρατεία) για κάποια διάλεξη. Στην αρ-
χή ο ομιλητής αναφέρθηκε στις νικηφόρες 
μάχες του ελληνικού στρατού που έγιναν 
στο παρελθόν  με την ενωτική και πυρα-
κτωμένη από την αγάπη για την πατρίδα 
διάθεση. « Κάθε φορά που το γένος σύσ-
σωμο αισθανθεί αυτό το θαύμα ,νιώθει 
συγχρόνως ότι καμία άλλη υλική δύναμη 
δεν μπορεί να το καταπονήσει και να το 
βάλει κάτω. Αυτό το ξέρουν καλά –καλύ-
τερα από μας- όλοι οι εχθροί που κατά 
καιρούς επιχείρησαν να εξαφανίσουν την 
ελληνική φυλή που στέκεται πεισματικά 
ριζωμένη πάνω σε τούτο το βράχο σαν τα 
δυνατά πουρνάρια επί τριάντα αιώνες.»

   Η φωνή του από το βάθος του χρό-
νου ακούγεται καθαρά. Ποιος όμως έχει  
αυτιά και φλογισμένη καρδιά να τα ακού-
σει σήμερα? Περιμένουμε.

Ευχές για όμορφο τριήμερο με την 
ευκαιρία της Καθαρής Δευτέρας και την 
έναρξη του σταδίου της  πνευματικής ά-
σκησης της νηστείας.

Παιδικό πάρτι 
μασκέ στη Βεργίνα

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου από τις 5 ως τις 7 το από-
γευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου 
Βεργίνας θα πραγματοποιηθεί παιδικό πάρτυ μασκέ για τα Α-
στεράκια της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου με τρελό χορό 
και γλυκές εκπλήξεις! 

Ένα γεμάτο τετραήμερο περιμένει η  Βέ-
ροια από τις 15 έως τις 18 Φεβρουαρίου, στο 
αποκορύφωμα της καρναβαλικής περιόδου. 
Παραδοσιακά, χάλκινα, Βραζιλιάνικα, λάτιν, 
τζαζ και τσιγγάνικες μουσικές θα ξεσηκώσουν 
την πόλη, στο εμπορικό κέντρο και τους πε-
ζόδρομους.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμ-
βάνει: 

• Σάββατο  17/2 , ώρα 9.00μ.μ , 
οδός ΕΛΗΑΣ είσοδος ελεύθερη
MARKAB* TRIO
Ένα μουσικό ταξίδι με ελληνικά, Βalkan, 

τσιγγάνικα, τούρκικα, σεφαραδίτικα, κέλτικα, 
αρμένικα, ισπανικά τραγούδια και δικές μας 
συνθέσεις…

Ρούλα Τσέρνου: τραγούδι
Στέφανος Σεκέρογλου: βιολι - φωνητικά
Γιάννης Καρακαλπακίδης: κιθάρα - φω-

νητικά
 *Markab είναι το φωτεινότερο αστέρι του 

αστερισμού ‘’Πήγασος’’ και προέρχεται από 
την αραβική φράση سرفلا بكرملا Al Markab 
al Faras, δηλαδή «το Σαμάρι του Αλόγου», 
που αναφέρεται στο φτερωτό άλογο της μυ-
θολογίας.

• Κυριακή 18/2 , ώρα 12.00μ. ,
 οδός ΕΛΗΑΣ είσοδος ελεύθερη
Ώρα 12.00μ.
Φιλαρμονική Ορχήστρα της ΚΕΠΑ Δήμου 

Βέροιας , σε ρυθμούς Latin!
Δ/νει : Βαλάντης Κυριακίδης
Ώρα 13.00
BALKAN TRAFFIC
Ήχοι των Βαλκανίων …ένα ταξίδι του μέ-

λιτος στη χώρα του γλεντιού!!
Η μουσική παρέα με έδρα τη Θεσσαλο-

νίκη ,  θα παρουσιάσει στη Βέροια ένα πά-
ντρεμα αγαπημένων σκοπών της περιοχής 
των Βαλκανίων. Εφοδιαστείτε με μπόλικο 
κέφι, θετική ενέργεια και διάθεση για χορό και 
γλέντι  !

Μάκης Μπακλατζής : βιολί, φωνή
Γιάννης  Παλλιάκας : κλαρίνο
Γιάννης Καρακαλπακίδης : κιθάρα
Χρήστος Τάσιος : Νταούλι
Παράλληλα , όλη τη μέρα (Κυριακή ) ,η 

ορχήστρα BALKAN MELODY θα περιφέρεται 
στο κέντρο της πόλης!

Balkan Melody 
Μια παρέα   από ταλαντούχους μουσικούς 

της Βέροιας δημιούργησε πριν από αρκετά 
χρόνια το συγκρότημά BALKAN MELODY.  
Οι ήχοι  των χάλκινων οργάνων  τους είναι 
βγαλμένοι μέσα από τους παραδοσιακούς 
ρυθμούς και μελωδίες της Μακεδονίας και 
αποτυπώνουν τη διάθεση  για τη συνέχιση  
της μουσικής παράδοσης της πατρίδας μας. 

Έχουν πάρει μέρος σε διάφορες εκδηλώ-
σεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό. 

Τα ονόματα των μουσικών είναι:
Γιώργος Σαλαπασίδης : κλαρίνο
Κώστας Μπατσίλας : Τρομπέτα
Ηλίας Δέλλιος : Τρομπόνι
Στέφανος Χαμαλίδης : Τρομπέτα
Αλέξανδρος Σακαλής : Τρομπέτα 
Kώστας Κοντακοτσάκος : Κρουστά 
Βαγγέλης Τολίκας : Κρουστά
H EIΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : 
• ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
•  Σ.Ι.ΚΕ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σωματείο Ιδιοκτη-

τών Κέντρων Διασκέδασης Bέροιας)
• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ • ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2018 
από Δήμο Βέροιας- ΚΕΠΑ-

Επιμελητήριο και ιδιοκτήτες 
καφέ-μπαρ και 

κέντρων διασκέδασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΕΩΝ

αβέρνα «Αρχοντικό».
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥ-

ΑΡΙΟΥ:
21:00 Ετήσιος Χορός 

Λαογραφικού Ομίλου Με-
λίκης και Περιχώρων στην 
οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥ-
ΑΡΙΟΥ:

18:30 Παραδοσιακό κά-
ψιμο των κέδρων και γλέ-
ντι στην κεντρική πλατεία 
του Νεοκάστρου, από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων 
Νεοκάστρου.

20:30 «Καρναβαλιστές 
στους δρόμους!» Νυχτερινή 
εξόρμηση ομάδων καρνα-
βαλιστών στους δρόμους 
και τα καταστήματα της Μελίκης.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
12:00 Παρουσίαση χορών από διάφορα 

παραδοσιακά συγκροτήματα και ένας γά-
μος… έκπληξη!

14:00  Παρέλαση 
αρμάτων, ομάδων καρ-
ναβαλιστών και παρα-
δοσιακών συγκροτημά-
των.

ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩ-
ΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 
2018»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ-
ΛΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

- - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ ΟΥ Ν 
ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΜΕΛΙΚΗΣ «ΤΟ 
ΚΩΣΤΙ»

Μ.Α.Ο.Κ ΜΕΛΙΚΗΣ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΝΕΟ-

ΚΑΣΤΡΟΥ

«Μελικιώτικο 
καρναβάλι 2018»
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
διάβαση προσπαθεί να πε-

ράσει ο ευσωμούλης, αυτοκί-
νητο σταματά, παράθυρο κατε-
βαίνει, και η χαριτωμένη νεαρά: 
«κύριε χοντρούλη, άντε να σε 
δω, τι θα μας γράψεις, για τη 
σκανδαλάρα, τη νοβαρτιάδα!

Σημασία δεν έδωσα, ιδιαίτε-
ρη, γιατί σκεφθόμουν τα λεγό-

μενα του φίλου μου του Μητσάρα. 
Ρώτησα μου είπε την κυρά, λόγω της ημέρας (Βαλεντί-

νος και λοιπά!), πόσοι έχουν προηγηθεί πριν από εμένα, 
μου απάντησε τρεις, της είπα εντάξει και εκείνη συνέχισε: 
«δεν με ρώτησες ποιος μέτρησε. Εγώ ή η αστυνομία»!

Που λέτε φίλοι μου, πριν από κανά εξάμηνο, με τον 
κολλητό, τον Γιωρίκα, επισκεφθήκαμε, γνωστό χασαποτα-
βερνείο για να φάμε, δηλαδή για να ακριβολογούμε, εγώ 
να φάω και ο Γιωρίκας να με βλέπει!

Όταν όμως επέστρεψε στην οικία, τον έπιασε στομα-
χόπονος.

Το τι με έσυρε η κυρά, μου είπε την άλλη ημέρα, δεν 
περιγράφεται.

Ποιος ξέρει πάλι τι «κατέβασες», τον φώναξε.
Ο καημένος προσπάθησε να της εξηγήσει, ότι δεν έ-

φαγε πολύ, άλλωστε πώς να προλάβω της είπε. 
Ο Βελέντζας πήγαινε με χίλια, μόνο στα σαλμαδάκια, 

έκοβε λίγη ταχύτητα! 
Α κατάλαβα, του είπε. Με τον χοντρό ήσουνα πάλι, 

εκτιμώ ότι έσκασες από το φαί!
Φίλοι μου, όπως η κυρά Βαγγελιώ, κατσάδιασε τον 

Γιωρίκα, επειδή βγήκε με χοντρό, άρα εκτίμησε ότι θα 
έφαγε πολύ, έτσι και στην υπόθεση Νοβάρτις, σύμφωνα 
με τα λεγόμενα των μαρτύρων, αφού ανέβαινε η φαρμα-
κευτική δαπάνη, κάποιοι εκτιμήσανε, ότι τα πήρανε και οι 
πολιτικοί μας!

Η άλλη παρατήρηση, είναι ότι οι πρώην πρωθυπουρ-
γοί και υπουργοί μας, ήταν απλά ηλίθιοι. Σκάνδαλο γύρω 
στα 23 δις και αυτοί πήρανε καμιά πενηνταριά εκατομμύ-
ρια! Χαχαχαχαχα!

Και μάλιστα και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του 
ενός μήνα, θα μονολόγησε: «θα κάνω για τριάντα ημέρες 
τον πρωθυπουργό, γιατί να μην πάρω μία βαλιτσούλα, με 
κίτρινα, πράσινα και μωβ!

Το μείζον πάντως θέμα είναι, πως η δημόσια φαρμα-
κευτική δαπάνη την περίοδο της διακυβέρνησης του Κ. 
Καραμανλή, από τα 2,1 δισεκατομμύρια που ξόδευε το 
κράτος για φάρμακα το 2003, έφτασε να ξοδεύει 5,1 το 
2009 και κατηγορούνται αυτοί που μειώσανε τη δαπάνη!

Δηλαδή, πηγαίνουμε καθημερινά σε εστιατόριο, εγώ 
απολαμβάνω ένα αρνί στην καθισιά, ο Γιωρίκας παραγ-
γέλνει μία πατάτες με ψωμί και η διεύθυνση, κερνά τον 
Γιωρίκα και όχι εμένα!

Πάντως, οφείλω να επισημάνω τη σύμπτωση, ότι κά-
ποια πρόσωπα έχουν υπηρετήσει και στις δύο εξουσίες. 
Δηλαδή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο σημερινός 
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν διοι-
κητής της ΕΥΠ επί Καραμανλή.

Σκάνδαλα με τις φαρμακευτικές εταιρείες υπάρχουν 
παγκοσμίως, σκάνδαλα με τις πάσης φύσεως εταιρείες 
μεγαθήρια, επίσης υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρ-
χουν.

Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Πως ως κράτος προστα-
τεύεις τους πολίτες σου.

Δηλαδή, προσφέρεις μισθό 1000 ευρώ στον γιατρό και 
αυτός θα πρέπει να κάνει οικονομία για να παρακολουθή-
σει το συνέδριο στο εξωτερικό;

Και βέβαια, θα έλθει η εταιρεία και θα πει, ντόκτορα 
καλύπτω εγώ τα έξοδά σου. 

Απλά είναι τα πράγματα.  
Πρώτα δημιουργείς επιστημονικό δυναμικό, που δεν 

θα το βλέπει και το λυπάται ο κόσμος και μετά έχεις και 
απαιτήσεις.

Δεν απευθύνεσαι σε ζώα, για να τα δίνεις σανό, κατά-
λαβέ το, επιτέλους!

Εγώ πάντως φίλοι μου, για να τελειώνουμε με αυτή την 
ιστορία, για καλό και για κακό, για να μην βρεθώ μπλεγμέ-
νος, έλαβα τα μέτρα μου.

Πήγα και προμηθεύτηκα τσίγκινα σώβρακα. Σας τα 
συνιστώ.

Μίλησα που λέτε, με τη Μόνικα, για τις ευχές του Βαλε-
ντίνου και επειδή με αγαπά, μου είπε.

Αφρατούλη μου, πρόσεξε τον κ@λο σου. 
Από τη στιγμή που έκανες στον κ@λο το εμβόλιο, που 

είναι προιόν σκανδάλου, θα θεωρηθεί και ο κ@λος σου, 
σκανδαλιάρης και θα σε συλλάβει η Ελληνική αστυνομία.

Βέβαια κάπως ησύχασα, διότι η δική μας αστυνομία 
δεν τα πηγαίνει καλά με τα μεγάλα νούμερα, οπότε σιγά 
μην δούνε τον δικό μου κ@λο.

Πάντως για σιγουράκι, τα μέτρα τα πήραμε! 
Ανοξείδωτο σώβρακο!
Και τώρα στα σοβαρά και αρκετά με την μπάλα στην 

εξέδρα.
Αλέξη και η παρέα σου, διάβασε λοιπόν, από ένα ζώο 

το οποίο δεν τρώει το σανό που του δίνεις.
Ξαφνικά μία ημέρα, οι δρόμοι της πρωτεύουσας κλεί-

νουν, διότι θα ερχόταν ο γείτονας πρόεδρος ο Ερντογάν.
Πολλοί αναρωτηθήκανε τότε, ποιος ο λόγος της επί-

σκεψης, ενός φασίστα στην πατρίδα μας τη στιγμή που 
όλη η Δύση, τον έχει στο περιθώριο.

Μας είπατε τότε ότι άξιζε η επίσκεψη, διότι έπρεπε Έλ-
ληνας πρωθυπουργός να του τα πει, έξω από τα δόντια.

Η αλήθεια είναι ότι τον φόβησες πολύ Αλέξη, τόσο, 
που στέλνει τον στόλο του σε Ελληνικό έδαφος, δικό σου 
δηλαδή και εσύ ο παλικαράς, συμφωνείς να αποχωρή-
σουμε πρώτα εμείς και σταδιακά οι γείτονες.

Βέβαια τώρα γίνεται κατανοητός ο λόγος της επίσκε-
ψης του Τούρκου προέδρου.

Όσον αφορά το άλλο εθνικό θέμα και εδώ μας φλόμω-
σες στο ψέμα.

Θα δώσουμε το όνομα, εφόσον εξαφανισθεί ο αλυτρω-
τισμός, των άλλων γειτόνων, είπες.

Για δείξε μας πως καταργήθηκε, διότι το όνομα το έ-
δωσες.

Πάντα ένας αδύναμος λαός, διαπραγματεύεται από 
θέση στα τέσσερα. 

Ποιος ο λόγος αυτής της σπουδής, να κλείσουνε όλα 
τα  εθνικά θέματα, εις βάρος μας;

Οι ξένοι, Αλέξη, καταλάβανε ότι έχουν απέναντί τους 
τον πιο ενδοτικό πρωθυπουργό όλων των εποχών, το έ-
χουνε πει άλλωστε, επίσης κατανοήσανε ότι για να κρατη-
θεί η αριστερά από τα λίντλ στην εξουσία, δεν θα διστάσει 
μπροστά σε τίποτα και για αυτό απαιτούνε.

Μπορεί την πατρίδα να την παίζετε στα ζάρια, αλλά η 
ιστορία δεν αλλάζει και διδάσκει. 

Η παραχώρηση σε εθνικά θέματα, αποκαλείται ΠΡΟ-
ΔΟΣΙΑ!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ανοξείδωτο σώβρακο!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ» 

Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση
Καλούνται τα  μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης, με τον δια-

κριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις δέκα επτά (17) 
Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στην επάνω αίθουσα της 
πιτσαρίας «Παπαγάλος» (Ανοίξεως 104-Βέροια), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση του Απολογισμού 2017 και του Προϋπολογισμού 2018 
2.  Διάφορες προτάσεις των μελών
Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση, που δεν θα υπάρχει απαρτία στην παραπάνω ημερομηνία, 

η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις είκοσι τέσσερεις (24) Φεβρουαρίου 
2018, την ίδια  ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Η παρουσία των μελών κρίνεται απα-
ραίτητη. 

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Νόπη Σκεντερίδου

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
«Μια πόλη, μια γιορτή» Ολοήμερο ξέ-

φρενο γλέντι σε όλη την πόλη, προσφορά 
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος και ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Συμμε-
τέχει η παραδοσιακή κέλτικη μπάντα «Celtic 
Highlanders Band, Pipes & Drums»

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• «CITY ESPRESSO BAR», ώρα 12:00: 

Ολοήμερο πάρτι «Πιάσε με αν μπορείς» • 
Καφέ «ΤΟUCAN», ώρα 12:00: Γλέντι με τη 
μπάντα της Γουμένισσας • Καφέ «LIEBE», 
ώρα 12:00: Oλοήμερο γλέντι με DJ’s • Καφέ 
«ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 12:00: Γλέντι με ψη-
τά • Καφέ «ΣΟΥΛΑ», ώρα 12:00: Γλέντι με τα 
χάλκινα του Αντώνη Δίγγα

• Καφέ «ΑLLOU», ώρα 12:00: Παραδο-
σιακό γλέντι με τον Βαγγέλη Ψαθά και τους 
αδελφούς Ράλλη • Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 
13:00: Παραδοσιακό γλέντι με τους «Rom 
Royale» και τον Δημήτρη Ψαθά • Ταβέρνα 
«ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 13:00: Ναουσαίικο γλέντι 
με τον dj Κώστα Τούμπα • Καφέ «BAR...
RAKI», ώρα 13:30: Oλοήμερο γλέντι • Καφέ 
«SOCIAL CAFE FREE», ώρα 14:00: Γλέντι 
με παραδοσιακή μουσική • Καφέ «LOFT», 
ώρα 14:00: Ολοήμερο γλέντι με με χάλκινα 
και dj • Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 14:00: Πα-
ραδοσιακό ξεφάντωμα με ψητά • Ταβέρνα 
«ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: Αποκριάτικος 
χορός του «Αχιλλέα Νάουσας» • Ταβέρνα «4 
ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 21:00: Αποκριάτικος χορός 
του συλλόγου «Ο Πυρσός» με την ορχήστρα 
του Βαγγέλη Ψαθά • «MARON», ώρα 22:00: 
Βραδιά με ζωντανή μουσική

• Καφέ «ΝΕΟΝ», ώρα 22:00: Dj Party

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΘΙΜΟ «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟ-

ΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
• Παραδοσιακό κτήριο Ομίλου «Γενίτσα-

ροι και Μπούλες», πρώην σησαμοτριβείο 
«Μάκη», περιοχή «Μπατάνια», ώρα 09:00: 
Το Ντύσιμο της Μπούλας και το μάζεμα του 
μπουλουκιού • Δημαρχείο, ώρα 11:00: Το 
προσκύνημα. Τα μπουλούκια παίρνουν δια-
δοχικά την άδεια από τον Δήμαρχο και ακο-
λουθεί η καθορισμένη διαδρομή τους στην 
πόλη

• Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00: Ακολου-
θούμε τα μπουλούκια στο πιο συγκινητικό μέ-
ρος του εθίμου από τα Αλώνια στον στραβό 
πλάτανο όπου τα παιδιά και οι συνοδοί των 
μπουλουκιών τραγουδούν τις παραδοσιακές 
πατινάδες

• Πλατεία Διοικητηρίου («Καμμένα»), ώρα 
21:00: «Ο τελευταίος χορός της ημέρας», η 
κορύφωση του εθίμου όπου τα μπουλούκια 
χορεύουν τον τελευταίο χορό πριν αποχω-
ρήσουν. Προσφέρονται κουλούρια με την 
αυθεντική  συνταγή από το 1927 και άλλα ε-
δέσματα από το «ΤΖΕΠΟΣ DAILY BAKERY»  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ΩΡΑ 13:00: «Α-
ΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ»

Συμμετέχουν: η Φιλαρμονική Εταιρεία 
Νάουσας, η παραδοσιακή κέλτικη μπάντα 
«Celtic Highlanders Band, Pipes & Drums», 
οι λαογραφικοί σύλλογοι της Νάουσας (Λύ-
κειο των Ελληνίδων, Πυρσός, Σύλλογος 
Βλάχων). Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα 
ακολουθήσει μεγάλο αποκριάτικο γλέντι στην 
Πλατεία Καρατάσου με μουσική από DJ για 
όλο τον κόσμο. O Σύλλογος «Φίλοι του Καρ-

ναβαλιού» θα συμμετέχει με σατιρικό άρμα 
«Οι Ζουρλού» στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Καφέ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», ώρα 10:00: 

Γλέντι με ψητά • Καφέ «ΤΟUCAN», ώρα 
12:00: Γλέντι με τη μπάντα Γουμένισσας • 
Καφέ «LOFT», ώρα 12:00: Γλέντι με χάλκινα 
και dj’ς • Καφέ «LΙΕΒΕ», ώρα 12:00: Ολοή-
μερο πάρτι με dj’ς • Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 
13:00: Ολοήμερο πάρτι με γνωστούς dj’ς της 
πόλης • 7o Δημοτικό Σχολείο, ώρα 14:00: 
Ποντιακό γλέντι με τον Αλέξη Παρχαρίδη από 
την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας • Καφέ 
«ΝΕΟΝ», ώρα 14:00: Dj Party • «MARON», 
ώρα 21:00: Αποκριάτικος χορός του «Ομίλου 
Γενίτσαροι & Μπούλες»  • Ταβέρνα «4 ΕΠΟ-
ΧΕΣ», ώρα 22:00: Γλέντι με την οικογένεια 
Ψαθά • Ταβέρνα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», ώρα 
22:00: Βραδιά με ζωντανή λαϊκή μουσική • 
Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 22:00: Γλέντι 
με χάλκινα και τον ζουρνά του Νίκου Ψαθά

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Το έθιμο «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» στην πόλη χωρίς τον 
πρόσωπο ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 
«ΚΟΥΛΟΥΜΑ»

• Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, περιοχή 
«Ρουντίνα» Επισκοπής, ώρα 10:00: «Κού-
λουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά 
και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα

• Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης, πε-
ριοχή «Ροδίνα» Αγγελοχωρίου, ώρα 10:00: 
«Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακο-
στιανά και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρό-
γραμμα

• Τοπική Κοινότητα Στενημάχου, ώρα 
11:00: «Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, 
σαρακοστιανά και πλούσιο μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Στενημάχου

• Τοπική Κοινότητα Χαρίεσσας, , περιοχή 
«Ζωοδόχου Πηγής», ώρα 11:00: «Κούλου-
μα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και 
πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

Παράλληλες δράσεις στην πόλη
• Πλατεία Καρατάσου, ώρα 11:00: Γιορτή 

της Φασολάδας με σαρακοστιανά εδέσματα 
και κρασί. Συμμετέχει η παραδοσιακή κέλτικη 
μπάντα «Celtic Highlanders Band, Pipes & 
Drums». (Διοργάνωση: Σύλλογος «Φίλοι του 
Καρναβαλιού») • Κτήριο «Μούγγρη», περι-
οχή «Πουλιάνα», ώρα 12:00: Παραδοσιακό 
γλέντι από την Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας 
και Περιοχής «Αριστοτέλης» • Καφέ «ΣΕΙ-
ΡΙΟΣ, ώρα 12:00»: Σαρακοστιανά εδέσματα 
προσφορά του καφέ «Σείριος» • Καφέ «BAR...
RAKI», ώρα 13:00: Γλέντι Κ. Δευτέρας «πάμε 
για νηστεία...» • Καφέ «LIEBE», ώρα 13:00: 
Jagermeister party • Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», 
ώρα 13:00: Σαρακοστιανές γεύσεις και άφθο-
νο τσίπουρο με ρεμπέτικη μουσική • Ταβέρνα 
«4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 13:00: Το γλέντι της Κ. 
Δευτέρας με τους αδελφούς Ράλλη και τα 
παιδιά του Βασίλη Αλιάτση • «MARON», ώρα 
13:00: Γλέντι με το μπουλούκι του «Ομίλου 
Γενίτσαροι και Μπούλες» • Καφέ «ΝΕΟΝ», 
ώρα 14:00: Dj Party • Καφέ «LΟFT»: Γλέντι 
με το μπουλούκι του «Ομίλου Γενίτσαροι και 
Μπούλες» • Καφέ «SOCIAL CAFE FREE», 
ώρα 14:00: Παραδοσιακό γλέντι με τους α-
δελφούς Γκαντίδη • Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 
17:00: Λαϊκό ξεφάντωμα 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά
Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός μας 

διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Καθαρά Δευτέρα 19-2-
2018 στην Καστοριά και καλούμε τα μέλη και τους φίλους 
της Λέσχης. Θα επισκεφθούμε το μουσείο κέρινων ομοιω-
μάτων, καφέ παραλία, φαγητό Καστοριά, απόγευμα καφέ 
στην Κοζάνη.

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

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

Το Δ.Σ.

Κορυφώνονται την 
Καθαρά Δευτέρα οι εκδηλώσεις

 της Αποκριάς στη Νάουσα



ΑπότηΣχολήΜετεκπαίδευσηςκαιΕπι-
μόρφωσηςΕλληνικήςΑστυνομίαςΒόρειας
ΕλλάδοςτηςΑστυνομικήςΑκαδημίας,ανα-
κοινώνεται,ότιτηνΠαρασκευή16-02-2018
στις εγκαταστάσεις τηςΣχολήςστοΠανό-
ραμα της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η
τελετήαπονομήςπιστοποιητικώνσπουδών
σεσυνολικάδέκατρείς(13)Αστυνομικούς,
οι οποίοιπροέρχονται απόΥπηρεσίες της
ΒόρειαςΕλλάδος και συμμετείχανστοΕκ-
παιδευτικό Πρόγραμμα, «Εκπαιδεύσεις
προσωπικούΕλληνικήςΑστυνομίαςσεθέ-
ματα ολοκληρωμένηςδιαχείρισης εξωτερι-
κώνσυνόρων»,στονΕιδικόΣτόχο«Σύνο-
ρα», Εθνικό Στόχο «Κεκτημένο τηςΈνω-
σης» τουΕθνικούΠρογράμματος τουΕυ-
ρωπαϊκούΤαμείουΕσωτερικήςΑσφάλειας/
ΤομέαςΣύνορακαιΘεωρήσεις2014-2020,
με τίτλο: «ΕκπαίδευσηΑστυνομικούΠρο-
σωπικού απόΥπηρεσίεςΕλέγχουΔιαβα-
τηρίων(Υ.Ε.Δ)»διάρκειαςπέντεημερών.

Οιανωτέρωαστυνομικοίεκπαιδεύτηκαν
κατάτοχρονικόδιάστημααπό12-02-2018
έως 16-02-2018, από Εμπειρογνώμονες
Αξιωματικούς της ΕλληνικήςΑστυνομίας
καιιδιώτεςκαθηγητές.

Σκοπός του εκπαιδευτικούπρογράμμα-
τοςήτανηκατάρτισητωνεκπαιδευομένων
σεθέματα«ολοκληρωμένηςδιαχείρισηςεξωτερι-
κώνσυνόρων», αλλά και για τη γενικότερη ενη-
μέρωσητους,σεθέματαπουσχετίζονταιμεαυτή,
για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων
αυτώνκατάτηνεκτέλεσητωνκαθηκόντων.

Οι θεματικές ενότητες τουπρογράμματος εκ-
παίδευσηςήτανσεθεωρητικόεπίπεδοηαναγνώ-
ριση τουφαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης
από τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής στα
σύνορα, η ανάπτυξη θεμάτωνπαράνομηςπρο-
ώθησηςμεταναστώνωςαποτέλεσματηςδράσης
οργανωμένωνκυκλωμάτων,οέλεγχοςτηςκυκλο-

φορίας τωνπροσώπων,  ο έλεγχος γνησιότητας
ταξιδιωτικώνκαιλοιπώνεγγράφων,ησυνεργασία
καιασφάλεια,σεπρακτικό επίπεδοδεο τρόπος
διενέργειαςελέγχουγνησιότητας.

Η εκπαίδευση συγχρηματοδοτείται από το
ΕυρωπαϊκόΤαμείοΕσωτερικήςΑσφάλειαςγιατον
ΤομέαΣύνορακαιΘεωρήσεις.

Ταπιστοποιητικά σπουδώνστους αποφοιτή-
σαντες αστυνομικούς απένειμε οΔιοικητής της
ΣχολήςΜετεκπαίδευσηςκαιΕπιμόρφωσηςΕλλη-
νικήςΑστυνομίαςΒόρειαςΕλλάδαςΑστυνομικός
ΔιευθυντήςΔιονύσιοςΚΟΥΓΚΑΣ, ο οποίος τους
ευχήθηκεατομικήκαιοικογενειακήυγείακαικαλή
σταδιοδρομία.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό19-02-2018 μέχρι25-2-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιστοποιητικά μετεκπαίδευσης
σε 13 Αστυνομικούς

από την Ακαδημία Βέροιας

Φαρμακεία
Σάββατο 17-02-2018

08:00-14:30ΤΣΙΑ-
ΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6
23310-22017

08:00-14:30ΖΑΜΑ-
ΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-
24123

08:00-14:30ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

14:30-20:30ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ8223310-67530

19:00-01:00+διαν.ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠ-
ΠΟΥ4(πεζόδρομοςαγοράς)23310-73124

Κυριακή 18-02-2018
08:00-14:30ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥ-

ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

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

19:00-01:00+διαν.ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙ-
ΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31 (πλατεία
Τσερμένι)23310-65770

Δευτέρα 19-02-218
08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ

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

14:30-20:30ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ
11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

19:00-01:00+διαν.ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ
23310-71601

Τρίτη 20-02-2018
13:30-17:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26 (6οΔημοτικόσχολείο)
23310-29101

20:30-01:00+διαν.ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ2823310-25130



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι :  1 )
Δ ιαμέρ ισμα 26 τ . ,μ .
σ τον  3ο  όροφο  ευ -
ήλ ιο  κα ι  ευάερο,  σε
πολύ καλή κατάστα-

ση πλησίον της πλα-
τε ίας  Ωρολογ ίου .  2 )
Οικόπεδο 1.100 τ .μ.
στα Παλατίτσια. Από
το ν  ι δ ι ο κ τ ή τ η .  Με -
σ ί τ ες  αποκλε ίον τα ι .
Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-

τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
τηςΒέροιας(Κεντρική5
- δίπλα στοΕπιμελητή-
ριο), με πατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό
οικόπεδο στοΆνωΜα-
κροχώρι, 700 τ.μ., με2
κατοικίες 60 τ.μ. και 75
τ.μ.ηκάθεμία,ενοικια-

ζόμενες και οι δύο, στη
μία υπάρχουν φωτο-
βολταϊκά, με εισόδημα
7.000 ευρώ το χρόνο.
Τηλ.:6976555452.

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπε-
δο, σε κεντρικό δρόμο,
απεριόριστη θέα, 320
τ.μ. Τηλ.: 6947 263810
κ.Μαρία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα1ΔΧΛΚ,επιπλωμένη.

Εχει κεντρικήθέρμανση,
κλιματιστικό, T.V., ψυ-
γείο,ηλ.κουζινάκι(φούρ-
νο-εστίες), εγκατάστα-
ση internet κ.λπ.Πληρ.
τηλ.:2331024939,6973
015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντρο,
Αστικά, γκαρσονιέρα
3ου ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπάνιο,
ανακαινισμένη, ατομική
θέρμανση πετρελαίου,
αιρ κοντίσιον, πλήρως
επιπλωμένη,ευχάριστη,
φωτεινή.Ενοίκιο180,00
ευρώ. Μεσιτικό γρα-
φείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.:
23310 68080, 6973
735020.

1517-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

εξουσιοδοτημένοσυνεργείο

OPEL, πλήρως εξοπλισμέ-

νο, με πολύ καλό ενοίκιο.

Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για
εργασίασεεργαστήριοκρε-

άτων. Πληροφορίες: 23310

42680. Ώρες επικοινωνί-

ας: 09.00-12.00, κ.Λευτέ-

ρης-Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
παραδοσιακό καφενείο στο

κέντρο της Βέροιας. Τηλ.:

6986123486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινήτων

για συνεργείο στη Βέροια.

Πληρ. τηλ.: 23310 71553&

6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  βο-
ηθός μάγειρα κα άτο-

μα για την κουζινα σε

γνωστή ταβέρνα στη

Βέροια. Τηλ.: 23310

70846 μετά τις 10.00

π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για το κυλικείο

στο Νοσοκομείο Βέ-

ροιας. Βιογραφικά αυ-

τοπροσώπως στο κυ-

λικείο.

BIOMHXANIA του
Νομού Ημαθίας ζητάει

Χημικό Μηχανικό. Α-

ποστολή βιογραφικών

στο:  guru.recrui ts@

gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-
ντίατροςγιασυστέγαση

και κοπέλα για να ερ-

γασθεί σαν βοηθός ο-

δοντιάτρουστηΒέροια.

Τηλ.:6946145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
inoxcon sofkos α-

ναζητεί βοηθό ψυκτι-

κούγιαμόνιμηεργασία

και επίσης αναζητεί

άτομο με γνώσεις σε

βιομηχανικό σχέδιο.Α-

ποστολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρες
γιαεργασίασεσυσκευ-

αστήριο τροφίμων στο

Μακροχώρι Ημαθίας.

Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια
delivery έως 40 ετών

για μόνιμη εργασία για

το κατάστημα «Κρε-

πούλης» στη Βέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΑΠΟΤΟΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-
νται κοπέλες για εργα-

σία.Τηλ.:6984472747,

κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με
πολευτή εμπειρία στον

αυτισμό αναλαμβάνει

παράλληλη στήριξη σε

όλες τις βαθμίδες εκ-

παίδευσης κατ’ οίκον

εκπαίδευση καθώς και

ψυχοεκπαίδευση και

συμβουλευτ ική γνέ-

ωνστον αυτισμό.Τηλ.:

6977980922.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-
νει τη φύάλη και περι-

ποίηση ηλικιωμένων

σε 24ωρη βάση. Τηλ.:

6993678697.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικήςοικογένειας, ζητάει

εργασία, γιαφύλαξη ηλικιω-

μένωνκαικαθαρισμόσπιτιών.

Τηλ.εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για

φύλαξη μωρού ή καθαρί-

στρια σε σπίτι και γραφεία.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

73642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδαηλικιωμένων&καθα-

ρισμασπιτιών, γραφείωνκαι

σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασματά-

κια προστατευτικά, σχεδόν

αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-

καιρίας 150,00 ευρώ.Τηλ.:

6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
καφετέρ ιας  (καφετ ι έρα

ASTORIAMONH), πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),

φραπιέρα (επαγγελματι-

κή-βαρέως τύπου), τοστιέρα

(επαγγελματική 2 εστιών), 2

στρογγυλά τραπέζια, 7 κα-

ρέκλες (με κουπαστή) και 8

ψηλά σκαμπό. Πωλούνται

σετιμήευκαιρίας.Τηλ.:6974

867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος

50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη

κυρίαως 50 ετών για γνω-

ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από 50 ετών έως 70

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμος
με ανώτερημόρφωση ζητεί

γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-

στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις, φτωχειά, για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρασυνολι-
κήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,A/C,Ηλ.
Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ:24143 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντροΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας28τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαΙΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΜΕΚλιματισμό,τακουφώματατου
καινούργιαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,και
μερικάέπιπλατιμή:120€.

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

Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.38 τ.μ.μεδύοχώροςκαι εντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο200€.

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

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη,σεπολύκαλήκατάστα-
ση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές
,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο180€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ.13662Πλήρωςανακαινισμένοδι-
αμέρισμαστηνΠλ.Ωρολογίου65 τ.μ. 2/υ
σαλονοκουζίνακαιμπάνιο1οςορ.χωρίςα-
σανσέρ.Με δύο αποθηκευτικούς χώρους
εντοιχιζόμενηντουλάπα,ατομική-αυτόνομη
θέρμανση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμιακαιμεμηδενικάκοινόχρηστα.

Ενοίκιο250€.
Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-

μπλέανακαινισμένοδιαμέρισμα82 τ.μ.,με
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,
καλοδιατηρημένοπράγματι , έχειαλουμινίου
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,α-
τομικήθέρμανσημε4κλιματιστικά inverter,
ηλιακόθερμοσίφωνα,αποθήκηκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο240€.
Δίνεται και επιπλωμένοκομπλέστα280€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρακαινούργιο,κλειστόγκαράζμε-
γάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,
Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:
300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,ενοικιάζεταιμίαμονο-

κατοικία75τ.μ.,ανεξάρτητηκατασκευή1970,
στοισόγειοσαλόνιμεκουζίνακαινούργιακαι
στονόροφο2υ/δ,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίουκαιμεωραίο κήπο,θωρακισμένη
πόρταεισόδου,ναισεκατοικίδια,ενεργειακής
κλάσηςΗ, ευκαιρίαχωρίςαμφιβολίακαισε
τιμήπράγματι χαμηλή,Πληροφορίες μόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο200€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/03/2018.

Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-
γιανούςΒέροιας116 τ.μ. κομπλέανακαινι-
σμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμετζάκι
ενεργειακό , μεηλιακόθερμοσίφωνακαι 3
μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπωςείναι
,μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμίσθωμα
τα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας180τ.μ.
ημιυπόγεια.Αποτελείταιαπό1Χώρομεγάλο
καιδιατίθεταικαιγιαΠάρκινγκ,Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22838-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει

θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,-Τιμή:150€.
Κωδ.22875ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

χώροιγραφείωνανακαινισμένοιπολυτελώς,3
χώροι75τ.μ.,μεδικότουςκαινούργιοWC,1
οςόροφος,,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδομέ-
νη,δομημένηκαλωδίωσηπαντού,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιμε
πολύακριβάυλικάδόμησης,ατομικήθέρμαν-
σημεθερμοπομπούςηπροβολήτωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

Κωδ: 23625 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας44 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWC.Είναι κατασκευασμένο το
1987καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου, -
Τιμή:160€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά

εισόδου-Τιμή:40.000€.
Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική

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

Κωδ:13556 -ΣΤΑΔΙΟΥΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας106 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Αποθήκη,Τέντες,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερ-
μοσίφωνα-Τιμή:75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .
Είναι κατασκευασμένη το1968καιδιαθέτει
ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:
20.000€.

Κωδ:13743 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότηταΜονοκατοικίαεπιφάνειας85
τ.μ.οκάθεόροφος,2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,2Μπάνια
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1954και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,τακουφώματατηςσυνθετικάμε
διπλάτζάμια,Πάρκινγκ,ΑποθήκηκαιΚήπο,
A/C,Τιμή:140.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από6Χώρους, καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναι
κατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινί-
ου,Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματικήστέ-
γηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλήρη
εξοπλισμόκαιμεάδειαενεργή95τ.μ.,καθ.και
105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4χώροι,2ος
όροφος,ανακαινισμένοεκβάθρων,σεπολύκα-
λήκατάστασημεκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματακαιμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουρ-
γικοίκαιηθέρμανσηανεξάρτητη,ηπρόσβαση
τουάνετη,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεδύο
WC,εξαιρετικήςπροβολήςκαισεκεντρικότατο
σημείο,τιμήευκαιρίας,μόνο70.000€,Υπόδειξη
μόνοσεσοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

κατάστημα50τ.μ.διαθέτεικαι20τ.μ.πατάρι,
μετουαλέτακανονικά,πάνωσεκεντρικόδρό-
μο,πολύκοντάστορολόικαισεπολύκαλή
τιμήμόνο25.000€.

Κωδ:13511 -πλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
95 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
Αποθήκη123τ.μ.-Τιμή:40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000

τ.μ.,μετομισόναέχειροδάκινα4ετώνκοντά
στοκανάλικαιμεδυνατότηταεύκολουποτί-
σματοςτιμή22.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικό αγοραστή,Αποκλειστική δι-
άθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

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

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο130.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:22.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 , τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναιεξαιρετικάσυμφέρουσα ,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ
ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια ,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-
αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το
στρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μκονταστηνασφαλτο22000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογεια αποθηκη 80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Για διαλογητηριο ηπαρομοιες χρησεις,μεψυκτικους θα-
λαμους.

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφο σε 300 τ.μ. οικόπεδο, στο κέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

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

gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Όποιος από τη γενιά μας πάρει 
σύνταξη, όλοι θα τρέχουμε να σταθού-
με δίπλα του για να βγάλουμε αναμνη-
στική φωτογραφία...

P Έτσι συναίβενε πάντα με τα 
είδη προς εξαφάνιση.

P Και τα σε εξαφάνιση ήδη.

P Πιο εύκολο σήμερα είναι να 
πιάσεις εξάρι στο Τζόκερ από το να 
βγεις στη σύνταξη.

P Στον Πειραιά ο μοναδικός τυ-
χερός προχθές. Ε, ας υπάρχει αυτόν 
τον καιρό και ένας ολυμπιακός ευτυχι-
σμένος.

P Αυτός και ο Λεμονής. Ο τα 
πάντα (κενά) πληρών.

P Ο υπουργός προχθές στην Η-
μαθίας μάς είπε για την κατάσταση 
στην Υγεία. Εκείνο που δεν κατάλαβα 

είναι αν κατεβαίνουμε με σβηστή μηχα-
νή ή με ρελαντί.

P Οι άνδρες προτιμούν τις ξαν-
θές. Για κάποιους που προτιμούν 
τον Ξανθό θα περιμένουμε ασφαλή 

συμπεράσματα 
μετά τον επόμε-
νο ανασχηματι-
σμό.

P Ο Αλέξης δίνει στα Σκόπια το 
όνομα, αλλά ζητά να αποσύρουν τα α-
λυτρωτικά. Διαφωνώ. Αφήστε το όνομα 
σε εμάς και κρατήστε εσείς τα αλυτρω-
τικά. Και μολών λαβέ.

P Να παρακαλάμε στη 
βαλκανική να μην μοιράσει 
η μάνα.

P Επίκαιροι διάλογοι:

P-Πιάσε το κόκκινο καλώ-
διο αγάπη...

-Το έπιασα! Και τώρα;

-Τιποτα. Απλώς εξακρίβωσα πως 
το μπλε καλώδιο είχε ρεύμα τελικά!

P-Αγάπη μου, να φτιάξω κοτόπουλο 
με μπάμιες ή μοσχαράκι με μπάμιες;

-Κοτόπουλο με μοσχαράκι!

P-Με συγκρίνεις συνέχεια με τους 
πρώην σου…

-Είσαι υπερβολικός... Ο Γιώργος 
δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό!

P -Εξυπηρέτηση τράπεζας, πως 
μπορώ να βοηθήσω; 

-Θέλω να μπλοκάρετε την κάρτα 
μου! 

-Σας τη έκλεψαν κύριε;
-Όχι, την πήρε η γυναίκα μου να 

πάει για ψώνια!

P Καλό τριήμερο!

P Και:

Μια μέρα μια παχιά κυρία πήγε στο 
φαρμακείο να ζυγιστεί. Την ίδια στιγμή, 
ένας άλλος κύριος, μπαίνοντας μέσα 
της λέει: 

-Σας κάνω 93 κιλά κυρία...
Εκείνη, χωρίς να απαντήσει, ανεβαί-

νει πάνω στη ζυγαριά και ως εκ θαύ-
ματος η ζυγαριά τη δείχνει 93 κιλά. Η 
κυρία εντυπωσιασμένη του απαντάει: 

-Μα πώς το βρήκατε; Είμαι ακριβώς 
93 κιλά, του λέει.

-Είναι η δουλειά μου ξέρετε, της λέει 
αυτός.

-Α, είστε γιατρός;
-Όχι, αγελαδοτρόφος!

Κ.Π.
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Ψηφίσθηκε χθες 
στην Βουλή η τροπο-
λογία του υπουργείου 
Εσωτερικών, με την 
οποία τροποποιούνται 
διατάξεις του άρθρου 
48 του ν.4456/2017 
σχετικά με τη δυνατό-
τητα εξόφλησης των 
οφειλών των Δήμων 
από τα χρηματικά δια-
θέσιμα του Προγράμ-
ματος Αυτοδιοίκηση 
– Κοινωνική Συνοχή 
– Ισόρροπη Ανάπτυξη 
(ΑΚΣΙΑ)». Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μετεξέλιξη του Οργανισμού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και 
λοιπές διατάξεις». 

Ειδικότερα, με την τροπολογία ρυθμίζονται τα εξής 
θέματα:

Διπλασιάζεται (από 30 εκατ. ευρώ σε 60 εκατ. ευ-
ρώ) το συνολικό ποσό των χρηματικών διαθέσιμων 
του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Λογα-

ριασμός Εξυγίανσης των 
ΟΤΑ», που τηρείται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, με το οποίο 
χρηματοδοτούνται οι Δή-
μοι για την εξόφληση υ-
ποχρεώσεων, που προ-
έρχονται από τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις 
και διαταγές πληρωμής 
και αφορούν σε αξιώσεις 
από προμήθειες αγαθών 
ή παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων.

Η εφαρμογή του Προ-
γράμματος ΑΚΣΙΑ μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί εξαι-
ρετικά επιτυχής, με πολύ θετικά αποτελέσματα αφενός 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία ελαφρύνεται από 
απρόβλεπτες και ασφυκτικές οικονομικές υποχρεώ-
σεις, που ανατρέπουν την ομαλή εκτέλεση των προϋ-
πολογισμών της, αφετέρου για την οικονομία εν γένει, 
καθόσον εξοφλούνται συναλλασσόμενοι και πιστωτές 
των ΟΤΑ, για υπηρεσίες που τους έχουν ήδη παράσχει 
και τελικώς συνδέονται με το περιεχόμενο και την ποιό-
τητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις τοπικές 
κοινωνίες.

Αυξάνεται η επιχορήγηση 
των  δήμων για την 

εξόφληση οφειλών τους
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