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Από τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας
17 και 18 Μαρτίου, ένα Σαββατοκύριακο 
στις ανθισμένες ροδακινιές του κάμπου

Την Κυριακή 18 Μαρτίου στη Βέροια
Ομιλία του

 αν. υπουργού 
Σωκράτη Φάμελλου 
για τους Δασικούς 
χάρτες του Νομού

θετικά μηνύματα για 
τους ξενοδόχους της Ημαθίας 

από την διεθνή έκθεση 
τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο

Μελετάται η σύνδεση
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Καταπληκτική πορεία 

του Μιχάλη Πατσίκα στο 
Ε2 Α14 στις Σέρρες

Μετάλλιο στα διπλά με τον Δημήτρη Ταούλα
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Πρέπει να ανέβουμε όλοι
στο ενεργειακό τρένο

   Το «στοίχημα» για ένταξη και της πόλης της Νάουσας 
στο δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου έφερε στο 
προσκήνιο η βουλευτής Φρ. Καρασαρλίδου και θα 
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από τους αρμόδιους 
τους επόμενους μήνες. Η σκοπιμότητα και τα θετικά 
αποτελέσματα για μια τέτοια ενεργειακή αναβάθμιση   
είναι αυτονόητη, ειδικά για μια περιοχή σαν τη Νάουσα, 
που βρίσκεται ψηλά στον τουριστικό χάρτη και κάνει 
προσπάθειες για καινοτόμες επενδυτικές προσπάθειες. 
Η φθηνή ενέργεια είναι το απαραίτητο καύσιμο για να 
εκκινήσει την οικονομία και την ανάπτυξη σε όλους 
τους τομείς. Η εξοικονόμηση χρημάτων με την χρήση 
φυσικού αερίου, από το απλό νοικοκυριό μέχρι την 
βιομηχανική μονάδα, μόνο ζωντάνια και ώθηση θα δώσει 
στην τοπική κοινωνία. Τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές 
και εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να ενσκύψουν και 
να πετύχουν την ένταξη και της Νάουσας στο δίκτυο 
διανομής του φυσικού αερίου. Είναι μια ευκαιρία 
που δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει μετά τη Βέροια και 
την Αλεξάνδρεια, να ανέβει στο ενεργειακό τρένο του 
φυσικού αερίου και η Νάουσα για να μπει με ταχύτητα 
στις ράγες της ανάπτυξης, όλος ο Νομός!
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Αλεξίου ανθρώπου του Θεού,

Θεοστηρίκτου οσ.

του Σαββατοκύριακου

Γράψαμεπριν λίγες ημέρες για τονΠεριφερειάρχηΚε-
ντρ.Μακεδονίας,ότιζήτησετιςπαραιτήσειςόσωναντιπερι-
φερειαρχώνέχουνσκοπόνακατέβουνυποψήφιοιβουλευ-
τέςήδήμαρχοιστις επερχόμενες εκλογές,ούτωςώστε να
συνεχίσειαπρόσκοπταηΠεριφέρειατοέργοτης.

ΗπροθεσμίαήτανμέχριτοτέλοςΜαρτίουκαιοπρώτος
που κατέθεσεπαραίτησηαπό το αξίωμα του αντιπεριφε-
ρειάρχηδηλώνοντας επίσημα το ενδιαφέρον του για υπο-
ψηφιότηταστιςεπόμενεςβουλευτικέςεκλογέςήτανοαντι-
περιφερειάρχηςαγροτικήςοικονομίαςτηςΠεριφέρειας,
ΦάνηςΠαπάς.

Ησυνάντησημε τονΑπόστολοΤζιτζικώστα έγινε σε
φιλικό κλίμα, αφούπαραμένει στηνπαράταξη της «αλλη-
λεγγύης»ωςσύμβουλοςκαιοΠεριφερειάρχηςτονευχαρί-
στησεγιατηνπολυετήσυνεργασίακαιτησυνεισφοράτου,
πουαποδείχθηκεπολύτιμηκαιαποτελεσματική.

Εξαιρετικά ικανό καιάξιοάνθρωπο,μευψηλήαίσθηση
του καθήκοντος, συνέπεια και τόλμη, χαρακτήρισε τον κ.
Παπάοκ.Τζιτζικώστας,μετονοποίοσυνεχίζουνμαζίστην

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας «για το
καλό όλων των συμπολιτών μας, για να
κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο», όπως
είπε,ευχόμενοςστονσυνεργάτητουκαλή
επιτυχίασταεπόμεναβήματάτου.

Ο κ.Παπάςδιαβεβαίωσε ότιωςπερι-
φερειακός σύμβουλος πλέον, παραμένει
στην πρώτη γραμμή, επικουρώντας τις
προσπάθειες τηςΔιοίκησης και τουΠερι-
φερειακού Συμβουλίου, για ναπετύχουν
«όσοτοδυνατόνπερισσότερουςαπότους
στόχουςκαιναανεβούνεακόμηψηλότερα
ωςΠεριφέρεια καιωςπολίτες τηςΚεντρι-
κήςΜακεδονίας».

Άρχισαν λοιπόν να κινούνται οι προ-
θέσεις για υποψηφιότητες , ενώπολλοί
δηλώνουνότιείναιέτοιμοιγιαεκλογέςπριν
τηνολοκλήρωσητηςθητείαςτηςΚυβέρνη-
σηςΣΥΡΙΖΑ–ΑΝ.ΕΛ.

Μιανέαδομή,τοκοινωνικόπαντοπωλείοτουΔήμου
Βέροιας,λειτουργείαπότοΝοεμβρίου2017καιεδρεύει
στο κτίριο τηςΚοινωνικήςΥπηρεσίαςστηνοδόΣταδίου
51.Μιαδομήηοποίααυξάνειτιςυποχρεώσειςτηςόσον
αφοράτιςδιανομέςτροφίμωνπουθαγίνονταιπλέονσε
τακτικότερηβάση,λόγωτωναυξημένωναναγκών.

Πρόσφατα ηΥπηρεσία απευθύνθηκεστουςπολίτες,
στηνευαισθητοποίησηατόμωνκαιεπιχειρήσεων,γιατην
υποστήριξη των συμπολιτών μαςπου αντιμετωπίζουν
οξυμέναοικονομικάπροβλήματα.Προςαυτή τηνκατεύ-
θυνσηλοιπόνυπενθυμίζεταιότικάθεεκδήλωσηενδιαφέ-
ροντοςκαι κατάθεσηπροσφοράςθαπρέπει να έχειως
αρχικόκριτήριοτηναλληλεγγύηόλωνγιατηνέμπρακτη
υποστήριξη όσων έχουνπολύμεγάληανάγκη κάλυψης
των βιοτικών αναγκών τους. Επιπλέον θα πρέπει να
διασφαλίζεται η ποιότητα, κάτι που φυσικά θεωρείται
αυτονόητο.Όσοιενδιαφέρονταιναστηρίξουντοκοινωνι-
κόπαντοπωλείο, μπορούν να καλέσουνστα τηλέφωνα:
2331353824(ΑθανασίαΛαμπριανίδου)

και2331353811(ΔήμητραΚαρατζά),από
ΔευτέραέωςΠαρασκευή,9.00π.μ.-5.00μ.μ.

Νοθευμέναλάδιασεπαράνομοεργαστήριο
στηνΑλεξάνδρεια

Στον εντοπισμό διακινητών
νοθευμένων ελαιολάδων καθώς
και τουπαράνομου εργαστηρί-
ουστοοποίοπαρασκεύαζανκαι
συσκεύαζαν το παράνομο λά-
διστηνπεριοχή τηςΑλεξάν-
δρειας Ημαθίας, προχώρησε
οΕΦΕΤσεσυνεργασία με την
οικονομική αστυνομία Βορείου
Ελλάδος και τησυμμετοχή των
αστυνομικώναρχών.Στο εργα-
στήριο διαπιστώθηκεη ύπαρξη
310λίτρωννοθευμένουσυσκευ-
ασμένου ελαιολάδου, τεχνητώς
χρωματισμένου, 820 λίτρων η-

λιέλαιου,μεγάλοςαριθμόςυλικώνσυσκευασίαςελαίων(κενάδοχείακαικαπάκια)συσκευασίεςμεχρωστικέςσύριγγεςκαι
μεγάλοςαριθμόςαυτοκόλλητωνετικετώνμεδιάφορεςεμπορικέςονομασίες«εξαιρετικάπαρθένωνελαιολάδων».Πάντως
είναισημαντικόγια τηνπροστασία τουςοι καταναλωτέςναακολουθούν τιςοδηγίες τουΕΦΕΤπουεφιστά τηνπροσοχή
στονέλεγχοτηςετικέταςκαιστηναναγραφήτουαριθμόέγκρισης.Επίσηςσυνιστάνααποφεύγεταιηαγοράελαιολάδου
απόπλανόδιουςκαιανώνυμουςπωλητές,ενώσεπερίπτωσηπουκάτι«βρωμάει»επικοινωνίαμετονΕΦΕΤστο11717.

Αθωωτικήηαπόφασηγιατουςεργαζόμενους
τουΚαρυπίδη

Πανηγυρική και χω-
ρίς αμφιβολίες χαρακτη-
ρίζεται η αθώωση των
εργαζομένων στα σού-
περ-μάρκετ ΚΑΡΥΠΙΔΗ,
απέναντι σε μία «έωλη
καταγγελία εις βάρος
τους από τον ίδιο τον
εργοδότη, για διατάραξη
οικιακής ειρήνης, φθορά
περιουσίας και αυτοδι-
κία, σε 21 εργαζόμενες
καιεργαζόμενους»όπως
μας είπε ο δικηγόρος
τους Τάσος Παπαγγέ-
λουπου έχει αναλάβει
εξ’ αρχής την υπόθεση.

Καιμιλάμεγιαεργαζόμενους,διότικανέναςαπότους21δενέχειαπολυθεί,ούτεόμωςκαιπαραιτείταιαπότηδιεκδίκηση
τωνδεδουλευμένωντους.

ΗυπόθεσηεκδικάστηκετηνΠέμπτησταδικαστήριατηςΒέροιας,αφούμέχρισήμεραέχουνήδηκερδηθείταασφαλι-
στικάμέτρα,έχειδεσμευτείπεριουσίατουΚαρυπίδη,κινητήκαιακίνητη,ενώέπεταισυνέχεια…

Προςτοπαρόν,πάντως,οιεργαζόμενοιδηλώνουνιδιαίτεραικανοποιημένοιαπότηναπόφασητηςπερασμένηςΠέμπτης.

Το κοινωνικό παντοπωλείο καλεί επιχειρήσεις
και πολίτες να στηρίξουν τη δράση του

Παραιτήθηκε ο Φ. Παπάς από αντιπεριφερειάρχης για να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές

Έρχονται τα 
«μπλόκα» μπας 

και ξεμπλοκάρουν 
τα αγροτικά!



Ξ ε κ ί ν η σ α ν 
από την ΔΕΔΑ 
οι μελέτες κό-
στους-οφέλους 
για την σύνδε-
ση και της Νά-
ουσας με το 
φυσικό αέριο 
παράλληλα με 
τα δίκτυα διανο-
μής Έδεσσας, 
Σκύδρας και Α-
ριδαίας.

Όπως ενη-
μερώνει  η βου-
λευτής Φρόσω 
Καρασαρλίδου, που είχε επικοινωνία με τους αρμόδιους 
της ΔΕΔΑ, οι μελέτες θα ολοκληρωθούν σε δυόμιση μήνες 
περίπου.

 Απαραίτητη προϋπόθεση η συνεργασία ΔΕΔΑ και Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που καλείται να εντάξει στα 
ΠΕΠ τα δίκτυα διανομής Έδεσσας – Σκύδρας – Αριδαίας 
αλλά και Νάουσας με δεδομένο ότι η κυβέρνηση προτίθεται 
να εξασφαλίσει το δάνειο από την ΕΤΕΠ και η ΔΕΔΑ την δι-
κή της ίδια συμμετοχή. Υπολογίζεται ότι με το φυσικό αέριο 
εξασφαλίζεται οικονομία μέχρι και 40% στην ενέργεια στα 
νοικοκυριά (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, μαγείρεμα) και 
τις επιχειρήσεις σε σχέση με την σημερινή κατάσταση.
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Την Κυριακή 18 Μαρτίου στη Βέροια

Ομιλία του αν. 
υπουργού Σωκράτη 

Φάμελλου 
για τους Δασικούς 
χάρτες του Νομού

Τη Βέροια θα 
επισκεφθεί την 
Κυριακή  18 Μαρ-
τίου ο αναπλη-
ρωτής υπουργός 
Περ ιβάλλοντος 
κα ι  Ενέργε ιας 
Σωκράτης Φάμελ-
λος.

Ο υπουργός  
θα μιλήσει στις 11 
το πρωί στη Στέ-
γη Γραμμάτων και 
Τεχνών, με θέμα 
τους Δασικούς 
Χάρτες στο νομό 
μας.

420.590 λίτρα χυμού ροδάκινων και νεκταρινιών 
απορρόφησε ο Δήμος Νάουσας, ενισχύοντας 

το εισόδημα των παραγωγών
Μεγάλες ποσότητες χυμού ροδάκινου παρέλαβε ο 

Δήμος Νάουσας τα έτη 2015, 2016 και 2017, στο πλαί-
σιο του προγράμματος δράσεων Δωρεάν Διανομής 
αποσυρόμενων προϊόντων. Όπως γνωστοποιείται από 
τον Δήμο, πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή, στην 
προσπάθεια του δήμου να βοηθήσει στην απορρόφηση 
της αγροτικής παραγωγής σε μια δύσκολη περίοδο λό-
γω των επιπτώσεων του ρώσικου εμπάργκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Δήμος Νάουσας παρέ-
λαβε σημαντικές ποσότητες ροδάκινων και νεκταρινιών 
έναντι 0,27 ευρώ το κιλό, από τα οποία παρήχθησαν 
σε μονάδες τυποποίησης χυμοί που διανεμήθηκαν στα 
προγράμματα:

Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας 215.081 
λίτρα χυμού

Από τον ΑΣΕΠΟΠ  Νάουσας 25.598 λίτρα
Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής 130.219 

λίτρα
Από τον ΑΣΟΠ Επισκοπής 49.692 λίτρα
Οι χυμοί αυτοί διανεμήθηκαν σε δικαιούχους Κάρτας 

Σίτισης, ΤΕΒΑ, καθώς και σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
«Με πολλή ικανοποίηση συνεισφέραμε κι εμείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε συνεργασία με την Κοινοπραξία και τις Ομάδες Παρα-

γωγών, ενισχύοντας το εισόδημα του παραγωγού, αλλά και παρέχοντας δωρεάν χυμούς στους δικαιούχους του Δήμου μας. Είμαστε κοντά 
σε όλες τις προσπάθειες που βοηθούν τον παραγωγικό κόσμο και το κοινωνικό σύνολο, ώστε από κοινού να επιδιώξουμε λύσεις στα προ-
βλήματα και μια κάποια ανακούφιση στους συνδημότες μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου
Ευρεία σύσκεψη της Πανελλαδικής 

Επιτροπής των Μπλόκων στη Βέροια
Η Πανελλαδική Επιτροπή των 

Μπλόκων πραγματοποιεί ευρεία σύ-
σκεψη ροδακινοπαραγωγών από όλη 
τη χώρα. Η σύσκεψη θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου στις 
7:30μ.μ. στο ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ Μέλα-
θρον στη Βέροια

Την σύσκεψη θα απασχολήσει η 
άσχημη κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι ροδακινοπαραγωγοί σε 
όλη την Ελλάδα από τις χαμηλές τι-
μές στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια 
,που είναι συνέπεια του εμπάργκο 
στη Ρωσία, καθώς και οι ζημιές από 
τις βροχοπτώσεις που έπληξαν την 
καλλιέργεια τον Ιούλιο του ‘17.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλαδική 
Επιτροπή των Μπλόκων επισημαίνει 
τους λόγους της σύσκεψης, τονίζο-
ντας: «Απαιτούμε άμεση αναπλήρω-
ση του χαμένου εισοδήματος εξαιτίας 
του εμπάργκο στην Ρωσία. Να υπάρ-
ξει ουσιαστική αποζημίωση των ροδα-
κινοπαραγωγών από τον ΕΛΓΑ για τις βροχοπτώσεις και τα άλλα φυσικά αίτια. 

Η παρουσία όλων κρίνεται αναγκαία για να αποφασίσουμε από κοινού οι συνάδελφοι ροδακινοπαραγωγοί από όλη την Ελλάδα πως θα 
διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις και την αναπλήρωση  του εισοδήματος μας που εξανεμίστηκε τα τελευταία χρόνια από τις συνέπειες του 
εμπάργκο!

Καλούμε τους συναδέλφους ροδακινοπαραγωγούς να συμμετέχουν μαζικά στην σύσκεψη, η συμμετοχή  και η στήριξη των αποφάσεων 
που θα πάρουμε είναι βασική προϋπόθεση για να έχει αποτελέσματα ο αγώνας μας». 

Εξιχνίαση κλοπής χρημάτων από 
ταμείο καταστήματος

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βά-
ρος δύο ημεδαπών γυναικών ηλικίας 64 και 31 ετών, διότι εισήλθαν στις 
15-3-2018,το μεσημέρι σε κατάστημα σε περιοχή της Ημαθίας προσποι-
ούμενες τις πελάτισσες και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν 
από το ταμείο του καταστήματος το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ. 

Συνελήφθη 49χρονος για λαθραία τσιγάρα
Συνελήφθη στις 15-3-2018 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από 

αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 49χρονος ημεδαπός, 
διότι σε αστυνομικό έλεγχο του καταστήματός του, βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν 100 πακέτα τσιγάρων και 20 συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν 
έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο πρόεδρος 
του Αναγκαστικού 

Δασικού Συνεταιρισμού 
Ανω Σελίου 

Αν. Τασιώνας
 Γ. Γραμματέας της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αναγκαστικών Δασικών Συνε-
ταιρισμών πραγματοποιήθηκαν στη Βέροια. Τη θέση του 
Γενικού Γραμματέα κατέλαβε ο Πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Δ. Άνω 
Σελίου κ. Τασιώνας Αναστάσιος

Μελετάται
 η σύνδεση

 και της Νάουσας 
με φυσικό αέριο
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H Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) απο-
τελεί σύμφωνα με το άρ-
θρο 28 παρ. 1 του ισχύ-
οντος Συντάγματος εσω-
τερικό δίκαιο και τυγχά-
νει άμεσης εφαρμογής 
όντας υπέρτερη από την 
κείμενη νομοθεσία. 

Οι διατάξεις αυτής που αφορούν την προ-
στασία της εκκλησιαστικής περιουσίας είναι το 
άρθρο 9 που κατοχυρώνει το δικαίωμα της αυ-
τοδιοίκησης των θρησκευμάτων (παράβαλε το 
άρθρο 13 του εγχώριου Συντάγματος) και το άρ-
θρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ σχε-
τικά με την ειρηνική απόλαυση της ιδιοκτησίας. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με έδρα το Στρασβούρ-
γο αποτελεί το πλέον σημαντικό δικαιοδοτικό 
όργανο εφαρμογής της ΕΣΔΑ. Μια σειρά ιδιαί-
τερα αξιόλογων αποφάσεων από την πλούσια 
νομολογιακή παραγωγή του Δικαστηρίου αυτού 
αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιου-
σίας των ορθοδόξων εκκλησιαστικών νομικών 
προσώπων . 

Η πιο γνωστή και καθοριστική από αυτές 
είναι η απόφαση του ΕΔΔΑ Ιερές Μονές κατά 
Ελλάδος που έλαβε χώρα το 1994. Αφορμή για 
την ενασχόληση του δικαστηρίου με την εκκλη-
σιαστική περιουσία της χώρας μας αποτέλεσε 
η έκδοση των Νόμων 1700/1987 και 1811/1988 
(γνωστοί ως νόμοι Τρίτση). Ειδικότερα με το Ν. 
1700/1987 «Ρύθμιση Θεμάτων εκκλησιαστικής 
περιουσίας» επιχειρήθηκε να αφαιρεθεί το με-
γαλύτερο μέρος της περιουσίας των μοναστηρι-
ών εντός της ελληνικής επικράτειας, με το πρό-
σχημα της διάθεσής της για ευρύτερους κοινω-
νικούς σκοπούς. Συνάμα με τον Ν. 1700/1987 
εκδηλώθηκε απόπειρα του κράτους να εξαιρέσει 
την έκτακτη χρησικτησία από τους νόμιμους 
τίτλους κυριότητας επί της μοναστηριακής περι-
ουσίας, κατά έναν νομικά αδικαιολόγητο τρόπο, 

δεδομένου όντος ότι και η έκτακτη χρησικτησία 
συνιστά κατά τον Αστικό Κώδικα τίτλο κυριότη-
τας, ισότιμο με όλους τους υπόλοιπους. 

Λογικό ήταν να μοναστήρια να αντιδράσουν, 
ενόψει του γεγονότος ότι η έκτακτη χρησικτησία 
αποτελεί τον πλέον συνήθη τίτλο ιδιοκτησίας, 
την οποία απέκτησαν πολλούς αιώνες πριν, 
ακόμη και πριν την ίδρυση του νεοελληνικού 
κράτους. 

Εναντίον του Ν. 1700/1987 προσέφυγαν στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των ορισμένες δυναμικές Μονές. Όσες για τους 
δικούς τους λόγους αναγκάστηκαν να εφαρμό-
σουν το Νόμο οδηγήθηκαν στο να απολέσουν 
τελικά την περιουσία τους. Τουναντίον όσες 
επέλεξαν την δικαστική προσφυγή τελικά δικαι-
ώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Ε ιδ ικότερα εκδόθηκε  η  υπ ’ αρ ιθμ . 
492/09.12.1994 απόφαση με την οποία : 

(α) απορρίφθηκε η αίτηση των μονών εκεί-
νων που συμβλήθηκαν στην εφαρμογή του Ν. 
1700/1987, 

(β) δέχτηκε ωστόσο ότι με τις διατάξεις του 
Ν. 1700/1987 παραβιάστηκε το Πρώτο Πρόσθε-
το Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ που προστατεύει το 
δικαίωμα των μονών στην αδιατάρακτη απόλαυ-
ση της ιδιοκτησίας τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ίδια ως άνω 
απόφαση κρίθηκε ότι οι μονές της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, παρότι δεν ασκούν κυβερνητι-
κή εξουσία, έχουν ωστόσο χαρακτηρισθεί από 
την ελληνική νομοθεσία ως Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, με σκοπό την ευρύτερη και 
αποτελεσματικότερη θεσμική προστασία τους. 

Συμμορφούμενη με την καταδικαστική από-
φαση του ΕΔΔΑ η ελληνική πολιτεία θέσπισε το 
άρθρο 55 του Ν. 2413/1996 δικαιώνοντας τις 
νικήτριες Μονές, με σκοπό να λήξει η εκκρεμής 
διαφορά και συνάμα να αποφευχθούν στο μέλ-
λον παρόμοιες διαφορές με αρνητικές συνέπει-
ες για το Δημόσιο.

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.ΠΘ

Εκκλησιαστική Περιουσία και 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Το πιο ισχυρό μοντέλο μίμησης συμπεριφοράς στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ο γονέας το ίδιο 
φύλου. Η προσωπικότητα του παιδιού είναι ένας καμβάς που χρωματίζεται, αρχικά, από τις επι-
δράσεις των χαρακτηριστικών των γονιών του, και ολοκληρώνεται με τις αποτυπώσεις στοιχείων 
της προσωπικής του εμπειρία μέσα από τις συναναστροφές με τους σημαντικούς «άλλους». 

Η συμπεριφορά του γονέα είναι πρότυπο στη διαμόρφωση στάσεων που καθρεφτίζονται 
στη συμπεριφορά του παιδιού, το οποίο από μικρή ηλικία, επειδή αδυνατεί να επεξεργαστεί, 
γνωστικά, τα ερεθίσματα που βιώνει, τείνει να αντιγράφει τις συμπεριφορές των ατόμων που το 
διαπαιδαγωγούν. Οι γονείς βιώνονται πάντοτε ως εξιδανικευμένες φιγούρες και, επομένως, οι 
πράξεις τους αξιολογούνται πάντα ως αλάνθαστες. Πολλές από τις εσωτερικές  συγκρούσεις με 
τις οποίες παλεύουμε σήμερα και, ακόμη περισσότερες συμπεριφορές που μας δυσκολεύουν 
στην καθημερινότητά μας, είναι κατάλοιπα εικόνων της παιδικής ηλικίας. Εσωτερικεύουμε και 
οικειοποιούμαστε παραδείγματα συμπεριφορών των γονέων που καταγράφονται στη μνήμη μας 
αφήνοντας πιο μόνιμα σημάδια, από ό, τι τα λεκτικά μηνύματα, και ασυνείδητα αναπαράγουμε το 
μοτίβο της δράσης τους στις ευρύτερες διαπροσωπικές μας σχέσεις. Έτσι, οι πράξεις του γονέα 
γίνονται οι βάσεις ψυχικής ισορροπίας για το παιδί, ή οι άλυτες εσωτερικές του συγκρούσεις που 
εκδηλώνονται στη συμπεριφορά του, κληροδοτούνται στο παιδί και γίνονται οι δοκιμασίες που 
καλείται να ξεπεράσει.  

Δεν μπορούμε ως γονείς να διδάξουμε στα παιδιά μας κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν εφαρμόζουμε 
στην πράξη. Γιατί δίνουμε ένα διπλό μήνυμα που αποπροσανατολίζει, αντί να δρα εποικοδομη-
τικά. Οι «καλοί» γονείς είναι εκείνοι που έχουν καταφέρει να νικήσουν τους δικούς τους δαίμονες 
και να υπερβούν τα προσωπικά τους ελλείμματα, ώστε να είναι οι ίδιοι ψυχικά υγιή άτομα με αξί-
ες και στόχους, ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα γίνουν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά 
τους. Οι βάσεις πάνω στις οποίες οι απόγονοι, μέσα από τη σύνθεση και τη διαφοροποίηση, θα 
χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές.  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Τα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμά σου 
και όχι τη συμβουλή σου…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Πάει καιρός που ζούσε σ’ ένα μικρό χωριό 
της Ανατολής ένας άντρας με τέσσερις γιους. Ο 
μικρότερος ήταν γύρω στα τριάντα, ενώ τ’ αδέλ-
φια του 35, 37 και 40 χρόνων. Ο πατέρας είχε 
μόλις περάσει τα εξήντα, επειδή όμως την εποχή 
εκείνη το προσδόκιμο ζωής ήταν γύρω στα 40 
χρόνια, στην ουσία ήταν ένας ηλικιωμένος με όλα 
τα προβλήματα της γεροντικής ηλικίας. Το μυαλό 
του, το σώμα, οι σφιγκτήρες, η ικανότητά του να 
τα καταφέρνει μόνος του... τίποτα δε λειτουργού-
σε καλά σ’ αυτόν τον άνθρωπο.

 Μια μέρα ο μικρότερος γιος παντρεύε-
ται και φεύγει από το σπίτι, οπότε δημιουργείται 
ένα μεγάλο πρόβλημα: ο πατέρας μένει μόνος. Η 
μητέρα έχει πεθάνει στην τελευταία γέννα και τα 
μεγαλύτερα αδέλφια είναι ήδη παντρεμένα. Κατά 
συνέπεια, τώρα δεν υπάρχει κανείς για ν’ αναλά-
βει τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν υπάρχουν οίκοι 
ευγηρίας ούτε λεφτά για να πληρώσουν κάποιον 
να τον φροντίζει.

 Τα παιδιά αρχίζουν να νιώθουν ότι, 
παρόλη την αγάπη που του έχουν, ο πατέρας 
τους αποτελεί πρόβλημα. Δεν μπορεί κανένα από 
τα παιδιά να τον πάρει στο σπίτι να ζήσει μαζί του 
και να τον φροντίζει. Κάποια στιγμή σκέφτονται ό-
τι θα μπορούσαν να τον παίρνουν στο σπίτι τους 
με τη σειρά, αμέσως όμως καταλαβαίνουν ότι αυ-
τή δεν είναι επαρκής λύση και, εκτός των άλλων, 
θα είχε σοβαρές συνέπειες στη ζωή όλων τους. 
Και τότε, χωρίς καλά καλά να το καταλάβουν, 
αρχίζουν να σκέφτονται ότι το καλύτερο που θα 
μπορούσε να συμβεί, θα ήταν ο πατέρας τους να 
πεθάνει.

 Παρά τον ψυχικό πόνο που τους δημι-
ουργεί η συνειδητοποίηση αυτή, σημειώνουν α-
μέσως ότι δεν μπορούν να περιμένουν άπρακτοι 
να συμβεί το μοιραίο, καθώς ο πατέρας τους θα 
μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη σ’ αυτήν 
την κατάσταση. Και τότε, μυστηριωδώς, ένας 
τους έχει μια ιδέα: ίσως το μόνο που πρέπει να 
κάνουν είναι να περιμένουν να έρθει ο χειμώνας 
και ν’ αποτελειώσει αυτός τον πατέρα τους. Να 
γίνει, δηλαδή, όπως το φαντάζονται: να μπουν 
στο δάσος μαζί του, αυτός να χαθεί, και το κρύο 
με τους λύκους να αναλάβουν τα υπόλοιπα...

 Αποφασίζουν λοιπόν να φροντίζουν 
τον πατέρα τους εναλλάξ, αλλά μόνο μέχρι να 
έρθει ο χειμώνας. Μετά την πρώτη έντονη χιο-
νόπτωση, τα τέσσερα αδέλφια συγκεντρώνονται 
ξανά στο σπίτι και λένε στον πατέρα τους:

«Έλα, πατέρα, πάμε να ντυθείς γιατί θα βγού-
με.»

«Θα βγούμε; Με τέτοιο χιόνι;» ρωτάει εκείνος 
απορημένος.

Οι γιοί του, όμως, απαντάνε:

«Ναι, ναι, έλα, πάμε.»
Τον ντύνουν, του φοράνε —τι ειρωνεία!— ένα 

ζεστό παλτό, και παίρνουν κι οι πέντε τον δρόμο 
για το δάσος.

 Μόλις φτάνουν εκεί, αρχίζουν να ψά-
χνουν ένα μέρος για να τον αφήσουν και να 
εξαφανιστούν γρήγορα. Προχωρούν στο δάσος, 
όλο και πιο βαθιά, ώσπου κάποια στιγμή φτάνουν 
σ’ ένα ξέφωτο. Αναπάντεχα, ακούνε τον πατέρα 
τους να λέει:

«Εδώ είναι.»
«Τι; Ποιο;» ρωτάνε έκπληκτοι οι γιοι του.
«Εδώ είναι» λέει ξανά.
 Ο πατέρας ασφαλώς δεν είχε αρκετή 

πνευματική διαύγεια για να καταλαβαίνει τι συ-
νέβαινε, κι εκείνοι είχαν προσέξει πολύ να μην 
τους ξεφύγει τίποτα... Σε τι αναφερόταν λοιπόν ο 
γέρος;

«Εδώ, εδώ. Αυτό εδώ είναι το μέρος...» επι-
μένει εκείνος, ιδρωμένος και με τα μάτια του να 
έχουν πεταχτεί έξω από τις κόγχες τους.

Τότε κι οι γιοι του τον ρωτάνε:
«Ποιο μέρος, πατέρα; Για τι πράγμα μιλάς;»
Κι ο γέρος τους απαντά:
«Εδώ είναι το μέρος όπου, πριν από είκοσι 

πέντε χρόνια, εγκατέλειψα τον πατέρα μου».

Jorge Bucay
«Από την Αυτοεκτίμηση στον Εγωισμό…»

TAD: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΙΑ ΜΙΔΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές: Σάββατο 17/3 
στις: 17.15 σε απλή 2D προ-
βολή 

Κυριακή 18/3 στις 11.30 
πρωί σε 3D προβολή  

Κυριακή 18/3 στις 17.15 α-
πόγευμα σε απλή 2D προβολή

 Σκηνοθεσία: ΕΝΡΙΚΕ ΓΚΑ-
ΤΟ Σενάριο: ΝΙΛ ΛΑΝΤΑΟ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟ-
ΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΓΚΑ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΟΛΗ

ΜΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολή:  Κυριακή 18/3 στις: 11.30 σε απλή 

2D προβολή 
TOMB RAIDER: LARA CROFT   2D – 3D 
Πέμπτη 15/3 στις 19.15 Και 21.30 σε 2D απλή 

προβολή
Παρασκευή  16/3 στις 18.00 και 19.15 σε 2D 

απλή προβολή 
Σάββατο 17/3 στις 19.15 σε 3D προβολή και
στις 21.30 σε απλή 2D προβολή 
Κυριακή 18/3 στις 19.15 Και 21.30 σε 2D απλή 

προβολή 
Δευτέρα 19/3, Τρίτη 20/3, Τετάρτη 21/3 στις 

20.30

Σκηνοθεσία: ΡΟΡ ΟΥΘΑΓΚ

Σενάριο: ΤΖΕΝΙΒΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ-ΝΤΟΥΟΡΕΤ
Ηθοποιοί: ΑΛΙΣΙΑ ΒΙΚΑΝΤΕΡ, ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΓΟΥ-

ΕΣΤ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΓΟΥ, ΓΟΥΟΛΤΟΝ ΓΚΟΓΚΙΝΣ, 

Πολυξένη: Μια ιστορία από την Πόλη
Πέμπτη 15/3 στις 20.30  
Παρασκευή  16/3 στις 21.30 
Σάββατο 17/3 στις 19.15 και στις 21.30 
Κυριακή 18/3 στις 19.15 Και 21.30
Δευτέρα 19/3, Τρίτη 20/3, Τετάρτη 21/3 στις 

20.30
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Δώρα Μασκλαβάνου
Ηθοποιοί: Κάτια Γκουλιώνη, Ozgur Emre 

Yildirim

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     15/3/18 - 21/3/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



 Με θετικά μηνύ-
ματα έκλεισε η διε-
θνής έκθεση τουρι-
σμού ΙΤΒ 2018 στο 
Βερολίνο με επαφές, 
με tour operators, 
TUI, Thomas Cook, 
S c h a u i n s l a n d -
Reisen & All tours, 
DerTouristic, που έχε 
ο Πρόεδρος της Έ-
νωσης Ξενοδόχων 
Ημαθίας κ. Δημήτριος 
Μάντσιος με τη βοή-
θεια των στελεχών της 
Π.Κ.Μ.. 

Η Ένωση φιλοξε-
νήθηκε στο περίπτερο 
του Υπουργείου Του-
ρισμού στο σταντ της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας μαζί με τους Δήμους Βέροιας και Νά-
ουσας.

Υπήρξαν 10.000 εκθέτες από περισσότερες 
από 180 χώρες του κόσμου. Από τις συναντήσεις 
διαγράφηκε έντονη η επιθυμία για επισκέψεις 
στους τουριστικούς πόρους της Ημαθίας αλλά 
πολύ δύσκολο να υπάρξουν πολλές διανυκτερεύ-
σεις  από μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά που ζητά 
ακόμη για τους πελάτες της το δίπολο ήλιος και 
θάλασσα.

Υπήρξε μεγάλη άλλα όχι έντονη προσέλευση 
ενδιαφερομένων τις τρεις πρώτες μέρες της έκθε-
σης που αφορούσε αποκλειστικά τους επαγγελμα-
τίες του τουρισμού, ενώ αυξήθηκε κατά πολύ τις 
δύο επόμενες όπου η έκθεση ήταν ανοιχτή και για 
το κοινό. 

Οι Γερμανοί τουρίστες δείχνουν μεγάλο ενδια-
φέρον για τη Θεσσαλονίκη το οποίο αποτυπώθη-
κε στα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων 
Θεσσαλονίκης  σύμφωνα με τα οποία το 
2017 πραγματοποιήθηκαν 81.998 διανυ-
κτερεύσεις Γερμανών αριθμός αυξημένος 
κατά 24,19% σε σχέση με το 2016 οπότε 
καταγράφηκαν 66.028 διανυκτερεύσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ Γερ-
μανίας, η έρευνα των Γερμανών στο δι-

αδίκτυο για ξενοδοχεία στην Ελλάδα το δίμηνο 
Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018 αυξήθηκε κατά 
51% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. 
Επίσης, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι Γερμανοί 
επιμηκύνουν το διάστημα των διακοπών τους 
μέχρι τον Νοέμβριο. Με βάση τα παραπάνω το 
προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί κοινή 
σύσκεψη των προέδρων των Ενώσεων Ημαθίας, 
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας με στόχο 
την ισόρροπη ανάπτυξη του εισερχόμενου τουρι-
σμού στις παραπάνω Περιφερειακές Ενώσεις.  

Η Ένωση των Ξενοδόχων Ημαθίας ευχαριστεί 
τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού 
κ. Αλέξανδρο Θάνο για την φιλοξενία και την πα-
ροχή τεχνικής βοήθειας μεσώ των στελεχών της 
Π.Κ.Μ. καθώς και τους  Δημάρχους Βέροιας  κ. Κ 
Βοργιαζίδη και Η.Π. Νάουσας κ Ν. Κουτσογιάννη 
που με τις προωθητικές ενέργειες τους, συνεπι-
κουρούν στην προσπάθεια της Ένωσης Ξενοδό-
χων να χτιστεί ο προορισμός Ημαθία.

Ένα από τα ζητήματα 
που απασχόλησαν έντο-
να την κοινή γνώμη το 
τελευταίο χρονικό διά-
στημα ήταν  η  σκανδαλο-
λογία  που αναπτύχθηκε, 
με επίκεντρο την διαπλο-
κή μεγάλης πολυεθνικής 

φαρμακευτικής εταιρίας, με πολιτικά πρόσωπα 
και επαγγελματίες του υγειονομικού χώρου

Τέθηκε έτσι ακόμα μια φορά επί τάπητος,  το 
καίριο ζήτημα που αποτελεί και την γενεσιουρ-
γό αιτία αυτού του απαξιωτικού για την εποχή 
μας φαινομένου, δηλαδή του κρατικοκεντρικού 
προσανατολισμού  της κοινωνίας, που σε συν-
δυασμό με το διάτρητο νομοθετικό πλαίσιο, 
συντηρεί και κλιμακώνει την διαπλοκή και τα 
σκάνδαλα.  

 Ο 20ος αιώνας επεφύλαξε στην ανθρω-
πότητα εν μέσω δραματικών πολεμικών γε-
γονότων, σημαντικών πολιτικών-κοινωνικών 
αλλαγών και θεαματικών επιστημονικών-τεχνο-
λογικών εξελίξεων και ένα μακροχρόνιο κοινω-
νικο-οικονομικό πείραμα  το οποίο εφαρμόστη-
κε σε πολλές χώρες. 

Επρόκειτο για τον πλήρη κρατικο-κεντρικό 
μετασχηματισμό των κοινωνιών του αποκλη-
θέντος υπαρκτού σοσιαλισμού και των οικονο-
μιών τους, με την επιβολή  προτύπων διακυ-
βέρνησης τα οποία διατηρήθηκαν επί δεκαετίες, 
παραμερίζοντας κάθε προσωπική πρωτοβου-
λία.

Τα πρότυπα αυτά πριν εκπνεύσει ο 20ος 
αιώνας κατέρρευσαν κάτω από το βάρος της 
οικονομικής χρεωκοπίας που οδήγησε τους 
πολίτες σε πλήρη ανέχεια και παρέδωσε τις 
κοινωνίες αύτανδρες ως βορά στα μεγάλα διε-
θνή οικονομικά συμφέροντα χωρίς να δοθεί η 
δυνατότητα της τόσο αναγκαίας για κάθε κοι-
νωνία ανάπτυξης της μικρομεσαίας οικονομικής 
δραστηριότητας.

Σήμερα και ενώ ο 21ος αιώνας  συμπλη-
ρώνει αισίως την δεύτερη δεκαετία του, σε 
ελάχιστα κράτη στον κόσμο εξακολουθούν να 
επιβιώνουν, θεωρητικά τουλάχιστον, τα παλιού 
τύπου κρατικο-κεντρικά κοινωνικο-οικονομικά 
πρότυπα, τα οποία ωστόσο προσανατολίζονται 
με ταχύτατους ρυθμούς προς την φιλελευθε-
ροποίηση των κοινωνιών και των οικονομιών 
τους.

Μέσα στο γενικότερο διεθνές περιβάλλον, 
παγκόσμια ίσως πρωτοτυπία αποτελεί η χώρα 
μας, η οποία χωρίς να έχει ποτέ απενταχθεί α-

πό την χορεία των φιλελευθέρων κοινωνικο-οι-
κονομικών κοινωνιών, εν τούτοις παρουσιάζει 
ένα πλήρως κρατικο-κεντρικό προσανατολισμό 
στο σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται. 

Συνεπεία τούτου η μεγάλη κοινωνικο-οικο-
νομική ομάδα των μικρομεσαίων που εύστοχα 
είχαν χαρακτηριστεί ως η «σπονδυλική στήλη» 
της οικονομίας, συρρικνώνεται δραματικά και 
παραδίδεται  στην βουλιμία των μεγάλων επι-
χειρηματικών συμφερόντων.

Αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινώς από το 
θεσμικό πλαίσιο που  καθιστά το κράτος, απο-
κλειστικό διαχειριστή του συντριπτικού αριθμού 
θέσεων εργασίας.

Και αυτό διότι πέραν των θέσεων απασχό-
λησης στην κρατική μηχανή και στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, ελέγχονται εμμέσως πλην σα-
φώς από το κράτος και οι θέσεις του ιδιωτικού 
επιχειρηματικού τομέα μέσω του φαινομένου 
της διαπλοκής. 

Και επειδή το κράτος ως έννοια είναι απρό-
σωπο, την κατανομή των θέσεων εργασίας και 
τις διάφορες ευνοϊκές  νομοθετικές πράξεις και 
συμβάσεις με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα, διεκπεραιώνουν οι διαχειριστές του που 
είναι τα πολιτικά πρόσωπα. 

Έτσι με την υπέρμετρα κλιμακούμενη γρα-
φειοκρατία, την βαρύτατη φορολογία και την 
παντελή σχεδόν απουσία κινήτρων, ουδείς 
πλέον μικρομεσαίος επενδύει στην εργασία 
του, οι παραδοσιακές παραγωγικές μονάδες 
δραπετεύουν προς φιλικότερες ως προς το 
επιχειρείν κοινωνίες,   ενώ  ο περίφημος και 
πολλά υποσχόμενος στρατηγικός επενδυτής, 
έχει θέσει εκτός του οπτικού οικονομικού του 
πεδίου τη χώρα μας. 

Επόμενο είναι μετά απ’ αυτό να κυριαρχούν 
ο παραγοντισμός, η έλλειψη αξιοκρατίας, δι-
καιοσύνης και αντικειμενικότητας, με συνέπεια 
την υποβάθμιση της αξιοπρέπειας των πολιτών  
μπροστά στο τραγικό φαινόμενο της ανεργίας, 
που πλήττει σήμερα το σύνολο των ελληνικών 
οικογενειών. 

Τραγική συνέπεια αυτού το φαινομένου εί-
ναι η καταγραφόμενη μαζική φυγή των νέων 
μας σε άλλες κοινωνίες, όπου αναζητούν  την 
έμπρακτη αναγνώριση της αξίας τους, πράγμα 
το οποίο δεν συμβαίνει στην χώρα μας.  

Αυτά όμως τα φαινόμενα είναι δείγματα άλ-
λων εποχών, άλλων κοινωνικο-οικονομικών 
συστημάτων και άλλων αντιλήψεων, που δεν 
μπορεί  να χαρακτηρίζουν την Ελλάδα του σή-

μερα. 
Η φιλελεύθερη απαίτηση θέτει 

επιτακτικά την κοινωνία μπροστά 
στην ιστορική ευθύνη να αναδείξει 
το αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό 
της. Έτσι θα σταματήσει η ακατά-
σχετη αιμορραγία του νέου στελε-
χιακού δυναμικού της χώρας μας, 
που αναζητεί διέξοδο αξιοπρεπούς 
απασχόλησης σε άλλες χώρες. 

Οι πολίτες απαιτούν να έχουν τη 
δυνατότητα της ελεύθερης κοινωνι-
κής και οικονομικής τους ανάπτυξης 
και το κράτος να έχει τη στρατηγι-
κή ευθύνη της ισόνομης, δίκαιας 
και ελεύθερης διαμόρφωσης των 
κοινωνικο-οικονομικών ισορροπιών 
πράγμα το οποίο τώρα ουδόλως 
διασφαλίζεται.

Αυτή είναι η κυρίαρχη κοινωνική 
απαίτηση και επ’ αυτής επιβάλλεται 
να εξελιχθεί ο πολιτικός διάλογος, 
ο οποίος τώρα διεξάγεται με όρους 
σκανδαλολογίας και μικροπολιτικής 
αντιπαράθεσης, στο περιθώριο των 
πραγματικών προβλημάτων του τό-
που.
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Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

θετικά μηνύματα για 
τους ξενοδόχους της Ημαθίας 

από την διεθνή έκθεση 
τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο

Επιστημονική 
Εκδήλωση για τη

στρατηγική 
αντιμετώπισης 

του διαβήτη 
τύπου 2

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 
Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Δια-
βήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνει 
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα 
«Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχα-
ρώδη Διαβήτη Τύπου 2» στη Νάουσα, 
στον Πολυχώρο Πολιτισμού Βέτλανς  
στις 23 -24 Μαρτίου 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες ανα-
φορικά με το πρόγραμμα της Επι-
στημονικής Εκδήλωσης  μπορείτε να 
δείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης 
για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην 
Δ.Ε.Β.Ε.)    http://www.hasd.gr.



Ο Σεβασμιώτατος :
Το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 9:00 

π.μ. στο Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρο-
ν»θα παραστεί και θα ομιλήσει στην Η-
μερίδα για τα πρότυπα της Ιπποκρατικής 
ηθικής στη διάρκιεα του 20ου αιώνα και 
το Ιπποκράτειο Πνεύμα. 

Το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Αναστάσιμο 
Εσπερινό στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος Ναούσης όπου εν συ-
νεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Νί-
κων Αγιορείτης με θέμα: «Η κατάκριση».

Την Κυριακή 18 Μαρτίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Τρι-
άδος αδελφότητος ΠΕΛΕΚΑΝ στο Κο-
μνήνιο Βεροίας και θα τελέσει το ετήσιο 
μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιμ. Αμ-
βροσίου Κυρατζή.

Την Κυριακή 18 Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Κατανυκτικό 
Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα 
ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Νίκων Αγιο-
ρείτης με θέμα: «Η ελεημοσύνη».

Την Δευτέρα 19 Μαρτίου το πρωί θα 
τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Νησίου. 

Την Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδει-
πνο στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Χριστού Μουτσιάλης.

 Την Τρίτη 20 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ. 
θα ομιλήσει στον Σύλλογο Άγιος Φώτιος 
Βεροίας.

 Την Τρίτη 20 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδειπνο 
στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροί-
ας.

 Την Τετάρτη 21 Μαρτίου το πρωί θα 
τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Με-
λίκης.

 Την Τετάρτη 21 
Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Μεγά-
λου Κανόνος στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βεροίας.

 Την Πέμπτη 22 
Μαρτίου το πρωί θα 
τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία στην 
Ιερά Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Ναούσης. 

Την Παρασκευή 23 

Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αρχαγγέλων Ασωμάτων. 

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολουθία 
του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας.

 Το Σάββατο 24 Μαρτίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας.

 Το Σάββατο 24 Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανη-
γυρικό Εσπερινό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου Ναούσης όπου εν συνε-
χεία θα ομιλήσει ο Καθηγούμενος της 
Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, 
Ιερομόναχος π. Βαρθολομαίος.

Την Κυριακή 25 Μαρτίου θα ιερουρ-
γήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας επί τη εορτή του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου και θα τελέσει χειροτονία 
Πρεσβυτέρου. Στο τέλος θα τελέσει Δο-
ξολογία επί τη Εθνική Εορτή της 25ης 
Μαρτίου.
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Υποδοχή Ιερού Λειψάνου 
Αγίου Διονυσίου του εν 

Ολύμπω στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου

Υποδοχή του ιερού λειψάνου του Αγίου Διονυσίου 
του εν Ολύμπω θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 
Μαρτίου στις 6.00 το απόγευμα  στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου. Θα ακολουθήσει η ακολουθία 
του Ακαθίστου Ύμνου. Το ιερό λείψανο θα παραμείνει 
στον Ιερό Ναό μέχρι και την Κυριακή 25 Μαρτίου το 
βράδυ.

Ο Ιερός Ναός θα είναι 07:00 με 21:00 ανοιχτός.  (Τηλ. 
23320 42992)

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» θα τελεσθεί Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονα για το 
Ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του Ιερομόναχου, Πατρός Αμβροσίου Κυρατζή και 
το Εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Άννας Μοροχιλιάδου, προεστώσας της 
αδελφότητας «ΠΕΛΕΚΑΝ».

Η αδελφότητα «ΠΕΛΕΚΑΝ»

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μητρόπολης Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος
Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Η αδελφή, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΜΗΛΙΤΣΑΣ - ΡΟΖΑ 
ΚΙΡΤΣΙΟΥ

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

Ο σύζυγος
Τα τέκκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγ. Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΗΡΩΣ 
ΖΟΡΜΠΑ

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

Ο σύζυγος
Τα τέκκνα, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18 
Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής του Κυρίου Πατρί-
δας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΝΙΝΑΣ 

ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

Την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, 18 Μαρτίου, 
στις 6 το απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό 
που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, 
Πολιούχου Βεροίας, θα χοροστατήσει ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων. 

Ομιλητής θα είναι ο Οσιολογιώτατος Ιερομόνα-
χος Νίκων Αγιορείτης με θέμα «Η ελεημοσύνη».

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη



Του Ιερέως:
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Μέσα σε τούτη την 
κοιλάδα του κλαυθ-
μώνος που ζούμε, 
φίλοι αναγνώστες, 
ώρες-ώρες φανερώ-
νεται καθαρά στον 
άνθρωπο που ζει μέ-

σα στην κοινωνία, η σκληρή όψη της και 
παγώνει η καρδιά του. Αυτή η σκληρή ό-
ψη της δείχνει, πως ό,τι γίνεται ανάμεσα 
στους ανθρώπους, έχει αιτία και σκοπό το 
συμφέρον και γι’ αυτό βασιλεύει παντού 
η κακία. Τότε, χάνει κανείς το θάρρος του, 
απογοητεύεται, ζαλίζεται και πέφτει σε με-
λαγχολία.

Δυστυχώς, πουθενά δεν υπάρχει αγά-
πη. Όλα τα ‘χει σκεπασμένα με τα μαύρα 
φαρμακερά φτερά της η νυχτερίδα που 
λέγεται ΚΑΚΙΑ. Σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι, 
συγγένειες, φιλίες, αισθήματα, όλα είναι 
μολυσμένα από την κακία. Δίκες, καυγά-
δες, έχθρες, πείσμα, φθόνος. Κακία! Κακία! 
Απονιά, ανάμεσα στους ανθρώπους, σκλη-
ρότητα, αδιαφορία του ενός για τον άλλον, 
κι ας λένε συνεχώς πως είναι αδέλφια.

(Εφημερίδες: Περασμένη Τρίτη, ώρα 
19.00 στο κέντρο της μικρής πόλης μας. 
Δύο ακατανόμαστοι ξυλοκοπούσαν και ξε-
ρίζωναν με μανία τα μαλλιά ενός συναν-
θρώπου μας (αλκοολικός, δεν έχει σημα-
σία). Τα παιδιά μου εκείνη την ώρα κοιτού-
σαν από το παράθυρο και πάθανε σοκ. 
Κανένας, μα κανένας διερχόμενος πολίτης 
δεν σταμάτησε να κάνει κάτι!!!

Δύο ηλικιωμένες κυρίες, τόλμησαν να 
ρωτήσουν γιατί τον χτυπάνε. Η απάντηση: 
Γιατί τους έβρισε… Και μετά έφυγαν.

Στο κέντρο της πόλης μας, σε ώρα που 
είναι ζωντανό και φωτεινό, κυριαρχεί τελικά 
το σκοτάδι παντού.

Ας αναρωτηθούνε όλοι, αρμόδιοι και μη. 
ΓΙΑΤΙ;

Ευαγγελία Μ.
«ΛΑΟΣ»: 18-12-12)
Τόση απονιά, φίλε αναγνώστη, υπάρ-

χει, που αν βρεθεί κανένας να θελήσει να 
βοηθήσει κάπως τον άλλον, αυτού του 

άλλου του φαίνεται σαν ψέμα και κλαί-
ει και ευχαριστεί χίλιες φορές αυτόν που 
τον βοήθησε. Ωστόσο, αυτός (ο ευεργετη-
θείς) μπορεί, μετά από λίγο, να πνίξει έναν 
άλλον δυστυχισμένον για την παραμικρή 
αιτία, όπως λέγει ο Χριστός στη γνωστή 
παραβολή του πονηρού δούλου.

Αν ταπεινωθείς, είσαι χαμένος άνθρω-
πος. Θα σε βάλει κάτω, θα σε ποδοπατή-
σει εκείνος που ταπεινώθηκες μπροστά 
του. Εδώ, θυμάμαι τα λόγια του Γερμα-
νού φιλόσοφου Φρειδερίκου Νίτσε (1844-
1900), που λέγει σ’ ένα του έργο (νομίζω 
στο: «Η γενεαλογία της ηθικής») τα εξής:

«… Η στάση μου απέναντι στο παρόν, 
είναι: Πόλεμος με το μαχαίρι στα δόντια. 
Οι δυνατοί δικαιούνται να παχαίνουν με τη 
σάρκα των αδυνάτων. Ο άνθρωπος πρέ-
πει να ξαναγίνει σκληρό και άγριο ζώο. Η 
σκληρότης είναι η αρετή και η συμπόνοια η 
χειρότερη απ’ όλες τις κακίες. Καθώς τ’ αρ-
πακτικά σαρκοφάγα θηρία κατασπαράζουν 
και κατατρώγουν τα τρυφερά αρνάκια, έτσι 
πρέπει να φέρονται οι δυνατοί άνθρωποι 
προς τους αδυνάτους και τους ταπεινούς. 
Ούτε μεταμέλεια, ούτε δισταγμό να αισθά-
νεσαι. Να ξέρεις πως όλα επιτρέπονται, ε-
κτός της αδυναμίας…». Αυτά λέγει ο Νίτσε, 
που, δυστυχώς, πολλοί τα εφαρμόζουν. Γι’ 
αυτό, όποιος ταπεινώνεται πρέπει να είναι 
ατσάλινος για ν’ αντέξει.

Αν κάνεις καλόν στον άλλον, αν τον 
συμπονέσεις, στην αρχή θα φιλά τα χέρια 
σου και τα πόδια σου. Δε θα πιστεύει στα 
μάτια του και στ’ αυτιά του για ό,τι του λες 
και του κάνεις. Μα όταν συ-
νηθίσει στην καλοσύνη σου, 
θα γίνει λυσσασμένος εχθρός 
σου, θα σε συκοφαντήσει, θα 
βρει αφορμή να σε κακολογή-
σει, τόσο, που ν’ αναρωτιέσαι 
αν θυσιάστηκες αληθινά γι’ 
αυτόν ή αν είναι ψέμα. Μάλι-
στα, όσο τον ευεργετείς, τόσο 
τον ερεθίζεις καταπάνω σου. 
Φαίνεται πως η ανθρώπινη 
φύση στη σύγχρονη εποχή 
δεν αντέχει στην πολλή καλο-
σύνη. Δεν αντέχει!

… Σε στιγμή που είσαι πια 
σίγουρος πως νίκησες τον κα-

κό άνθρωπο με την 
καλοσύνη σου, 
ευεργετώντας τον 
και σώζοντάς τον 
από την ανέχεια, 
από την αρρώ-
στια, από καθετί, 
κάνοντας μεγάλες 
θυσίες στον εαυτό 
σου και τους δι-
κούς σου και συγ-
χωρώντας τον για 
την αχαριστία του 
και για όσα κακά 
σου έκανε, εκείνος 
όχι μόνο δεν νιώ-
θει καμία συγκίνη-
ση από τη συμπε-
ριφορά σου, αλλά 
τότε ίσα-ίσα σε 
δαγκώνει πιο λυσ-
σασμένα, μηχα-
νευόμενος κάποια 
σιχαμερά ψέματα, 
που παρουσιά-
ζουν τα γεγονότα 
τελείως ανάποδα, 
για να δικαιωθεί 
αυτός. Σε τυλίγει 
σ’ ένα δίχτυ από 
τέτοιες ραδιουργί-

ες, που δεν μπορείς πια να γλιτώσεις, γιατί 
ο κόσμος διψά από κακία και πιστεύει τον 
ψεύτη και τον παλιάνθρωπο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο κατα-
φύγιο είναι η σιωπή και η προσευχή.

Αν δίνεις με ευκολία, ας είναι κι από το 
υστέρημά σου, ακόμα και από το αίμα σου, 
συνηθίζει σ’ αυτό τόσο, εκείνος πιο ευερ-
γετείς, που σε λίγο, σαν να είσαι εσύ που 
παίρνεις και όχι εκείνος, σου δείχνει πως έ-
χεις χρέος να κάνεις ό,τι κάνεις και μάλιστα 
πως πρέπει να δίνεις μονάχα σ’ αυτόν και 
σε κανέναν άλλον, έστω κι αν έχει πολλή 
μεγαλύτερη ανάγκη εκείνος ο άλλος.

Μπορεί να του δίνεις χρόνια. Μια φορά 
δεν μπόρεσες να τον εξυπηρετήσεις, γιατί 
δεν είχες ή για κάποιο λόγο, θα σε κατηγο-
ρήσει ότι δεν προσφέρεις ποτέ.

Οι αυτού του είδους, από σκλάβοι και 
κόλακες, γίνονται λυσσασμένοι τύραννοι. 
Είναι κάποια τέρατα ανθρωπόμορφα, που 
σε κοιτάζουν με μάτια αλλήθωρα και τότε 
καταλαβαίνεις τί λογής όψη έχει ο Σατα-
νάς…

Υπερβολές! Θα χαρακτηρίσει, ίσως, κά-
ποιος αναγνώστης, τα ανωτέρω. Δυστυ-
χώς! Όσα εγράφησαν, είναι συμπεράσματα 
από διηγήσεις ενοριτών (και όχι μόνον) 
στον γράφοντα, κατά την Πενηνταπεντά-
χρονη ιερατική διακονία του. Και όχι μόνον 
αυτό, αλλά «έχει καεί και το πετσί» του 
γράφοντος, από τέτοιου είδους μικρόψυ-
χους. Όχι μια και δυο, αλλά πολλές φορές.
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Η εφηβεία της λήθης...
Απομνημονεύματα ημερών του Mάρτη
διάβαζαν συνεπαρμένοι οι μέτοικοι,
κι` όλο…
τίι ωραία θάταν, 
αντί να παίζει η κοινωνία με την αριθμητική
να έπαιζε με την Ποίηση!
Με το μισό σώμα εξορισμένο στις Ισημερίες,
το πείσμα κυμάτιζε τον χιτώνα του…
Δόξα τω Θεώ 
ερχόταν μέρες
μ’ ανθισμένες τριανταφυλλιές και τις γυναίκες 
της Άνοιξης. 
Με τους ήλιους στα κίτρινά τους,
και τη σελήνη στο πέλαγος,
ξεφορτώνανε οι άποικοι την καθημερινότητά τους.
Βάρη δεκαετιών 
φορτωμένοι τα ασήμαντα τρόπαια της αυταρέσκειας.
Αχ τίποτα να μην έχω, μονάχα εσένα,
ψιθύριζαν οι ερωτευμένοι!
Σ` ένα τόσο πολύπλοκο κόσμο με το…
Ζήτω ο στρατός,
Φοράς ταγιέρ τα μεσημέρια,
Ζήτω οι ανασφάλιστοι,
Στις έξι η διάλεξη πατριδογνωσίας
Ζήτω οι ζητιάνοι,
Διαδήλωση των ασήμαντων στις επτά,
Ζήτω οι αποταμιευτές ψεμάτων,
Χειμώνα καλοκαίρι στα καθημερινά κάδρα.
Σαν περιηγητής αναμνήσεων έμοιαζα
σαν κάποιος που γιόρταζε τα πάθη του καλοκαιριού.
Από ουρανική ασιτία πάσχει η κοινωνία, σκεφτόμουν
και ούτε πρόκειται να διορθώσεις κάτι
αφήνοντας κλαδάκια δυόσμου 
στις αδιάβαστες περιοχές απ` την ανθρώπινη 
νοημοσύνη….
…έτσι μου λέγαν.
Μα εγώ σκεφτόμουν
μια πομπή ανθρώπων μ’ αναμμένα κεριά 
που πήγαιναν στο μοναστήρι των Αγίων Ερωτηματικών,
χτενισμένοι καθώς πρέπει
για την λειτουργία της Μακρόσυρτης Απορίας 
του Κόσμου.

. Γιάννης Ναζλίδης

Αντί του μάννα, χολήν!...

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Αντωνίου και της Κωνσταντίας, το 
γένος Κοκκάρα, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στην Α-
γκαθιά Ημαθίας και η ΔΗΜΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜ του Διονυσίου 
και της Χρυσούλας, το γένος Κου-

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



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
Έκπληξη και συγκί-

νηση προκαλεί στο  χρι-
στιανό  επισκέπτη από 
την Ελλάδα όταν βρεθεί 
στον Ναό των Βλαχερ-
νών. Είναι ένας Ναός 

που συνδέθηκε το όνομά του  με την ιστορία 
της πολιορκίας της Πόλης το 626. Στα παλιά 
χρόνια πριν από την πολιορκία υπήρχε εκεί  
μια περίφημη συνοικία λίγο έξω από τα παλιά 
τείχη της Κωνσταντινούπολης στην οποία βρι-
σκόταν ο Ναός της Παναγίας των Βλαχερνών. 
Η συνοικία αυτή περιτειχίστηκε με  τα δικά της  
τείχη μετά  το 627 από τον Ηράκλειο σε ανά-
μνηση του ιστορικού γεγονότος της απόκρου-
σης της πολιορκίας της Πόλης .Εκεί μετέβαινε 
ο εκάστοτε Αυτοκράτορας του Βυζαντίου για τις 
επίσημες τελετές του παλατιού. Το όνομα της 
συνοικίας το οφείλεται σε κάποιο Σκύθη  Βλα-
χέρνο ο οποίος φέρεται ότι ζούσε εκεί. 1

Το 614 ο περσικός στρατός  εκστράτευσε 
εναντίον των χριστιανών της Παλαιστίνης και 
κατέλαβε την πόλη της Ιερουσαλήμ. Μεταξύ 
των λαφύρων που αποκόμισε ο στρατός του  
σύλησε και τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού. Αυτό 
εξόργισε τους χριστιανούς της αυτοκρατορίας 
οι οποίοι  ζήτησαν την ανάληψη εκστρατείας 
για την τιμωρία των Περσών και την  επιστρο-
φή του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα.  Αυτοκρά-
τορας στο Βυζάντιο ήταν ο Ηράκλειος. Ένας 
ικανότατος στρατηγός που σε κάθε ευκαιρία εκ-
δήλωνε την πίστη και την αφοσίωσή του στην 
εκκλησία. Αποφάσισε να ανταποκριθεί στην 
δίκαιη απαίτηση του κοινού. Όλα ήταν έτοιμα. 
Σε αυτό βοήθησε και η εκκλησία διαθέτοντας τα 
χρυσαφικά σκεύη που είχε για τις ανάγκες του 
στρατού. 

Η αναχώρηση της εκστρατείας έγινε από 
την Κωνσταντινούπολη και πήρε πανηγυρι-
κό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Μετά τη θεία 
λειτουργία στο Ναό της του Θεού Σοφίας, ο 
πατριάρχης συνόδευε τον αυτοκράτορα ενώ ο 
κλήρος  με τα λάβαρα της εκκλησίας και πλή-
θος  λαού συνόδευσαν με ευχές και ύμνους το 
στρατό και τον Αυτοκράτορα  μέχρι την παρα-
λία . Η συγκίνηση και η πίστη στο Θεό όλων 
ήταν μεγάλη. Η πίστη στο Θεό τροφοδοτούσε 
την ελπίδα της νίκης. Ο πόλεμος εξελίχθηκε  
μακροχρόνιος και νικηφόρος εναντίον των Περ-
σών. Ο Ηράκλειος ύστερα από σκληρές μάχες 
κυνήγησε τους Πέρσες μέχρι την πόλη της Κτη-
σιφώντα, πήρε τον Τίμιο  Σταυρό και τον τοπο-
θέτησε πάλι στη θέση του στον Ιερό Ναό στα 
Ιεροσόλυμα.  Το γεγονός αυτό γιορτάζεται στις 
14 Σεπτεμβρίου και είναι η γιορτή της Ύψωσης 
του Σταυρού. 

Όταν όμως, o βυζαντινός στρατός με τον 
αυτοκράτορα βρισκόταν μακριά από την πόλη  
στον πόλεμο με τον  περσικό στρατό ένα α-
πρόοπτο γεγονός αναστάτωσε την πόλη. Ήταν 
τον Αύγουστο του 626 η πόλη περικυκλώθηκε 
από τους Πέρσες και τους Αβάρους.   Ήταν 
ένα ς πολυάριθμος στρατός των Αβάρων με 
αρχηγό τους το Χαγάνο και με τη συνεργασία 
των Περσών  παρουσιάστηκε με κατακτητικές 
διαθέσεις  έξω από τα τείχη και πολιόρκησε για 
χρόνια την Πόλη. Ήταν Ιούλιος Μήνας του 623. 
Επρόκειτο για ένα ασιατικό λαό μογγολικής 
προέλευσης και συγγενής των Ούννων που 
την εποχή εκείνη κατοικούσαν πέρα από τα  
βόρεια τμήματα της Βουλγαρίας. 2

Η κατάσταση ήταν δραματική. Ο λαός κα-
λείται με τη βοήθεια της εκκλησίας να αντιμε-
τωπίσει την κατάσταση. Στην πόλη ο στρατός 
ήταν ελάχιστος . Η εκκλησία το διάστημα ε-
κείνο απόδειξε για μια φορά ακόμα ότι δεν 

είναι μόνο πνευματική τροφός αλλά και εθνική 
προστάτρια του γένους των Ελλήνων. Ο πατρι-
άρχης Σέργιος με την εικόνα της Παναγίας σε 
συνεργασία με τον Πρωθυπουργό περιέφερε 
την εικόνα στα κάστρα και εμψύχωνε τους χρι-
στιανούς. Κλήρος και λαός στάθηκαν ατσάλινη 
ασπίδα στους επίδοξους εισβολείς. Όταν τον 
Αύγουστο οι πολιορκητές επιχείρησα την κατά-
ληψη της Πόλης  μια ξαφνική θαλασσοταραχή 
προκάλεσε την πανωλεθρία του εχθρού. Ο 
άνεμος της πίστεως και της αφοσίωσης στην 
Υπέρμαχο Στρατηγό παρέσυρε στον πνιγμό 
των πολιορκητών στρατιωτών.  και στην εξό-
ντωσή. Οι χριστιανοί την επομένη ημέρα έ-
σπευσα και έψαλαν τον αφιερωμένο ύμνο στην 
Παναγία Βλαχενριώτισσα ολονυκτίως χωρίς να 
καθίσουν. Από αυτό το γεγονός ονομάστηκε 
Ακάθιστος Ύμνος. Αποτελείται από 24 ομάδες 
τροπαρίων όσα και τα γράμματα του Αλφαβή-
του. Τις πρώτες 4 Παρασκευές ψέλνονται από 
έξι γράμματα και την 5η Παρασκευή και οι 4 
ομάδες. Λέγονται και χαιρετισμοί διότι σε κάθε 
παράκληση προηγείται η λέξη Χαίρε που απευ-
θύνεται προς την Παναγία και ακούγεται σαν 
μια νικηφόρος ιαχή προς αυτήν. Οι χριστιανοί 
όλες τις μέρες παρακολουθούν τις παραμυθη-
τικές και   παρακλητικές ευχές  της Τεσσαρα-
κοστής. Την ημέρα εκείνη θα μεταβούν στους 
Ι. Ναούς και γονυπετείς θα καταθέσουν την 
αφοσίωση και την ελπίδα τους στην αγία μορ-
φή της  Παναγίας και θα την παρακαλέσουν  να 
μην αφήσει τον ελληνικό λαό και την Πατρίδα 
μας βορρά στα όρνεα του διεθνούς και ντόπιου 
οικονομικού μορφώματος της απιστίας. Εκείνη 
ξέρει τον τρόπο με τον οποίο σκέπασε με τις 
φτερούγες της αγάπης της τους γενναίους Έλ-
ληνες μαχητές της Ορθοδοξίας και του Έθνους 
μας. 

« Χαίρε, δι’ ης εγείρονται τρόπαια, χαίρε 
δι’ ης εχθροί καταπίπτονται.  Όταν βρεθήκαμε 
πριν από χρόνια προσκυνητές στον Πόντο από 
την Εύξεινο Λέσχη της  Βέροιας με πρόεδρο 
τον Γιάννη Μιχαηλίδη περάσαμε και από το 
ναό των Βλαχερνών. Μετά την προσκύνησή 
μας με δάκρυα στα μάτια όλοι μας αντικρίσαμε 
την αναρτημένη στον τοίχο στην  ειδική πλάκα 
γραμμένο το Κοντάκιο του Ακάθιστου Ύμνου , 
όλοι μαζί με δυνατή φωνή ψάλλαμε. Ήταν μια 
λύτρωση που εκπέμπει φωτισμό και δε σιάζε-
ται στα σκότη της σκλαβιάς. Ευλογημένη μέρα 
ψυχικής όασης στην άνυδρη εποχή που ζούμε. 

   Το Σωματείο : Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ πά-
ντα συμμετέχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις 
στην Ι. Μονή στο Βέρμιο . Κάθε χρόνο την ημέ-
ρα εκείνη ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ. Σ του 
Σωματείου διοργανώνουν εκδρομή για τους 
χριστιανούς από τη Θεσσαλονίκη  και όλους 
εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν  
την ακολουθία του Ακάθιστοι ύμνου και να προ-
σκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό, το δώρο των 
Κομνηνών. Επιθυμία όλων είναι να ενώσουμε 
τις προσευχές μας και να παρακαλέσουμε και 
πάλι την Παναγία να δείξει την προστασία της  
στην μαστιζόμενη από δεινά την πατρίδα μας. 
Το οφείλουμε στις γενιές που ακολουθούν και 
για αυτές που θα γεννηθούν (Παλαμας)για να 
κρατήσουν ψηλά τα λάβαρα της θρησκείας και 
της πατρίδας μας. 

« Σκέπε την Ελλάδα πάσα Αγνή ως τον Πό-
ντο πάλαι περίσκεπτες»,5 
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ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ 
ΣΤΡΑΤΗΓΩ ΤΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ

« Χαίρε, δι’ ης εγείρονται τρόπαια, χαίρε δι’ ης εχθροί 
καταπίπτονται.» (Χαιρετισμοί-Ακάθιστος Ύμνος)
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ1918-2018

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

Γράφει ο 
Παύλος Πυρινός

Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ  1933-1935

ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
 ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1933

Ο Τοπικός Έφορος 
Προσκόπων Βέροιας και 

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

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

Για την κα-
λύτερη επιτυχία 
τω ν  σ κοπώ ν 
της, η Τοπική Ε-
φορεία χρησιμο-
ποίησε, κατόπιν 
εγκρίσεως του 
Διοικητή του Χ 
Μεραρχίας Γε-
ωργίου Μαυρο-
σκώτη αξιωμα-
τικού, όπως τον 
ανθ/γό Μιχαήλ 
Κοντογεωργά-
κη, εκπαιδευτή 
γυμναστικής και 
ασκήσεων και 
τον ανθ/γό Νι-
κόλαου Πετσίλα, 
εκπαιδευτή του 
μαθήματος της 
τοπογραφίας.

Ακόμη χρησι-
μοποίησε επίλεκτα μέλη της κοινωνίας Βέροιας, 
όπως τον Κωνσταντίνο Χρόνη, διδάκτορα Θεολο-
γίας, το βασίλειο Σιδέρη, ιατρό, και τον Νικόλαο 
Λιόλιο, έμπορο.

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

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

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

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

πικής εφορείας
Προγραμματίστηκε οι βαθμοφόροι και πρόσκο-

ποι και των δύο ομάδων να συγκεντρώνονται στην 
Τοπική Εφορεία κάθε Τρίτη, Πέμπτη ως Σάββατο 
στις 18:30 και κάθε Κυριακή στις 13:45.

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

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ

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

λος 
Ενωματάρχες-Υπενωματάρχες: 8

Πρόσκοποι: 26
Σύνολο Βαθμοφόρων και Προσκόπων = 75

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

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

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

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

ΕΠΑΙΝΟΣ Κ. ΤΣΙΚΗ, ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΟΥ Ε-
ΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΕΙΑΣ

Ημερήσια Διαταγή 22/8-6-1933 Τοπικού Εφό-
ρου Βεροίας Γ. Γουδή, (λαβών υπ’ όψει το βιβλίο 
δανεισμού βιβλιαρίων της Τ.Ε., τον Υπενωματάρχη 
Κωνσταντίνου Τσίκη ενώπιον της Τ.Ε., διότι ούτος, 
ως εμφαίνεται εκ του βιβλίου τούτου επιμελώς οι-
κεία βουλήσει, μεθοδικώς και σταθερώς επιδιώκει 
την ηθικοπνευματική κατάρτισίν του και δια της 
μελέτης των σινιστωμένων και της Τ.Ε., βιβλίων.

Ο Υπενωματάρχης Τσικής εργαζόμενος συμ-
φώνως προς τους πόθους και τας έμπνευσης της 
Τ.Ε. θα αποβεί ο πολύτιμος εκείνος μαργαρίτης, 
όστις θα τιμήσει εαυτόν, την οικογένεια και το έρ-
γον μας».

Ο τοπικός Έφορος 
Γ. Γουδής

   
    Συνεχίζεται



Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Μια νέα μέθοδος μουσικής αγωγής 
ήρθε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από τον Ρώσο καθη-
γητή Dr. Michael Lazarev (Διδάκτωρ Ιατρικής και Καθηγητής 
της Διεθνούς Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Ph.D. της 
Ρωσικής Ακαδημίας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος του Τμή-
ματος προγενητικής και περιγενητικής υγείας παίδων του 
Παιδικού Κέντρου Ερευνών Υγείας της Ρωσικής Ακαδημίας 
Ιατρικών Επιστημών, και μέλος της Ακαδημίας Παιδαγωγι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών). Η μέθοδος Intoning (από 
τη Λατινική λέξη INTARONE – Προφέρω δυνατά) αποτελεί 
το δεύτερο κομμάτι της μουσικοθεραπετικής μεθόδου αισθη-
τηριακής υποστήριξης και ανάπτυξης Sonatal, και εφαρμό-
ζεται σε νεογνά, βρέφη και νήπια έως τριών ετών.

Έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση της μορφωτικής και 
λειτουργικής ωρίμανσης των βρεφών και των μικρών παι-
διών. Φροντίζει για την προσαρμογή του καρδιαγγειακού 
συστήματος του παιδιού στην υπερφόρτωση αναπνευστι-
κού συστήματος που προκύπτει μετά τη γέννηση, και που 
ακολουθείται από την επιρροή των αισθητηριακών παραγόντων. Έχει ως στόχο την τόνωση της λειτουρ-
γικής και πάνω από όλα, της λεκτικής δραστηριότητας του παιδιού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάπτυξη της ομιλίας, η οποία συνδυάζεται με την ανάπτυξη μηχανισμών μουσικής, καλλιτεχνικής και 
κινητικής έκφρασης. 

Έχοντας βάση των ασκήσεων τους ήχους που παράγει το ίδιο το παιδί και σημαντικό συστατικό τη 
φωνή της μητέρας, κατά την εφαρμογή της μεθόδου, η ομιλία του παιδιού συνοδεύεται από αναπνευστι-
κές, ακουστικές, οπτικές και κινητικές ασκήσεις.

Ως αποτέλεσμα αυτής της πολυλειτουργι-
κής διέγερσης, αναπτύσσονται ενδονευρονικές 
συνδέσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Το 
παιδί προσαρμόζεται συνεχώς στις δραστηριό-
τητές αυτές και κινητοποιεί τον φυσικό μηχανι-
σμό της ανάδρασης. 

Η βασική αρχή της μουσικοθεραπευτικής 
μεθόδου Intoning είναι μια συνδυασμένη ε-
πίδραση στο γνωστικό και σωματικό πεδίο, 
με στόχο την αύξηση της νοημοσύνης του 
παιδιού. 

Για τη δημιουργία των προϋποθέσεων και 
τη λειτουργική ωρίμανση του παιδιού, η μέθο-
δος, παρέχει ρυθμιζόμενη αισθητηριακή ροή 
επιτρέπει την ταυτόχρονη δράση σε διάφορα 
αισθητήρια συστήματα (ακοή, όραση, αιθου-
σαίο σύστημα, οπτική ευαισθησία) και εξασφα-
λίζει αρμονική ψυχική και σωματική ανάπτυξη. 

Η ουσία της εκπαίδευσης είναι συνεπής εφαρμογή των ασκήσεων: αναπνοή με εκφώνηση (τραγούδι 
και ομιλία), οπτικοποίηση υλικού (εικόνα), κινητική υποστήριξη (κινήσεις που μιμούνται ηχοαναπνευστι-
κές εικόνες). 

Ο καρδιακός ρυθμός του παιδιού διαμορφώνεται στην προγεννητική ηλικία και αντανακλά τον ρυθμό 
της καρδιάς της μητέρας που αλλάζει με κάθε κίνηση. Οι χτύποι της καρδιάς της μητέρας είναι μια καλή 
ένδειξη της κινητικής της δραστηριότητας και για το έμβρυο ενεργούν ως προσομοιωτής. Αυτό το πρό-
τυπο αφήνει στη μεταγενέθλια μνήμη του παιδιού τέσσερις βασικές λειτουργίες: βαθιά ανάπαυση - 60 με 
70 παλμοί ανά λεπτό, παθητική αναψυχή - 70 με 80 παλμοί ανά λεπτό, μέτρια ένταση - 80 με 95 παλμοί 
ανά λεπτό και υψηλή ένταση - 100 και πάνω παλμοί ανά λεπτό.

Στην ίδια περίοδο διαμορφώνεται και το φωνητικό πρότυπο και οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη δι-
άρκεια της ομιλίας την μητέρας αλλάζει ο ρυθμός και το βάθος της αναπνοής της, οδηγώντας σε αλλαγή 

της οξείδωσης του σώματος του εμβρύου. 
Η φωνή της μητέρας είναι ένας δείκτης ανα-
πνοής για το παιδί και ενεργεί ως φωνητικός 
προσομοιωτής. 

Αμέσως μετά τη γέννηση όμως, το παιδί 
στερείται το πιο σημαντικό αισθητηριακό ε-
ρέθισμα της ζωής του - τον ήχο της καρδιάς 
της μητέρας. Γι’ αυτό η φωνή της μητέρας, 
ειδικά τον πρώτο μήνα της ζωής, έχει ιδιαί-
τερη σημασία και ενεργεί ως διεγέρτης της 
ψυχοσυναισθηματικής και κινητικής δραστη-
ριότητας του παιδιού.

Αυτή η ευάλωτη και πολυσήμαντη περί-
οδος της ζωής μας, αποτελεί την αφετηρία 
και τη βάση για τη μετέπειτα εξέλιξη μας. 
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το ίδιο το 
παιδί στην αρχή της ζωής του δεν έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει τα ερεθίσματα που 
το περιβάλλουν και η ηχητική του ταυτότητα 
διαμορφώνεται έως ένα βαθμό χωρίς τη 
συνειδητή επιλογή του. Η φωνή της μητέρας 
και η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλ-
λοντος πλημμυρισμένου από σωστά ερεθί-
σματα όταν μάλιστα είναι διαποτισμένο με 
αγάπη, προσφέρει στο παιδί όλο τον πλού-
το των αρμονικών, και πυροδοτεί το ξεκίνη-
μα για μια υγιή σωματικά κ πνευματικά ζωή.

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΑΝΩΝΥΜΟΥ
1. Τον Άρη τον 
ζωγράφισε και 
την Παφία επίσης
2. στο εσωτερικό 
σπιτιού 

σφιχτοπεριπλεγμένους
3. ένας ζωγράφος και μαζί πώς 
απ’ το παραθύρι
4. εμπήκεν ο Φαέθοντας πλημμυρισμένος
 λάμψη
5. και στάθηκε κι αμήχανα κοιτούσε και 
τους δυο τους.
6. -Του Ήλιου, ο θυμός βαρύς, όμως 
ως ποιο σημείο;
7. -Ούτε και πάνω απ’ τ’ άψυχα τα κέρινα 
τα χρώματα
8. δεν θέλησε ο Φαέθοντας να διώξει 
το θυμό του.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ 591
1. Άρεα και Παφίην ο ζωγράφος 
εις μέσον οίκου
2. αμφιπεριπλέγδην γέγραφεν αμφοτέρους
3. εκ θυρίδος δε μολών Φαέθων 
πολυπάμφαος αίγλης
4. έστη αμηχανόων αμφοτέρους σκοπέων.
5. Ηέλιος βαρύμηνις έως τίνος; 
Ουδ’ επί κηρού
6. ήθελεν αψύχου τον χόλον εξελάσαι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο ανώνυμος ποιητής του επιγράμματος Ε.Α. 

ΙΧ, 591 περιγράφει έναν πίνακα ζωγραφικής 
στον οποίο απεικονίζονταν ο θεός Άρης και η θεά 
Αφροδίτη σφιχταγκαλιασμένοι μέσα στην κρεβα-
τοκάμαρα του νόμιμου συζύγου της Αφροδίτης, 
του θεού Ήφαιστου, και ο ολόλαμπρος Φαέθων 
να τους παρατηρεί αμήχανος από το παράθυρο.

Ο ζωγραφικός πίνακας είναι εμπνευσμένος 
προφανώς από την Οδύσσεια του Ομήρου, στης 
οποίας την Θ’  ραψωδία (στίχοι 266-366) περι-
γράφονται παραστατικότατα όλα τα σχετικά με 
την ερωτική περιπέτεια Άρη-Αφροδίτης, με τη 
διαφορά ότι, ενώ ο Όμηρος αναφέρει τον Ήλιο 
ως αυτόπτη μάρτυρα της μοιχείας, ο άγνωστος 
ζωγράφος και ο ανώνυμος επιγραμματοποιός 
κάνοντας χρήση της καλλιτεχνικής-ποιητικής ε-
λευθερίας παρουσιάζουν ως αυτόπτη μάρτυρα 
τον γιο του Ήλιου, τον Φαέθοντα, ταυτίζοντάς τον 
με τον πατέρα του.

Όπως συμπεραίνεται από την επισήμανση 
του επιγραμματοποιού, ότι η οργή του Ήλιου ή-
ταν έκδηλη στη ζωγραφικά, αυτή πρέπει να ήταν 
έργο σπουδαίου ζωγράφου.

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Θ, 266-271
266 Και με τη λύρα του άρχισε 
γλυκά τραγούδια εκείνος
267 της Αφροδίτης της λαμπρής 
και του Άρη τις αγάπες,
268 κρυφά σαν πρωτοσμίξανε 
στου Ηφαίστου τα παλάτια

269 και δώρα ο Άρης δίνοντας
 ατίμασε το στρώμα
270 του Ηφαίστου και μηνήτορας 
ο Ήλιος του ήρθε τότες
271 τι αυτός τους δυο τους μάτιασε 
που αγκαλιαστά φιλιόνταν
(Μετάφραση Αργύρη Εφταλιώτη, Αθήνα 1946. 

Τραγουδιστής στην αυλή του Αλκίνοου, του βασι-
λιά των Φαιάκων, ήταν ο Δημόδοκος)

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
Όταν έμαθε ο Ήφαιστος από τον Ήλιο την α-

πιστία της συζύγου του Αφροδίτης, πήγε στο ερ-
γαστήρι του και κατασκεύασε δεσμά άσπαστα και 
άλυτα και συγχρόνως αόρατα, τέτοια που μόνο 
αυτός, ο θεός σιδηρουργός, μπορούσε να κάνει. 
Τα έβαλε γύρω από το συζυγικό του κρεβάτι και 
προσποιήθηκε ότι φεύγει για τη Λήμνο, το αγα-
πημένο του νησί.

Ο Άρης που παραφύλαγε να φύγει ο Ήφαι-
στος για να ξανασμίξει με την Αφροδίτη, δεν έχα-
σε το χρόνο του, έτρεξε αμέσως να τη συναντή-
σει χωρίς να βάλει στο μυαλό του καμία υποψία. 
Έτσι οι δύο εραστές βρέθηκαν μπλεγμένοι στα 
δίχτυα του Ήφαιστου, που ειδοποιημένος πάλι 
από τον Ήλιο γύρισε, τους έπιασε επ’ αυτοφώ-
ρω και έβαλε τις φωνές ν’ ακούσει και ο Δίας και 
όλοι οι θεοί του Ολύμπου τις πομπές του Άρη και 
Αφροδίτης.

Ακολουθούν «σκηνές απείρου κάλλους». Ο 
Όμηρος έχει τα κέφια του, και ο Ήφαιστος δε δέ-
χεται να απελευθερώσει τους μοιχούς πριν μπει 
εγγυητής ο Ποσειδώνας, ότι θα του επιστραφούν 
όλα τα δώρα που είχε προσφέρει για να νυμφευ-
τεί την Αφροδίτη.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ…
359 Είπε, και τα δεσμά ο τρανός 
ο Ήφαιστος ξελύνει.
360 Κι αυτοί σα λευτερώθηκαν 
απ’ των δεσμών το βάρος,
361 πετάξανε, και κίνησε κατά 
τη Θράκη ο Άρης,
362 κι η φιλογέλαστη θεά στης 
Κύπρος πήε στην Πάφο,
363 που έχει ναό της και βωμό 
μοσκολιβανισμένο…
(Ομήρου Οδύσσεια, Θ΄, μετάφραση 
Αργύρη Εφταλιώτη)

ΟΥΔ’ ΕΠΙ ΚΗΡΟΥ ΗΘΕΛΕΝ ΑΨΥΧΟΥ 
ΤΟΝ ΧΟΛΟΝ ΕΞΕΛΑΣΑΙ

=Δεν ήθελε να διώξει το χόλιασμά του ούτε 
πάνω από το άψυχο κερί… Ήταν τόσο πολύ 
θυμωμένος ο Ήλιος που δεν άφησε το ζωγράφο 
να τον παρουσιάσει ξεθυμωμένο ούτε στη ζω-
γραφιά, που ήταν φτιαγμένη με την εγκαυστική 
μέθοδο, ενώ ξεθυμωμένος, εννοείται, θα ήταν 
πιο όμορφος.

Εγκαυστική, ήταν μια τεχνική ζωγραφικής των 
αρχαίων κατά την οποία τοποθετούσαν με πυ-
ρακτωμένη λαβίδα χρώματα διαλυμένα σε κερί 
πάνω σε λείες επιφάνειες.

Μαρμάρινες επιτύμβιες στήλες ζωγραφισμέ-
νες με την τεχνική της εγκαυστικής τέχνης υπάρ-
χουν και στο Μουσείο – Τύμβος της Βεργίνας (Αι-
γών) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας.
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INTONING ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΦΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Ροταριανό Ίδρυμα (The Rotary Foundation) (www.rotary.

org) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για την εκπαίδευση σε ζη-
τήματα υδάτων του Delft της Ολλανδίας (ΙΗΕ Delft Institute for 
Water Education) (https://www.un-ihe.org) προκηρύσσει περιο-
ρισμένο αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Ροταριανού Ιδρύματος (TRF) και του Ινστιτούτου για την 
Εκπαίδευση των Υδάτων (ΙΗΕ Delft) στοχεύει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης στον το-
μέα του ύδατος και της υγιεινής αυξάνοντας τον αριθμό των υψηλής ειδίκευσης επαγγελματιών ικα-
νών να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις σε προβλήματα σχετιζόμενα με το 
νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες. 
Μέσω αυτής της σύμπραξης, χορηγείται ετησίως περιορισμένος αριθμός υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη ΙΗΕ του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Υδάτων του Delft.

Οι υποψήφιοι πρέπει ήδη να έχουν γίνει δεκτοί σε ένα από τα επιλέξιμα 18μηνα προγράμματα 
σπουδών Master of Science του Ινστιτούτου ΙΗΕ Delft και να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω 
ενός τοπικού ροταριανού ομίλου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης η 15” Ιουνίου 
2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στο κ. Νίκο Καλαϊτζή τηλ. 6949982165



Πλούσιο και πάλι είναι το Σαββατοκύ-
ριακο σε αθλητικές εκδηλώσεις σε όλα τα
αθλήματα.

ΓιατηνΑ1Ανδρώνστοχαντμπολ
ΣάββατοστιςΣυκιές
Φοίβος-ΦίλιπποςΒέροιας

Α1Γυναικώνρεπόηγυναικείαομάδα
τουΦιλίππου

ΓιατοπρωτάθληματηςΒ’Εθνικήςχωρίς
την ομάδα τηςΒέροιας εδώ καιπολύ και-
ρό, ξεχωρίζει τοπαιχνίδιπου θα διεξαχθεί
τηνΚυριακήστις 3 μ.μ (ΕΡΤ3) μεταξύ της
ΠαναχαικήςκαιτουΆρηόπουοιφιλοξενού-
μενοι με ισοπαλία ‘η νίκη αγκαλιάζουν την
κατάκτηση ενός εκ των δύο θέσεων που
οδηγούνστηνΣούπερΛίγκαΑντίθεταο2ος
της βαθμολογίαςΟΦΗ θαπαίξει το Σάβ-
βατοστονΕΛΠάσομε τηνΚαλλιθέα.Ένα
παιχνίδιπουθατραβήξειτηνπροσοχήτων
φιλάθλων είναι αυτό μεταξύ τουΑπόλλων
Πόντου και τουΑιγινιακού και αυτό για΄τι
έχει καταγραφή κάποια «βεντέτα» με τον
προπονητήτηςΚαλαμαριάςκ.Καλαιτζίδη.

Γ’ Εθνική 2ος
όμιλος

Την νίκη θέλει
τηνΚυριακή ηΝά-
ουσα κόντρα στον
Εδεσσαικό για να
απομακρυνθεί α-
κόμηπερισσότερο
από την επικίνδυ-
νη ζώνη, αφού την
χωρίζει μόλις ένας
βαθμός

Αντίθετα οι άλ-
λεςδύοομάδεςτου
Νομού που έχουν
ήδη υποβιβαστεί
θαπαίξουν ταΤρί-
καλα εντός με τον
Κιλκισιακό τουΜά-

κηΚατσαβάκηπουδενέχειχάσειακόμητις
ελπίδεςγιατηνπαραμονή,ενώοΦίλιππος
ΑλεξάνδρειαςαγωνίζεταιστονΚαμπανιακό.

ΜπάσκετΓ’ΕΘΝΙΚΉ
ΤοποιόκρίσιμοπαιχνίδιδίνειτηνΚυρια-

κήστοΔΑΚΔ,ΒικέλαςοΑΟΚΒέροιαςαντι-
μετωπίζονταςτονΙωνικόΝ.Ιωνίαςόπουμε
νίκη εξασφαλίζει πλέον τηνπαραμονή του
στηνκατηγορία

ΟπρωτοπόροςΦίλιπποςθαπαίξει στο
Πολύκαστρο με τονΕυαθλοπου έχει εξα-
σφαλίσειτηνπαραμονήτουστηνΓ’Εθνική.

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Σάββατο17/3
Μελίκη-Βατανιακός
Αλεξάνδρεια-Κιλκίς
Ζαφειράκης-Αιγινιακός

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
ΑΣΚολινδρού-ΑετοίΒέροιας

ΕΠΣΗμαθίαςΑ1
Αραχος-Αγκαθιά
ΠΑΟΚ-Παλαιοχώρι-

CMYKCMYK
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ
της17.03.2018

Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(23ηαγωνιστική)
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ16.00ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ - ΓΑΣΡΟ-

ΔΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ 16.00ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ -ΔΟΞΑ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ16.00ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ -ΑΡΗΣΠΑ-
ΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ

ΚΟΠΑΝΟΥ16.00 ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ -Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ16.00ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ -ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙ-
ΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ-ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ-ΓΑΒΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ 16.00ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ - ΕΝΩΣΗ
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία:ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓ.

ΑΡΑΧΟΥ16.00ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ-ΝΙΚΗΑΓΚΑ-
ΘΙΑΣ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 15.30 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ- ΠΑΟ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Δαιτησια: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΑΝΤΣΗΣ - ΝΑ-

ΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης18.03.2018
Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 1ος ΟΜΙΛΟ-

Σ(16ηαγωνιστική)
ΝΗΣΕΛΙΟΥ16.00ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ -ΕΘΝΙΚΟΣ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

-ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ16.00ΑΡΗΣΠ.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ -ΑΧΙΛΛΕ-
ΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαιτησία:ΠΙΤΟΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΟΥ16.00ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑ-
ΤΕΟΣ

Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ16.00ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΕΣΧΟΙΝΑ
Διαιτησία:ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ16.00ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕ-
ΛΙΚΗΣ

Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣ-ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ-ΤΟΤΣΚΑΣ

Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 2ος ΟΜΙΛΟ-
Σ(16ηαγωνιστική)

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ16.00ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΕΠΟΝΤΙ-
ΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ-ΛΑΖΑΡΟΥ

ΜΑΡΙΝΑΣ16.00ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ
Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ -ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ-

ΔΗΣ

ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ16.00ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ -ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ16.00ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές του Σαβ/κου 17&18 Μαρτίου

ΤοΑθλητικόΠανόραματου
ΣαββατοκύριακουστηνΗμαθία

Πολύκαλήεμφάνισηέκανεκαιστοδεύτεροαγώνισμα,
το Banked Slalom, ο Κωνσταντίνος Πετράκης στους
ΠαραολυμπιακούςΑγώνες της PyeongChang2018. Ο
Πετράκηςπραγματοποίησε και τις τρείς διαδρομές του
αγωνίσματος, σημειώνοντας στην 1η διαδρομή χρόνο
1:03.30,στηδεύτερη59.45 καιστην τρίτη1:00.97.2.Με
τονκαλύτεροχρόνοτης2ηςδιαδρομήςκατατάχθηκε19ος
μπροστά από τοnMatti SAIRANEN από τηνΦινλαν-
δία, τονPuriyaKHALILTASHαπό το Ιράν και τονPARK
Suhyeok από την Κορέα απέχοντας από τη 10η θέση
μόλις2δευτερόλεπτακαι45εκατοστά.

Το χρυσόμετάλλιο κατέκτησεοMikeMINORαπό τις
ΗνωμένεςΠολιτείες, το αργυρό οPatrickMAYRHOFER
απότηνΑυστρίακαιτοχάλκινοοSimonPATMOREαπό
τηνΑυστραλίαΌπωςδήλωσεοΠετράκης:«Ησυμμετοχή
μουστουςΠαραολυμπιακούςΑγώνες ήτανφανταστική.
Δυστυχώςδενκαταφέραμενακάνουμεαυτόπουθέλαμε.
Στηντελευταίαδιαδρομή,πουήτανκαιηκαλύτερη,έκανα
έναλάθοςκαιείχαμιαμικρήπτώσηηοποίαμουκόστιζε
πάραπολύ, πιθανώς και 5 θέσεις. Είμαι λίγο απογοη-
τευμένοςγιατίδενέκανααυτόπουήθελα.Αλλάμόνοκαι

μόνο που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την διοργάνωση με
εμπνέει νασυνεχίσωναδουλεύωακόμηπιο δυνατά για
ναείμαστεακόμηπιοδυνατοίστησυνέχεια».Αφιέρωσετη
συμμετοχήτουστονπατέρατου.

Στις18Μαρτίου2018πραγματοποιείταιητελετήλήξης
τωνΑγώνων.ΗΕλληνικήαποστολήεπιστρέφειτηνΔευτέ-
ραβράδυπροςΤρίτη(12:40,20Μαρτίου2018).

Ολοκληρώθηκεηαγωνιστικήπαρουσία
τουΚ.ΠετράκηστουςΧειμερινούς

ΠαραολυμπιακούςΑγώνεςPyeongChang2018



Ενεργοποιήθηκε μία ακόμα ποινή αφαίρεσης
βαθμών στη διαλυμένηΒέροια από τονΤζόναθαν
Λόπεθ.ΗΒέροιαέχειαποβληθείαπότοπρωτάθλη-
μα,αλλάσεΒάροςτηςαπόφασηςεξακολουθούννα
εκδίδονται ΧθεςΠαρασκευή (16/03) τοΔιαιτητικό
Δικαστήριο ανακοίνωσε ενεργοποίησηςποινής για
οφειλές στον τερματοφύλακα,ΤζόναθανΛόπεθ, το
αίτημα του οποίου είχεσυζητηθεί στις 7Φεβρουα-
ρίου...

«Στην τελευταία τουσυνεδρίαση τοΔι-
αιτητικόΔικαστήριο έλαβε τις ακόλουθες

αποφάσεις
Ως προς την από

17 .01 .2018 α ί τηση
του επαγγελματία πο-
δοσφαιριστή Jonatan
LopezPerez του Jose
Maria περί ενεργοποί-
ησης των κατ1 άρθρο
24 Κ Ι.Μ.Πποινών σε
βάροςτηςΠΑΕΒέροια:

Ενεργοποιε ί .  την
επιβληθείσα με υπ’ α-
ριθμ. 1/2018 απόφαση
τουΔικαστηρίουτούτου
ποινή της αφαίρεσης
τριών (3) βαθμών σε
βάρος τηςΠΑΕμε την
επωνυμία ΠΑΕ μέχρι
τηνπλήρη και ολοσχε-
ρήεξόφλησητουαιτού-
ντος,εντόςπροθεσμίας
τριών (3) εργασίμων
ημερών από την επο-
μένη ημέρα της κοινο-
ποίησης.

Οι Αλέκος Δόρης
και ΠαύλοςΛάσκαρης
κατέθεσαν προσφυγές
κατάτηςΠΑΕΒέροια.

ΗΒέροια αποβλήθηκε από τοπρωτάθλημα της
FootballLeague,ηΠΑΕείναιυπόδιάλυση,αλλάδύο
ποδοσφαιριστέςκινήθηκαννομικάνιανασώσουνότι
σώζεται..ΟιΑλέκοςΔόρηςκαιΠαύλοςΛάσκαρηςκα-
τέθεσανπροσφυγέςκατά τηςΠΑΕοιοποίεςθαεκ-
δικαστούντηΔευτέρα12Μαρτίου.Γιατηνίδιαμέρα
είναιπρογραμματισμένηκαιηεξαναβολήςυπόθεση
τουΣωτήρηΜπαλάφα.

ΤηνομάδατουΕύαθλουΠολυκάστρουαντιμετωπίζει
τηνΚυριακή18ΜαρτίουηανδρικήομάδατουΦιλίππου
Βέροιαςγιατην20ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματοςτης
Γ’ Εθνικής (3ος όμιλος).Τοπαιχνίδι θα ξεκινήσει στις
17:00μεδιαιτητέςτουςκαΠετανίδουκαικοΓρεκό.

ΟΔημήτρης Γκίμας δήλωσε στο filippowbc.gr για
τοναγώνα:«Έξιστροφέςπριντοτέλοςκαιέχουμενα
αντιμετωπίσουμε μια ομάδαπου έχει κάνει εξαιρετικη
πορείαενώδιαθέτεικαιπολύδυνατήέδρα.Τοσημαντι-
κότερο για μας είναι έπειτα απομιασειρά νικηφόρων
παιχνιδιώνναεξακολουθήσουμεναειμαστεσκληροίκαι
πεινασμένοι. Συνήθως οι συνεχόμενες νίκες φέρνουν
εφησυχασμόκαιασφάλεια.Τοστοίχημαείναιναπαρα-

μείνουμε ανήσυχοι και ανασφαλείς.Αυτό
πουτονίσαμεστουςαθλητέςμαςόλητην
εβδομάδα είναιπωςόλοι θέλουν να κερ-
δίσουντονπρωτοπόρο.Πρέπειλοιπόννα
ειμαστεέτοιμοιναανταποκριθούμεσεένα
δυνατόκαισκληρόπαιχνίδι.»

Τον πιο καθοριστικό αγώνα για 
την παραμονή του στη Γ Εθνική 
δίνει την Κυριακή (17/3) ο ΑΟΚ 

Βέροιας. Η διοίκηση της ομάδας εξέ-
δωσε ανακοίνωση – κάλεσμα για την 
αναμέτρηση με τον Ιωνικό Ιωνίας, που 
επίσης μάχεται για την αποφυγή του 
υποβιβασμού και εκ των πραγμάτων 

αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον παι-
χνίδι.

«Μετάτηνπαλικαρίσιαεκτόςέδραςνίκητηςομά-
δαςμαςσταΓρεβενάτοπαιχνίδιπουείνια«βαρόμε-
τρο»γιατηνπαραμονήστηνΓ’Εθνικήείνιααυτό.Άς
είμαστεόλοιεκείδίνονταςτηνώθησηστουςπαίκτες
τηςομάδαςμαςνακάνουναυτόπουξέρουνκαιστο
τελευταίοσφύριγμα να είμαστε εμείςπουθαπανη-
γυρίσουμε«

ΠΆΡΕ ΘΈΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΊΔΑ

Μια από τις καλύ-
τερες εμφανίσεις του
πραγματοποίησε οΜι-
χάλης Πατσίκας στο
πρωτάθλημα τένις Ε2
για αγόρια 14, που
πραγματοποιήθηκε στις
Σέρρεςτοπροηγούμενο
σαββατοκύριακο.Ο νε-
αρός τενίστας,που δεν
έχει ακόμη συμπληρώ-
σει τα 13, ξεκίνησεαπό
τα προκριματικά την
Παρασκευή.Πέρασετον
πρώτο γύρο bye, λόγω
βαθμολογίαςκαιστηνε-
πόμενηφάση έπαιξε με
τονΠαυλίδη(ΟΑΒέροι-
ας) τον οποίο κέρδισε
εύκολα με 6-1 6-1 και
πήρε το εισιτήριο για το
κυρίως ταμπλό.Η κλή-
ρωση τον έφερεαντιμέ-
τωπο με το «ζευγάρι»
του στα διπλά τονΔη-
μήτρηΤαούλα(Νάουσα).
Οι δυο συμπαίκτες και
αντίπαλοιέκανανένα«μαραθώνιο»παιχνίδιδυομισυ
ωρώνπουκρίθηκεστο3οset.Νικητήςαναδείχθηκε
οΜιχάληςΠατσίκαςμεσκορ2-66-26-2,πραγματο-
ποιώνταςνίκηγιαπρώτηφοράσε ταμπλόΕ2Α14.
Στη συνέχεια βρήκε τον πολύ δυνατό Πεχλιβανί-
δη(Λάρισα)καιμετάαπόένααξιόμαχοματς,ολοκλή-
ρωσετηνάκρωςπετυχημένηπορείατουσταμονά.

Ημεγάλη όμως επιτυχία ήρθεστα διπλά, αφού
το ζευγάριΠατσίκαςΜιχάλης(Βέροια)-ΤαούλαςΔη-
μήτρης(Νάουσα) έφτασε στον ημιτελικό, πήρε το
μετάλλιο(3η θέση), αφού στις λεπτομέρειες έχασε

το εισιτήριο για τον τελικό.Το ημαθιώτικο ζευγάρι
αντιμετώπισε στο πρώτοπαιχνίδι τους Στράντζα-
λη(Θεσνικη)-Σταυρίδη(Λιτόχωρο), τουςοποίουςκέρ-
δισε άνετα με 6-3 6-1. Στησυνέχεια με την εύνοια
της τύχηςαπέφυγαν τηναναμέτρησημε το ζευγάρι
φαβορί τωνΠεχλιβανίδη-Δημοβέληαπό τηΛάρισα,
οι οποίοι αποχώρησαν από το τουρνουά και δεν
αγωνίστηκαν(W.O.). Στον ημιτελικό οι τενίστες μας
από Βέροια-Νάουσα αναμετρήθηκαν με τουςΑ-
ναστασιάδη-Κοκκίνη(Θεσνικη), από τους οποίους
ηττήθηκαν μετάαπό ένασυγκλονιστικόπαιχνίδι με
σκορ7-56-4.

CMYKCMYK
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Ανακοίνωση του ΑΟΚ Βέροιας για τον 
«τελικό» την Κυριακή με Ιωνικό Ν. Ιωνίας

ΤΕΝΙΣ
ΚαταπληκτικήπορείατουΜιχάληΠατσίκα

στοΕ2γιααγόρια14στιςΣέρρες
Μετάλλιο στα διπλά με τον Δημήτρη Ταούλα,

στη 16αδα στα μονά

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
ΤονΕυαθλοαντιμετωπίζειοΦίλιππος

στοΠολύκαστρο

Συνεχίζονται οι προσφυγές κατά της 
διαλυμένης ΠΑΕ Βέροιας
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Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου
Ο Άγγελος Ροδαφηνός 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας

Α σ τ ρ ολο γ ί α , 
μαύρες γάτες, ο-
μ ο ι ο π α θ η τ ι κ ή , 
γραφολογία, ιριδο-
λογία, βελονισμός, 
βιορυθμοί, πυρο-
βασία, κρυστάλλι-
νες σφαίρες, τα-
ρώ, δίαιτα τύπου 
αίματος.

«Extraordinary 
c la ims requ i re 
e x t r a o r d i n a r y 
evidence» (Hume)

Γιατί πιστεύου-
με σε παράξενα 
πράγματα; Τι να 
πρωτο-πιστέψω;

Είναι έγκυρες οι προβλέψεις της αστρολογίας; Του καφέ; Της παλάμης; Της γραφολογί-
ας; Της νουμερολογίας; Είναι χαζές οι ξανθιές; Ποια η άποψή σας για την ομοιοπαθητική; 
Την τηλεπάθεια; Αν δεις μαύρη γάτα…;

Για τον μέσο άνθρωπο ο κόσμος είναι ένα αρκετά πολύπλοκο μέρος. Σχεδόν όλοι μας 
γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας, απλά δεν ξέρουμε πάντα γιατί. Ταυτόχρονα μας δια-
κρίνει μια έντονη ανάγκη να ερμηνεύσουμε αυτά που συμβαίνουν. Συχνά όμως, πιθανόν 
λόγω έλλειψης εκπαίδευσης στην ικανότητα κριτικής σκέψης, συνδυάζοντας μια σειρά 
γεγονότων καταλήγουμε άθελα σε λανθασμένα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα σε 
ψευδο-συσχετίσεις της μορφής:

”Κάθε φορά που πλένω το αμάξι μου βρέχει”. 
”Μόλις τώρα σε σκεφτόμουνα και πήρες τηλέφωνο!” 
”Είδα στον ύπνο μου ότι αρρώστησαν οι γονείς μου και την άλλη μέρα αρρώστησε η 

μητέρα μου.”
Πώς μπορώ να διακρίνω μεταξύ του έγκυρου και του 

ψευδούς ή αληθοφανούς; 
Πώς αναπτύσσεται η κριτική σκέψη; 
Η επιστημονική μέθοδος. 
Οι κίνδυνοι των ψευδο-επιστημών.
Η ικανότητα να μπορεί κάποιος να διακρίνει την αλή-

θεια δεν είναι έμφυτη αλλά αποκτάται. Τα σχετικά μαθή-
ματα ή βιβλία έχουν τίτλους όπως μεθοδολογία, σχεδια-
σμός και συγγραφή επιστημονικής έρευνας, κ.ά. Για τους 
ενθουσιώδεις του διαδικτύου ο κος Ροδαφηνός προτείνει 
τις ιστοσελίδες www.sceptics.com και www.quackwatch.
org.

Ομιλητής για όλα αυτά,ο Δρ Άγγελος Ροδαφηνός, 
καθηγητής Ψυχολογίας, συγγραφέας «Από Πρίγκιπας 

Βάτραχος και Τούμπαλιν» και «Οι Ηλίθιοι είναι Ανίκητοι» www.rodafinos.weebly.com
Έκτακτη συμμετοχή: κα Σουλτάνα Οτιθελολέογλου

Από μικρή ηλικία ξεχώριζε 
στην κωμόπολη Γέφυρα Θεσσα-
λονίκης ανάμεσα σέ πολλές της 
ηλικίας της μαθήτριες. Ήταν μιά 
χαριτωμένη άπό τόν Ιησού μας 
ψυχή. Κι αυτή ή χάρη του Ιησού 
της πρόσθετε μια άλλη ομορφιά. 
‘Ομορφιά της ψυχής. ‘Αλλά το ε-
σωτερικό κάλλος εκφράζεται και 
στο εξωτερικό του ανθρώπου.

Ή Άννα Μοροχλιάδου
‘Από  τους  γονείς  της   άκου-

σε  λόγια «χρυσά». Λόγια Θεού, 
γιά τά όποια ό μεγάλος προφήτης 
Δαβίδ έγραψε: «ως γλυκέα τω λά-
ρυγγί μου τά λόγια σου, υπέρ μέλι 
τω στόματί μου» (Ψαλμ. 118,103). 
“Έτσι, όταν μεγάλωσε σέ ηλικία, έτρεχε παντού, όπου 
μιλούσαν αυτά τά σωτήρια λόγια του Θεού.

Τή δεκαετία του ‘50 ό Θεός επιφύλαξε στην ωραία 
καί χαριτωμένη αυτή ψυχή, τήν ‘Άννα, αλλά καί σέ 
όλους τους χριστιανούς της Γέφυρας, μιά μεγάλη 
ευλογία. Ό Θεός τους απέστειλε ώς κήρυκα του 
λόγου τοϋ Θεού τόν ευλαβέστατο Άριστο Κυρατζή, 
όπως παρόμοια έστειλε καί σέ όλα τά γειτονικά χω-
ριά, Άγιος Αθανάσιος, Βαθύλακκος, Νέα Μεσημβρία, 
φλογερούς καί ευσεβείς φοιτητές της Θεολογίας, οι 
όποιοι όχι μόνο κήρυτταν τό λόγο τοϋ Θεού άπό τους 
άμβωνες των Ί. Ναών των παραπάνω ‘Ενοριών, αλ-
λά καί οργάνωσαν καί Κατηχητικά Σχολεία όλων τών 
τύπων. Ήταν ή εποχή πού ή νεολαία διψούσε σάν τά 
διψασμένα ελάφια τό «ύδωρ τό ζών... δς δ’ αν πίη έκ 
τού ύδατος τούτου, ού μη διψήση εις τόν αιώνα» (Ίω-
άν. 4,10 καί 14).

Ή Άννα τώρα ξεδίψασε άπό τό «ύδωρ τό ζών» καί 
αναδείχθηκε αγία ψυχή. ‘Ακολούθησε στό έξης τόν 
πνευματικό γεννήτορα της, ό όποιος έκάρη μοναχός 
καί χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος καί πα-
ράλληλα έλαβε καί τό όφφίκιο τοΰ Αρχιμανδρίτη καί, 
αφού εργάσθηκε γιά κάποιο χρονικό διάστημα στην 
‘Επαρχία Φλωρίνης, υστέρα έκανε έδρα τήν ‘Επαρ-
χία Βερροίας, όπου καί εργάστηκε συστηματικά με 
συνεργάτιδα καί τήν πρώτη πνευματική του κόρη, τήν 
Άννα Μοροχλιάδου. ‘Αργότερα προστέθηκαν κοντά 
της καί άλλες ωραίες καί ευγενικές ψυχές καί όλες 
μαζί μέ τόν πνευματικό τους πατέρα ‘Αμβρόσιο πιά, 
‘ίδρυσαν τά πρώτα Οικοτροφεία γιά φτωχά παιδιά 
από τά χωριά της Βέρροιας. Εκεί τά παιδιά αυτά βρή-
καν στέγη καί τροφή υλική καί πνευματική καί κυρίως 
πολλή καί πλούσια χριστιανική αγάπη. Καί σήμερα, 
ευγνώμονα πάντα, σταδιοδρομούν στην κοινωνία 
χριστιανικά καί κάνουν τό καλό στον κόσμο.

Ό π. Αμβρόσιος καί τό εκλεκτό του επιτελείο αγά-
πης γρήγορα επιβλήθηκαν σέ όλη τήν περιοχή της 
Βέρροιας. Κι όπως τότε, στην εποχή πού επισκέφθη-
κε τήν πόλη ό Απ. Παύλος, έτσι καί στην εποχή τού 
π. ‘Αμβροσίου μέ τή σεπτή καί αγία Συνοδεία του οί 
Βερροιεΐς «έδέξαντο τόν λόγον μετά πάσης προθυμί-

ας» (Πράξ. 17, 11). Ή ‘Αδελφότη-
τα «ΠΕΛΕΚΑΝ», τήν οποία στό 
μεταξύ ‘ίδρυσε ό π. ‘Αμβρόσιος, 
Αδελφότητα αφιερωμένων ιερα-
ποστολικών ψυχών, κυριαρχού-
σε σέ όλη τή Βέρροια καί μέ τόν 
προφορικό καί μέ τό γραπτό θείο 
λόγο στό μηνιαίο περιοδικό «ΠΕ-
ΛΕΚΑΝ».

«ΠΕΛΕΚΑΝ». Κυριολεκτικά, 
είναι τό πτηνό εκείνο πού, όταν 
κάποιο φίδι τσιμπήσει τά μικρά 
του, τρυπά τό στήθος του καί 
προσφέρει τό αίμα του σ’ αυτά 
ώς αντίδοτο στό δηλητήριο τοΰ 
φιδιού καί τά σώζει. Συμβολικά, 
εκφράζει τή μεγάλη αγάπη του 

Χρίστου, ό όποιος μέ τή σταυρική του θυσία έδωσε 
το αίμα του ώς αντίδοτο της αμαρτίας και έσωσε τόν 
άνθρωπο άπό τόν πνευματικό θάνατο. Συμβολικό 
όνομα καί γιά τήν αγία Συνοδεία του π. Αμβροσίου, 
τήν οποία χαρακτηρίζει πάντα ή προσφορά καί ή 
θυσιαστική αγάπη γιά τόν άνθρωπο πού έχει ανάγκη 
άπό βοήθεια.

Τά χρόνια όμως περνούν! Ό π. ‘Αμβρόσιος έκοι-
μήθη καί ετάφη σέ χώρο της Άδελφότητος, όπου καί 
οί κτιριακές εγκαταστάσεις της. Από εκεί «βλέπει» 
κάτω στον κάμπο τήν ‘Επαρχία στην οποία έδωσε 
όλη τή ζωή του, ώς τό θάνατο. ‘Αρχές τού 2017 έκοι-
μήθη ό άγιος Πατέρας. Καί μετά έξι μήνες, έκοιμήθη 
καί ή πνευματική πρωτοκόρη του καί Προεστώσα 
της Άδελφότητος, ή ωραία αυτή ψυχή τού Ιησού, ή 
Άννα, ύστερα από μακρά δοκιμασία, ή οποία «ώς έν 
χωνευτηρίω» καθάρισε καί χρύσωσε τήν ψυχή της, 
γιά νά ομορφαίνει καί τήν όμορφη ζωή τού Ουρανού, 
της Ουράνιας Πολιτείας τοϋ μεγάλου Αγαπημένου 
μας ΙΗΣΟΥ.

Τώρα, οί υπόλοιπες ψυχές «οί περιλειπόμενες» 
(Α’ Θεσ. 4,15), μέ τή νέα τους Προεστώσα, τήν καλή 
αδελφή Ζωή, μέλος πάντα της Αδελφότητας τους, πά-
νω στή γραφική τοποθεσία τού Κομνηνείου Βερροίας, 
συνεχίζουν τή διακονία των μακαριστών Πατρός 
‘Αμβροσίου καί αδελφής “Άννας καί ανεφοδιάζονται 
πνευματικά στην πορεία της ζωής τους έχοντας ώς 
πρότυπα τίς δυό ωραίες αυτές ψυχές, πού ήδη ανα-
παύονται έκει πού είναι όλα όμορφα, όλος ό κόσμος 
είναι καλός, όπου Άγγελοι καί Αρχάγγελοι καί όπου 
όλες οί καλές ψυχές.

Σεβαστή Προεστώσα ‘Αδελφή Άννα,
Μέ αγάπη πολλή καί ευλάβεια μεγάλη, ή αδελφή 

σας ‘Αδελφότητα «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» μαζί μέ τόν πνευ-
ματικό αυτής Προϊστάμενο πατέρα Γερβάσιο, γο-
νυπετείς μπροστά στό μνήμα πού φιλοξενεί τό ιερό 
σκήνωμα σας, δεόμαστε μέ όλη μας τήν καρδιά: 
«ΧΡΙΣΤΕ, έν τω φωτί του προσώπου σου, καί τω 
γλυκασμώ της σης ώραιότητος, ην έξελέξω άνάπαυ-
σον, ώς φιλάνθρωπος».

ΕΦΥΓΕ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΨΥΧΗ (1935-2017)
«Ή καλή έν γυναιξίν» (Άσμ. Άσμ. 1,8)



Βόλτες με ποδήλατα για ερα-
σιτέχνες αλλά και extreme riders, 
διαγωνισμό φωτογραφίας με έπα-
θλα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το 
Σαββατοκύριακο στις Ανθισμένες 
Ροδακινιές που διοργανώνει ο Του-
ριστικός Όμιλος Βέροιας! Παράλ-
ληλα, θα ισχύουν ειδικές τιμές σε 
ξενοδοχεία της περιοχής τόσο για 
τους συμμετέχοντες στις δράσεις, 
όσο και για αυτούς που επιθυμούν 
απλά να επισκεφθούν την περιοχή 
και να απολαύσουν τη θέα! 

Κάθε Μάρτιο συμβαίνει ένα φαι-
νόμενο μοναδικό στην ελληνική ύπαιθρο. Ο εύφορος κάμπος της 
Ημαθίας μεταμορφώνεται σε μια απέραντη ροζ θάλασσα, από τις 
χιλιάδες ανθισμένες ροδακινιές! Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ηρόδοτος α-
ναφέρει πως σε αυτά τα μέρη βρίσκονταν οι περίφημοι «Κήποι του 
Μίδα». Στις παραδόσεις της Ανατολής, η ροδακινιά θεωρείται «το 
Δέντρο της Ζωής του Επίγειου Παραδείσου» που παρέχει στους αν-
θρώπους ζωή και χαρά. 

Το πρόγραμμα του διημέρου,Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 
Μαρτίου περιλαμβάνει:

•Σάββατο 17/3: Primula – Mountain Bike Ride
Ώρα προσέλευσης 14:00 – Ώρα εκκίνησης 14:30
Μια ποδηλατική διαδρομή  απαιτήσεων για τους λάτρεις της 

ορεινής ποδηλασίας. Ξεκινάμε από το πάρκο Ελιάς, θαυμάζοντας 
την υπέροχη θέα του ολάνθιστου ροζ κάμπου. Συνεχίζουμε προς το 
Φράγμα του Αλιάκμονα και από εκεί ανηφορίζουμε προς τα Πιέρια 
όρη. Λίμνες, ποτάμι, δάσος, το σκηνικό είναι εντυπωσιακό. Μπαί-
νουμε από χωματόδρομο μέσα στο  δάσος για να συναντήσουμε το 
μονοπάτι που μέσα από πυκνό δάσος καταλήγει  στη Μονή Προδρό-
μου. Ανασύνταξη δυνάμεων, κάθοδος από παραλίμνια διαδρομή και 
επιστροφή στο πάρκο Ελιάς. 

Η διαδρομή είναι κυκλική και έχει μήκος 26km. Υψομετρική δια-
φορά: 560m. Στο σύνολό της χωρίζεται σε Άσφαλτο: 18.500m, Χω-
ματόδρομο: 5.000m, Μονοπάτι: 2.500m. Χαρακτηρίζεται απαιτητική 
για ερασιτέχνες σε ότι αφορά την κλίση της και την τεχνική οδήγησης 
στο μονοπάτι. Σε σημεία του μονοπατιού η κλίση είναι μέχρι και 25%.  

Απαραίτητος εξοπλισμός: Κράνος 
Προαιρετικός εξοπλισμός: Γάντια, Παγούρι με νερό. 
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών: 30 άτομα 
Υπεύθυνος διαδρομής: Σταμούλης Κων/νος, Οδηγός  ορεινής πο-

δηλασίας, Mountain Bike Leader.  MIAS. U.K.  
• Κυριακή 18/3: Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές
Ώρα προσέλευσης 10:30 – Ώρα εκκίνησης 11:00
Μια βόλτα με ποδήλατα στην καρδιά του κάμπου! Συναντιόμαστε 

στο πάρκο Ελιάς και απολαμβάνουμε μια πανέμορφη διαδρομή μέσα 
στις Ανθισμένες Ροδακινιές. κάμπο. Κατηφορίζουμε προς τον οικισμό 
της Μέσης, παίρνουμε το δρόμο για Κουλούρα, συνεχίζουμε προς το 
χωριό Άμμος. Στάση για νερό και κολατσιό. Επιστροφή στη Βέροια. 

Η Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές είναι μια εύκολη δια-
δρομή σε άσφαλτο που απευθύνεται σε όλους. Συνολική διαδρομή: 
17km. Υψομετρική διαφορά: 120m. 

Απαραίτητος εξοπλισμός: Κράνος. Προαιρετικός εξοπλισμός: Γά-
ντια, Παγούρι με νερό.

• Κυριακή 18/3: Πάρκο ποδηλατικής αγωγής για παιδιά
Ώρα 16:00 – 19:00
Στο Πάρκο Ελιάς (περιοχή Αγ.Αναργύρων) στήνουμε ένα ποδηλα-

τικό πάρκο για παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών. Με στόχο την εξοικείω-
ση των μικρών αναβατών με τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, 
παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις δημιουργούμε μια γιορτή για 
το ποδήλατο! 

Όλες οι ποδηλατικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν παρουσία 
έμπειρων εκπαιδευτών. Για τη συμμετοχή ανηλίκων είναι απαραίτητη 
η παρουσία γονέων/κηδεμόνων για την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

• Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη θα 
βρίσκεται και ο Φωτογραφικός Διαγω-
νισμός με θέμα τις «Ανθισμένες Ρο-
δακινιές». Με τη φωτογραφική μηχανή 
ή το κινητό ανά χείρας, εκδράμουμε 
στον κάμπο για να απαθανατίσουμε το 
απίστευτης ομορφιάς φαινόμενο του 
ροζ κάμπου! 

Ειδικές προσφορές διαμονής
Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας, σε 

συνεργασία με ξενοδοχεία της πόλης, 
εξασφάλισε ειδικές τιμές για όσους ε-
πιθυμούν να επισκεφτούν την πόλη, να 
διανυκτερεύσουν το Σαββατοκύριακο 

17-18 Μαρτίου και φυσικά να συμμετέχουν στις δράσεις του ΤΟΒ.
• Hotel Villa Elia (Βέροια): Τηλ.: 2331026800, eliaver@otenet.gr, 

www.hotel-villaelia.gr
• Κόκκινο Σπίτι (Βέροια): Τηλ.:  2331074440, info@kokkinospiti.gr, 

www.kokkinospiti.gr
• Makedonia Hotel (Βέροια): Τηλ.: 2331066902, info@

makedoniahotel.gr, www.makedoniahotel.gr
• Λοζίτσι (Βέροια): Τηλ.: 2331022327, info@lozitsi.gr, www.lozitsi.

gr
•Olganos VL (Βέροια): Τηλ.: 2331072226, info@olganos.com, 

www.olganos.com
•Το Σπίτι στο Ποτάμι (Βέροια): Τηλ.: +6937232809, info@

housebytheriver.gr, www.housebytheriver.gr
•Le Bijou Luxury Suites (Βέροια): Τηλ.: 2331066919, info@lebijou.

gr, www.lebijou.gr
•Δρυάδες (Νάουσα): Τηλ.: 2332020009, info@driades-naoussa.

gr, www.driades-naoussa.gr
•Αστέρας (Νάουσα): Τηλ.: 2332052332, asterasn@otenet.gr, 

www.hotelasteras.gr
Στην επικοινωνία με τα καταλύματα, να αναφέρετε οπωσδήποτε 

ότι επισκέπτεστε την περιοχή για τις δράσεις του ΤΟΒ. 
Για περισσότερες πληροφορίες:
facebook.com/veriatourismclub
toverias@gmail.com  Τηλ.: 6942055079
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Το πισογύρισμα,όσο μπορεί ακόμα 

πιο πιστά να ξαναγίνουν,να ζωντανέ-
ψουν οι παλιές στιγμές,μ’ένα καινούρ-
γιο τρόπο να σκιρτήσουν οι καρδιές 

Ρούχα,χτενίσματα βάψιμο,κίνηση 
του αυτοκίνητου, μουσική, θέατρο, ζω-
γραφιές βιβλία.

Ρετρό,τα χάδια τώρα μακρυνά να 
μπήγουν μαχαιριές ακόμα,ν’ανοίγουνε 
πληγές,τον κόσμο ξεσηκώνουν.

Αϊδόνια  που ξεμείνανε να κελαϊδούν αγάπης παραμύθια,-
παίρνουν και πάλι το σκοπό κι ακούγονται στο βάθος,υπόκρου-
ση χαρά ςστο ξέσπασμα της λύπης.

Φανήκανε ξανά εκείνα τα ολόγιωμα φεγγάρια,νάρχονται 
απ’τη θάλασσα ίσαμ’εδώ,τη νύχτα να χαράζουν χρυσές γραμμές 
φνταχτερές κορδέλλες να δένουν φιόγγους της χαράς του έρωτα 
στολίδια..

Ακούστηκε και πάλι το τραγούδι :’του φεγγαριού ποτάμι ονεί-
ρων γεροπλάστη φωτεινέ,εσύ που σπάζεις τις καρδιές κομμά-
τια,και την ανάσα, σε μικρές πολύχρωμες ψηφίδες να στρώνουν 
το μωσαϊκό να εμφανίζουν τη μορφή,να μου χαμογελάνε,όπου 
πηγαίνεις θα σ’ακολουθώ’.

Ρετρό,τα λόγια που ακούστηκαν,κουβέντες στον αέρα φου-
σκώνουνε ξανά του καραβιού του τα πανιά ακόμα μια φορά 
ταξίδι να τον πάνε

Θυμίζουνε αμμοβολή,χτυπά η άμμος η καυτή απάνω στις 
μορφές και φεύγουν τα στολίδια ότι μαλακό ξεπερασμένο,κι α-
πόμενε το πιο σκληρό κομμάτι κάθε μιάς,στου χρόνου την τριβή 
ν’αντέχει.

Η νύχτα ξετυλίγοταν άδειαζε λίγο λίγο το ποτήρι ,ξανά να το 
γεμίσει ρίχνοντας λάδι στη φωτιά του να κρατήσει.

Ακούγονταν αόρατες φωνές,γυρεύανε να σμίξουν,από το 
πουθενά με κάθε τρόπο προσπαθούσαν,ανάποδες στροφές η 
μηχανή του χρόνου τις τραβούσε,από το περασμένο να φανε-
ρωθούν ξανά.

Τα όνειρα λαμπάδιαζαν ξαναγινόνταν ποθητά,φτερά του δί-
νανε στα πόδια,να πάει πιο κοντά να δει τα πρόσωπα με δίχως 
χρόνο να τα χωρίζει απ’αυτόν.

Ολες εκείνες οι χαρές να παρελαύνουν κρατώντας ίδια τη 
μορφή την έκφραση που είχαν τότε,λες και δεν πέρασαν τα χρό-
νια και γι’αυτές και μείνανε το ίδιο να πληγώνουν.

Πλατειές οι πινελιές που τράβαγε στο φρέσκο καναβάτσο πη-
χτές μπογιές που σκόρπαγε να δώσει πάλι τη μορφή της κάθε 
μιάς σαν πώς την είχε δει εκείνος.

Δυσκολευότανε,οι πινελιές τον βγάζανε αλλού ξεφεύγαν,έ-
πρεπε να πατά τη βούρτσα του σκληρά για να τις φέρει πίσω, 
τονίζοντας τα χρώματα το χρόνο για να διώξει.

Πετάγονταν εδώ κι εκεί ερεθισμοί που είχαν σταματήσει τη 
ματιά,χωρίς συνέχεια,σπίθες χαράς μονάχα.

Τι να τις έκανε δε βάσταγε να τις πετάξει,του άρεσαν πολύ,ή-
ταν καινούργιες,σμίγανε με τα όνειρα σα νάτανε η ίδια ιστορία,-
ξαναγεννιότανε μ’αυτές.

Ο πίνακας τρελάθηκε έτσι αφηρημένες οι βουρτσιές τον δεί-
χνανε κι αυτόν ανάποδα να τις φροντίζει,ακόμα νέος στην ψυ-
χή,καινούργιος στα αισθήματά του ανοιχτός.

Δροσοσταλίδες,χάντρες πολύχρωμες χοντρές στοιβάζονταν 
στο τζάμι,το μεθυσμένο φως τον γύριζε εδώ κι εκεί να βλέπει 
όλο το δρόμο,πούχε διαβεί όσο να φτάσει.

Πώς πέρασε τα καλοκαίρια τα καυτά με τα μισόγυμνα κορμιά 
σε χρώματα γαλάζια,κόκκινα και λευκά,τα όνειρα να ντύνει,όλα 
μια αγκαλιά ορθάνοιχτη να τον τυλίγει.

Στον ήλιο να γυαλίαζουνε τα δέρματα σιγά σιγά να ψήνονται 
ως να μαυρίσουν.

Ξένες πηγές χαράς περαστικές,για μια στιγμή  δικές του να 
τις νιώσει,ερχόντανε και φεύγαν γελαστές,σαν τα πουλιά ίσα 
που ακουμπούσαν,πώς να τις ζωγραφίσει…

Ενας χειμώνας άγριος καραδοκούσε απ’έξω απειλώντας,κι 
αυτός ζωγράφιζε στιγμές καλοκαιριού να ζεσταθεί.

Τραβήξανε το δρόμο τους καθένας χωριστά κι ήτανε πιο 
ζεστή παρά ποτέ ετούτη η εστία που είχε στήσει έναν καιρό και 
κράτησε ακόμα ζωντανή μ’όλη του την καρδιά.

Ρετρό,το πισογύρισμα όσο μπορεί ακόμα πιο πιστά να ξα-
ναγίνουν,να ζωντανέψουν οι παλιές στιγμές μ’ένα καινούργιο 
τρόπο να σκιρτήσουν οι καρδιές.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Ρετρό

Τιμήθηκαν 
«ΑΛΛΗΛΟΝnet»

 και  «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε.

Τιμητική εκδήλωση βράβευσης του ελληνικού δικτύου 
αλληλεγγύης «ΑΛΛΗΛΟΝnet» και της εταιρείας «ΔΡΟΜΕ-
ΑΣ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Νάουσας στον 
χώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς), 
για την ευγενική χορηγία επίπλων από την πλευρά τους σε 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου, αλλά και 
για τη διαρκή προσφορά τους στην κοινωνία. Ευχαριστίες 
προς τις δύο εταιρείες εξέφρασε στον χαιρετισμό του ο 
Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, συγχαίροντας παράλληλα 
τους εκπροσώπους τους για τον εξωστρεφή προσανατολι-
σμό τους και τις συνεχείς κατακτήσεις τους στην Ενωμένη 
Ευρώπη.

Ακολούθησε παρουσίαση του έργου του δικτύου «ΑΛ-
ΛΗΛΟΝnet» και της εταιρείας «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε.» και ομιλία 
του ιδρυτή, επίτιμου προέδρου του δικτύου και ειδικού συ-
ντονιστή για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Άγγελου Πα-
γκράτη, με θέμα: «Πώς η ελληνική οικονομία από ουραγός 
ανάπτυξης μπορεί να γίνει πρωτοπόρος. Το απαραίτητο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προσαρμογή στις 
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης».

Με παλιές συμμαθήτριες 
η κυρία Τσαγερό

Την Δευτέρα 19 
Μαρτίου και ώρα 8 
το βράδυ η κυρία 
Τσαγερό συναντά 
στο Καφέ «Μπα-
ρόκ» τ ις  παλιές 
συμμαθήτριες της 
συγγραφέας Όλγα 
Κουτμηρίδου και 
σας  περιμένει για 
να αναπολήσετε ό-
λες μαζί τα παιδικά 
χρόνια ...

Από τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας
17 και 18 Μαρτίου, ένα Σαββατοκύριακο 
στις ανθισμένες ροδακινιές του κάμπου
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό19-3-2018 μέχρι25-3-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότη-
τας συμμετοχής στις Πανελ-
λαδικές εξετάσεις του 2018 

των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), 
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν 
στο Λύκειό τους, οι μαθητές.  Η προ-
θεσμία ορίζεται από την Παρασκευή 
16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 

για όλους τους 
υποψηφίους 
που επιθυμούν 
να συμμετά-
σχουν στις 
Πανελλαδικές 
εξετάσεις των 
Γενικών Λυκεί-
ων (ΓΕΛ) και 
των Επαγγελ-
ματικών Λυκεί-
ων (ΕΠΑΛ). 
Επισημαίνεται 
ότι η ανωτέρω 
προθεσμία είναι 
αποκλειστική 
και μετά την 
παρέλευσή 
της δεν γίνεται 
δεκτή καμία 
Αίτηση-Δήλω-
ση. 

Ουποψήφιοςμπορεί ναπρομηθεύεται τηνΑί-
τηση–Δήλωσηπουαναλογείστηνπερίπτωσήτου
είτεαπότοδιαδίκτυο,είτεαπότοΛύκειότου.Στη
συνέχεια  θασυμπληρώνει τηνΑίτηση -Δήλωση
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο
έντυποκαιθαπροσέρχεταιστοΛύκειότου,γιατην
οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη
ιστοσελίδατουΥπουργείουΠαιδείαςwww.minedu.
gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται
τα κατάπερίπτωσηυποδείγματα τηςΑίτησης-Δή-
λωσηςκαιοισχετικές εγκύκλιοιπουπεριγράφουν

πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογη-
τικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ήΕΠΑΛ,
μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη
σταΛύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τααντίστοιχα υ-
ποδείγματατηςΑίτησης-Δήλωσης.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι μαθητές και απόφοιτοι
(υποψήφιοιτωνΠανελλαδικώνεξετάσεωνΓΕΛκαιΕ-
ΠΑΛ)μεαναπηρίακαιειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες
που εξετάζονταισύμφωναμε την κείμενη νομοθεσία
προφορικάήγραπτάκατάπερίπτωση,πρέπειωςτις
29Μαρτίου ναυποβάλουν καισχετικήαίτησημε τα
απαιτούμεναδικαιολογητικάστοΛύκειότους.

6–29Μαρτίουηυποβολήαίτησης–δήλωσης
τωνυποψήφιωνστιςΠανελλαδικέςΕξετάσεις

τωνΓΕΛήΕΠΑΛέτους2018

Φαρμακεία
Σάββατο 17-3-2018

08:00-14:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

08:00-14:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ
10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

08:00-14:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ723310-28594

14:30-20:30ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ27 -ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-
23360

19:00-01:00 + διαν. ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017

Κυριακή 18-3-2018
08:00-14:30ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8223310-67530
14:30-20:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής69)23310-
24534

19:00-01:00+διαν.ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ4523310-26757


Δευτέρα 19-3-2018

14:30-20:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

14:30-20:30ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

19:00-01:00 + διαν. ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ2623310-24123



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

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



16 17-18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500
τ.μ.στηΜελίκη (πλησίονΚο-
νάκι).Τιμήλογική.Πληρ.τηλ.:
6970862964.

ΣΤΟΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ12
στρέμματαμεμονοκατοικίαη-
μιτελή.Τιμήεξαιρετική50.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπε-
δοαπό400 τ.μ. το καθένα,
μεμονωμέναήόλαμαζί,στη

Ραχιά,στοκέντροτουχωριού,
πίσω από το σχολείο. Τηλ.:
2331020051&6942779696
κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι12στρ.
στο δρόμο Βέροια-Λαζοχώρι
σε παραγωγή ρόδια 8 ετών,
960 δένδρα, με 25 τόνους
παραγωγής, περίφραξη, νε-
ρό.Τηλ.:6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματαμεδέντρα(ροδακι-
νιές)στον5οχρόνο,στηνπε-
ριοχή τηςΜέσης, 500 μέτρα
απότοχωριό.Τηλ.επικοινω-

νίας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60τ.μ.ΣΚΔWC,
στηνοδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλαστοΚηροπλα-
στείο) 2ος όροφος, με
κεντρική θέρμανση με
ωρομετρητή, πλήρως α-
νακαινισμένο. Τιμή 230
ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6976
555454.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέ-
ντροκοντάστηνΤράπεζα
Πειραιώς στονπεζόδρο-
μοδιαμέρισμα λουξ, 3ου
ορόφου, με 2ΔΣΚWC,
βεράντα, υπέροχη μεγά-
λη, διαμπερές, ατομική
θέρμανση, Τιμή 260 ευ-
ρώ.Τηλ.:6973735020.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μαγαζ ί
στηνοδόΣταδίου67τ.μ.
μεέξτραεξωτερικόχώρο
σε τιμή μεγάλης ευκαι-
ρίας 30.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
στονκόμβοτουκαινούρ-
γιου δρόμου, 16 στρέμ-
ματα για οποιαδήποτε
χρήσησε τιμή καταπλη-
κτική 50.000 ευρώ!!!
Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα
60 τ.μ., σε κεντρικότατο
σημείοαπέναντιαπότην
Κοινότητα.Πληροφορίες
στα τηλ.: 6977451766 -
2331063850.

ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια,
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη.
Εχει κεντρική θέρμανση,
κλιματιστικό, T.V., ψυ-
γείο,ηλ.κουζινάκι (φούρ-
νο-εστίες), εγκατάσταση
internet κ.λπ. Πληρ.
τηλ.: 2331024939, 6973

015833.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,

Αστικά, γκαρσονιέρα 3ου
ορόφου,δωμάτιο,σαλοκου-
ζίνα,μπάνιο,ανακαινισμένη,
ατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,αιρκοντίσιον,πλήρωςε-
πιπλωμένη, ευχάριστη,φω-
τεινή.Ενοίκιο 180,00 ευρώ.
Μεσιτικό γραφείο «ΣΤΟ-
ΧΟΣ».Τηλ.: 23310 68080,
6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώ-

ην εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο OPEL, πλήρως
εξοπλισμένο, με πολύ
καλό ενοίκιο.Τηλ.: 6944
860080.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ζητείται κύριος άνω των
30 ετών, σοβαρός, με ευχέ-
ρεια λόγου & άνεση στις δη-
μόσιες σχέσεις να αναλάβει
εταιρία στο Νομό Ημαθίας.

Τηλ.:6934888738.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιαντε-

λίβερι καιψητάς.Πληροφορί-
ες τηλ.: 23310 42680& 6994
472747, ώρες επικοινωνίας
09.00-12.00κ.Λευτέρηςήκ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρα κα άτομα για την κου-
ζινα σε γνωστή ταβέρνα στη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846
μετάτις10.00π.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

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

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, γιαφύλαξηηλικιωμέ-
νων και καθαρισμό σπιτιών.
Τηλέφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σε σπίτι και γραφεία. Τηλ. ε-
πικοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντ ίδα ηλ ικ ιωμένων &
καθαρισμα σπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ

σεάσπρο χρώμα, μεστρώμα
και υφασματάκιαπροστατευτι-

κά, σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χω-

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

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυ-
ρια από 50 ετών έως 70 για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχα-
ρίστου χαρακτήρα. Τηλ.:
6942274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
A/C,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ.118ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα ,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματι-
στικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο190€.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Γκαρσονιέρα42τ.μ.καθ.
και50τ.μ.,μικτά ,κατασκευή2002,1υ/δ,1
οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,διαμέ-
ρισμααξιώσεων,σε εξαιρετικήκατάσταση,
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,αυτόνο-
μηθέρμανσημεογκομετρητές,θωρακισμένη
πόρτα,μεparkingπιλοτής,κοινόχρησταελά-
χιστα,ενοίκιομόνο180€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50τ.μ.1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,νεόδμητη ,σεπολύκαλήκατά-
σταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οιχώροι
τηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανσημεο-
γκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο160€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα νεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομη-Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,
Εσωτερικήσκάλα,Σίτες,Διπλάτζάμια-Τιμή:
180€.

Κωδ: 23808 -ΚΑΛΛΙΘΕΑΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1987καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρι-
κή-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,Πάρ-
κινγκ,Διπλάτζάμια-Τιμή:200€.

Κωδ:23702 -ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
90 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1989καιδια-
θέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Διπλάτζάμια -Τιμή:200€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένο

διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Ηκατάσταση τουπολύκαλή ,με κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.Διαθέ-
σιμοάμεσα.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Υ/Δ ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρακαινούργιο,κλειστόγκαράζμε-
γάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,
Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:
300€.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες
,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστηΘέαστον
κάμποκαι τακουφώματατουείναιμεδιπλά
τζάμια,-Τιμή:250€.Αποκλειστικήδιάθεση
και διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιά-

ζεται μίαμονοκατοικία75 τ.μ., ανεξάρτητη
κατασκευή1970,στο ισόγειοσαλόνιμεκου-
ζίνακαινούργιακαιστον1οόροφο2υ/δ,και
μπάνιο , μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεωραίοκήπο.Έχειθωρακισμένηπόρτα
εισόδου,ναισεκατοικίδια ,ενεργειακήςκλά-
σηςΗ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολίακαισετιμή
πράγματι χαμηλή,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο220€.

Κωδ:23435ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
75τ.μ.,μεαυλή300τ.μ.περ.με2υ/δ,σαλό-
νι ξεχωριστήκουζίνακαιμπάνιο ,μεωραίο
κήποκαιχωρίςκοινόχρηστα,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ενοίκιο170€.

Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95
τ.μ., κατασκευή1965,2υ/δ, 1οςόροφος,
σεανοιχτωσιά, καλοδιατηρημένη , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματα , διαθέτει ηλιακόθερμοσί-
φωνα,μεπολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτό
parking,τοοποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ε-
νοίκιο260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζε-

ταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150

τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα
,ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23418-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικήςεπιφά-
νειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1991και
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό,Κουφώματα
Συνθετικά,καιΑνελκυστήρα-Μίσθωμα230€.
ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23364 -ΠΙΕΡΙΩΝστηναρχή Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμη-
τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας47τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2012και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου,χωρίςκοινόχρηστα-Τιμή:220€.

Κωδ:23560 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1979και διαθέτει γιαθέρμανση
Κλιματισμόταδεκουφώματατουείναιαλουμι-
νίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο130€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23854-ΣτηνΠίνδου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας24τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1966καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
-Ενοίκιο150€.

Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26
τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€ .Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

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

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ κατάα-

ποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας89 τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

Κωδ:23772 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σε εξαιρετικά κεντρικόσημείο  κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειαςαποτελούμενοαπό360
τ.μ.στοισόγειοκαιμε180τ.μ.πατάρι.Έχει
επιπλέονκαιμεγάλοαύλιοδικότουχώρογια
ανάπτυξημίαςσοβαρήςεμπορικήςδραστη-
ριότηταςΤιμή:650€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13761-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1978
και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρι-
κό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα.Τιμή:
25.000€.

Κωδ: 13845 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙ κο-
μπλέανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας73 τ.μ. ημιυπόγειο.Αποτελείται
από 2Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο το1973και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΞύλινα, -Τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο14.000€.

Κωδ:14267 -στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα .προσφέρεταισε τιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-

σκευή2003,σαλόνικουζίναανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται γιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέ-
λειακαι ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
ξυλολέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακό
θερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκ
και αναφέρεται μόνοσεαπαιτητικούςαγο-
ραστές , είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
ζητούμενο τίμημα180.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13846 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικία συνολικής επιφά-
νειας 167 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από 4
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα,Μπάνιο και
WC. Είναι κατασκευασμένη το 2005 και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα, Κουφώματα Συνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Αποθήκη,Κήπο,A/C,
Διπλάτζάμια-Τιμή:65.000€.Σεεξαιρετικό
οικόπεδο1054τ.μ.τοοποίοβλέπεισεδύο
δρόμουςμεγκαράζδύοαυτ/των.Διαθέτου-
με τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985,ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.ΗμιώροφοςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ13513ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακοίχώροι
μικτά234 τ.μ.καικαθ.198 τ.μ., κατάλληλοι
γιαφροντιστήριο και όχι μόνο, κατασκευή
2001,4-5χώροι,1οςόροφος,σεεξαιρετική
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλά τζάμια,σχετικά νεόδμητο κτίριο ,
υπερσύγχρονηςκατασκευήςκαιμευψηλών
ποιοτικάπροδιαγραφών,αξία100.000€,

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13760 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-

πί τηςΑριστοτέλουςκατάαποκλειστικότητα
κατάστημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.Μεικανοποιητικήβιτρίνα,διαθέτειεπίσης
προαύλιοχώροδικότουτιμή:20.000€.

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-

νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις ,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο

3.800τ.μ.,μενεκταρίνιαBigΤop9ετώνπω-
λείταισεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο11.000€.

Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-
γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή,
υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

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

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικόπεδο
584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8ελαφρώς
επικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμοκαιμενότιο
προσανατολισμό,σπάνιοοικόπεδοσίγουρα,
τιμήαπό70.000€τώραμόνο55.000€.

Κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης6.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα, εκπληκτικόπραγματικά και
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο60.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:16.000€.

Κωδ 13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ, Πωλείται α-
γροτεμάχιοστηνπεριοχήΠέτρινη Γέφυρα
3στρέμματα,ητιμήτουεξαιρετικάχαμηλή,
μόνο4.000€.

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου
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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστην

περιοχή τηςΗμαθίας ενδιαφέρεται για την κάλυψη
τωνπαρακάτωθέσεωνεργασίας

1)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ήΕργοδηγόςΜηχανικός
εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδι-
κότητας-Θερμαστής

3)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-
λόγοςΑ΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑπόπαραγωγικήεταιρίατηςΒέροιαςζητείταιεργα-

τοτεχνίτης,οδηγόςμεεπαγγελματικόδίπλωμα(Π.Ε.Ι.)
και υπάλληλος γραφείου με γνώσεις μάρκετινγκ.Τη-
λέφωναεπικοινωνίας:6974814606και6974312313.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Επιχείρηση αγροτικών προϊόντων «ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ. ΓεώργιοΒέροιας
ενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

α)ΜόνιμηθέσηΓεωπόνουΠ.Ε.ήΤ.Ε.Ι.
β)Χειριστήκλαρκγιατηθερινήπερίοδο.
Υποβολήδικαιολογητικών: athinasmpc@gmail.comή

στοfax2331051094.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ΔΣ-Κ80τ.μΑ.Θκοπλαμ,Θωρακ.250€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
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/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΠΑΠΑΓΟΥΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ60τ.μ220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑεπιπλωμενο1ΔΣΚ10ετιας200€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
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€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

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

Τηλ.: 6979 159954.

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

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

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

ΗεταιρίαγυναικείωνεσωρούχωνκαιμαγιόLida,
μεέδρατηΒέροιαζητά:

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

γραμμάτων
-Επιθυμητήαλλάόχιαπαραίτητηγνώσηπατρόν
Οικατάλληλοιυποψήφιοιμπορούνναστείλουνβιογραφικόστο

e-mail:info@lida.grήναεπικοινωνήσουνστοτηλ.:2331026855.

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαι εκπλήρωσηστρατιωτικής

θητείας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.
ΚΑΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιαναεργαστείωςγραμμα-
τειακήυποστήριξησε γραφείο γιαπρωινήήαπογευματινή
απασχόληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•ΆριστηγνώσηΗ/ΥMicrosoftWord,Internet,email,Αγγλι-

κάεπιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατε τοβιογραφικόσαςμεφωτογρα-

φίαγιασυνέντευξηergasiaxm@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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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 Νέα ασθενοφόρα μάς χάρισε ο 
αγωγός ΤΑΠ. Να δείτε που κάτι ξέρουν 
και δεν μας το λένε...

P Ας γίνουμε κι εμείς κομματάκι 
συνωμοσιολόγοι. Άλλοι βγάζουν με-

ροκάματο μ’ αυτά.

P Είναι φανερό ότι για να γίνει η 
δουλειά σου σ’ αυτή τη χώρα πρέπει 
να ακολουθήσεις υπόγειες διαδρομές.

P Κι έρχεται να καλύψει τα κε-

νά ο ΤΑΠ, αφού 
η οικονομία μας 
είναι ΤΑΠί και 
ψύχραιμη.

P Δεν μου 
λέτε, αν σας δώ-
σουμε πίσω ένα 
ασθενοφόρο πό-
σους παθολόγους 
μάς δίνετε;

P Διότι με 
τον ρυθμό που 
πάει το σύστημα 
υγείας, σε λίγο 
θα έχουμε νο-
σοκομεία και α-
σθενοφόρα αλλά 
όχι γιατρούς και 
ασθενείς.

P Δεν πέρα-
σαν λίγοι μήνες 
μόλις και ο Ιβάν 

από λαγός έγινε κυνηγός.

P Τελικά τον έμαθαν κι αυτόν να 
πυροβολεί με το αριστερό.

P Μία είναι η ουσία / δεν 
υπάρχει φαιά ουσία.

P Γιατί για αθανασία δεν 
μπορείς να μιλήσεις όταν δι-
αθέτει άδεια οπλοχρησίας ο 
πάσα ιξ.

P Σύμφωνα με μελέτη ε-
ρευνητών το τέλος του κόσμου 
μας θα έρθει από αστεροειδή. 
Οι αριστεροειδείς ούτε αυτό δεν 
μπορούν να καταφέρουν.

P Οι ερευνητές διαπί-
στωσαν ότι ο αστεροειδής 
έχει το μέγεθος του Empire 
State και είναι αδύνατο να 
εμποδιστεί από την πρό-
σκρουσή του στη Γη. Μεγάλο 
σύμπαν. Ευελιξία μηδέν.

P Το τέλος του κόσμου 
μπορεί να έρθει στις 25 Σε-
πτεμβρίου του 2135. Τυχερά 
τα παιδιά της εποχής που θα 
χάσουν τη χρονιά.

P Πριν καν αρχίσουν τις 
καταλήψεις...

P Κατά τα λοιπά, χθες έ-
βρεξε, μετά έβγαλε ήλιο, μετά 
συννέφιασε, μετά σήκωσε αέρα 
και μετά ξαναέβρεξε. Ήταν σί-
γουρα η μέρα της γυναίκας με 
το παλιό!

P Πλην αγάπης, που δεν 
με το παλιό δεν έχει γεννηθεί 
ακόμη.

P Διότι για νια να γίνει έ-
νας γάμος, η φαντασία νίκησε 
τη λογική.

P Για να γίνει ο δεύτερος 

γάμος, η ελπίδα νίκησε την εμπει-
ρία...

P Αν έλθετε ποτέ σπίτι μου και με 
δείτε να γυρνάω τα ρούχα στο καλο-
ριφέρ, δεν είναι οικιακά αλλά πρόβα 
μπάρμπεκιου.

P Σάματις να έχει δίκιο ο Συλ-
βέστρος στην απορία του σήμερα ε;

P Και:

Έ ν α ς  π ε ν η -
ντάρης κάνει την 
βόλτα του  του και 
περνάει έξω από 
ένα μεγάλο σπίτι. 
Εκεί βλέπει ένα 
ζευγάρι τσίτσιδο, 
που κάνει έρωτα 
πάνω στο γρασίδι. 
Συνεχίζει να κοιτά-
ζει και λίγο πιο εκεί 
βλέπει άλλο ένα 
ζευγάρι που έκανε 
την ίδια δουλειά 
πάνω σε μια ψά-
θα. Μετά από λίγο 
πήρε το μάτι του 
άλλο ένα ζευγάρι 
τελείως γυμνούς, 
που έκαναν έρω-
τα πίσω από ένα 
δέντρο κοντά στο 
σπίτι. Πάει στην εί-
σοδο του σπιτιού, 
χτυπάει το κουδού-
νι  και μια καλοντυ-
μένη γυναίκα του 
ανοίγει την πόρτα.

Λέει ο πενηντά-
ρης:

–Κυρ ία  μου , 
παρατήρησα κά-
ποιες αισχρές δρα-
στηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα 
στον κήπο σας. Τι 

είδους σπίτι είναι αυτό;
–Είμαστε νόμιμος οίκος ανοχής κύ-

ριέ μου! του απαντάει η μαντάμ. Εδώ 
πουλάμε χαρά, ηδονή, απόλαυση και 
ξεγνοιασιά!

–Εντάξει, αλλά είναι ανάγκη να γίνο-
νται όλα αυτά στον κήπο, δημόσια;

–Να, ξέρετε, σήμερα έχουμε λαϊκή!

K.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

του Σαββατοκύριακου17-18 MAΡΤΙΟΥ 201820


	17_18_03_18f
	17-180318g
	17_18_03_18f
	17-180318g
	17_18_03_18f
	17-180318g
	17_18_03_18f

