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Οι συνέπειες της ασυνέπειας, 
στον τομέα της Παιδείας

    Μερικές φορές κάποιες επιλογές των εκάστοτε κυβερνήσεων 
μοιάζουν να είναι απόρροια πρόχειρων σχεδιασμών και 
βιαστικών ενεργειών που αποσκοπούν στις εντυπώσεις και 
στις σόνι και καλά αλλαγές συστημάτων και λειτουργιών που 
είχαν εφαρμόσει προηγούμενες κυβερνήσεις.
  Κι αυτό συμβαίνει κυρίως σε δύο νευραλγικούς τομείς της 
χώρας: Την Παιδεία και την Υγεία, που τους έχουν αλλάξει τα 
φώτα, αφού κάθε νέος υπουργός θεωρεί σχεδόν υποχρέωσή 
του να επιφέρει αλλαγές και να βάλει την υπογραφή του 
στο δικό του σύστημα, που έρχεται να αποκαθηλώσει το 
προηγούμενο. Καμία συνέχεια και συνέπεια δηλαδή στους 
πλέον σημαντικούς πυλώνες ενός κράτους.
  Στην περίπτωση όμως της Εκπαίδευσης και των παιδιών, 
των αυριανών πολιτών δηλαδή, πόσο χρήσιμο και ωφέλιμο 
είναι να τους έχουμε στη ζωή, μονίμως μπερδεμένους, αφού 
κάθε γενιά βιώνει τουλάχιστον 4 αλλαγές στα μαθητικά τους 
χρόνια;
  Τώρα, με το σύστημα Γαβρόγλου, το μπέρδεμα θα ξεκινάει 
ακόμα πιο νωρίς, με την πιπίλα σχεδόν, από τα 4 χρόνια 
τους που θα εντάσσονται υποχρεωτικά στη συστηματική 
εκπαίδευση.
 Και αυτή η υποχρεωτική εγγραφή επιφέρει και ένα 
σωρό συνέπειες, για τις οποίες έχουν ξεσηκωθεί Δήμοι, 
εργαζόμενοι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και 
γονείς.
  Δεν θα σταθούμε στα του νόμου, ούτε στις επιπτώσεις 
της απόφασης για τους Δήμους, ούτε στο γεγονός ότι η 
κυβέρνηση της αριστεράς με τις απαιτήσεις από τους ΟΤΑ 
σε στενά χρονικά πλαίσια, δείχνει να επιδοτεί τους ιδιώτες. 
(Ουδεμία αντίρρηση εάν δεν το πολεμούσε μέχρι πρότινος)…
  Θα σταθούμε όμως, στην ανάγκη σταθερότητας, τουλάχιστον, 
στον τομέα της Παιδείας εάν πραγματικά θέλουμε να 
διαμορφώσουμε συνεπείς και με προσωπικότητα πολίτες.
  Στο όνομα του εκσυγχρονισμού και του πολιτικού 
εγωκεντρισμού, το συνεχές ράβε-ξήλωνε του συστήματος σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το λιγότερο απογοητεύει 
και εθίζει στην αβεβαιότητα τα παιδιά μας, από την κούνια 
ακόμα… Αυτό θέλουμε;
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+ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ. Α΄ και Β΄  

εύρεσις Τιμίας Κεφαλής Προδρόμου

του Σαββατοκύριακου

Ποιοι θα είναι
στην προανακριτική επιτροπή
Από21μέληθααποτελείταιηπροανακριτικήεπιτροπήγια

τηνυπόθεσηNovartis η οποίασυστάθηκεμεαπόφαση της
ολομέλειαςτηςΒουλής.Ταμέληθαπρέπειναέχουνεπιλεγείέ-
ωςτηνερχόμενηΤρίτη.Σύμφωναμεασφαλείςπληροφορίες
του«Λαού»τηνεπιτροπήθααπαρτίζουνοι:

10απότονΣΥΡΙΖΑ:ΘεόδωροςΔρίτσας,ΧρήστοςΜαντάς,
ΝίκοςΠαρασκευόπουλος,ΝίκοςΗγουμενίδης,ΣπύροςΛάπας,
Γιώτα Κοζομπολή, ΚώσταςΔουζινάς, ΒασίληςΤσίρκας, Σία
ΑναγνωστοπούλουκαιΧρήστοςΚαραγιαννίδης.

5 από τη Ν.Δ.: Μάκης Βορίδης, Γιώργος Γεωργαντάς,
ΝότηςΜηταράκης, Νίκος Παναγιωτόπουλος καιΔημήτρης
Σταμάτης.

ΑπότηνΔΗΣΥοΘεόδωροςΠαπαθεοδώρου.
ΑπότηΧρυσήΑυγήοΓιάννηςΛαγός
ΑπότοΚΚΕοΝίκοςΚαραθανασόπουλος
ΑπότουςΑΝΕΛοΓιώργοςΛαζαρίδης
ΑπότηνΈνωσηΚεντρώωνοΜάριοςΓεωργιάδης
ΑπότοΠοτάμιοΓιώργοςΑμοιράς.

Χιόνιακαιβροχές
τοΣαββατοκύριακο

Γιαπαροδικές χιονοπτώσεις στηνπε-
ριοχή μας κάνει λόγο το έκτακτο δελτίο
καιρούπου εκδόθηκε από την ΕΜΥ και
ανακοινώθηκε από τηΔ/νση Πολιτικής
ΠροστασίαςτουΔήμουΒέροιας.

Ο καιρός χειροτερεύει από σήμερα
Σάββατο, ενώαπότηνΚυριακήθαεκδη-
λωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες,
μεχιόνιασταορεινά(πάνωαπό200-300
μέτρα).

ΚάπωςέτσιθασυνεχίσειμέχριτηΔευ-
τέρα και μεσοβδόμαδαο ελληνικόςήλιος
θαλάμψεικαιπάλι!

Ξανά αγώνες σκι 
στο Σέλι

Αγώνες χιονοδρομίας μετά από αρ-
κετά χρόνια σήμερα στο χιονοδρομικό
Σελίου(κύπελλοΕλλάδοςτηςΕΟΧΑστο
Αλπικό Σκί για τις κατηγορίες παμπαί-
δων-παγκορασίδων). Γεγονόςπου φυ-
σικά οφείλεται στο καλό χιόνιπου έριξε
φέτος,αλλάκυρίωςστηνεπανενεργοποί-
ησητουΣΧΟΒ.

ΒέροιακαιΣέλιδενέπρεπεεπ’ουδενί
να λείπουναπό τον χάρτη τωναγώνων
σκιστηχώραμας.Ηπληγήεπουλώνεται
φέτος και μακάρι να μην ανοίξει ποτέ
ξανά.

Ανάγκη παρέμβασης στη Μελικιόστρατα
Η άσχημη κατά-

στασηπου επικρατεί
στη Μελικιόστρατα,
γεγονός που επιβε-
βαιώνεται από τα
συνεχή ατυχήματα
εκεί, απασχόλησε τη
συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου
Αλεξάνδρειας την
περασμένηΤετάρτη.
Όπως ειπώθηκε, τα
προστατευτικά στη-
θαία έχουν εξαφανι-
στεί και διαγράμμιση
δενυπάρχει,ενώφωτισμόςκαισήμανσηείναιεπίσηςπροβληματικοί.

ΗΜελικιόστραταείναιέναςαγροτικόςδρόμοςπουεξυπηρετείόσουςοδηγούςκατευθύνονταιαπότηνΑλεξάνδρεια
καιτοΝησέλιμεκατεύθυνσηπροςΜελίκη.Καιεπειδήοιοδηγοίγλιτώνουνκάποιαχιλιόμετραδρόμου,έχειμεγάληκυ-
κλοφορίαμέρακαινύχτα.Συνεπώς,καλόείναιναγίνουνκάποιεςπαρεμβάσεις,ώστεναμηνέχουμεκιάλλεςεικόνες
όπωςαυτήτηςφωτογραφίας.

Γιαρεκόροιεξαγωγέςακτινιδίων
Μεκαλήροήσυνεχίστηκανκαιαυτήτηνεβδομάδαοι

εξαγωγέςακτινιδίων,μεσταθερέςτιςτιμές.Οιμέχρισή-
μεραποσότητεςεξαγωγώνέχουνυπερβείτιςσυνολικές
περσινές εξαγωγές και αναμένεται ρεκόρ μέχρι τέλος
τηςεμπορικήςπεριόδου.Τοεκτιμώμενούψοςτωνεξα-
γωγώναναμένεται ναανέλθει σε 140-145.000 τόνους.
Σύμφωναμε ταστοιχεία τηςΔιεύθυνσηςΤεκμηρίωσης
και Στατιστικής του υπουργείουΑγροτικήςΑνάπτυξης,
μέχρισήμεραεξήχθησαν118.273τόνοιακτινίδια,έναντι
87.047τόνωνπέρυσιτηνίδιαεποχή.

Νασημειωθεί φυσικά ότι η αύξηση αυτή οφείλεται
στις ζημιές που είχαν φέτος στηνπαραγωγή τους οι
Ιταλοί.Η Ιταλίαάλλωστεείναιηχώραόπουεξάγεταιο
κύριοςόγκοςτωνφετινώνεξαγωγώνμας,απόόπουγια
πρώτηφοράπροωθήθηκαν ελληνικά ακτινίδια ακόμη
καιστηναγοράτωνΗΠΑ!

Κάτισανελληνικέςεξαγωγές...μειταλικόδιαβατήριο!

ΓιατηγέφυραστονΑλιάκμονα
Τα προβλήματα της επαρχι-

ακής οδού Βέροιας-Κυψέλης
βρίσκονται στο επίκεντρο επε-
ρώτησης που κατέθεσε στοΠε-
ριφερειακό ΣυμβούλιοΚεντρικής
Μακεδονίας ηπαράταξη τηςΛα-
ϊκής Συσπείρωσης. Εκτός από
ταπροβλήματα στο οδόστρωμα,
στονφωτισμό,στησήμανσηκ.λπ.
του δρόμου, στην ερώτηση επι-
σημαίνονται επίσηςηπαλαιότητα
και στενότητα της γέφυρας στον
Αλιάκμονα, την ίδιαώραπου ε-
κτόςαπόοχήματααφοράπεζούς
καιποδηλάτες.

Ηανάγκησχεδιασμούμιαςνέ-
ας γέφυραςστονΑλιάκμονα, με-

γαλύτερηςκαιασφαλέστερης,έχειεπισημανθείεδώκαιαρκετάχρόνια.Μπορείοιοικονομικέςσυνθήκεςναμηνβοηθούν,
ωστόσοείναιέναζήτημαπουπρέπειναλυθείτοσυντομότεροδυνατόν.
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Σύμβαση για εργασίες βελτίωσης αγροτικών 
δρόμων υπέγραψε ο 
Δήμαρχος Βέροιας 

Σύμβαση έργου με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων», υπογράφτηκε, χθες  Παρα-
σκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, από το Δήμαρχο Βέροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, τον Αντιδή-
μαρχο Τεχνικών, Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, και τον ανάδοχο εργολάβο, κ. Πέτρο Αγαθαγγελίδη. 

Το έργο δημοπρατήθηκε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
Οι εργασίας που προβλέπονται στη σύμβαση περιλαμβάνουν μικρά τεχνικά έργα (κιβωτο-
ειδείς οχετούς, ιρλανδικές διαβάσεις, διαβάσεις από τσιμεντοσωλήνες κ.α.), στις περιοχές 
Γεωργιανούς, Φυτειά, Τρίλοφο, Δάσκειο, Μέση, Ράχη, Καστανιά και Πατρίδα τα οποία με την 
ολοκλήρωσή τους αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του δικτύου αγροτικής 
οδοποιίας των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων με σκοπό να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφα-
λής πρόσβαση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού στα αγροτεμάχια της περιοχής. 

Γενική 
Συνέλευση

 την Κυριακή 
στην «Εληά»

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί 
η πρώτη Γενική Συνέλευση του «Κινήματος Αλλαγής» 
στην Ημαθία, ενόψει του Ιδρυτικού Συνεδρίου του νέου 
φορέα.

 Η συνέλευση θα γίνει στην «Εληά», στη Βέροια, 
στις 11 το πρωί παρουσία κλιμακίου της Οργανωτικής 
Επιτροπής Συνεδρίου με τον Γ. Αρβανιτίδη, Βουλευτή 
ΔΗΣΥ Β’ Περιφέρειας Θες/νικης και των μελών της ΟΕΣ 
Γ. Παναγοπούλου και Π. Τάσιου.

 Στην Γ.Σ. θα αναλυθούν τα προσυνεδριακά κείμενα 
και θα γίνει πολιτική συζήτηση.    

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας 

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, 
θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Μητροπόλε-
ως 46, 1ος όροφος, την 27-2-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19:30, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του 
ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων χα-
μηλής ισχύος στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ   για το 
κατάστημά του στην οδό Αγίου Δημητρίου & Αγγέλων 21,  
στη Βέροια.

-Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του 
ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων χα-
μηλής ισχύος στην  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   για 
το κατάστημά της στην οδό Ανοίξεως 71 & Κουντουριώτη, 
στη Βέροια.  

-Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του 
ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων χα-
μηλής ισχύος στον ΒΛΑΧΟ ΘΕΟΔΩΡΟ   για το κατάστημά 
του στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας του Δ.Βέροιας.

-Μετατόπιση ή μη περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πιερίων με Ανδριανουπόλεως, σε νέα θέση πλησίον αυτής.
-Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για παραχώρηση της Πλατείας Ελιάς για  πραγματοποίηση εκδήλωσης.
-Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για παραχώρηση της Πλατείας Ελιάς για  πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Ροδάκινου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος 
Σκουρλέτης, υπέγραψε δύο  προσκλή-
σεις συνολικού προϋπολογισμού 110 
εκατ. ευρώ, μία για την προμήθεια μη-
χανημάτων έργου ύψους 60 εκατ. ευρώ 
και μία για την υλοποίηση έργων συ-
ντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων 
χώρων ύψους 50 εκατ. ευρώ, με τις ο-
ποίες ενεργοποιείται το Ειδικό Πρόγραμ-
μα Ενίσχυσης Δήμων – «ΦιλόΔημος ΙΙ» 
του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της 
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018).  Η επόμε-
νη πρόσκληση στο πλαίσιο του Ειδικού 
Προγράμματος αφορά στην κατασκευή 
Παιδικών Χαρών. Σταδιακά θα τεθούν 
πλήρως στη διάθεση των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι προβλέψεις 
και των δύο νέων χρηματοδοτικών εργα-
λείων («ΦιλόΔημος» Ι και ΙΙ), συνολικού 
ύψους 740 εκατ. ευρώ για το 2018 με 
στοχευμένες δράσεις που έχουν άμεση και απτή θετική επίδραση 
στην καθημερινή ζωή του πολίτη. 

Με το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», προϋπολογισμού 240 εκατ. 
ευρώ για το 2018, το Υπουργείο Εσωτερικών σκοπεύει στην εν-
δυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης των 
δήμων της χώρας, την βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της 
απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής 

οικονομίας. Στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα, προμήθειες, υπηρε-
σίες και μελέτες δήμων. Οι πόροι του προγράμματος, που δημιουρ-
γήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,  
προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Οι δύο προσκλήσεις αναλύονται ως εξής:
Α. Μηχανήματα έργου (Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 60 εκατ. 

ευρώ)

 Πρόκειται για μια πρόσκληση μη ανταγωνιστική, καθώς δικαι-
ούχοι είναι και  οι 325 δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιχορηγούνται 
βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την έκταση, τον πληθυσμό 
και το πλήθος των οικισμών τους. Οι δήμοι μπορούν να προμη-
θευτούν καινούργια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου (έως 
πενταετίας ), καθώς και εξαρτήματα για προσθήκη σε υφιστάμενα 
βάσει των κείμενων διατάξεων (π.χ. λεπίδες αποχιονισμού, βυτία 
πυρόσβεσης, αλατιέρες κ.λπ.).

Β. Συντήρηση σχολικών κτηρίων (Προϋπολογισμός Πρόσκλη-
σης 50 εκατ. ευρώ)

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση το Υπουργείο Εσωτερικών 
απαντά με επιπρόσθετη χρηματοδότηση στις διαρκώς αυξανόμε-
νες ανάγκες των δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, 
καθώς και των αύλειων χώρων τους, όπως οι ίδιοι οι αιρετοί το 
έθιξαν στις συναντήσεις τους με την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου. Επισημαίνεται ότι οι δήμοι χρηματοδοτούνται με περίπου 
20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, από τους επενδυτικούς ΚΑΠ έτους 
2011 και μετά, για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών 
κτιρίων τους. Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση του Προγράμματος 
είναι υπερδιπλάσια της ετήσιας τακτικής και καταλήγει σε ένα συ-
νολικό ποσό 70 εκατ. ευρώ για το 2018. Η κατανομή των πόρων 

θα γίνει με κριτήριο τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων (30% 
της χρηματοδότησης) και τον αριθμό των μαθητών (70% της χρη-
ματοδότησης) και αφορά όλους τους δήμους της χώρας. Ενδεικτικά, 
εκτός των κλασσικών εργασιών συντήρησης δίνεται η δυνατότητα 
για την κατασκευή απλών ραμπών πρόσβασης σε αυτά, καθώς και 
άλλων τεχνικών παρεμβάσεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά 
στην πρόσκληση.

110 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για μηχανήματα 
έργου και συντήρηση σχολικών κτιρίων
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Από την επίσκεψη του 
τούρκου Προέδρου Ρ. Τ. 
Ερντογάν σε Αθήνα και 
Θράκη τον Νοέμβριο του 
2017, για τη σκοπιμότητα 
και χρησιμότητα της οποίας 
χύθηκε αρκετό μελάνι και 
διατυπώθηκαν σαφείς προ-
βληματισμοί από πολλές 
πλευρές, μέχρι και σήμερα 

(Φεβρουάριος 2018) διαπιστώνεται μια άκρατη 
όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας στην περι-
οχή του Αιγαίου, διανθισμένης με πολεμικές ιαχές 
και ηχηρές απειλές. Η προφανώς προσχεδιασμέ-
νη προσπάθεια βύθισης του πλοίου του Λιμενικού 
Σώματος στην θαλάσσια περιοχή των Ιμίων κατέ-
δειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι οι εξ ανατο-
λών γείτονές μας έχουν περάσει πλέον από τα λό-
για στις πράξεις, οι οποίες σταδιακά γίνονται όλο 
και πιο έντονες φέρνοντας τον κίνδυνο ανάφλεξης, 
συνεπεία τυχαία γεγονότος όλο και πιο κοντά. 

Δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζουν τέτοιες συ-
μπεριφορές. Διαχρονικά οι τούρκοι πολιτικοί χρη-
σιμοποιούσαν το Αιγαίο και τις παντοειδείς ευφάντα-
στες διεκδικήσεις τους, προκειμένου να καλύπτουν 
άλλα εσωτερικής φύσεως ζητήματα, αποσπώντας 
το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από δυσάρεστα 
γεγονότα που προκαλούν κατακραυγή. 

Πράγματι, η πολεμική επιχείρηση «Κλάδος 
Ελαίας», δηλαδή η τουρκική επίθεση στην Ε-
φρίν, έναν μήνα μετά την εκκωφαντική έναρξη 
της εξελίσσεται σε αποτυχία, μια και ο τουρκικός 
στρατός έχει καθηλωθεί από τη σφοδρή κουρδική 
αντίσταση. Το τουρκικό επιτελείο υπολόγιζε ότι με 
την υποστήριξη των ισλαμιστών και τζιχαντιστών 
μισθοφόρων του, θα κατάφερνε να καταλάβει 
ολόκληρο τον κουρδικό θύλακα της Εφρίν, στη 
βορειοδυτική Συρία, μέσα σε τρεις ημέρες. Ένα 
μήνα μετά οι Τούρκοι έχουν καταφέρει να προ-
χωρήσουν μόνον πέντε (5) χιλιόμετρα. Οι μάχες 
λαμβάνουν χώρα σε 37 χωριά που εκτείνονται 
σε πέντε μέτωπα. Την ημέρα οι Κούρδοι μαχητές 
εκκενώνουν τα χωριά, για να μην είναι εκτεθειμέ-
νοι στις αεροπορικές επιδομές των Τούρκων και 
το βράδυ αντεπιτίθενται στους Τούρκους και τους 
μισθοφόρους τους. Συνολικά η Εφρίν έχει 336 χω-
ριά. Δεκάδες φέρετρα στρατιωτών καταφθάνουν 

στην Τουρκία καθημερινά. Ο τουρκικός στρατός 
βρίσκεται σε δεινή θέση και για μια ακόμη φορά 
αποδεικνύει στα στρατιωτικά επιτελεία του κόσμου 
ότι το αξιόμαχό του είναι χαμηλότατο. 

     Άλλωστε, οι εκτεταμένες εκκαθαρίσεις που 
έλαβαν χώρα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις 
μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου 
2016 και οι δεκάδες χιλιάδες φυλακίσεις και α-
πολύσεις έμπειρων αξιωματικών είναι βέβαιο ότι 
έχουν πλήξει τη δυναμική του στρατεύματος και 
ισχυρά απομειώσει την αποτελεσματικότητά του. 
Όλα αυτά καθιστούν πρακτικά αδύνατη την ταυτό-
χρονη ικανοποιητική ανταπόκριση του τουρκικού 
στρατού σε τουλάχιστον τρία (3) πολεμικά μέτωπα 
(Συρία, Ανατολικό Αιγαίο, Θράκη) που υποτίθεται 
ότι θα επιδιώξουν να ανοίξουν, με στόχο «να προ-
στατέψουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους», όπως 
αρέσκονται να διακηρύττουν. 

Ωστόσο, οι τεχνητές εντάσεις που καθημερινά 
δημιουργούν ο Πρόεδρος Ερντογάν και οι επιτε-
λείς του, όσο και αν συνιστούν ένα θέατρο του πα-
ραλόγου προορισμένου για κατανάλωση από την 
διχασμένη τουρκική κοινή γνώμη, εντούτοις δεν 
θα πρέπει να απαξιώνονται αλλά αντίθετα να αντι-
μετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα από την 
ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, η οποία 
οφείλει να μην κυριαρχείται από φοβικά και αμυ-
ντικά σύνδρομα. Άλλωστε, πριν από κάθε πόλεμο 
η κατάσταση ξεκινά πάντα με μια συστηματική 
εκστρατεία δαιμονοποίησης του στόχου στα μάτια 
του λαού. Η αδιάκοπη πλειοδοσία ανθελληνικής 
προπαγάνδας που υποδαυλίζεται από το σύνολο 
της τουρκικής πολιτικής σκηνής είναι προφανές 
ότι αποσκοπεί να ενσταλάξει στη συνείδηση του 
τουρκικού κοινού ότι ο Ελληνισμός είναι ο εχθρός 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ένα μελλοντικό 
πόλεμο.

     Όμως, οι κάθε είδους προκλήσεις πρέπει να 
τυγχάνουν ξεκάθαρων και άμεσων απαντήσεων, 
γιατί διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργί-
ας τετελεσμένων καταστάσεων που δύνανται να 
οδηγήσουν μοιραία σε απώλεια εθνικής κυριαρ-
χίας, με ό,τι τραγικές προεκτάσεις συνεπάγεται 
κάτι τέτοιο για την Πατρίδα μας στην δεδομένη 
ιστορική συγκυρία. 

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

Η τουρκική προκλητικότητα 
ως έκφραση αδυναμίας 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Οι αντιλήψεις που έχει ο καθένας μας σχετικά με το ποίος είναι, με ποιον τρόπο θα έπρεπε 
να διαμορφώνει σχέσεις με τους άλλους και ποιες είναι οι προσδοκίες του για αυτό που θα φέρει 
το μέλλον, είναι ένα ασυνείδητο «πρόγραμμα» που τρέχει μέσα μας και που έχει δημιουργηθεί, 
σύμφωνα με τις εμπειρίες τις παιδικής ηλικίας. Το 90% των πεποιθήσεων που καθορίζουν τη 
συμπεριφορά μας μέχρι και σήμερα, έχει τις ρίζες του στις επιδράσεις των γονιών και του ευρύ-
τερου κοινωνικού περιβάλλοντος, τα μηνύματα των οποίων δημιούργησαν ακλόνητες εγγραφές 
στην κασέτα του μυαλού μας. Μάθαμε να πιστεύουμε σε αντιλήψεις άλλων και να δεχόμαστε ως 
πραγματικά τα μηνύματα που μας μετέδωσαν, καθώς δεν ήμασταν ηλικιακά ώριμοι να τα επεξερ-
γαστούμε με κριτική σκέψη. 

 Οι βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις μας είναι υπεύθυνες για τις τρέχουσες επιλογές μας, 
για τις προσδοκίες και τους στόχους μας, και καθοδηγούν όλες τις πράξεις μας. Κάποιες από 
αυτές είναι ενθαρρυντικές και αισιόδοξες, και κάποιες άλλες δυσλειτουργικές και περιοριστικές. 
Στη πραγματικότητα, όλα τα εμπόδια που βλέπουμε μπροστά στο δρόμο μας είναι αποτέλεσμα 
εσφαλμένου αισθήματος βεβαιότητας (πεποίθηση) που έχουμε για κάτι που δεχθήκαμε ήδη ως 
αληθινό, βασιζόμενοι σε αυθαίρετες υποθέσεις. Οι πεποιθήσεις ότι: 

«…για να είμαι ευτυχισμένος, πρέπει να εγκρίνουν όλοι τις επιλογές μου…», 
«…θα με επικρίνουν, αν εκφράσω τον πραγματικό μου εαυτό…»,
«…μην εμπιστεύεσαι κανέναν, γιατί θα σε προδώσουν…»,
«…μην παίρνεις ρίσκα, γιατί θα αποτύχεις…»
«…αν δείξεις τα συναισθήματά σου, θα σε εκμεταλλευτούν…»
«…ο, τι καλό μου συμβαίνει, το καταστρέφω…»
 Είναι λανθασμένα «πιστεύω» που περιορίζουν την τάση μας να εξερευνήσουμε τις δυ-

νατότητές μας και να αξιοποιήσουμε την έμφυτη δημιουργικότητά μας. Οι πεποιθήσεις γίνονται 
επικριτικές φωνές που τρέφουν τον εσωτερικό διάλογο, δημιουργώντας ένα κλίμα εκφοβισμού 
και αυτολύπησης, υπονομεύοντας κάθε απόπειρα αλλαγής. Το σύστημα των πυρηνικών πεποι-
θήσεων είναι μια ισχυρή δομή που επιζητά διαρκή επιβεβαίωση. Με άλλα λόγια, αν η κασέτα του 
μυαλού μου συνεχώς αναπαράγει την πεποίθηση ότι «θα αποτύχω», ασυνείδητα, κάνω επιλογές 
που θα οδηγήσουν σε αποτυχία. Αυτή η ροπή προς στην αποτυχία θα ανατραπεί, μόνο αν αλλά-
ξει η εσωτερική εγγραφή, αντικατασταθεί δηλ, από θετικές προσδοκίες επιτυχίας. 

 Αυτό κατάφερε και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο οποίος, ενώ λειτουργούσε σύμφω-
να με κάποια από τα παραπάνω «πιστεύω», τόλμησε να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των πε-
ποιθήσεων που περιόριζαν τη δράση του, και να βγει από τη ζώνη της άνεσης και της ασφάλειάς 
του. Ακολούθησε τη διαίσθησή του και μπόρεσε να συντονίσει στην προσοχή του σε όλες τις δυ-
νατότητες που παρουσιάζοντας μπροστά του. Έκανε την υπέρβαση να καταρρίψει τους μύθους 
της παιδικής του ηλικίας, επιλέγοντας να «ακούσει» στη δική του εσωτερική καθοδήγηση. Και τα 
κατάφερε!

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Φτάνεις εκεί που σε οδηγούν 
οι σκέψεις σου…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Όταν ο Τζο Φερρέρ μετανάστευσε στην Αυ-
στραλία για να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή, έ-
νιωθε τρόμο στην προοπτική ότι θα έπρεπε να 
ασχοληθεί με κάποια δουλειά διαφορετική απ’ 
αυτήν για την οποία είχε προετοιμαστεί. Άλλωστε, 
είχε αφιερώσει πολλά χρόνια σπουδάζοντας το 
επάγγελμα που είχε επιλέξει.

 Παρόλο που υπήρχε μικρή ζήτηση γι’ 
αυτή την τέχνη στη νέα χώρα, η σκέψη να τολ-
μήσει να ακολουθήσει έναν καινούριο κλάδο ήταν 
αρκετή για να τον κάνει να νιώθει άγχος και φόβο 
για το μέλλον του. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ο φόβος αυτός τον απέτρεπε να κοιτάξει προς 
οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Βεβαίως και υπήρχαν άλλες τέχνες τις 
οποίες του άρεσε να ασκεί, αλλά τι θα σκέφτονταν 
οι γονείς ή οι φίλοι του αν μάθαιναν ότι είχε εγκα-
ταλείψει την καριέρα του;

 Ο φόβος του γινόταν χειρότερος λόγω 
της πεποίθησής του ότι η μετακίνηση σε έναν και-
νούριο κλάδο εργασίας θα σήμαινε πως όλα τα 

χρόνια των σπουδών του είχαν πάει χαμένα. Κι 
αν έκανε λάθος επιλογή; Για χρόνια, η πεποίθησή 
του ότι όλοι πρέπει να παραμένουν στον κλάδο 
τον οποίο έχουν σπουδάσει τον παρέλυε, αφή-
νοντάς τον ανίκανο να πάρει κάποια απόφαση. 
Μόνο όταν συνειδητοποίησε τις καταστροφικές 
επιπτώσεις αυτής της στάσης -η οποία βασιζόταν 
σε κάποια άλλη λανθασμένη υπόθεση- κινητοποι-
ήθηκε, ανέλαβε δράση και προχώρησε μπροστά 
στη ζωή του.

 Ευτυχώς, ο Τζο αποφάσισε να νικήσει 
τον φόβο του -να σκοτώσει την αγελάδα του- και 
να δοκιμαστεί σε έναν τελείως διαφορετικό τομέα. 
Το αποτέλεσμα της απόφασής του να δράσει 
ήταν ότι, όχι μόνο ένιωσε μια ιδιαίτερη έλξη για 
τη νέα του καριέρα, αλλά επίσης ότι είχε μεγάλη 
επιτυχία σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστη-
μα και πλέον απολαμβάνει την επαγγελματική του 
ζωή περισσότερο από ποτέ».

Camilo Cruz
«Μια αγελάδα, μια φορά»

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 15:17
THE 15:17 TO PARIS
του ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ 
Προβολές : 
Πέμπτη 22/2 στις 19.15 και 21.15
Παρασκευή 23/2 στις 19.15
Σάββατο 24/2 στις 19.15 και 21.15
Κυριακή 25/2 19.15 και 21.15
Δευτέρα 26/2 στις 20.30
Τρίτη 27/2 στις 19.15
Τετάρτη 28/2 στις 20.30
Σκηνοθεσία: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Σενάριο: ΝΤΟΡΟΘΙ ΜΠΛΙΣΚΑΡ
Ηθοποιοί: ΤΟΜΑΣ ΛΕΝΟΝ, ΤΖΕΝΑ ΦΙΣΕΡ, 

ΤΖΟΥΝΤΙ ΓΚΡΙΡ, ΤΟΝΙ ΧΕΪΛ, ΑΝΤΟΝΙ ΣΑΝΤΛΕΡ, 
ΑΛΕΚ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΣΠΕΝΣΕΡ ΣΤΟΟΥΝ, ΡΕΪ ΚΟ-
ΡΑΣΑΝΙ

ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ
το «ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ» θα είναι μια από τις κα-

λύτερες κωμωδίες της χρονιάς
Σκηνοθεσία: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Σενάριο: ΜΑΝΟΣ ΨΙΣΤΑΚΗΣ
Προβολές : Πέμπτη 22/2 στις 19.15 και 21.15
Παρασκευή 23/2 - εκτός  
Σάββατο 24/2 στις 19.15 
Κυριακή 25/2 19.15 
Δευτέρα 26/2 στις 19.15 και 21.15
Τρίτη 27/2 - εκτός
Τετάρτη 28/2 στις 19.15 και 21.15
Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Μ.ΜΑΛΦΑ,  Σ.ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ,   

Α.ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,  Θ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, Δ.ΜΑΥΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Κ.ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ, Κ.ΣΤΙΚΟΥΔΗ, Σ.ΝΙΚΟΛΑΪ-

ΔΗΣ, Α.TΣΙΛΙΜΠΙΟΥ, Μ.ΨΙΣΤΑΚΗΣ, Ν.ΛΑΜΗ, Κ.ΜΕ-
ΤΑΞΑ, Α.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ, A.DALLAS        

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Γ.ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, 
Τ.ΤΡΥΠΗ, Γ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ Χ.ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το Γατοξόρκι - Lino (ΜΕΤΑΓΛ.)
Ώρα προβολής:  17.30 (προβολές μόνο   Παρα-

σκευή 23/2 – Σάββατο 24/2 – Κυριακή 25/2)

Black Panther   (Marvel )
του Ράιαν Κούγκλερ 
Προβολές  Μόνο : Παρασκευή 23/2 – Σάββατο 

24/2 – Κυριακή 25/2 στις 21.15 
Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ
Σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ, Τζο Ρόμπερτ Κόουλ 

Πρωταγωνιστούν: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Μάικλ 
Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ντανάι Γκουρίρα, 
Αντζελα Μπάσετ

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

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     22/2/18 - 28/2/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



O υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρ-
λέτης, υπέγραψε τη νέα υπουργική απόφα-
ση αναφορικά με τη λειτουργία των σχολι-
κών επιτροπών.

Ειδικότερα, από την εγκατάσταση των 
νέων δημοτικών Αρχών που θα προκύψουν 
από τις επόμενες δημοτικές εκλογές, κάθε 
χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη 
σχολική επιτροπή θα κατατίθεται μέσα σε 
πέντε ημέρες από την είσπραξή του σε λο-
γαριασμό τραπέζης. Η κατάθεση θα γίνεται 
στο όνομα της σχολικής επιτροπής και θα 
τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλή-
ψεων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της σχολικής επιτροπής ορίζεται ένα άτομο 
διαχειριστής του τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο αναπληρωτής 
του, από τους οποίους θα διενεργείται κάθε ανάληψη από τις καταθέ-
σεις τής σχολικής επιτροπής.

Στον διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να χορηγείται 
μπλοκ επιταγών, καθώς και κωδικοί χρήσης του συστήματος ηλεκτρονι-
κής τραπεζικής από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 
σχετικός τραπεζικός λογαριασμός. Αυτή η δυνατότητα ισχύει και για τον 
αναπληρωτή διαχειριστή κατά το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρονται:
Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. οικ.1940/2.02.2018 (Β΄ 310) απόφαση 

ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
H παράγραφος 7 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη σχολική επι-

τροπή κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την είσπραξή του σε 
λογαριασμό τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής 
επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων. Με από-
φαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ορίζεται ένα 
(1) άτομο διαχειριστής του τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο ανα-
πληρωτής αυτού.

β) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της σχολικής επιτροπής ενερ-
γείται από τον διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού ή τον αναπλη-
ρωτή του κατά το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

γ) Στο διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να χορηγείται 
βιβλιάριο (Μπλοκ) επιταγών, καθώς και κωδικοί χρήσης του συστή-
ματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο 
οποίο τηρείται ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός. Η δυνατότητα αυτή 

ισχύει και για τον αναπληρωτή διαχειριστή 
κατά το χρονικό διάστημα της αναπλήρω-
σης.»

2. Στο άρθρο 2  προστίθεται εδάφιο ως 
ακολούθως:

Η ισχύς των ρυθμίσεων της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 1 άρχεται από την εγκα-
τάσταση των νέων δημοτικών αρχών που 
θα προκύψουν από τις επόμενες δημοτικές 
εκλογές και μέχρι την έναρξη ισχύος αυτών 
ισχύουν οι αντίστοιχες προβλέψεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ. 
οικ. 8440/25.02.2011 (Β΄ 318) απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Εκδήλωση προς τιμή του «ΑΛΛΗΛΟΝnet και της 
εταιρείας «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε.» από τον Δήμο Νάουσας

Τιμητική εκδήλωση βράβευσης του ελληνικού δικτύου αλληλεγγύης «ΑΛΛΗΛΟΝnet 
και της εταιρείας «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε.» θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Νάουσας, για 
την ευγενική χορηγία επίπλων από την πλευρά τους σε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς 
φορείς του Δήμου, αλλά και τη διαρκή προσφορά τους στην κοινωνία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00, στον 
Χώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ). 

Στη διάρκειά της θα παρουσιαστεί το έργο του δικτύου «ΑΛΛΗΛΟΝnet» και της εται-
ρείας «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε.» και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του κυρίου Άγγελου 
Παγκράτη, ιδρυτή και επίτιμου προέδρου του δικτύου και ειδικού συντονιστή για την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 
με θέμα: «Πώς η ελληνική οικονομία από ουραγός ανάπτυξης μπορεί να γίνει πρωτο-
πόρος. Το απαραίτητο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προσαρμογή στις προ-
κλήσεις της παγκοσμιοποίησης».

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Βέροιας
Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Βέροιας θα γίνει την Τρίτη  27 Φεβρουαρίου στις  11:00 π.μ., 
με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέ-
σμευσης έτους 2018.-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
ανάδειξης αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων 
γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης 
ΕΑΚ».-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευ-
ής γέφυρας Αφών Κούσιου».-Συγκρότηση ή μη επιτροπής δι-
αγωνισμού της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού 
δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας».

-Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για 
«Ταχυδρομικά τέλη» και «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» 
και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβο-
λής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.

-Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια εξυπηρετών 
(Servers) και υλικών επισκευής αυτών».

-Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια επίπλων και 
σκευών».-Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση αγροτικών 
δρόμων».-Έγκριση ή μη δαπανών για «Προμήθεια υλικών 
πυρόσβεσης» & «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών 
μονάδων».-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας».-Διάθεση ή μη πίστωσης για 
«Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας».-Διάθεση ή μη πίστωσης 
για «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».-Διάθεση ή μη 
πίστωσης για «Συντήρηση ενημέρωση και φιλοξενία ιστοσε-
λίδων Δήμου».-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και 
επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια αλατιού για 
αποχιονισμό οδών Δήμου Βέροιας χειμερινής περιόδου 
2018».

-Διάθεση ή μη πιστώσεων για προμήθειες, εργασίες και 
έργα του τμήματος Η/Μ έργων.

-Διάθεση ή μη πιστώσεων για Προμήθειες υλικών (χρώ-
ματα-σιδηρικά-ξυλουργικά-οικοδομικά) για τη συντήρηση 
σχολικών και δημοτικών κτιρίων των Δ.Ε. Βέροιας, Απ.Παύ-
λου, Μακεδονίδος, Δοβρά & Βεργίνας.

-Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια ηλεκτρομηχα-
νολογικού υλικού Δ.Ε. Βεργίνας» και «Προμήθεια ηλεκτρομη-
χανολογικού υλικού Δ.Ε. Δοβρά».

-Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια και εγκατάστα-
ση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. Βέροιας» & «Προ-
μήθεια και εγκατάσταση υλικών κεντρικών θερμάνσεων Δ.Ε. 
Βεργίνας, Απ.Παύλου, Δοβρά και Μακεδονίδος».

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο BΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ζήση 
και της Χρυσούλας, το γένος Πε-
τρίδη, που γεννήθηκε στη Φλώ-
ρινα και κατοικεί στο Μακροχώρι 
Ημαθίας και η ΜΑΝΩΛΙΑ-ΑΝΝΑ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ του Γεωργίου και 
της Ξανθής, το γένος Ποντικάκη, 

που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης και κατοικεί 
στη Βέροια Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Δημητρίου και της Παναγιώ-
τας, το γένος Μοσχοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στη Φρανκφούρτη Γερμανίας και 
η ΚΑUSS SYBILLE του Horst 
Peter και της Christel, το γένος 
Helm, που γεννήθηκε στο Μάϊντζ 

Γερμανίας και κατοικεί στη Φρανκφούρτη Γερμα-
νίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Βέροι-
ας.

Επισκοπή 21-2-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  
  Ο Αγροτικός Συν/σμός Επισκοπής Ο.Π. δέχεται προσφορές 

για την κατασκευή και εγκατάσταση πλήρους συγκροτήματος 
επεξεργασίας και μηχανικής ταξινόμησης κερασιών, δυναμικό-
τητας 2,5 τ/h.

   Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από 21-2-2018 έως και 
28-2-2018 και ώρα 3.00 μ.μ. στα γραφεία του συν/σμού.

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ

Εκλογές για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9/25-1-2018 έγγραφο της Α.Π.Ο.Ε.Α., το άρθρο 5 
του Ν. 1301/82 και της υπ’ αριθμ. 1 πράξη το ΔΣ. Του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας, προκη-
ρύσσονται δια του Προέδρου εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας στις 4-3-2018 και για την ανάδειξη εκπροσώπου στην 
Α.Π.Ο.Ε.Α. στα Γραφεία του Συνδέσμου από 9η πρωινή μέχρι 14η μεσημβρινή 
της Κυριακής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυ-
ριακή 11 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

Οι υποψηφιότητες για τη συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. θα υποβάλλονται μέχρι τις 2-
3-2018 ημέρα Παρασκευή.

Παρακαλούνται τα μέλη, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές να προ-
σέλθουν στα Γραφεία για την εξόφλησή των, ώστε να έχουν το δικαίωμα του εκλέ-
γειν και εκλέγεσθε.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φράγκος

ΛΥΚΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά 

όλους τους καταστημα-
τάρχες και τους επιχει-
ρηματίες της Βέροιας 
που συνέβαλαν με την 
προσφορά των δώρων 
για τη λαχειοφόρο αγο-
ρά στην επιτυχία του α-
ποκριάτικου χορού μας. 

Το Δ.Σ.

Νέα υπουργική απόφαση για τη
λειτουργία των σχολικών επιτροπών

Ευχαριστίες του Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας για το 

Μελικιώτικο Καρναβάλι
Με ευχαριστήρια επιστολή που 

κοινοποίησε στα τοπικά ΜΜΕ ο 
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώ-
της Γκυρίνης ευχαριστεί όλους τους 
συντελεστές των εκδηλώσεων για 
το «Μελικιώτικο Καρναβάλι του 
2018», καθώς και τους εθελοντές 
που συνέβαλαν στην επιτυχία των 
εκδηλώσεων. Ο κ. Γκυρίνης κλείνει 
με τις ευχές του για Καλή Σαρακο-
στή, και ανανέωση του ραντεβού 
για το Μελικιώτικο Καρναβάλι του 
2019. 
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα 
Σάββατο 24 Φεβρου-
αρίου 2018 στις 3.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας 
η Ελένη Τότσκα συζ. 
Δημητρίου σε ηλικία 
87 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα 
Σάββατο 24 Φεβρου-
αρίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας ο Ανδρέας Ανδρε-
άδης του Δημητρίου 
σε ηλικία 90 ετών.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙ-

ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόγραμμα 
ακολουθιών 

για το 
ψυχοσάββατο

Φέρεται εις γνώ-
σιν των ευσεβων 
χριστιανων, ο,τι το 
Σάββατο 24-2-2018

Ειναι το Ψυχο-
σάββατο του δια 
κολλυβων Θαυμα-
τος.

Το πρόγραμμα 
των ιερων ακολου-
θιων στα κοιμητηρια 
βεροιας εχει ως εξής:

Σαββατο 24-2-18
7:00-9 :30  Ορ -

θρος-Θεια Λειτουρ-
γία- Επιμνημόσυνη 
δέηση.

9:30-12-00 Τρισα-
για επι των μνημα-
των.

16:00-17:00 Τρι-
σαγια επι των μνη-
ματων.

Προς διευκόλυν-
ση των πιστων την 
Παρασκευή το από-
γευμα θα κατασκευ-
άστει απο το Ιερο 
Ναο ενας κοινος δι-
σκος κολλυβων.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Kων/ου και Ελένης  
(Εργατικά) Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ

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

Η σύζυγος, 
Ο γιος - Η νύφη 

Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡ. 
ΚΟΥΚΟΥΔΗ
(ζωέμπορου) 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Ο δισέγγονος

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα,  
παππού, αδελφού και θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ 

ΕΥΘΥΜΟΥΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Ο εγγονός
Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 24 

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΣΚΟΥΦΙΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος :

Το  Σ ά β -
βατο 24 Φε-
β ρ ο υ α ρ ί ο υ 
το πρωί θα 
ιερουργήσει 
σ τ ο ν  Ι ε ρ ό 
Ν α ό  Αγ ί α ς 
Π α ρ α σ κ ε υ -
ής και Αγίου 
Πολυκάρπου 
Πρασινάδας.

Το  Σ ά β -
βατο 24 Φε-
β ρ ο υ α ρ ί ο υ 
στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Αναστά-
σιμο Εσπερινό στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Χριστού Ναούσης όπου εν συνεχεία 
θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης.

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

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 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. Αντίπας 
Αγιορείτης.

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
Την Κυριακή της Όρθοδοξίας, 25 Φεβρουαρίου, στις 6 

το απόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό πού θα τελεσθή 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βέροιας, θα χο-
ροστατήση ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελε-
ήμων. Όμιλητης θα είναι ό Όσιολογιώτατος Ιερομόναχος Ά-
ντίπας Αγιορείτης. με θέμα: «Μακροθυμείτε προς πάντας».

ΚΤΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Την Κυριακή της «Ορθοδοξίας θά τελεσθει στον Ιερό 

Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας τό άπό του 1841 καθιερωμένο 
κτιτορικά μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πά-
ντων των κτιτόρων και δωρητών του Ιερού Ναού. Οι ακο-
λουθίες θα τελεσθούν κατά τό ακόλουθο πρόγραμμα:

7:00-10:10π.μ.: Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία,

10:10-10:30π.μ.: Τελετή της Άναστυλώσεως τών εικό-
νων,

10:30-11:15π.μ.: Κτιτορικό Μνημόσυνο.

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών κατανυκτικών ακολουθιών της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής, ή Ιερά μας Μητρόπολη λαμβάνει ειδική 
μέριμνα γιά τους πιστούς πού λόγω άλλων επαγγελματικών 
ή οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν νά παρακο-
λουθήσουν την ακολουθία τών Χαιρετισμών της Ύπεραγίας 
Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή τελείται δεύτερη ακολουθία τών Χαι-
ρετισμών (ώρα έναρξης 9 μ.μ.) στους παρακάτω Ιερούς 
Ναούς τής Βέροιας:

- Αγίου Αντωνίου Πολιούχου
- Αγίων Αναργύρων
- Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης
- Παναγίας Χαβιαρά (ενορίας Υπαπαντής)
- Παναγίας Δεξιάς (ενορίας Αγίου Γεωργίου)
- Αγίας Παρασκευής



Πέρασε ένας 
χρόνος  (25-2 -
2017, ώρα 12.33 
το μεσημέρι), φί-
λοι αναγνώστες, 
που «έφυγε» από 
κοντά μας, ο πο-
λύ αγαπητός μου 
Χρήστος Ράπος.

Έκλεισε, πριν 
ένα ακριβώς χρό-
νο, τα μάτια του, 
για να τα ανοίξει 
στους ουρανούς. 
Το επίγειο ταξίδι 
του ήταν, δυστυ-
χώς, πολύ μικρό, αφού ήταν μόλις 
24 χρόνων.

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί 
ότι την ψυχή του εστόλιζαν: Η κα-
λοκαγαθία, η ανεξικακία, η αγάπη 
σ’ όλους, ιδιαίτερα τους πολλούς 
φίλους του.

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει 
τον ακέραιο χαρακτήρα του, την α-
πλότητα της ψυχής του, την ταπει-
νοφροσύνη του και την προθυμία 
του να εξυπηρετεί τους άλλους.

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το 
αφοπλιστικό χαμόγελό του.

Ένας χρόνος!
Πώς να παρηγορήσει κανείς 

τους γονείς του, την αδερφή του, 
τους συγγενείς του;

Πώς να παρηγορήσει κανείς ιδι-
αίτερα τη μητέ-
ρα του; Υπάρ-
χει μεγαλύτε-
ρος πόνος για 
μια μάνα από 
του να στερη-
θεί το 24χρο-
νο παλληκάρι 
της1

Πόνος την 
ημέρα!...

Πόνος  τη 
νύχτα!...

Πόνος στη 
δουλειά!...

Πόνος στην 
ξεκούραση!...

Π ό ν ο ς … 
Πόνος… Πό-
νος…

Δ ε ν  έ χ ω 
παρά να την 
συμβουλέψω, 
μεταξύ των άλ-
λων, να ακού-
σει και τα λό-
για του ποιητή:

« Ό τ α ν  ο 
πόνος με ζυ-
γώνει,

όταν η θλίψη 
με πληγώνει,

τότε ζητάω μια 
βοήθεια,

τότε θα βγάλω 
μια φωνή:

Δος μου, Θεέ 
μου, υπομονή».

Αγαπητέ μου 
Χρήστο:

Κι εγώ που σε 
χόρεψα στα γό-
νατά μου, κι εγώ 
που σε βάπτισα, 
έχω μεγάλο πό-
νο. Πόνο για το 

χαμό σου, πόνο γιατί εφάνης ασυ-
νεπής, σε ό,τι είχαμε συμφωνήσει.

Όμως, ο πιο μεγάλος μου πό-
νος και το πιο μεγάλο παράπονο 
είναι ότι «έφυγες» πολύ γρηγορό-
τερα από μένα.

Κάνω, όμως, υπομονή, επανα-
λαμβάνοντας τα λόγια του ποιητή:

«Υπομονή είναι το μέσο,
για ν΄ αντικρίσω το Θεό,
μ’ αυτήν και ‘γω θε να μπορέσω
για ν’ ανέβω στον ουρανό.
Δος μου, Θεέ μου, υπομονή».

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Ο Νουνός σου

Ιερέας: Παναγιώτης 
Σ. Χαλκιάς
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ 
ΧΡΗΣΤΟ ΡΑΠΟ

ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΕΠΕΙΔΗ …
Ίσως και να συνωμοτούσαν απ` τ` ανοιχτά παράθυρα,
χειρονομώντας με κρυφά νοήματα, 
γεια σου, 
σε θυμούνται ,
σ` αγαπούν ακόμη;

Ίσως και νάταν αυτές που αρίστευσαν στην λύπη,
γυναίκες αφημένες στην Σιωπή
που ψάχνανε τις καλημέρες 
που ξεχάστηκαν σε μοναστήρια.

Αυτές οι αργές κινήσεις των γυναικών
τράβαγαν τα πράγματα στο τάμα της Αγάπης,
γιατί όπως διαδιδόταν
η τύχη είχε καιρό να περάσει από τα μέρη τους.

Αυτά τα χρησμολογικά απόκρυφα των γυναικών
που λέν, 
πως είναι  η αποκαθήλωση των τετριμμένων,
ίσως αυτά τα στερημένα φωνήεντα
νάναι η τελετή 
της απογύμνωσης της πολυφωνικής αφωνίας.

Ίσως και νάναι όμως προσευχές των γυναικών 
που ήταν κάποτε κορίτσια
που ρώταγαν
πού ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ Η ΑΓΑΠΗ
πού ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ;  

Θυμάμαι πούγραφε η Δημουλά

…πότιζε εσύ τη γλάστρα
κι άσε εγώ να κλαίω επειδή… 

Γιάννης Ναζλίδης

Στην Αγία Κυριακή 
για τους Γ’ Χαιρετισμούς 

το ΚΑΠΗ Βέροιας
Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει προσκυνη-

ματική  εξόρμηση στην Μονή Αγ.Κυριακης ( Λουτρό 
Ημαθίας) για την παρακολούθηση της  ακολουθίας  
των  Γ΄ Χαιρετισμών  την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

Ώρα Αναχώρησης: 2:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 3 ευρώ το άτομο
Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑΠΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί:
Το Ζαχαροπλαστείο «ΤΡΙΓΩΝΟ» για την προ-

σφορά γλυκών τα οποία προσφέρθηκαν στον παι-
δικό χορό.

Τα «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας παρουσίασαν τις δράσεις 

τους στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 

του Παπανικολάου ΘεσσαλονίκηςΣε ένα ιδιαίτερα φιλικό 
κλίμα του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Παπανικολάου 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 η παρουσίαση των στόχων 
και των δράσεων της θεατρικής ομάδας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας «Αστεράκια». Εισηγήτριες ήταν η κ. Μαρία Κυρο-
πούλου, ειδική παιδαγωγός και εμψυχώτρια του θεατρικού 
εργαστηρίου «Αστεράκια» και η κ. Κατερίνα Γρηγοριάδου 
υπεύθυνη επικοινωνίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας. Η παρου-
σίαση με θέμα «Αυτισμός και Θέατρο» διεξήχθη στα πλαί-
σια του εκπαιδευτικού προγράμματος, που διοργανώνει το 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Η κ. Κυροπούλου μοιράστηκε 
την εμπειρία της ως εμψυχώτρια του εργαστηρίου ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ με την διεπιστημονική ομάδα του κέντρου δίνοντας 
έμφαση στον παρεμβατικό ρόλο της δραματοποίησης των 
κοινωνικών ιστοριών σε άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές 
Διαταραχές (ΔΑΔ). 

Οι κοινωνικές ιστορίες αποτελούν οπτικοποιημένα κοι-
νωνικά σενάρια, τα οποία μετουσιώνονται στην ομάδα 
«Αστεράκια» σε μικρού μήκους θεατρικά εικονογραφημένα 
κείμενα που ερμηνεύουν τα μέλη της επί σκηνής. Τα παιδιά 
που συμμετέχουν στο θεατρικό αυτό εργαστήρι έρχονται 
αντιμέτωποι με πολυαισθητηριακά ερεθίσματα και καλού-
νται να ερμηνεύσουν κοινωνικούς ρόλους σε ατομικό ή και 
ομαδικό επίπεδο με αποτέλεσμα να ενισχύουν τις κοινω-
νικο-συναισθηματικές τους δεξιότητες και παράλληλα να 
ενδυναμώνουν τον γλωσσικό, γνωστικό και αισθητηριακό 
τομέα ανάπτυξής τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησε 
μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμε-
νων θεραπευτών ψυχικής υγείας για τη δυναμική του θεά-
τρου στην ψυχοσύνθεση των παιδιών με ή χωρίς αυτισμό. 
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας ευχαριστεί το Ιατροπαιδαγωγικό 
Κέντρο Παπανικολάου - ιδιαίτερα τον κ. Θεολόγο Σεϊτανίδη, 
λογοθεραπευτή και την κ. Λίλιαν Αθανασοπούλου, παιδο-
ψυχίατρο, μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου 
- για την πρόσκληση και εύχεται μια δημιουργική χρονιά σε 
όλους τους ειδικούς-θεραπευτές που το στελεχώνουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Προσκυνηματική 
επίσκεψη 

Προσκυνηματική επίσκεψη για τους χαιρετισμούς 
στο Ιερό ησυχαστήριο Αγίου Γεωργίου και Παναγίας 
Παραμυθιάς Άνυδρου Γιαννιτσών. Την Παρασκευή 2 
Μαρτίου και ώρα αναχώρησης 15.30.

Πληροφορίες: Η Λέσχη είναι ανοιχτή Δευτέρα-Τε-
τάρτη-Παρασκευή ώρες λειτουργίας 10.30 έως 12.30. 
Τηλ.: 23310 25654.
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Δεν είναι λάμψη που κρατάει δυνα-
τή,δεν είναι φως δικό της που σκορπί-
ζει,το φως της μιας στιγμής που έρχεται 
και σε ξαφνιάζει,και χάνεται μετά .

Μισοχαμογελούν τα πρόσωπα,δεν 
προλαβαίνουν,αντιλαλούνε οι ευχές για 
τη γιορτή χαράς,αναλαμπές την κάμαρα 

γεμίζουν.
Κατρακυλάνε τα αισθήματα από τη μια αναλαμπή στην άλλη 

,μικρά φωτάκια μες τη νύχτα μια στιγμή ως να χαθούν την άλ-
λη,μισοσβησμένα κάρβουνα φλογίζουνε για λίγο,και χάνουνε τη 
λάμψη τους ξανά,μια στάχτη απομένουν. .

Ποιός είπε πως οι σκέψεις δεν αντανακλούν το φως που κρύ-
βει η ψυχή στο βάθος,και σαν αναλαμπή δε φανερώνονται όλο 
να τον τυλίγουν..

Αρματωμένα αισθήματα στήνανε τείχος αξεπέραστο να το 
διαβεί πώς να μπορέσει..

Μονόλογος γινότανε η προσευχή με δίχως ανταπόκριση  
ούτ’ένα δείγμα ,τόσο που να ρωτιέται άραγε τον φαντάστηκε 
εκείνο το θεό  που επικαλούνταν και πίστευε βαθιά πως θα τον 
βοηθήσει.

Η σκέψη ετούτη ήταν σταθερή είχε αναλαμπές δικές της,η 
πίστη του σ’αυτήν τον γέμιζε ,δεν ήταν μοναχός.

Ετσι πορεύοταν μέρα τη μέρα δρόμους γεμάτους κόσμο ξετυ-
λίγοντας και ας τους έβλεπε κενούς.

Πέρναγαν οι γνωστοί και χαιρετούσαν ,σε μια γωνιά σε κά-
ποιο σταυροδρόμι περίμενε η έκπληξη κι ας μην ερχόταν ως το 
τέλος.

Αναλαμπές γινόνταν μέσα στο μυαλό του ,σαν φούσκες του 
παραμυθιού βγαίνανε στον αέρα κι έσκαγαν τα χρώματα σκορ-
πούσαν.

Δεν είναι τρόπος να πιαστεί στα χέρια του καμία,με τ’άγγιγμα 
το περιτύλιγμά της έσπαγε κι έμενε το κενό.

Ένα κενό που απλησίαστο δεν μπόραγε να το γεμίσει ούτε οι 
αναμνήσεις πιάνανε 0ούτε και οι ελπίδες.

Αναλαμπές που βγαίνουνε κλεφτά από στολίδια σκεπασμέ-
να,έτσι που να μη φαίνονται θαρρούν,κι όμως η λάμμψη βρίσκει 
τρόπο ένα κενό εδώ μια δίπλα πάρα πέρα  στέλνει το ανυανά-
κλασμα όσο μακρυά το φως της την πορεύει..

Σύνολο σκοτεινό τίποτα δε γυαλίζει,και λάμπει άξαφνα μια 
στιγμιαία αστραπή το φως που  ξέφυγε και την προδίνει.

Αναλαμπές ψυχής,έψαχνε τόσα χρόνια στο βούρκο φυσαλ-
λίδες προβάλανε στην επιφάνεια και λάμπανε για λίγο,όσο να 
σκάσουν ύστερα αφήνοντας μια τρύπα ανοιχτή στη λάσπη,που 
βούλωνε σιγά σιγά με πόνο.

Αναλαμπή σε επιφάνεια λεία μοναχά εκεί γεννιέται,τα ζα-
ρωμένα τα κορμιά δεν λάμπουν άλλο πια,αναλαμπή δεν έχουν 
αντανάκλαση καμιά..

Και οι ψυχές τους βλέποντας παλεύουν,το περιτύλιγμα τε-
ντώνουν όσο πιο πολύ,φουσκώνουν με οράματα ,τσιτώνουν,μή-
πως και στρώσει λίγο ακόμα μια αναλαμπή,τον έρωτα να κρά-
ξει.

Αναλαμπή,κραυγή βοήθειας θαρρείς τη βλέπεις να προβάλ-
λει,σαν χέρι απλωμένο ζήτουλα  να ζητιανεεύει την αγάπη,και 
να περνούν περαστικοί και τίποτα να μην αφήνουν ,ο οβολός 
τους ένα κέρασμα μιας ηδονής που χάνεται σε τόσο λίγο χρό-
νο..

Και επιμένουν οι αναλαμπές όσο περνάει ο καιρός γίνονται 
πιο συχνές,η μια κοντά στην άλλη,τραβούν την προσοχή.

Παλεύουν τη φυσιογνωμία να κρατήσουν ακόμα ζωντανή σαν 
την γνωρίζαν.

Γίνονται οι αναλαμπές μια όαση στην έρημο,οφθαλμαπάτη,έ-
τσι καθώς ολόγυρα η άμμος τη ζέστη αναθυμιάζει,γυαλιστερό 
καθρέφτη στήνοντας να τρεμουλιάζει διάφανη κουρτίνα,όσο  να 
πάρει μια μορφή που ήθελε πολύ να ξαναδεί μπροστά του και 
προσπαθεί μ’ότι του έμεινε κουράγιο να τη φτάσει.

Ερχονται και στον ύπνο οι αναλαμπές και με κλειστά τα μά-
τια,την ώρα της χαλάρωσης που άλλο δεν αντέχει,πολύχρωμα 
μικρά αστέρια κάθε μια να τρεμοσβήνουν μία μία κι ύστερα πάλι 
απ’την αρχή να ξεσηκώνουν,ν’ανοίγει των ματιών την πόρτα δι-
άπλατη να μπουν,κι αυτές να έχουν φύγει..

Δεν είναι λάμψη που κρατάει δυνατή ,δεν είναι φως δικό της 
που σκορτπίζει  το φως που πέφτει πάνω της η επιφάνεια πισο-
γυρνά,αδιάφορη,χωρίς συμμετοχή στο χρόνο και στο άπειρο να 
φτερουγίζει.

Αυτό που ένιωθε στα στήθια του με την αναλαμπή,γύρναγεω 
πίσω απλά,κι αυτός ακόμα προσπαθούσε κάποια σημάδια άθι-
χτα να βρει.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Αναλαμπές

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

Γράφει 
ο Παύλος 
Πυρινός

Συνέχεια από 
το προηγούμενο 
Σαββατοκύριακο

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΡΧΗΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1932

Στη Βέροια με την επανίδρυση της 
Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Βέροιας 
συστάθηκε (1930) Σχολή Υποψηφίων Υ-
παρχηγών. Η διάρκειά της ήταν περίπου 
2 χρόνια.

Απ’ αυτήν, με την υπ’ αριθμ. 17/31-
12-1932 Ημερήσια Διαταγή του Τοπικού 
Εφόρου, αποφοίτησαν με το βαθμό του 
υπαρχηγού οι:

1. Ενωμ. Παπαδόπουλος Δημήτριος
2. Ενωμ. Παυλίδης Γεώργιος
3. Ενωμ. Γιαμάς Ιωάννης
4. Ενωμ. Λυπηρίδης Κων/νος και
5. Υπενωμ. Παπαδόπουλος Αντώνης

ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 1932
1. Κάλλης Κων/νος
2. Χυτήρης Αντώνιος
3. Τσιγδέμογλου Θωμάς
4. Παπαδόπουλος Ηλίας
5. Ζαφάρας Μερκούριος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

Στις 2-11-1932, ύστερα από απόφαση 
του Τοπικού Εφόρου, συγκροτήθηκε προ-
σκοπική εκκλησιαστική μουσική χορού, 
με υπεύθυνο μουσικό τον Ηρακλή Αποστολίδη, για τις ανάγκες της 
εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου από τους:

α) Ενωματάρχες: Δημήτριο Παπαδόπουλο, Γεώργιο Παυλίδη και 
Ιωάννη Γιαμά

β) Υπενωματάρχες: Κων/νο Λυπηρίδη, Αντώνιο Παπαδόπουλο, 
Βασίλη Λιακόπουλο, Ιορδάνη Κοϊκόγλου και Παναγιώτη Χαραλα-
μπίδη

γ) Προσκόπους: Κων/νο Τζίκα, Ορέστη Ζαφάρα, Κων/νο Κάλλη, 
Νικόλαο Καραμαλάκη, Ιωάννη Γούναρη, Νικόλαο Ιατρίδη, Κων/νο 
Μανωλίδη, Αθανάσιο Τσουλή, Γεώργιο Γαβριηλίδη, Ξενοφών Ρα-
πτόπουλο, Χρ. Κυριτσόπουλο και Ηλία Παπαδόπουλο

Λίγο αργότερα προστέθηκαν και οι πρόσκοποι:
Αντώνιος Περδίκης, Δημήτριος Βλαχόπουλος, Αλ. Ζαννετόπου-

λος, Αντώνιος Παπαδόπουλος του Αναστασίου και Κων/νος Τσακί-
ρογλου

«ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1932»
ΜΕ την επωνυμία αυτή λειτούργησε το έτος αυτό από 16/7 έως 

17/8/1932 κατασκήνωση με την εξής σύνθεση:
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Διοικητής: Γεώργιος Γουδής
Υποδιοικητής: Αρχηγός Β΄ Αστεριάδης Γεώργιος (Τοπ. Εφορείας 

Θεσσαλονίκης)
Βοηθός διοικήσεως: Ενωμοτάρχης Δημήτριος Παπαδόπουλος
Β΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
Διαχειριστής: Αναστάσιος Καρατζόγλου, αντιπρόεδρος Τ.Π.Σ.
Βοηθός διαχειριστή: Υπενωμ. Βασίλειος Λιακόπουλος
Γ΄ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
Πήραν μέρος δύο ομάδες.
Η 1η ομάδα με διοικητή τον Φιλ. Παπαδόπουλο και με βαθμο-

φόρους 6 και προσκόπους 15.
Η 2η ομάδα με διοικητή τον Γ. Ζανετόπουλο και με βαθμοφό-

ρους 9 και προσκόπους 13.
Σύνολο διοικητών, βαθμοφόρων και προσκόπων και διαχειριστι-

κής υπηρεσίας 34.

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Κάθε μέρα ο διοικητής της κατασκήνωσης όριζε τον αξιωματικό 

και την ενωμοτία υπηρεσίας.
Όταν κάποιος πρόσκοπος ήθελε να απουσιάσει για σοβαρούς 

λόγους, έπρεπε να του χορηγηθεί άδεια απουσίας.
Διδάσκονταν μαθήματα τοπογραφίας και κοινωνικής αγωγής 

από τους: Φραντζίδη, Λοχαγό και Θεοδωρίδη, καθηγητή Πανεπι-
στημίου.

Ακόμη, διδάσκονταν φροντιστηριακά μαθήματα στους αναξετα-
στέους μαθητές και ύμνους0τραγούδα από τον Ηρακλή Αποστολί-
δη.

Συχνά εκκλησιάζονταν στον Ιερό Ναό της Καστανιάς.
Πραγματοποιούσαν ημερήσιες εκδρομές, όπως στο Ξηρολίβαδο 

στις 6-8-1932 για εφαρμογή ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τους κατασκηνωτές επισκέφθηκε στις 4-8-1932 ο Γενικός Ε-

πιθεωρητής του Σώματος Φασσόπουλος Γεώργιος, ενώπιον του 
οποίου παρήλασαν οι κατασκηνωτές πρόσκοποι και έδειξαν σ’ αυ-
τόν τις προσκοπικές τους ικανότητες.

Ο Γενικός Επιθεωρητής τόσο ενθουσιάστηκε από την όλη 
οργάνωση και ζωή των προσκόπων που, ύστερα από εισήγησή 
του, ο Γενικός Έφορος έστειλε στον Γ. Γουδή έγγραφο με το οποίο 
εκφράζει την πλήρη ευαρέσκειά του για την «από πάσης απόψεως 
εξαιρετικής τάξεως, η οποία εκράτει εις την κατασκήνωσίν σας εν 
Καστανιά και της εν αυτή συντελεσθείσης μεθοδικής και ωφελιμο-
τάτης εργασίας σας».



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

Τον Ιανουάριο του 2016, η Dr. Dennie Palmer Wolf, κατέθεσε στο Carnegie Hall 
μια νέα έρευνα με τίτλο «Γιατί η μουσική μετράει». Στην εισαγωγή της αναφέρει: “Από 
το Carnegie Hall, έως το πιο μικρό χωριό της Αϊτής, ο κόσμος ανακαλύπτει όσο ση-
μαντικό είναι να επενδύει κανείς στα μικρά παιδιά και την οικογένεια. Όσο περισσότε-
ρο μαθαίνουμε, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι η ζωντανή μουσική μπορεί να διαδραματί-
σει από την πρώτη στιγμή ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη τους”.

Η έρευνα της Dr. Wolf, αναλύει τους βασικούς λόγους για τους οποίους η πρώιμη 
και συχνή μουσική εκπαίδευση συμβάλλει σε καθοριστικό βαθμό, στις καθημερινές 

αλληλεπιδράσεις, στην υγιή ανάπτυξη και σε ένα επιτυχημένο μέλλον της νέας γενιάς. Εξασφαλίζει την 
ευημερία τους, την ψυχική και σωματική τους υγεία, τα επίπεδα αλφαβητισμού, την απασχολησιμότητα, 
επιδρά στις σχολικές επιδόσεις, όπως μπορεί να βελτιώσει ακόμα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Όσο πε-
ρισσότερο μαθαίνουμε, τόσο πιο σαφές γίνεται, ότι ιδιαίτερα η ζωντανή μουσική, μπορεί να διαδραματίσει 
από την πρώτη στιγμή 
της ύπαρξης μας, ισχυ-
ρό ρόλο στην ανάπτυξη 
μας. Μελέτες έχουν δια-
πιστώσει πως τα βρέφη 
που μετράνε μόλις μια 
μέρα ζωής, αναπνέουν 
διαφορετικά ανάλογα 
με το αν ακούνε Μό-
τσαρτ ή Στραβίνσκι. Η 
μουσική καταπραΰνει 
τον πόνο στα πρόωρα 
μωρά και τα καθιστά ι-
κανά να ακούσουν ένα 
νανούρισμα με ηρεμία, 
σε διπλάσια διάρκεια 
από το αν δεχόταν το 
άκουσμα άλλων παιδι-
κών φωνών, πόσο μάλ-
λον των ενηλίκων.

Η πρώιμη παιδική 
ηλικία (από τη γέννη-
ση έως την ηλικία των 
πέντε ετών) είναι μια 
αξιοσημείωτη περίοδος 
στην ανθρώπινη ανά-
πτυξη. Σε ένα έτος, ο 
εγκέφαλος ενός μωρού 
έχει 70% του μεγέθους 
των ενηλίκων. Σε τρία 
χρόνια, έχει φτάσει το 
85% και έχουν ήδη ο-
λοκληρωθεί όλες οι 
συνδέσεις που του πα-
ρέχουν ανθρώπινη σκέ-
ψη και επικοινωνία. Η 
ζωντανή μουσική και η 
ανθρώπινη αλληλεπί-
δραση που την συνοδεύει, είναι μια από τις πιο έντονες, πολυαισθητηριακές και σωματικά ενέχουσες δρα-
στηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν μαζί μικρά παιδιά και οι φροντιστές τους. Παράγοντας 
μουσική μέσα σε ομάδες, ειδικά αν περιλαμβάνει χτύπους, παλαμάκια, αναπήδηση και χορό, μπορεί να 
υπάρξει αλματώδεις βελτίωση στην ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη . Ακόμη και τα πιο απλά παιχνί-
δια, τα τραγούδια αλλά και τα παιχνίδια βηματισμών, βοηθούν στο συντονισμό του αιθουσαίου συστήμα-
τος. Εάν μεγαλώνοντας τα παιδιά, παίζουν ένα οποιοδήποτε μουσικό όργανο, αυτά τα είδη ανάπτυξης 
συνεχίζονται, δημιουργώντας σημαντικές νευρωνικές συνδέσεις σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, που 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση των 
πολύπλοκων ενεργειών και των αλληλεπι-
δράσεων που οι άνθρωποι χρειάζονται για να 
ευδοκιμήσουν.

Αυτά τα πρώτα χρόνια είναι το ίδιο ση-
μαντικά γιατί τα παιδιά μαθαίνουν πώς να 
εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθή-
ματά τους. Να υπολογίζουν ή να διαβάζουν 
τις εκφράσεις και τα συναισθήματα των αν-
θρώπων με τους οποίους συναναστρέφονται, 
και να κατανοήσουν πως ενεργούν οι γύρω 
τους. Μέσα από τη μουσική, τα παιδιά μπο-
ρούν να εφεύρουν παιχνίδια, τραγούδια και 
ιστορίες που τους βοηθούν να αξιοποιήσουν 
τον ψυχικό τους κόσμο. Οι ερευνητές που 
παρακολούθησαν μαθήματα μουσικής και 
κινητικότητας, έχουν τεκμηριώσει ότι η συμ-
μετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες συ-
σχετίζεται με το θετικό συναίσθημα στα παι-
διά προσχολικής ηλικίας και διευκολύνει την 
ικανότητά τους να ρυθμίζουν και να ελέγχουν 
τις αντιδράσεις τους σε κάθε περίσταση.

Οι άνθρωποι είναι “σχεδιασμένοι”  με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να είναι ευαίσθητοι σε ηχη-
τικά μοτίβα και αυτή η ίδια ευαισθησία είναι 
που επιτρέπει στη μουσική, να προάγει την 
επικοινωνία και την ανάπτυξή τους σε όλο το 
κοινωνικό δίκτυο.

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Η ΑΓΕΛΑΔΙΤΣΑ
 ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ

1. Βόσκησε το κοπάδι 
σου πιο περ’, Αγελαδάρη,

2. μη με τις αγελάδες 
σου σα ζωντανή μαζέψεις

3. την αγελάδα τη μικρή του Μύρωνα το πλάσμα.
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. Βουκόλε, ταν αγέλαν πόρρω νέμε,
 μη το Μύρωνος
2. Βοΐδιον ως έμπνουν βουσί συνεξελάσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής 

Ανακρέων ο Τήιος (από την πόλη Τέω της Λυδίας 
– Μικράς Ασίας, απέναντι από τη Σάμο, 572-485 
π.Χ.) στο επίγραμμα Ε.Α. ΙΧ, 715 εντυπωσιασμένος 
από τη θαυμάσια τέχνη του γλύπτη – χαλκοπλάστη 
Μύρωνα και επαινώντας την με έμμεσο τρόπο, προ-
τρέπει κάποιον αγελαδάρη, που έβοσκε τις αγελάδες 
του στο χώρο όπου ήταν στημένο το χάλκινο άγαλμα 
μιας μικρής (νεαρής) αγελάδας = βοϊδίου – δαμάλας 
= μοσχίδας) που είχε πλαστεί από τον Μύρωνα, να 
απομακρύνει από εκεί την αγέλη των αγελάδων του 
και να πάει να τις βοσκήσει αλλού, για να μην μπερ-
δευτεί, όταν θα φεύγει τ’ απόβραδο, και περνώντας 
σαν ζωντανή τη δαμάλα του Μύρωνα προσπαθήσει 
να την τσιγκλήσει όπως τις άλλες βραδυπορούσες 
αγελάδες του. Τόσο πολύ έμοιαζε με ζωντανή!

Σ’ ένα άλλο επίγραμμα, το Ε.Α. ΙΧ, 716, που απο-
δίδεται επίσης στον Ανακρέοντα, ο ποιητής φέρεται 
να λέει ότι ο Μύρων ψεύδεται ισχυριζόμενος πως «το 
βοΐδιον» έγινε από τα χέρια του, ενώ η αλήθεια είναι 
ότι αυτό δεν χύθηκε σε καλούπι, αλλά ότι τα πολλά 
του χρόνια το έντυσαν με έλασμα χαλκού! Μόνο ο 
χρόνος θα μπορούσε να συναγωνιστεί τον Μύρωνα!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
 ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Στην αγγλική έκδοση της Ελληνικής 
Ανθολογίας υπάρχει ερωτηματικό δίπλα 
στο όνομα του Ανακρέοντα ως ποιητή του 
επιγράμματος ΙΧ, 715.

Αν όμως λάβουμε υπόψη μας ότι ο 
Ανακρέων ήταν ήδη ώριμος άνδρας το 
540 π.Χ. (στα μέσα δηλαδή του 6ου αι. 
π.Χ.) όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
την πατρίδα του και να πάει στα Άβδηρα 
της Θράκης και ότι υπολογίζεται πως πέ-
θανε γύρω στα 485 π.Χ. (αρχές του πέ-
μπτου αιώνα π.Χ.), πέντε περίπου χρόνια 
πριν από την έναρξη της περιόδου ακμής 
του Μύρωνα, η οποία τοποθετείται γύρω 
στα 480 π.Χ., θα πρέπει να δεχτούμε ότι 
ο Μύρων είχε πλάσει τη θαυμάσιας τέχνης 
δαμάλα του λίγα έστω χρόνια πριν από το 
θάνατο του Ανακρέοντα και ότι εκείνος την 
είδε στα γεράματά του και έγραψε τα σχετι-
κά του επιγράμματα. Κατά την ταπεινή μου 
γνώμη, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, 
δεν υπάρχει θέμα πατρότητας, αλλά υπάρ-
χει θέμα αλλαγής του χρόνου έναρξης της 
μεγάλης ακμής του Μύρωνα, που πρέπει 
να σηματοδοτείται από το χρόνο της δημι-
ουργίας της περίφημης δαμάλας του.

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΗΤΑΝ Η ΔΑΜΑΛΑ 
ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ;

Σήμερα, όταν ακούμε το όνομα του αρ-
χαίου γλύπτη Μύρωνα, ο νους μας πάει 
αμέσως στον δισκοβόλο του, του οποίου 
μπρούντζινο αντίγραφο είναι στημένο στην 
περιοχή του «Καλλιμάρμαρου» σταδίου 
των Αθηνών.

Οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά κατόπιν και 
οι Ρωμαίοι κατακτητές είχαν την τύχη να 
απολαμβάνουν τη θέα πολλών αριστουρ-
γημάτων του Μύρωνα, ανάμεσα στα οποία 
συγκαταλεγόταν και «το Βοΐδιον», το οποίο 
ο Ρωμαίος ρήτορας Κικέρων (1ος αι. π.Χ.) 
το είδε στην Πνύκα (αν το είχαν αφήσει 
εκεί θα το βλέπαμε στην τηλεόραση, όταν 
είχε πάει εκεί και ο Γάλλος πρόεδρος Μα-
κρόν…), ενώ ο βυζαντινός ιστορικός Προ-
κόπιος (6ος αι. μ.Χ.) το είδε τοποθετημένο 
μέσα στο ναό της Ειρήνης στη Ρώμη.

Το γεγονός πως με τη δαμάλα του Μύ-
ρωνα ασχολείται και ο Κικέρων (1ος αι. 
π.Χ.) αλλά και ο ιστορικός του Ιουστινιανού 
ο Προκόπιος (6ος αι. μ.Χ.) ένδεκα αιώνες 

μετά από τη δημιουργία της, θα έφτανε, νομίζω, να 
μας πείσει για τη σπουδαιότητά της, αλλά δεν είναι 
μόνον αυτό.

Στην Ελληνική Ανθολογία, στον ένατο τόμο, που 
περιλαμβάνει επιδεικτικά επιγράμματα, υπάρχουν 
τριάντα ένα επιγράμματα αφιερωμένα στη νεαρή 
αγελάδα που έπλασε ο Μύρων στις αρχές κατά πάσα 
πιθανότητα του πέμπτου αιώνα π.Χ.

Από τα τριάντα ένα επιγράμματα, στα οποία το 
πλάσμα του Μύρωνα αναφέρεται ως βους (η βους 
αγελάς = η βους που ανήκει σε αγέλη – η αγελάδα) 
και άλλοτε ως Βοίδιον ή δάμαλις ή μόσχος (λέξεις 
συνώνυμες), τα δέκα τρία είναι ανώνυμα, ενώ τα υ-
πόλοιπα «υπογράφονται» από τους ποιητές Ανακρέ-
οντα (6ος – 5ος αι. π.Χ.) Λεωνίδα Ταραντίνο (3ος αι. 
π.Χ.) Δημήτριο Βιθυνό (2ος αι. π.Χ.;), Διοσκουρίδη 
(2ος αι. π.Χ.), Αντίπατρο Σιδώνιο (6 επιγράμματα) 
(1ος αι. π.Χ.), Φίλιππο Θεσσαλονικέα (2ος αι. μ.Χ.), 
Εύηνο και Μάρκο Αργεντάριο, οι οποίοι ανθολογή-
θηκαν από τον Φίλιππο τον Θεσσαλονικέα και τέλος 
από τον Ιουλιανό από Υπάρχων, Αιγύπτιο, ο οποίος 
ανθολογήθηκε από τον ποιητή Αγαθία (6ος αι. μ.Χ.).

ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ
Πλάσμα αποκαλείται το αντικείμενο που προ-

κύπτει από την επεξεργασία κάποιου υλικού που 
επιδέχεται, πλάσιμο (πηλός, κερί κ.λπ.). Τα μεταλλικά 
αντικείμενα (χάλκινα, ορειχάλκινα, χρυσά, ασημένια, 
σιδερένια κ.λπ.) κατασκευαζόταν, ως γνωστόν, με 
τη χρησιμοποίηση καλουπιών από πηλό (συνήθως), 
τα οποία κατασκεύαζαν (έπλαθαν) οι διάφοροι τε-
χνίτες (πλάστες) μιμούμενοι, προφανώς, τον Πρώτο 
Διδάξαντα, τον Πλάστη του Σύμπαντος Κόσμου (τα 
πλάσματα του Θεού).

Η λέξη πλάσμα με την πάροδο των χρόνων πήρε 
διάφορες σημασίες, που μπορεί κάποιος να τις βρει 
στα διάφορα λεξικά. Οι σημασίες αυτές αναφέρονται 
στην Ιατρική (π.χ. πλάσμα αίματος), στην Τεχνολογί-
α-Πληροφορική (π.χ. οθόνη πλάσματος), στη Φυσι-
κή-Χημεία κ.λπ.

9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ Ε.Α. ΙΧ, 715

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αριθμός πρωτοκόλλου: 5684/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι έχει υποβληθεί στο Δήμο Βέροιας 

Νομού Ημαθίας αίτηση της Αποστόλου Βενετίας του Α-
ποστόλου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Βέροια 
Ημαθίας την 29 Ιουνίου 1965, κατοικεί στη Βέροια, και είναι 
γραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου Βέροιας Νομού Ημα-
θίας, για αλλαγή του επωνύμου της από «Αποστόλου» σε 
«Γκαντά».

Καλούμε καθένα που έχει αντίθετη γνώμη για τη ζητού-
μενη αλλαγή, όπως μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από 
τη δημοσίευση να μας υποβάλει τις αντιρρήσεις του.

Βέροια 21/02/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.
Ο Προϊστάμενος Δημοτ. Κατάστασης

Κυριάκος Δ. Θεοδωρίδης



Πολλά είναι  τα μηνύματα και οι αναρτή-
σεις πρώην παικτών της Βέροιας που 
εκφράζουν την συμπαράσταση τους και 

εύχονται πολύ γρήγορα η ομαδα να επιστρέ-
ψει στην φυσική της θέση. Ο Ισπανός Ιβάν 
Μαλόν που αγωνίστηκε στην Βέροια από το 
2014 έως και τον Ιανουάριο του 2017 έγραψε 
στο ihstagram.» Είμαι περήφανος να λέω οτι 

φόρεσα την φανέλα σου. Ευχα-
ριστώ για όλα. Θα είσαι πάντα 
στην καρδία μου Βέροια. Θα 
επιστρέψεις σύντομα εκεί που 
ανήκεις«.

Από τηνπλευρά του οΝίκοςΚαλτσάς
πουαγωνίστηκεστηνΒέροιααπότο2007
έωςτο2015καιδιετέλεσεκαιαρχηγός έ-
γραψε.»Τα9χρόνιαδενείναιλίγα.»

Το ίδιο και ο νεαρόςΠαναγιώτης Ξό-
μπλιος .»Καλή επιστροφή εκεί που ανή-
κεις..»

ΕπίσηςοΘωμάςΝαζλίδηςπουφόρεσε
τηνφανέλα τηςΒέροιαςαπό το2015έως
τοκαλοκαίριτου2016γράφειταεξής.»Η
επιστροφήσουείναισίγουρηΤιμήμουπου
σε υπηρέτησαως αρχηγός. Τα δύσκολα
είναιγιατουςδυνατούς.Καλήυπομονή.»

CMYKCMYK
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Έπεσαν και τυπικά οι τίτλοι 
τέλους για τη «Βασίλισσα 
του Βορρά». Ένα 24ωρο μετά 

την ενημέρωση της ΠΑΕ Βέροια προς 

τη Football League για την 
απόσυρση της ομάδας από τη 
συνέχεια του Πρωταθλήματος, 
ήρθε και η επίσημη ανακοίνω-
ση από την πλευρά της διοργα-
νώτριας αρχής που βάζει τους 
τίτλους τέλους της παρουσίας 
της «Βασίλισσας του Βορρά» 
στη φετινή Football League.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της
FOOTBALLLEAGUEστηδιαπεριφορά
συνεδρίασή του την 23-02-2018, απέ-
βαλλετηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑαπότοΠρωτά-
θληματηςFOOTBALLLEAGUEαγωνι-
στικήςπεριόδου2017–2018,μετάτην
έγγραφηπαραίτηση τηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ
από το Πρωτάθλημα της FOOTBALL
LEAGUE και σύμφωνα με το άρθρο
24 παρ. 5 του Κανονισμού Ιδιότητας
ΜετεγγραφώνΠοδοσφαιριστών, διότι
υπέπεσε τρεις (3)φορέςσεπαράβαση
πουαφοράποινέςοιοποίες επιβάλλο-
νται λόγω μη καταβολής χρηματικών
αποζημιώσεωναπόοποιαδήποτε αιτία
σεποδοσφαιριστές», αναφέρει σχετικά
ηανακοίνωσητηςFootballLeague.

Ωςεκτούτου,οπρογραμματισμένος
γιατηνΚυριακή (25/02,15:00)αγώνας
τουΑπόλλωναΠόντουμετηΒέροιαμα-
ταιώνεται,όπωςφυσικάκαιόλοιοιυπό-

λοιποιαγώνεςτηςομάδαςτηςΗμαθίας.Παράλληλα,
αποβάλλεται και η ομάδαΚ19 τηςΒέροιας από το
πρωτάθλημαΝέωντηςFootballLeague.

Ο Γιάν-
νης 
Μπα-

στιάνος 
κατέθεσε την 
άποψη του 
για τα όσα 
έγιναν και για 
την αποχώ-
ρηση από το 
Πρωτάθλημα. 
Η «Βασίλισ-
σα» απέθεσε 
το «στέμμα» 
της. Από τις 
πιο «μαύ-
ρες» στιγμές 
στην ιστορία 
της βιώνει 
η Βέροια, η 
οποία κατέβασε... ρολά έπειτα από 
58 ολόκληρα χρόνια! Πώς σχολίασαν 
όμως τις εξελίξεις οι ποδοσφαιριστές; 
Ο Γιάννης Μπαστιάνος πήγε στη 
Βέροια ως δανεικός από τον Αστέρα 
Τρίπολης.

«Για κάποιο λόγο έγιναν όλα.Η αλήθεια είναι
ότι ξέραμεάπαντες ότι κάποιαστιγμή θα γινόταν
αυτό.Είχαμετοσυναίσθημαότιθατελειώσει»,δή-
λωσεεπίλέξηκαιχωρίςπεριστροφέςο20χρονος
επιθετικόςστηνεφημερίδα«Μetrosport»γιανασυ-
νεχίσει.«ΕύχομαιναβρειτονδρόμοτηςηΒέροια
και μακάρι να βοηθήσω ξανά και να φορέσω τη
φανέλατηςομάδας.Δέθηκαμεταπαιδιά.Μιλήσα-
μεμεταξύμας,στεναχωρηθήκαμε, αφούήμασταν
οικογένεια. Για μένα δεν τελειώνει εδώ,πάντως,
διότι έχωσυνέχεια με τονΑστέραΤρίπολης.Θα
δουλέψωπολύπιοσκληρά τώρα»,σημείωσε χα-

ρακτηριστικά.
Μάλιστα, έκανε ήδηστηΘεσσαλονίκη εργομε-

τρικά και τηνΚυριακήθαβρίσκεται στηνΤρίπολη
γιαναενσωματωθείμετουςΑρκάδες.

«Εμείςκαιοπροπονητής»
Τίσυνέβηωστόσομε την ομάδα;Ποια ήταν η

κατάσταση;«Ταπράγματαδενήτανκαθόλουκαλά.
Ήμαστανοιπαίκτεςκαιοπροπονητής.Δενυπήρχε
διοίκηση.Κατ’αρχάςδενμαςείπεκανείςότιηομά-
δαδιαλύθηκε.Απλάεμείς,είχαμεδώσειπροθεσμία
ωςτηνΤετάρτη,ότανφύγαμεμαςείπανότιτελείω-
σεηόληπροσπάθεια.Δενείχαμειατρικόεπιτελείο,
ότι κάναμε το κάναμε από τη δική μαςπλευρά.
Δενείχαμεπαίκτεςστορόστερκαιγενικάδενήταν
ευχάριστη κατάσταση.Τοσημαντικό είναιπάντως
ότι ο απλός κόσμος, από τηνπρώτηστιγμήπου
πάτησα τοπόδιμουστηΒέροιαήτανφιλικός.Με
είχανσανπαιδί τους, μαςβοήθησεπιοπολύαπ’
ότιηίδιαομάδα.Ελπίζωναείναιυγιείςκαινατους
συναντήσω ξανά», δήλωσε στη «Μetrosport» ο
Μπαστιάνος.

Ανακοίνωσετηναποβολή
τηςΒέροιαςηFootballLeague

Γιάννης Μπαστιάνος: «Είχαμε το 
συναίσθημα ότι θα τελειώσει…»

Γ’ Εθνική - 2ος όμιλος
ΕκτόςαγωνίζονταιΤρίκαλακαιΝάουσα

Στην έδρα του ο Φίλιππος Αλεξ.
ΜετηνΝάουσαναπαίζειεκτόςέδραςμετον ισχυρόΗρακλήπουάλλαξεπρόσφατακαιπροπονητή

θαχρειαστείμεγάληπροσπάθειαγιαθετικόαποτέλεσμα,μετάκαιτηντελευταίαγκέλαεντόςέδραςμετον
ουραγόΚαμπανιακό.ΑπότηνάλληοΗρακλήςπουέχασεέδαφοςμετάτηνήτταστονΜακεδονικόδενέχει
περιθώριαγιαάλληαπώλειαβαθμών.ΜάλισταοπρωτοπόροςτηςβαθμολογίαςΆρηςΠαλαιοχωρίουυπο-
δέχεταιστηνέδρατουτονουραγόΚαμπανιακόπουείναιήδηκαταδικασμένος.

ΣταάλλαπαιχνίδιαταΤρίκαλααγωνίζονταιεκτόςέδραςμετονΑλμωπόστηνΑριδαία,ενώοΦίλιππος
ΑλεξάνδρειαςυποδέχεταιτονΑΟΚαρδίας

Ταυπόλοιπαπαιχνίδια
Κιλκισιακός-Εδεσσαικός
Πιερικός-ΑγροτικόςΑστέρας
Λαγκαδάς-Μακεδονικός

Μηνύματα συμπαράστασης
από πρώην παίκτες της Βέροιας

με την ευχή την γρήγορη επιστροφή



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩ-
ΝΩΝτης24.02.2018
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(22η
αγωνιστική)

ΠΑΤΡΙΔΑΣ 15.30
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-
ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΥΛΙ-
ΔΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 15.30
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟ-
ΠΗΣ -ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟ-
ΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ
-ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 15.30 ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ -
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΠΙΤΟΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ15.30ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ -ΤΡΑ-
ΝΤΟΣ

ΑΡΑΧΟΥ15.30ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ-ΠΑ-
ΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ15.30ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ-ΓΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ -ΡΗΓΟ-
ΠΟΥΛΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(13ηαγωνι-
στική)

ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ15.30ΛΕΥΚΑΔΙΑ -ΑΠΟΛΛΩΝΛΥ-
ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΥ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ15.30ΑΣΓιαννακοχωριου -
ΔΟΞΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία: ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Κ.-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ15.30ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ -ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΙΔΗΣ

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ15.30ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ -
ΑΟΣΥΚΙΑΣ

Διαιτησία: ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ -ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ -ΤΟ-
ΤΣΚΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης
25.02.2018

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)-
1οςΟΜΙΛΟΣ(14ηαγωνιστική)

ΣΤΑΥΡΟΥ15.30ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ-
ΟλυμπιακοςΛουτρου

Διαιτησία:ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΜΕΛΙΚΗΣ15.30ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ
-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ
-ΠΙΤΟΣ

ΝΗΣΕΛΙΟΥ15.30ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕ-
ΛΙΟΥ-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ

Διαιτησία: ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣ -ΜΟΣΧΟ-
ΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ15.30ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕ-
ΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΜΑΡΓΑΡΙ-
ΤΗΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ

Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ15.30ΑΡΗΣΠ.ΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙΟΥ-ΑΕΣΧΟΙΝΑ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ -ΤΡΑΝΤΟΣ -ΜΟΥ-
ΣΕΝΙΚΑΣ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)-2οςΟΜΙ-
ΛΟΣ(14ηαγωνιστική)

ΡΑΧΙΑΣ15.30ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΕΛΠΙΔΑΜΟ-
ΝΟΣΠΙΤΩΝ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ-ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ15.30ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ -Α-
ΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαιτησία:ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ -ΜΠΑΚΑΛΗΣ -ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟΥΚ.

ΠΑΤΡΙΔΑΣ15.30ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ -ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΜΠΟ-
ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΝΑΣ15.30ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΡΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ-ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(12η αγωνι-
στική)

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ10.30ΠΟΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ -Ερ-
μηςΤριλοφου

Διαιτησία:ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ-ΠΟΖΙΑ-
ΔΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ10.30ΦιλιπποςΠ.Νερων -ΑΣΤΕ-
ΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

Διαιτησία:ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-ΠΕ-
ΤΡΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ10.30ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΕΚ
Καμποχωρίου

Διαιτησία:ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ-ΤΟΤΣΚΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ10.30ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΕΚΑΨΟ-
ΧΩΡΑΣ

Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΤΡΑΝΤΟΣ -ΣΩΤΗΡΙ-
ΑΔΗΣ

CMYKCMYK
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Κανονικά συνεχί-
ζεται το πρωτά-
θλημα μπάσκετ 

της Γ’ Εθνικής μετά 
την μικρή διακοπή 
λόγο απόκρεως. Ο 
πρωτοπόρος Φίλιπ-
πος υποδέχεται στο 
ΔΑΚ Δ. Βικέλας την 
Κυριακή στις 5 μ.μ την 
ομάδα της Πτολεμαι-
δας, ενώ ο ΑΟΚ Βέροιας θα ταξιδεύσει 
στην Κέρκυρα όπου θα αντιμετωπίσει 
τον Φαίακα.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
3οςΌμιλος
Πρέβεζας17.00ΝικόποληΠρέβεζας-Ζέφυρος02

Καρακώστας-Κοντογιάννης(Μυζίκος)

Κέρκυρας 15.00Φαίακας-Βέροια Παπανικολά-
ου-Ιορδανίδης(Καραλής)

Δ.Βικέλας17.00ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΠΣΠτολε-
μαϊδαΤσούλης-Κουκουλεκίδης(Μελανίδης)

Ν. ΙωνίαςΒόλου17.00ΝίκηΒόλου-ΑΓΣ Ιωαννί-
νωνΑγραφιώτηςΙ.-ΑγραφιώτηςΓρ.(Τσιργούλας)

Μπάρας Τρικάλων 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-ΓΕ
ΑγρινίουΝτόγκας-Χρυσάφης(Γκαρζονίκας)

Γρεβενών17.00ΠρωτέαςΓρ.-ΙωνικόςΙωνίαςΠα-
ζώλης-Λελούδας(Κηπουρίδης)

Τεράστια επιτυχία της Ελένης Λαζαρίδου η οποία κατέκτησε τη δεύτερη 
θέση στο 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  2017  πρώτου επιπέδου (Ε1) που 
διεξήχθηκε στην Ηλιούπολη στις  17-21/2 .

.
Ηαθλήτρια τουΜιχάληΑδαλόγλουπαίζοντας εκπληκτικά για ένα τετραήμερο έφτασεστον τελικό ο

οποίος,μετάαπόένα«κλειστό»παιχνίδι,κρίθηκεστιςλεπτομέρειες.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Οιδιαιτητέςτου3ουομίλου

Τένις
Δεύτερηστο1οΠανελλήνιο

Πρωτάθλημαπρώτουεπιπέδου(Ε1)
ηταλαντούχοςΕλένηΛαζαρίδου

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων 24&25/2/2018



Γράφει ο 
Κωνσταντίνος Μίζας
Επιμελητής  Ανηλίκων Βέροιας                          

 Κοίταξε τα πρόσωπα γύρω του. Μία δυσφορία ένιωσε να 
ξεπηδάει από κάπου μέσα του. Προσπάθησε να εντοπίσει την 
πηγή της. Δεν τα κατάφερε. 

Δεν είχε αντιληφθεί νωρίτερα κάτι συγκεκριμένο. Ισως ει-
πώθηκε κάτι που τον ενόχλησε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Σαν 
ένα δηλητήριο που έδρασε μετά από αρκετή ώρα.

Θέλησε να αποδιώξει αυτή την αίσθηση. Σκέφθηκε να πει 
κάτι. Δίστασε. Καθώς ήταν για αρκετή ώρα έξω από τη συζή-

τηση, η φωνή του ,αδύναμη, θα τον πρόδιδε. Θα κουβαλούσε μία χροιά δυσαρέσκειας 
το δίχως άλλο. Δοκίμασε να πιαστεί από κάτι. Μία ανάμνηση που θα λειτουργούσε σαν 
στήριγμα.

Ισως να έφταιγε που ήταν αλλεργικός στο προφανές. Αμέσως εξατμιζόταν το ενδι-
αφέρον του,κι άρχιζε η απόσυρσή του. Θα περίμενε μια κουβέντα που θα δοκίμαζε να 
λοξοδρομήσει,έστω και αδέξια,και σε άλλα μονοπάτια.

Καθώς είχε εδώ και ώρα την ίδια έκφραση,ένιωσε το πρόσωπό του να σφίγγεται. 
Προσπάθησε βάζοντας κρασί στο ποτήρι του,να προκαλέσει μία εσωτερική μετατόπιση. 
Προς στιγμή πέτυχε να απομακρυνθούν οι σκέψεις του,και κάνοντας μία άσχετη παρα-
τήρηση,προσποιήθηκε κάποια μορφή συμμετοχής.

Η δυσφορία σε λίγο επανήλθε από την πικρή συνειδητοποίηση μιάς παθητικότητας 
που είχε επιβιώσει από τα μαθητικά χρόνια,παρότι νόμιζε ότι την είχε αφήσει πίσω του.

Περίμενε. Τί? Δεν ήξερε. Ενα μαγικό χέρι να τον πάρει και να τον μεταφέρει αλλού,-
δίχως να χρειαστεί να επικαλεστεί έναν λόγο για την αποχώρησή του, που δεν θα ήταν 
και πειστικός.

Το πρόβλημα ήταν η δική του αμφίθυμη στάση. Ούτε εντός ούτε εκτός,αλλά ανάμε-
σα.

Διεύρυνση. Ισως αυτό να χρειαζόταν. Να καταφέρει να τεντώσει την σκέψη του μέχρι 
να ακουμπήσει στα τοιχώματα της ύπαρξης. Σαν να πετάς μια πέτρα σε ένα σκοτεινό 
πηγάδι και περιμένεις να ακούσεις τον θόρυβο. Τότε ίσως να μπορούσε να καταλάβει.

Εκλεισε τα μάτια. Εικόνες ανάκατες στροβιλίστηκαν μέσα του. Ενιωθε εξαντλημένος. 
Οταν άνοιξε επιτέλους τα μάτια, η παρέα δεν βρισκόταν εκεί. Πλήρωσε και βγήκε από 
το καφέ. Εξω είχε σκοτεινιάσει. Μιά πυκνή ομίχλη είχε σκεπάσει τα πάντα. Δίστασε για 
λίγο,αλλά στο τέλος προχώρησε και βυθίστηκε μέσα της.
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ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ
« Θρησκεία είναι η ευσεβής λατρεία του Θεού» (Κικέρων)

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

  Την Α’ Κυριακή των 
νηστειών η εκκλησία κάθε 
χρόνο τιμά τις εικόνες και 
πανηγυρίζει τον θρίαμβο 
που κατήγαγε η πίστη 
των ορθοδόξων χριστια-

νών στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
εναντίον  των αυτοκρατορικών διαταγμάτων που 
καταργούσαν τη λατρεία και την προσκύνηση των 
εικόνων. Στην ιστορία αναφέρεται ως το γεγονός 
με την ονομασία «Εικονομαχία.» Είναι το  ζήτημα 
το οποίο εξελίχθηκε  με σκληρή αντιπαλότητα σε 
δυο φάσεις. Η πρώτη ξεκίνησε το 726 και τερ-
ματίστηκε με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο το 787 
κα ιη δεύτερη άρχισε το 815 και έληξε  με την  
τοπική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 842 η 
οποία και επανέφερε τις εικόνες στις εκκλησίες. 
Πρωταγωνιστές ήσαν οι αυτοκράτορες που είχαν 
να αντιμετωπίσουν τη σθεναρή αντίδραση των 
Μοναχών από τα Μοναστήρια με την πρώτη θέση 
που κατείχε ο Ιωάννης Δαμασκηνός.

Η επανάληψη  στις εκκλησίες του ιστορικού  
αυτού θριάμβου μέχρι σήμερα έδωσε την προσω-
νυμία στην Α’ Κυριακή των νηστειών της Σαρακο-
στής του Πάσχα ως «Κυριακή της Ορθοδοξίας». 

    Όλα ξεκίνησαν από τον Αυτοκράτορα Λέοντα 
3ο τον επονομαζόμενο Ίσαυρο.1 Μετά τη στρατι-
ωτική του επιτυχία να σώσει την Κωνσταντινού-
πολη από την επικίνδυνη επιδρομή και  πολιορκία 
υπό των Αράβων αποφάσισε να επιφέρει ορισμέ-
νες μεταρρυθμίσεις στην Αυτοκρατορία. Ξεκίνησε 
από τη θρησκευτική μεταρρύθμιση. Αφορμή του 
έδωσε η επίσκεψή του στα ανατολικά σύνορα 
της χώρας. Εκεί πρόσεξε ότι κάποιοι χριστιανοί 
χρησιμοποιούσαν ξύσματα από τις εικόνες για τις 
θεραπευτικές τους ανάγκες.2. 

   Βέβαια ο ίδιος είχε επηρεαστεί από την ανει-
κονική αντίληψη που επικρατούσε στην περιοχή 
της Συρίας. Άλλοι παράγοντες που οδήγησαν 
στην εικονομαχία ήταν οι δεισιδαιμονίες και οι 
υπερβολές στην προσκύνηση των εικόνων. Στην 
πραγματικότητα η αντίδραση προήλθε από τους 
μοναχούς οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να δια-
δηλώσουν τη δυσαρέσκεια τους προς τους Αυτο-
κράτορες  υπερασπιζόμενοι τα φεουδαρχικά τους 
δικαιώματα.  

  Με διάταγμα  που εξέδωσε το 726 με την 
επωνυμία  «Εκλογή» ο Λέων ο Γ’ ο Ίσαυρος  
ρύθμιζε διάφορα θέματα και μεταξύ αυτών  την 
απομάκρυνση των εικόνων από τις εκκλησίες. 
Αυτό προκάλεσε αναταράξεις και αντιπαραθέσεις 
στη θρησκευόμενη βαθιά κοινωνία που οδήγησε 
σε επικίνδυνο βαθμό τη συνοχή της κοινωνίας 
μέχρι που το θέμα λύθηκε με την Ζ΄ Οικουμενική 
Σύνοδο του787. Αποκατέστησε τη λατρεία των 
εικόνων και την επαναφορά τους στις εκκλησίες. 
Ταυτόχρονα καταδίκασε και κάθε υπερβολή. Έτσι 
οι εικόνες επανήλθαν στις εκκλησίες όταν Αυτο-
κράτειρα ήταν η Ειρήνη η Αθηναία . 

Η βυζαντινή Αυτοκρατορία από τον 8ο και τον 
9ο αιώνα μ. Χ.  για πολλά χρόνια (717-842)  τα-
λανίστηκε η από τη Εικονομαχία με δυσάρεστες 
συνέπειες την εποχή που είχε να αντιμετωπίσει 
τον Αραβικό κίνδυνο από τα ανατολικά της Αυτο-
κρατορίας  που ήταν συνεχής.

Δυστυχώς λίγα χρόνια αργότερα το θέμα πάλι 
προέκυψε με τον Λέοντα Ε’ νικητή του ηγεμόνα 
των Βουλγάρων Κρούμου και των Αράβων με 
ηπιότερη μορφή ως υποστηρικτή όμως της Εικο-
νομαχίας.

 Οι αυλικές αντιθέσεις και ραδιουργίες κατέλη-

ξαν στη δολοφονία του.  Με το θάνατό του έληξε 
και η δυναστεία των Ισαύρων για να τη διαδεχθεί 
η δυναστεία του Αμορίου με τον Μιχαήλ Β’ Τραυ-
λό.820-829.  Στο διάστημα αυτό της Αυτοκρατο-
ρίας του καταλήφθηκε η Κρήτη από τους Άραβες 
και ξεκίνησε εκστρατεία από τους ίδιους για την 
κατάληψη της Σικελίας. Μετά το θάνατό του ον 
διαδέχεται ο γιος του Θεόφιλος το 829. 3

Η εικονομαχία διέρχεται την  πιο σκληρή φάση 
ακόμα και με την καταστροφή ιστορικών και πο-
λύτιμων εικόνων μέχρι το 842.  Στον πόλεμο κατά 
των Αράβων που συνεχίζεται τα αυτοκρατορικά 
στρατεύματα προήλασαν μέσα στην Αραβία και 
κατέστρεψαν την πατρίδα του Χαλίφη (Αρπ-Α-
σλάν) παρά τις απειλές του. Ο πόλεμος συνε-
χίστηκε με την προέλασε των Αραβικών στρα-
τευμάτων και τώρα οι Άραβες εξόντωσαν τους 
κατοίκους και κατάστρεψαν την ιδιαίτερη πατρίδα 
του Θεοφίλου, το Αμόριο τόπο καταγωγής της 
Δυναστείας του Αμορίου. Η δυσαρέσκεια του λαού 
οδήγησε σε κατάθλιψη τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο 
ο οποίος τελικά πέθανε. Μετά το θάνατό του η 
σύζυγός του Θεοδώρα  που τον διαδέχθηκε στο 
θρόνο στη ριζόμενη στον αδελφό της στρατηγό 
Βάρδα με Τοπική Σύνοδο του 842 επανέφερε τις 
εικόνες στις εκκλησίες. Ήταν Μάρτιος και ορίστηκε 
στην Α’ Κυριακή των Νηστειών να γίνουν οι λει-
τουργίες παρουσία των εικόνων. Το πλήθος των 
πιστών δεν γνώριζε τίποτε. Όταν οι χριστιανοί 
αντίκρισαν τις εικόνες στην Αγία Σοφία ενθουσιά-
στηκαν .Στο τέλος της Λειτουργίας από τον θρη-
σκευτικό ενθουσιασμό τους  άρπαξαν στα χέρια 
τους τις εικόνες και βγήκαν έξω από την εκκλησία  
και επισείοντάς τες δόξαζαν το θεό για τη νίκη 
τους. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι  σήμερα την 
Κυριακή στις εκκλησίες στη μνήμη του γεγονότος 
αυτού.

  Η χριστιανική εκκλησία συνέδεσε την Α’ Κυ-
ριακή  την απόκρουση του εξ ανατολών χριστια-
νικού κινδύνου και τη Β’ Κυριακή το εκ δυσμών 
κινδύνου με την πολεμική του φιλοσόφου και 
θεολόγου  Βαρλαάμ εναντίων των ησυχαστών 
μοναχών του Αγίου όρους. Η Σύνοδος του 1381 
αποδοκίμασε τις θέσεις και θεωρίες του Βαρλαάμ. 
4. Υπερασπιστής ων μοναχών ήταν ο Γρηγόριος 
Παλαμάς προς τιμή του οποίου είναι αφιερωμένος 
ο Ναός της Ιερά Μητρόπολης της Θεσσαλονίκης.

1.Ισαυρία: Ονομαζόταν την εποχή εκείνη η πε-
ριοχή της Μ. Α. στις βόρειες υπώρειες του όρους 
Ταύρο.  Ο καθηγητής Δ. Ζκιθυνός ( Βυζαντινή Ι-
στορία-σελ.160) υποστηρίζει ότι ο Λέων Γ’ και όλη 
η δυναστεία καταγόταν από την πόλη Γερμανίκεια 
της Βόρειας Συρίας. 

2. «Τα χρώματα των εικόνων χρησιμοποιούσαν 
ως φάρμακα. Χρυσ. Παπαδόπουλος Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών .»

3.Τ βυζαντινό κράτος. Του Ιωάννη Καραγιαννό-
πουλου  σελ.111-112

4. Ο Βαρλαάμ ήταν ελληνικής καταγωγής από 
οικογένειες της Καλαυρίας της Ν. Ιταλίας

 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και 

ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Κα-
μάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με 
θέμα: «Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Ο πρόμα-
χος της Ορθοδοξίας». Ομιλητής: ο κ. Αβραάμ 
Κοκκάλης, Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. Σας καλού-
με να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

Μία selfie σε ένα καφέ

«30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ 
από τον Bach στους ABBA»

Συναυλία της Μικτής 
Χορωδίας Θεσσαλονίκης 

στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
Το Κέντρο Πολιτι-

σμού Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας 
και η Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας  δι-
οργανώνουν συναυ-
λία με τίτλο: «30 ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ 
από τον Bach στους 
ABBA» με την Μικτή 
Χορωδία Θεσσαλονί-
κης το   Σάββατο  24  
Φεβρουάριου 2018 
στις 8.00μ.μ.  στον 
χώρο Τεχνών Βέροιας 
, με ελεύθερη είσοδο 
για το κοινό. 

Η εκδήλωση γίνε-
ται με τη στήριξη της 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.

Συντελεστές
Μουσική διδασκα-

λία – Διεύθυνση | Μαί-
ρη Κωνσταντινίδου 

Σκηνοθεσία – Ει-
καστικά | Αθανάσιος 
Κολαλάς 

Electone | Πανα-
γιώτης Κουντούρης 

Πιάνο | Βαλέρια Χαριτίδου 
Μουσικοί συνεργάτες | Kostica Colaku, Αλέξανδρος Πουρλουκάκης 
Χορογραφίες | Κωνσαντίνα Χουλιάρα 
Video | Άλκης Βασίλογλου 



Βλέπω τις 
ειδήσεις των 
9.0μ.μ. στην 
ΕΤ1. Ακούω 
τον παρουσια-
στή των ειδή-

σεων να λέει κάτι για την Αϊτή, την 
όμορφη αλλά και τόσο απαξιωμένη 
αυτή χώρα του Δυτικού Ατλαντικού. 
Έρχονται στο μυαλό μου οι σεισμοί 
που την συντάραξαν πριν καμιά δε-
καριά χρόνια. Και έπειτα η χολέρα… 
Θυμάμαι τους ανθρώπους να ποδο-
πατιούνται για όση από τη βοήθεια 
σε τροφές έστειλε η «πολιτισμένη» 
ανθρωπότητα και μόλις φύγαν οι κά-
μερες μείναν οι φτωχάνθρωποι εκεί 
με (όλο) τον πόνο τους.

Ανοίγω με το τηλεκοντρόλ την έ-
νταση της τηλεόρασης να ακούσω 
τα νέα μαντάτα για την Αϊτή. Λέει για 
μια πολυεθνική εταιρία που πήγε να 
βοηθήσει (;) τη χώρα της Αϊτής, αλλά 
εκτός της βοήθειας (;) διακρίνονταν 
και για άλλα πράγματα. Τα γραφεία 
της εταιρίας (τα δείχνει η τηλεόρα-
ση) τα είχαν μετατρέψει σε «Σόδομα» 
οι κύριοι της εταιρίας. Γίναν βιαστές 
μικρών κοριτσιών και τώρα ξεσηκώ-
θηκε ένας κουρνιαχτός ενάντια σ’  αυ-
τήν την εταιρία…  

Η Αϊτή ήταν πάντα στην καρδιά 

μου και όταν μαθαίνω  άσχημα νέα 
της, με στεναχωρούν. Νομίζω ότι όλοι 
οι συμπατριώτες μου Έλληνες θα 
νιώθουν την ίδια συμπάθεια με μένα, 
όταν μάθουν γιατί συμπάσχω με τα 
βάσανα αυτού του λαού. 

Όταν το  1821, προς τα τέλη του 
χρόνου, η Ελληνική Επιτροπή Πα-
ρισιού που αποτελούνταν από τους 
Κλωνάρη, Βογορίδη, Πίκολο, Πολυ-
χρονιάδη και πρόεδρό της είχε τον 
Αδαμάντιο Κοραή έστειλε μια έκκλη-
ση προς τον μιγά πρόεδρο της Αϊτής 
Μπόγερ, τότε εκείνος έδωσε τούτη ε-
δώ την πραγματικά συγκινητική στην 
απλότητά της απόκριση: 

«Πριν δεχτούμε την επιστολή σας 
στις 20 Αυγούστου του 1821, έφτασε 
ήδη εδώ η είδηση της επανάστασής 
σας και των συμπολιτών σας κατά 
του δεσποτισμού που κράτησε τρεις 
ΑΙΩΝΕΣ. Με μεγάλο ενθουσιασμό 
μάθαμε ότι η ΕΛΛΑΣ άδραξε τα όπλα 
να αποκτήσει την ελευθερία της και 
να λάβει θέση μεταξύ των εθνών την 
οποία πριν κατείχε. 

Μια τόσο ωραία και τόσο νόμιμη 
υπόθεση και προπάντων οι πρώτες 
επιτυχίες δεν αφήνουν αδιάφορους 
του Αϊτινούς οι οποίοι όπως και οι 
Έλληνες για πολύ καιρό σκύβαν το 
κεφάλι στον επονείδιστο Ισπανικό 

ζυγό.    
Παρακαλούμε τον 

ουρανό να υπερασπι-
στεί τους απογόνους 
του Λεωνίδα. Σκεφτή-
καμε να βοηθήσουμε, 
αλλά όχι με στρατεύ-
ματα και πολεμοφόδια, 
γιατί είμαστε μακριά. 
Θα βοηθήσουμε όμως 
χρηματικά προς τιμή 
των τέκνων της Ελλά-
δας, όσο δυνηθώμεν.» 
Και απευθυνόμενος 
προς την επιτροπή με 
επικεφαλής τον Κο-
ραή τονίζει: «Πολίται 
να δώσετε στους συ-
μπατριώτες σας τις 
θερμότερες ευχές του 
Αϊτινού λαού. Οι επό-
μενες Ελληνικές γενιές 
θα σας βλέπουν όπως 
εμείς τώρα βλέπου-
με της ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΤΡΟΠΑΙΑ και να δημι-
ουργήσουν νέους Μα-
ραθώνες, υπό τη δι-
εύθυνση νέων ηγετών 
όπως ο Μιλτιάδης.»

15 Γενάρη 1822
Ο Πρόεδρος Μπό-

γερ
Έτσι αυτός ο Αϊτι-

νός πρόεδρος πέρα-
σε στην ιστορία σαν 
ο πρώτος ηγέτης της 
πρώτης χώρας που α-
ναγνώρισε τη χιλιοδο-
ξασμένη Επανάσταση 
του 1821, που ανα-
γνώρισε την Ελλάδα. 
Πώς, λοιπόν, να μην 
πονάς με τα βάσανα 
αυτού του λαού; 
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Φίλοι μου, καλή σας ημέ-
ρα, 

ώρες πριν ξεκινήσω το 
σημερινό περίπατο, είχα την 
ευτυχία, να συνομιλώ με το 
μεγάλο Βελεντζάκι, για πανε-
πιστήμια στο εξωτερικό και 
από τη σχετική αλληλογρα-
φία, να παρατηρώ τον τρόπο 

«δράσης»,  στον άλλο κόσμο, (όχι στον Άδη!). 
Το μυστικό της επιτυχίας τους, είναι τέσσερις λε-

ξούλες: «αρκεί η κοινή λογική».
Και ενώ με το τέλος της συζήτησης, είχα μία ευ-

φορία (όχι εφορία και πρόστιμα!), ότι κάποια στιγμή 
και η πατρίδα μου, θα βαδίσει τον δρόμο της λογικής, 
ξαφνικά μιζέρια, κατάθλιψη και οργή και μία απλή 
διαπίστωση, ότι η διοίκηση της χώρας ασκείται από 
διάφορους τύπους, που εάν εξαιρέσεις το γλυκύτατο 
σακίδιο στον ώμο, είναι, απλά επικίνδυνοι!

Αρχικά διάβασα, τη δήλωση του στρατηγικού συμ-
βούλου Κουτσονίκα, ο οποίος αναφερόμενος στην 
αξιωματική αντιπολίτευση, τη συναίνεση της οποίας 
ζητάνε, τη χαρακτήρισε μαφία, ψεύτες, καταχραστές, 
εκβιαστές, διαπλεκόμενοι και υποδύονται ως υποκρι-
τές τους χριστιανούς πολιτικούς που μπαίνουν στην 
‘Σαρακοστή’… με πίστη να κοροϊδεύουν τον κόσμο 
και να εισπράττουν τις μίζες τους, όπως έκαναν τόσα 
χρόνια.

Ξεχνά βέβαια ο μέγιστος των συμβούλων, και 
υποψήφιος σωτήρας του Έθνους, την επίσκεψη του 
πρωθυπουργού μας, στο Άγιο Όρος, ως «καλός χρι-
στιανός». 

Δεν έγινε Σαρακοστή, για αυτό δεν είχε ίχνος υπο-
κρισίας!

Και ενώ απέφυγα το πρώτο εγκεφαλικό, ξαφνικά 
από την κουρτίνα τρία, πετάχτηκε ως σατανικό ζόνγκ, 
το έστειλε μάλλον η κυρά Τασία, η δήλωση-ανακοί-
νωση του πρωθυπουργικού γραφείου, ένα άρθρο ε-
ποχής εμφυλίου και μεγαλειώδες κείμενο υποκρισίας.

Και για να μιλήσω με την κυβερνητική γλώσσα, 
πρόκειται για την μεγαλύτερη ανακοίνωση υποκρισί-
ας, της μεταπολίτευσης!

Μεταξύ άλλων:»… έφτανε η απόφαση μιας επι-
τροπής ασφαλείας, στην οποία συμμετείχαν ο κύριος 
νομάρχης, ο κύριος αστυνόμος, και ο κύριος εισαγ-
γελέας, και άντε να καθαρίσει ο κατηγορούμενος με 
τη Γυάρο, τον Άι Στράτη, ή τη Μακρόνησο. Τούτων 
δοθέντων μπορείς να πεις ότι είμαστε η παράταξη 
των κατηγορουμένων. Άλλοι έλειωναν παντελόνια 
στο Χάρβαρντ, κι εμείς τα λειώναμε σε εδώλια δικα-
στηρίων, …Ελάτε τώρα στη θέση των άλλων. Των 
απέναντι. Των νομιμοφρόνων. Της ελίτ που ανέδειξε 
αστυνόμους, ασφαλίτες, εισαγγελείς, υπουργούς, 
πρωθυπουργούς, στυλοβάτες του καθεστώτος, απη-
νείς διώκτες κάθε ανατρεπτικού στοιχείου –κόκκινου, 
ροζ, ακόμα και κίτρινου. Της ελίτ που μας μπαγλάρω-
νε, μας δίκαζε, μας καταδίκαζε, μας επιφύλασσε κάθε 
είδους αστυνομικές και δικαστικές περιποιήσεις, …».

Και βέβαια πριν από αυτή την ανακοίνωση, υ-
πήρξε άλλη δήλωση, μεγαλείο δημοκρατίας και όχι 
φασισμού!

« … να πάνε να αποδείξουν ότι είναι αθώοι»!
Λοιπόν κύριοι για να τελειώνουμε, μία 

και καλή. 
Μιλήστε ανοιχτά. Τι θέλετε. 
Να πάμε σε νέο εμφύλιο, να νικήσετε 

και να πούμε ότι το σκορ έγινε ένα-ένα, 
ισοπαλία!

Αρκετά πια με τη βλακεία, με την ηλιθι-
ότητα, με την παράνοια, με την …

Και αφού θέλετε, να μιλήσουμε με τους 
δικούς σας όρους, ας το πράξουμε.

Τη σχέση μπορεί να έχει η αριστερά 
από τα λίντλ, η αριστερά της υποτέλειας, 
η αριστερά της κονόμας, η αριστερά της 
δεξιάς τσέπης, η αριστερά των μεγαλοκα-
ταθετών, των παχουλών (σαν και εμένα!) 
μισθών, η αριστερά των κυβερνητικών 

απολαβών, η αριστερά του κομματικού στρατού, τι 
σχέση μπορεί να έχετε εσείς, με αυτούς που στηθή-
κανε στα συρματοπλέγματα.

Τη σχέση μπορεί να έχουν οι εξαργυρωτές της 
αριστεροσύνης, με αυτούς που βασανιστήκανε, που 
φυλακιστήκανε, που εκτελεστήκανε.

Είναι δυνατόν αχρείοι, να ισοπεδώνετε τους αγώ-
νες απλών ανθρώπων, με το κόμμα του ΝεοΠασόκ.

Δηλαδή, αθεόφοβοι, επειδή κάποιος κύριος, φορά 
κόκκινο μαντηλάκι στο πέτο, έγινε Μπελογιάννης, Η-
λιού, Ανδρέας Λεντάκης, …;

Τι σχέση μπορεί να έχετε εσείς, με αυτούς που 
εξοντώθηκαν για μία ιδέα, για ένα πιστεύω. 

Ποια είναι η δική σας συνέπεια, με αυτά που είπα-
τε. Το τρίτο μνημόνιο μήπως!

Και δεν μου λέτε, ποια είναι η δική σας ανάληψη 
ευθύνης, η διχόνοια που πάτε να επαναφέρετε στο 
λαό, μήπως και καταφέρετε και μείνετε στις χρυσές 
καρέκλες σας!

Όσο για το Χάρβαρντ και τα λοιπά, «ψάξτε» στους 
δικούς σας με τα αμερικάνικα κολλέγια και τα ιδιωτικά 
σχολεία.

Και επειδή επιθυμείτε να γυρίσουμε πίσω, κανένα 
πρόβλημα, αλλά θα πάμε αρκετά πίσω.

Λοιπόν μία φορά και ένα καιρό, στη φίλη χώρα τη 
Γαλλία, ένας τρανταπεντάρης, μέτριος δικηγόρος, με 
μη ισχυρή παρουσία στην έναρξη της επανάστασης, 
ο Ροβεσπιέρος, κατάφερε να ελέγξει απόλυτα την 
κυβέρνηση της επανάστασης και για να «επαναφέ-
ρει» τη δημοκρατία, αποφάσισε την κατάργηση των 
υπουργών και την αντικατάστασή τους από εκτελε-
στικές επιτροπές και την Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας 
(και τότε για σωτηρία μιλούσανε!).

Αυτή η επιτροπή για να επιβάλλει την σωτηρία, 
αποφάσισε και εφήρμοσε την πολιτική του «Μεγάλου 
Τρόμου», με τον νόμο «περί υπόπτων».

Αυτός ο νόμος καταργούσε κάθε ανακριτική διαδι-
κασία και αφαιρούσε από τον κατηγορούμενο τη συν-
δρομή δικηγόρου. Το «δικαστήριο» είχε την επιλογή: 
ή αθώωση ή θάνατος.

Με λίγα λόγια κατηγορούσανε όποιον θέλανε, ως 
εχθρό της επανάστασης και τον στέλνανε στην γκι-
λοτίνα!

Και επειδή η Δύση πέρασε από τέτοιες καταστά-
σεις, καθιερώθηκε η αρχή: «αθώος μέχρι αποδείξεως 
του εναντίου»!

Εσείς δηλαδή, θα αποδείξετε ότι είναι ένοχοι και 
όχι αυτοί ότι είναι αθώοι.

Ένοχος κύριοι, και όχι ανέλαβα ή δεν ανέλαβα την 
πολιτική ευθύνη. 

Και αφού Αλέξη, ανέφερες στη Βουλή για το σκάν-
δαλο Βατοπεδίου, να σου θυμίσω, ότι η υπόθεση έ-
κλεισε, δεν υπήρξε κανένας ένοχος, οπότε σκάνδαλο 
δεν υπήρξε και στα πλαίσια της πολιτικής ηθικής θα 
έπρεπε να ζητήσεις συγνώμη, διότι πάλι εσύ ήσουν 
που μιλούσες στο Ελληνικό κοινοβούλιο για το μεγα-
λύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, κουνούσες το 
δάκτυλο και αναφερόσουν και σε ονόματα.

Αλέξη, αλήθεια με το Σκοπιανό τι γίνετε, τι χαμπά-
ρια, πότε θα ενημερώσεις, το λαό που λατρεύεις!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Γράφει ο Τάσος Σεβαστιάδης

Απλά επικίνδυνοι!ΑΪΤΗ

26 Φεβρουαρίου στην «Ελιά»
«Πολιτικές 

εξελίξεις και η 
θέση του ΚΚΕ»

Η Τομεακή Επιτροπή Ημαθίας του ΚΚΕ θα 
διοργανώσει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, 
στις 6:30μμ στο πολυχώρο Ελιά, πολιτική εκ-
δήλωση με θέμα «Πολιτικές εξελίξεις και η θέση 
του ΚΚΕ».

Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Σωτήρης 
Ζαριανόπουλος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  
Φίλων της Μουσικής Ν. Ημαθίας

Ο Σύλλογος  Φίλων της Μουσικής Ν. Ημαθίας ανακοι-
νώνει ότι την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30 μ. 
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της Παναγίας 
Ναούσης, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για αρ-
χαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικής 
επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα 
στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό26-02-2018 μέχρι4-3-
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

Φέτος, η 29η Απριλίου δεν είναι 
μια απλή Κυριακή! Είναι μια 
ημέρα αφιερωμένη στην αγάπη 

για τον εθελοντισμό και το περιβάλλον. 
Με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή 
που περιμένεις” εθελοντές από όλα τα 
μήκη και πλάτη της Ελλάδας  θα συντο-
νιστούν στο Let’s do it Greece 2018, τη 
Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική 
Δράσης της χώρας. 

Εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργα-

νώσεις,σύλλογοι,δήμοι,
περιφέρειες,  φορείς και
πολίτες συντονίζονται
για να φροντίσουν και
να ομορφύνουν πλατεί-
ες,πάρκα,γειτονιές,πο-
τάμια, παραλίες, λίμνες,
βυθούς, βουνά, δάση,
ενώ μαθητές θα περι-
ποιηθούν το χώρο των
σχολείων τους μέσα α-
πόμίαεβδομάδαγεμάτη
Εθελοντισμό, με κορύ-
φωση τηνΚυριακή 29
Απριλίου!

Πρόκειται για μία
προσπάθεια η οποία
ξεκίνησε από νέαπαι-
διά, μαθητές περιβαλ-
λοντικής ομάδας σχο-
λείου, που αγάπησαν
τον εθελοντισμό μέσα
απότοσχολείοκαιτόλ-
μησαν να κυνηγήσουν
το όνειρό τους.Φέτος,
τοόνειρότουςναενώ-
σουν όλη την Ελλάδα
γίνεται πραγματικότη-
τα για έβδομη συνεχή
χρονιά και πλέον έχει
πάρει μεγάλες διαστά-
σεις!

Μετά την περσινή
επιτυχία με τη συμμε-
τοχή του1%τουελλη-
νικού πληθυσμού, ο
φετινός στόχος είναι η
συμμετοχή να ξεπερά-
σειτους150.000εθελοντέςμεπάνωαπό2.000
δράσειςσε ολόκληρη τη χώρα!Ηφετινή θεμα-
τική είναι “Εθελοντισμός καιΝεολαία”, με τους
μαθητές,τουςφοιτητέςκαιτουςνέουςτηςχώρας
μαςσεπρωταγωνιστικόρόλο.

Το ταξίδι ξεκινάει με ένα κλικ στο www.

letsdoitgreece.org όπου μπορείς να δηλώσεις
συμμετοχή και, στις 29Απριλίου, να οργανώσεις
τηδικήσουδράσηήναλάβειςμέροςσεμίαορ-
γανωμένηδράσηπουθαγίνειστηνπεριοχήσου.

Νιώσε τονπαλμό της εθελοντικής οικογένειας
τουLet’sdoitGreeceμεμίαματιάστοβίντεοτης
δράσηςκαιγίνεηαλλαγήπουπεριμένεις!

Κυριακή29Απριλίου,όληηΕλλάδασερυθμούς
Εθελοντισμού!

Φαρμακεία
Σάββατο 24-2-2018

08:00-14:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟ-
ΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

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

08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-
ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

14:30-20:30ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙ-
ΩΝ3123310-26914

19:00-01:00+διαν.ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Κυριακή 25-2-2018
08:00-14:30ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ

15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931
14:30-20:30ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

19:00-01:00+διαν.ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)
23310-65770

Δευτέρα 26-2-2018
14:30-20:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

14:30-20:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1)Δια-
μέρισμα 26 τ.,μ. στον 3ο
όροφοευήλιοκαιευάερο,
σεπολύ καλή κατάσταση
πλησίον τηςπλατείαςΩ-
ρολογίου. 2) Οικόπεδο

1.100τ.μ.σταΠαλατίτσια.
Από τον ιδιοκτήτη.Μεσί-
τες αποκλείονται. Τηλ.:
6937226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στο κέντρο της Βέ-
ροιας(Κεντρική5-δίπλα
στο Επιμελητήριο), με

πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη
θέρμανση και θέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι
10 στρέμματα με δέντρα
(ροδακιν ιές)  στον 5ο
χρόνο, στηνπεριοχή της
Μέσης, 500 μέτρα από
το χωριό. Τηλ. επικοινω-
νίας:6971629160.

ΠΩΛΕΙΤΑΙγωνιακόοικό-
πεδοστοΆνωΜακροχώρι,
700 τ.μ.,με2κατοικίες60
τ.μ.και75 τ.μ.ηκάθεμία,
ενοικιαζόμενες και οι δύο,

στη μία υπάρχουν φωτο-
βολταϊκά,μεεισόδημα7.000
ευρώτοχρόνο.Τηλ.:6976
555452.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
510τ.μ.,στοΔιαβατό.Τι-
μήσυζητήσιμηχωρίςμε-
σίτες.Τηλ.:6980357675.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέ-
ντρο, πωλείται οικόπε-
δο, σε κεντρικό δρόμο,

απεριόριστη θέα, 320
τ.μ. Τηλ.: 6947 263810
κ.Μαρία.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  α γ ρό ς
με ροδάκινα και πομώ-
να στην άσφαλτο 7.500
τ .μ . ,  κοντά  στην .Αγ .
Μαρίνα και Αγ. Γεώρ-
γιο. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΣΤΕΡ8Βέροια,ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,
επιπλωμένη. Εχει κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματιστικό,
T.V., ψυγείο, ηλ. κουζινάκι
(φούρνο-εστίες), εγκατάστα-
ση internet κ.λπ.Πληρ. τηλ.:

2331024939,6973015833.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκέντρο,Α-

στικά, γκαρσονιέρα3ουορό-
φου, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,ανακαινισμένη,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,αιρκο-
ντίσιον,πλήρωςεπιπλωμένη,
ευχάριστη, φωτεινή. Ενοίκιο
180,00 ευρώ.Μεσιτικό γρα-
φείο«ΣΤΟΧΟΣ».Τηλ.:23310
68080,6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην

εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείοOPEL,πλήρως
εξοπλισμένο, με πολύ
καλό ενοίκιο.Τηλ.: 6944
860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα
για ντελίβερι και ψη-
τάς. Πληροφορίες τηλ.:
23310 42680 & 6994
472747, ώρες επικοι-
νωνίας09.00 -12.00κ.
Λευτέρηςήκ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός
μεδίπλωμαΕ&ΠΕΙγια
δρομολόγια εξωτερικού.
Τηλ.:6972802615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα
για παραδοσιακό κα-
φενείο στο κέντρο της
Βέροιας. Τηλ.:  6986
123486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγοςκαιμηχανικόςαυ-
τοκινήτωνγιασυνεργείο
στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
23310 71553 & 6936
905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:  βο-
ηθός μάγειρα κα άτο-
μα για την κουζινα σε
γνωστή ταβέρνα στη
Βέροια. Τηλ.: 23310
70846 μετά τις 10.00
π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο
άτομο για το κυλικείο
στο Νοσοκομείο Βέ-
ροιας. Βιογραφικά αυ-
τοπροσώπωςστο κυλι-
κείο.

BIOMHXANIA του
Νομού Ημαθίας ζητάει
ΧημικόΜηχανικό.Απο-
στολήβιογραφικώνστο:
guru.recruits@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-
ντίατρος γιασυστέγαση
και κοπέλα για να ερ-
γασθεί σαν βοηθός ο-
δοντιάτρου στηΒέροια.
Τηλ.:6946145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
inoxcon sofkos α-
ναζητείβοηθόψυκτικού
για μόνιμη εργασία και
επίσης αναζητεί άτομο
με γνώσεις σε βιομη-
χανικό σχέδιο. Απο-
στολή β ιογραφικών
info@inoxcon.gr. Τηλ
2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάνδρες
για εργασίασεσυσκευ-
αστήριο τροφίμων στο
Μακροχώρι Ημαθίας.
Τηλ.:2331070401.

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

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕ ΙΟ  Γ ΙΑΝΝΗΣ
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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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.



1724-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ζητούνται κοπέλες για εργα-
σία.Τηλ.: 6984472747, κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣμεπολευτή
εμπειρία στον αυτισμό ανα-
λαμβάνειπαράλληληστήριξη
σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης κατ’ οίκον εκπαίδευ-
σηκαθώςκαιψυχοεκπαίδευ-
ση καισυμβουλευτική γνέων
στον αυτισμό. Τηλ.: 6977

980922.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

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

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικήςοικογένειας, ζητάει
εργασία,γιαφύλαξηηλικιωμέ-
νων και καθαρισμόσπιτιών.
Τηλ.εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων& κα-
θαρισμασπιτιών,γραφείωνκαι
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκ ι

ΒΕΒΕσε άσπρο χρώμα, με
στρώμα και υφασματάκια
προστατευτικά, σχεδόν α-
χρησιμοποίητο.Τιμήευκαιρί-
ας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977

430658.
ΠΩΛΕΙΤΑΙεξοπλισμόςκα-

φετέριας(καφετιέραASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα
(επαγγελματική-βαρέως τύ-
που), τοστιέρα (επαγγελμα-
τική 2 εστιών), 2 στρογγυλά
τραπέζια,7καρέκλες(μεκου-
παστή) και 8ψηλάσκαμπό.
Πωλούνταισε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος

50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως50ετώνγιαγνωρι-
μία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από 50 ετών έως 70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμίαμεκοπέλαευχα-
ρίστου χαρακτήρα. Τηλ.:
6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,
φτωχειά,γιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:2331026934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ενοίκιο250€.
Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,ενοικιάζεταιμίαμονο-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:22858 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22838-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23792 -ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταια-

νοιχτόπάρκινγκσεπυλωτή15τ.μ.μεμηνιαίο
μίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13725 -ΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13541.ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13573ΑΜΜΟΣ,Αγροτεμάχιο8.000

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρησηπαιδικών ενδυμάτων «OLE-
OLA»,Αριστοτέλους 21, στονπεζόδρομο της Βέροιας.
Πληροφορίες6945541642κ.Ζαφείρης.

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.
Τιμή400,00ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183

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

Τηλ.: 6979 159954.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

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

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

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

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

gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

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 Η οικοδομή περνάει κρίση, 
αλλά από μπάζα στην πολιτική 
άλλο τίποτα...

P Εκτός κι αν είναι μπάζες και 
έχω παρακούσει.

P Ένας υπουργός Οικοδομι-
κών θα ήταν μια κάποια λύση.

P Διότι οικονομολόγος είναι έ-
νας ειδικός που θα ξέρει αύριο γιατί 
αυτό που προέβλεψε χτες δεν έγινε 
σήμερα.

P Ο οικονομο-λόγος μου 
συμβόλαιο!

P Αν πάρεις ένα κοχύλι και το 
βάλεις στο αυτί σου, μπορείς να 
ακούσεις τον ήχο των ανθρώπων 
πίσω σου. Φέτος το καλοκαίρι που 
το έκανα, πράγματι άκουσα έναν 
πίσω μου που έλεγε στον διπλανό 
του: «Τι κάνει αυτός ο βλάκας με το 
κοχύλι;»

P Πολιτικό σχόλιο. Ο ήχος 
του φιλιού δεν είναι τόσο δυνα-
τός όσο του κανονιού, αλλά η 

ηχώ του κρατάει περισσότερο.

P Η μοναξιά είναι για το πνεύ-
μα ό,τι η δίαιτα για το σώμα (Γκαί-
τε).

P Το σκίτσο μας σήμερα α-
πό τους φίλους φωτογράφους, 
με αφορμή τον δικό τους άνισο 
αγώνα κατά των πολυεθνικών.

P Διότι όλοι οι άνθρωποι είναι 
ίσοι στη χώρα, εκτός από εκείνους 
που είναι πάντα πιο ίσοι.

P Σε βαθμό να αντι-
καθίσταται η εθνική από 
την πολυεθνική μας μο-
ναξιά.

P Κι εγώ που νόμιζα 
ότι θα διαμαρτύρονταν οι 
φωτογράφοι για την επι-
στροφή του θρησκεύμα-
τος στις ταυτότητες.

P Εγώ λέω να την 
πάρει τη δουλειά ό-
ποιος καταφέρει και με 
χωρέσει μέσα στο πλαί-
σιο.

P Ενώ με αστυνόμο 
φωτογράφο υπάρχει ελ-
πίδα να βγούμε και όμορ-
φοι. Αρκεί να εί-
ναι φλου.

P  Κι αν 
μας αντέξει το 
σχοινί, θα φα-
νεί στο ρετου-
σάρισμα.

P Αν πά-
ντως δεν ήταν 
επικερδής χώ-
ρος η πολιτική, 
δεν θα έβαζαν 
τόσα χρόνια οι 
παλαιότεροι τα 
παιδιά τους.

P Την έ-
χουν βρει εδώ 

και καιρό τη συνταγή...

P Στη χώρα όπου βρίσκουμε 
άνετα κάθε αρρώστια σε κάθε νέο 
φάρμακο.

P Αυτά είναι τζάκια, όχι σαν 
τα δικά μας που ξοδεύουμε και 
ξύλα.

P Και:

Ο πρόεδρος 
μιας μεγάλης ε-
ταιρίας φωνάζει 
τον υφιστάμενο 
του για να τον δει 
προσωπικά στο 
γραφείο του. 

–Κώστα  σε 
προσέλαβα προ-
σωπικά πριν α-
πό ένα χρόνο για 
να ξεχωρίζεις την 
αλληλογραφ ία 
της εταιρείας. Σε 
δύο μήνες έγινες 
γραμματέας, και 
μετά από άλ -
λους δύο μήνες 
έγινες πωλητής. 
Αφού πέρασαν 
άλλοι τρεις μήνες 
σε προήγαγα σε 
διευθυντή πωλή-

σεων και εδώ και ένα μήνα έγινες 
γενικός 

διευθυντής. Τώρα σκέφτομαι να 
βγω στη σύνταξη και να σε αφήσω 
να πάρεις τη θέση μου. Τι έχεις να 
πεις για όλα αυτά;

–Σας ευχαριστώ.
–Τι μόνο ένα σκέτο ευχαριστώ;
–Σας ευχαριστώ μπαμπά!

K.Π.
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