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Διοίκηση Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου:
Δικαστικά μέτρα 

εναντίον όσων επιδίδονται 
στο σπορ όταν 

τα χιονοδρομικά κέντρα 
είναι κλειστά
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Θέμα καλής διοίκησης
  Πλησιάζουν οι μέρες της φετινής Agrotica (1-4 
Φεβρουαρίου), της πιο μεγάλης σε συμμετοχές των 
τελευταίων χρόνων (και με περίπου 30 επιχειρήσεις από 
την Ημαθία). Που αναμένεται να είναι η μεταλύτερη 
όλων των εποχών σε όγκο εργασιών και συμφωνίες.
  Η ανοδική πορεία των κλαδικών εκθέσεων στη 
Θεσσαλονίκη και η εν γένει εντυπωσιακή πορεία της 
Helexpo-ΔΕΘ την τελευταία πενταετία, είναι δείγμα 
γραφής του τι μπορεί να προσφέρει και πόσο μπορεί να 
βοηθήσει στην πορεία της οικονομίας και των ενεργών 
επιχειρήσεων η σωστή διοίκηση ενός κρατικού φορέα. 
Χωρίς φυσικά να ξεχνάμε τα εντυπωσιακά αυξανόμενα 
νούμερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τα 
τελευταία χρόνια, όταν την προηγούμενη οκταετία 
μιλούσαμε για μεταφορά της στην Αθήνα, κατάργησή 
της, μετακόμιση στα δυτικά, αλλαγή αντικειμένου και 
άλλα τινά, ορμώμενοι από την κατιούσα πορεία της.
  Είναι φανερό ότι το σημερινό Δ.Σ. της Helexpo-
ΔΕΘ έχει καταφέρει σε 5-6 χρόνια -και εντός μιας 
ασύλληπτης και συνεχιζόμενης κρίσης- να αντιστρέψει 
την κατάσταση και να προσφέρει υπηρεσίες έργου 
και ψυχολογίας σε κλαδικές και μη εκθέσεις, 
μάλιστα εξάγοντας παράλληλα τη δουλειά της (π.χ. το 
Εργοστάσιο Σοκολάτας στη Ρώμη). Μακάρι να βλέπαμε 
αντίστοιχες επιτυχίες και στην πορεία της ελληνικής 
οικονομίας από τις αντίστοιχες διοικήσεις.
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Ψιλονέκρα
στηνΑγορά

Μπορεί να διανύουμε περίοδο εκπτώσεων, μπορεί το
ποσοστόνακατέβηκεστο50%,όμωςηαγοράείναιάτονη.Η
κίνησησταμαγαζιάδεν είναιαυτήπουπροσδοκούνοι κατα-
στηματάρχες, κι αυτό έχειπροφανώς την εξήγησή του,αφού
μετάτιςγιορτέςοιτσέπεςαδειάζουνκαιταραβασάκιαπέφτουν
τοέναμετάτοάλλοσταγραμματοκιβώτια.

Έτσιλοιπόν,αυτόπουπαρατηρούνόσοικυκλοφορούνστο
εμπορικό κέντρο,περί νέκραςστηναγορά, είναιπολύ κοντά
στηνπραγματικότητατηςαγοράς!Δυστυχώς…

Ιατρική κάνναβη και αντιδράσεις
Μεπολύ ενδιαφέρον α-

ναμένεταιτηνερχόμενηεβδο-
μάδαστοδημοτικόσυμβούλιο
Νάουσας το θέμα της εκμί-
σθωσηςπεριοχήςστη θέση
«Ρουντίνα»προκειμένου να
εγκατασταθεί εκεί μονάδα
κατασκευήςσκευασμάτων
φαρμακευτικής κάνναβης.
Έναθέμαπου έχει θορυβή-
σειαρκετά τονκόσμο τηςΕ-
πισκοπής και τουΠολυπλα-
τάνου, με τη διοίκηση του
δήμουόμωςνακαθησυχάζει
λέγονταςότι κανέναςφόβος
δενυπάρχει,αφούημονάδα
θαείναιφρουρούμενη,μεσυ-
νεχή επιτήρηση,προσωπικό
ασφαλείας, κάμερες, σκυλιά
κ.λπ.Αλλάκαιπρόβλεψηγια
150θέσειςεργασίας.

Στολίστηκε η Εληάς

ΠότεήτανΧριστούγεννα,πότεΠρωτοχρονιά,πότεταΦώτακαιπότεέρχονταιοιΑπόκριεςχαμπάριδενπήραμε.
Νωρίς-νωρίςφέτοςτοκαρναβάλι,καιστηΒέροιατακαφέ-μπαρέδωσαντοσήμα,δίνονταςστηνοδόΕληάςαποκρι-
άτικοχρώμα,μεσημαιούλεςκαιμεγάλεςμάσκεςστιςκολώνεςφωτισμού.Μάλλονκάτιθαετοιμάζουνκαιφέτος,μετη
βοήθειατουκαιρού,ελπίζουμε!

ΈξαρσηκλοπώνστονάξοναΒέροιας-Νάουσας
Έξαρση κλοπώνπαρατηρή-

θηκε το τελευταίοδιάστημαστις
επιχειρήσεις του άξονα Βέροι-
ας-Νάουσας. Ο ένας μετά τον
άλλον επαγγελματίες επί της
οδού κάνουν καταγγελίες στην
ασφάλεια για διαρρήξεις σε χώ-
ρους των εγκαταστάσεών τους,
πουσυνοδεύονται με αφαίρεση
πολύτιμων και κυρίως μεταλλι-
κώναντικειμένων.

Συνηθισμένα τα βουνά από
χιόνια... και ο κάμποςαπό κλε-
φτρόνια!

Όπως ήταν φυσικό, ά-
μεση και έντονη ήταν η
αντίδραση (και λόγω εντο-
πιότητας) του δικηγόρου
και πολιτευτή  της Ν.Δ.Α-
ναστάσιουΜπαρτζώκα για
την προσπάθεια γελιοποί-
ησης της ρουμλουκιώτικης
φορεσιάς στην τηλεοπτική
εκπομπή Τατιάνα live. Με
ανάρτησηστονπροσωπικό
του λογαριασμόστο fbαπό
την προηγούμενη Τετάρτη

σχολιάζει:«Ας πει κάποιος σ’ αυτές τις «κυρίες», ότι αυτή 
είναι η παραδοσιακή Ρουμλουκιώτικη φορεσιά με τον 
εντυπωσιακό κεφαλόδεσμό της, το Κατσούλι... Ας πει 
κάποιος σ’ αυτές τις «κυρίες», ότι αυτήν την αρχοντική και 
αρχαιοπρεπή στολή, που έχει τις ρίζες της στα χρόνια του 
Μ. Αλεξάνδρου, τη φόρεσαν και τη φοράν Λεβέντισσες 
Μακεδόνισσες, που η καρδιά τους χτυπάει δυνατά κι ελ-
ληνικά! Είναι η ψυχή μας, είναι η παράδοσή μας, είναι ο 
σύνδεσμός μας με τους περήφανους προγόνους μας και 
δε δεχόμαστε από κανέναν και καμιά να τη «λερώνει»!»
Τοανηρτημένοσχόλιο«έσπασε»τακοντέραφούσυγκέ-
ντρωσε εκατοντάδες like, ενώ  δεκάδες αναγνώστες το
κοινοποίησανστουςλογαριασμούςτους.

ΜεγάληαπήχησηείχεηανάρτησητουΤάσουΜπαρτζώκα
γιατηνρουμλουκιώτικηφορεσιά
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Διοίκηση Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου:
Δικαστικά μέτρα εναντίον όσων 

επιδίδονται στο σπορ όταν 
τα χιονοδρομικά κέντρα είναι κλειστά

Η επιτροπή διοίκησης 
του Εθνικού Χιονοδρομι-
κού Κέντρου Σελίου, στην 
προσπάθειά της να συμ-
βάλει στην μη περαιτέρω 
εξάπλωση του νέου φαι-
νομένου, που θέλει πα-
ράτολμους χιονοδρόμους 
να επιδίδονται στο σπορ 
ώρες που τα χιονοδρομι-
κά κέντρα είναι κλειστά, με 
το θλιβερό αποτέλεσμα να 
θρηνούμε ήδη δύο νέους 
ανθρώπους , ΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΝΕΙ οτι θα στρέφεται νομι-
κά εναντίον όποιου εντοπίζεται, από τα εποπτικά μέσα που διαθέτει, εντός του χώρου του 
χιονοδρομικού ημέρες και ώρες που βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου στο Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας
Χρηματικό έπαθλο 

σε αριστούχο μαθητή 
και μνημόσυνο

αποβιωσάντων δικηγόρων
 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχειρίσεως Πε-
ριουσίας Κληροδοτήματος πραγματοποιεί την Τρίτη 30 Ιανουαρίου στις 7.30 μ.μ., στη 
Λέσχη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, το ετήσιο πνευματικό μνημόσυνο υπέρ των 
αποβιωσάντων δικηγόρων. Παράλληλα θα απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο, από τον Δή-
μαρχο Βέροιας, στον απόφοιτο Λυκείου της Βέροιας που πρώτευσε στη σχολική περίοδο 
2016-2017.

 Φέτος οι Απόκριες είναι νωρίς και  στις 4 
Φεβρουαρίου ξεκινούν οι εκδηλώσεις και στη 
Μελίκη Ημαθίας, γνωστή για το παραδοσιακό 
της καρναβάλι. Πέρυσι, με βάση τα επίσημα 
στοιχεία, ο κόσμος ξεπέρασε τις 10.000 την 
ημέρα της Καθαράς Δευτέρας. 

Η αρμόδια οργανωτική επιτροπή μέσω των 
τοπικών ΜΜΕ απευθύνει δημόσια πρόσκλη-
ση συμμετοχής στο «Μελικιώτικο Καρναβάλι 
2018» για το οποίο ο  πρόεδρος της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μελίκης, Αλέξανδρος Ακρι-
τίδης, μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6 στις «πρω-
ινές σημειώσεις» με τη Σοφία Γκαγκούση.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολύ χρό-
νο, ωστόσο έγιναν κάποιες προεργασίες πριν 
τα Χριστούγεννα, οπότε νομίζω ότι είμαστε 
σχεδόν έτοιμοι ώστε τη  Δευτέρα να ανακοι-
νωθεί και το πρόγραμμα. Κάθε χρόνο απευ-
θύνουμε μια πρόσκληση σε όλες τις ομάδες 
καρναβαλιστών που υπάρχουν –και είναι πολ-
λές- σε παρέες, στα σχολεία, σε  πολιτιστικούς συλλόγους,  να 
περάσουν με κάποιο άρμα από την παρέλαση που γίνεται την 
Καθαρά Δευτέρα. Είναι μια ενημερωτική πρόσκληση που γίνεται 
κάθε χρόνο προς όσους θέλουν να συμμετέχουν, τους οποίους 
περιμένουμε με πολύ χαρά».

Στο καρναβάλι της Μελίκης  έρχονται κάθε χρόνο επισκέπτες 
από όλη την Ελλάδα, από Σίφνο, από Κοζάνη, Καστοριά. Φέτος η 
Επιτροπή περιμένει κάποια συγκροτήματα από Χαλκίδα αλλά και 
από άλλες περιοχές της Ελλάδος.

«Το καρναβάλι είναι μεικτό, δηλαδή αν κάποιος παρακολουθή-
σει την παρέλαση της Καθαράς Δευτέρας θα δει ότι υπάρχει και το 
παραδοσιακό κομμάτι που εκπροσωπείται από διάφορους πολιτι-

στικούς συλλόγους, αλλά υπάρχει και το πιο σύγχρονο κομμάτι,το 
καρναβαλικό. Είναι βέβαια δύσκολες εποχές, δεν γίνονται πλέον τα 
μεγάλα άρματα που γινόνταν στο παρελθόν… Αυτό που συνηθίζε-
ται κυρίως, είναι τα άρματα που  σατιρίζουν την κοινωνική και πο-
λιτική επικαιρότητα και κατασκευάζονται με λίγα χρήματα από μια 
καρναβαλική ομάδα. Νομίζω, εξάλλου, ότι το χαρακτηριστικό μας 
στην Μελίκη είναι ότι ποτέ δεν μας λείπει το χιούμορ».

Τι θα περιλαμβάνουν φέτος οι εκδηλώσεις;
Οι εκδηλώσεις διαρκούν συνολικά περίπου 15 μέρες. Το πρό-

γραμμα περιλαμβάνει από παιδικά πάρτι μασκέ έως και μασκέ 
ενηλίκων. Υπάρχουν αρκετοί ετήσιοι χοροί των πολιτιστικών 
συλλόγων καθώς και  μια κεντρική εκδήλωση των χορωδιών της 

Μελίκης, της παιδικής αλλά και των ενηλίκων. Υπάρχει το Μεσο-
χώρι που είναι ένα γνωστό πάρτι που γίνεται κάθε χρόνο με πολύ 
επιτυχία, είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο όπου  μπορεί κάποιος 
να  φάει, να πιεί και να διασκεδάσει. Η κορύφωση είναι η καθαρά 
Δευτέρα που δίνουμε την μεγαλύτερη βαρύτητα γιατί έχει τεράστια 
ιστορία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσπαθούμε να κρατή-
σουμε το επίπεδο όσο πιο ψηλά μπορούμε.

«Πλεκτάνη εξ αίματος» το έκτο του βιβλίο
Ο Αλέξανδρος Ακριτίδης, δεν είναι μόνο πρόεδρος δημοτικής 

κοινότητας Μελίκης, είναι 
και συγγραφέας με πέντε 
βιβλία που βρίσκονται ή-
δη στις βιβλιοθήκες. Το 
πιο πρόσφατο είναι  «Της 
ζύσης χαρμολύπες», που 
κυκλοφόρησε από τον 
εκδοτικό οίκο του Σάββα 
Καλεντερίδη «Ινφογνώ-
μων». 

Ο κ. Ακριτίδης όμως 
ετοιμάζεται, όπως απο-
κάλυψε, και για το επό-
μενο, στον  ίδιο εκδότη… 

«Συμπτωματικά χθες 
ξεκίνησα οριστικά και την 
παραγωγή του νέου μου 
βιβλίου που θα εκδοθεί 
τον Φεβρουάριο… Ένα 
καινούριο μυθιστόρημα 
που θα είναι το 6ο μου βιβλίο,  ένα κοινωνικό αστυνομικό θρίλερ. 
Θα λέγεται «Πλεκτάνη εξ αίματος» και είναι η πρώτη φορά που 
ανακοινώνω τον τίτλο του μυθιστορήματος.

Στις 4 Φεβρουαρίου ξεκινάει 
το γνωστό «Μελικιώτικο Καρναβάλι»

-Αλέξανδρος Ακριτίδης: «Καλούμε τον κόσμο και τους καρναβαλιστές στην παρέλαση 
της  Καθαράς Δευτέρας που πέρσι ξεπέρασαν τους 10.000»

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έ-
φη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την Υπουργική 
Απόφαση για τη ρύθμιση των δανείων του 
τ.ΟΕΚ.

Όλοι οι δανειολήπτες από ίδια κεφάλαια 
του τ.ΟΕΚ, κάνοντας χρήση της ρύθμισης, 
θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν 
το δάνειό τους με εξαιρετικά ευνοϊκούς ό-
ρους. 

Περισσότεροι από 80.000 εργαζόμενοι, 
άνεργοι, συνταξιούχοι, ΑμΕΑ, τρίτεκνοι και 
πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και 
χήροι με προστατευόμενα μέλη, ωφελού-
νται συνολικά αλλά και με ειδικές ρυθμίσεις, 
οι οποίες έχουν λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες 
δυσκολίες των πιο ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά 
ομάδων.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της κα-
θημερινότητας των πολιτών, αξιοποιώντας κάθε δυ-
νατότητα. Η ρύθμιση των δανείων του τ.ΟΕΚ ήταν 
μία ακόμη δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση που 
γίνεται πράξη. 

Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση προβλέπει:
• Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους 

δανειολήπτες έχουν συνολικό χρέος μικρότερο των 
6.000€. 

• Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους 
δανειολήπτες έχουν καταβάλει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου.

• Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερη-
μερίας για όλους τους δανειολήπτες.

• Αφαίρεση από το αρχικό ποσό δανείου των τόκων 
κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας που έχουν καταβλη-
θεί από τους δανειολήπτες.

• Διαγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων.
• Έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των 

δανειοληπτών.
• Επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο ποσό που προ-

κύπτει από την παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες 
ομάδες (πχ. τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, περιπτώσεις χη-
ρείας, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, σεισμόπληκτοι, 
πυρόπληκτοι).

• Επιπρόσθετη έκπτωση 20% στο ποσό που προ-
κύπτει από τη μείωση του 15% για τους πολύτεκνους.

• Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα 
έτη. 

• Ειδικά μέτρα για τους άνεργους και τους έχοντες 
αδυναμία πληρωμής.

• Μέτρα γρήγορης αποπληρωμής.

Αχτσιόγλου: Με εξαιρετικά 
ευνοϊκούς όρους αποπληρώνονται 

τα δάνεια του τ. ΟΕΚ
-Τι προβλέπει η ρύθμιση
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     Η συγκλονιστική 
παρουσία εκατοντάδων 
χιλιάδων συμπολιτών 
μας στο συλλαλητήριο 
της 21ης Ιανουαρίου 
στη Θεσσαλονίκη είναι 
αλήθεια ότι ξάφνιασε. 
Άνθρωποι κάθε ηλικίας, 
προερχόμενοι από ποι-

κίλα κοινωνικά και μορφωτικά στρώματα κατέ-
κλυσαν την παραλία της Νύμφης του Θερμα-
ϊκού διατρανώνοντας την εδραία πεποίθησή 
τους ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. 

     Είναι η πρώτη φορά στα 8 χρόνια α-
διάκοπης ύφεσης και επαναλαμβανόμενων 
μνημονίων που η ελληνική κοινωνία αντέδρα-
σε μαζικά και δυναμικά, στέλνοντας ισχυρά 
μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες εντός 
και εκτός Ελλάδος. Ενώ έχουν μεσολαβήσει 
σειρά μέτρων σταδιακής φτωχοποίησης και 
οικονομικής αφαίμαξης, που οδήγησαν στο 
κλείσιμο μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, 
στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και 
στη φυγή των νέων στο εξωτερικό προς ανα-
ζήτηση ευκαιριών απασχόλησης και ικανοποι-
ητικότερων συνθηκών ζωής, εντούτοις τίποτε 
από αυτά δε στάθηκε ικανό να κινητοποιήσει 
τον Έλληνα να αποδράσει από την ασφάλεια 
του καναπέ του, να τον ωθήσει να ανακτήσει 
εκ νέου την αξιοπρέπειά του και να δι-
εκδικήσει τα δίκαιά του. 

     Όλα αυτά τα χρόνια είχε δημι-
ουργηθεί η αίσθηση μιας κοινωνίας 
ευρισκόμενης σε μόνιμη και αδιατάρα-
κτη χειμερία νάρκη, βαλτωμένης σε μια 
καθημερινότητα που καθορίζονταν από 
τις ατέλειωτες υποχρεώσεις και την 
τηλεόραση η οποία συνειδητά και σκό-
πιμα προσδιόριζε την ατζέντα και οριο-
θετούσε τα ενδιαφέροντα του λαού.

     Και έφτανε η Μακεδονία, αυτή 
η γλυκιά και αναγκαία αναπόληση του 
ένδοξου παρελθόντος της ιστορίας μας 
να θέσει τον Έλληνα εκ νέου προ των 
ευθυνών του, να του δημιουργήσει την 

αίσθηση καθήκοντος απέναντι στο παρόν και 
το μέλλον των παιδιών του και της πατρίδας 
του και να τον αναγκάσει να θυμηθεί τους 
μεγάλους προγόνους του, στους οποίους έχει 
ιερό καθήκον να σταθεί αντάξιος.

     «Η Μακεδονία είναι η ψυχή μας» βρο-
ντοφώναζαν με όλη τη δύναμη της ψυχής 
τους οι 500.000 συγκεντρωμένοι. Αυτός είναι 
ο Έλληνας, μπορεί να μένει απαθής και συ-
νεσταλμένος μπροστά στα οικονομικά προ-
βλήματα, τους φόρους και τα μνημόνια, με-
τατρέπεται όμως σε λιοντάρι, όταν απειλείται 
η ψυχή του και τα ιδανικά του, ακόμη και αν 
το σύστημα προσπαθεί ποικιλοτρόπως να 
υποβαθμίσει τις ανησυχίες του. Αυτή ακριβώς 
η μαγική και ακατανόητη για τους ξένους ιδι-
αιτερότητα του ελληνικού έθνους είναι που το 
διαφοροποιεί και το καθιστά απρόβλεπτο και 
αποτελεσματικό παίχτη στη διεθνή σκακιέρα. 

     Βρισκόμαστε μπροστά σε απαρχή πο-
λυδιάστατων εξελίξεων. Κανείς πλέον δεν 
μπορεί να παραβλέπει ότι βασική παράμε-
τρος για τη διαμόρφωση των νέων δεδομένων 
συνιστά ο απλός Έλληνας ψηφοφόρος που έ-
χει πλέον άποψη και κρίση και αποφάσισε συ-
νειδητά να τη γνωστοποιήσει με ηχηρό τρόπο.

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

Η μαγική ιδιαιτερότητα 
του Ελληνικού Έθνους 

(μια άλλη ανάγνωση του συλλαλητηρίου) 
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Η πιο σκοτεινή ώρα 
Κάθε μέρα : 
19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: Τζο Ρά-

ιτ 
Ηθοποιο ί :  Γκάρ ι 

Όλντμαν, Λίλι Τζέιμς, 
Μπεν Μέντελσον, Κρι-
στίν Σκοτ Τόμας, Στίβεν 
Ντιλέιν, Ρόναλντ Πίκαπ

1968 
 Ώρα προβολής:  19.30 

Πρωταγωνιστούν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώ-
νης Καφετζόπουλος, Γιώργος Μητσικώστας, Στέ-
λιος Μάινας, Μανώλης Μαυροματάκης, Βασιλική 
Τρουφάκου, Γιάννης Βούρος, Ορφέας Αυγουστί-
δης, Θέμης Πάνου, Ταξιάρχης Χάνος, Αντώνης 
Αντωνίου, Ερρίκος Λίτσης, Θοδωρής Κατσαφάδος

Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης
Σενάριο: Τάσος Μπουλμέτης

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - MAZE 

RUNNER
Ώρα προβολής:  21.15 
Σκηνοθεσία: ΟΥΕΣ ΜΠΟΛ
Σενάριο: Τ.Σ. ΝΟΟΥΛΙΝ & ΤΖΕΪΜΣ ΝΤΑΣΝΕΡ
Ηθοποιοί:  ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΚΛΑΡΚΣΟΝ, ΜΠΑΡΙ ΠΕ-

ΠΕΡ, ΟΥΙΛ ΠΟΥΛΤΕΡ, ΕΙΝΤΑΝ ΓΚΙΛΕΝ, ΝΤΙΛΑΝ Ο’ 
ΜΠΡΑΪΑΝ, ΚΙ ΧΟΝΓΚ ΛΙ , ΤΟΜΑΣ ΜΠΡΟΝΤΙ- ΣΑΝ-
ΓΚΣΤΕΡ, ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ ΕΣΠΟΣΙΤΟ, ΚΑΓΙΑ ΣΚΟΝΤΕ-
ΛΑΡΙΟ

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"     25/1/18 - 31/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Εκλογές για νέο Δ.Σ. 
στον «Προμηθέα»

Το Δ.Σ. του Π.Γ.Σ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» καλεί τα μέ-
λη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 18 
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:30πμ στο χώρο του 
συλλόγου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Απολογισμός  Διοικητικού Συμβουλίου
2) Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής
3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέ-

λευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και ίδια ώρα 
την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας 

Εκδήλωση της Μητρόπολης με θέμα 
«Μάνα Μακεδονία μου»

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
ενόψει της πιθανολογούμενης καπηλεύσεως του ονόμα-
τος της Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 
28 Ιανουαρίου στις 6:00μ.μ. στον Χώρο Τεχνών Βεροίας 
εκδήλωση με θέμα «Μάνα Μακεδονία μου». 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία ιστορικού περιε-
χομένου και μουσικό πρόγραμμα. 

Από την Μητρόπολη καλούνται όλοι οι πολίτες  να 
συμμετέχον όλοι και να διακηρύξουν την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας μας. 

Είσοδος Ελεύθερη.

Η  επαναφορά στο 
διεθνές προσκήνιο του 
ζητήματος της ονομασί-
ας του γειτονικού κρά-
τους των Σκοπίων με 

την χρήση  του όρου  «Μακεδονία», επικαι-
ροποιεί και πάλι  το ζήτημα το οποίο υπονο-
μεύει την ίδια την ευρωπαϊκή προοπτική του 
γειτονικού μας κράτους και δυναμιτίζει την 
ισορροπία στην πολιτικά ευαίσθητη περιοχή 
των Βαλκανίων. 

Η έκφραση του εθνικού φρονήματος των 
Ελλήνων που αρνείται κραυγαλέα την χρήση 
του ονόματος της Μακεδονίας από οποιον-
δήποτε εκτός του Εθνικού Κορμού, αναζω-
πυρώνεται  με τα παλλαϊκά συλλαλητήρια  
και επαναφέρει στο προσκήνιο  μνήμες από 
τα γεγονότα της τριετίας 1990-1993.

Οι εξελίξεις εκείνης της εποχής  καθορί-
στηκαν από την  ιστορική πίεση που ασκού-
σε η πραγματικότητα της  διάλυσης της Γιου-
γκοσλαβίας σε επί μέρους κράτη.

Η ανάδειξη του προβλήματος που προέ-
κυψε με την παρουσία πλέον του όμορου με 
την Ελλάδα κράτους που αυτοπροσδιορίζο-
νταν ως «Μακεδονία» το οποίο προϋπήρχε 
στα πλαίσια της γειτονικής Γιουγκοσλαβικής 
Ομοσπονδίας, μετέφερε από το παρασκήνιο 
στο διεθνές προσκήνιο, τις αλυτρωτικές προ-
εκτάσεις εις βάρος της Ελλάδος και της ελ-
ληνικής ιστορίας που  ανακύπτουν από την 
χρήση της συγκεκριμένης ονομασίας.

Η πολιτική ηγεσία τότε της Ελλάδος απο-
δύθηκε σε μια ιδιαίτερα, έντονη και παραγω-
γική διπλωματική προσπάθεια η οποία α-
πέδωσε ουσιαστικά οφέλη με τις αποφάσεις 
της Λισσαβόνας και του Εδιμβούργου, που 
ανέδειξαν την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό 
παράγοντα των εξελίξεων στα πολιτικώς 
ρευστά Βαλκάνια. 

Παράλληλα η εθνική έξαρση των απαντα-
χού Ελλήνων διατρανώθηκε με  παλλαϊκά 
συλλαλητήρια που στήριξαν την όλη προ-
σπάθεια προβάλλοντας την ιερότητα και την 
ιστορικότητα του ελληνικού ονόματος «Μακε-
δονία» σε όλο τον κόσμο.

Η πατριωτική εκείνη έξαρση που χαρακτη-
ρίστηκε από τη σύμπνοια πολιτικής ηγεσίας 
και λαού ανακόπηκε μετά το 1993 που υπήρ-
ξε περίοδος εσωτερικών πολιτικών μεταβο-
λών για τη χώρα μας.

Έκτοτε και μέχρι πρότινος καταγράφονται 
σταδιακά από διάφορα κράτη, μονομερείς 
αναγνωρίσεις με το όνομα «Μακεδονία», του 
κράτους που επισήμως από τους Διεθνείς 
Οργανισμούς αναφέρεται  ως FYROM.   

Τα τελευταία γεγονότα δεν είναι αποκομ-
μένα από τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις που 
σχετίζονται με την Ευρώπη, την πολιτική 
ρευστότητα στα Βαλκάνια και τα πολεμικά 
μέτωπα στην Ασία.

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι 
η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά από τις 
προηγμένες διπλωματικά  θέσεις του γειτονι-
κού μας κράτους.

Αυτό γίνεται αντιληπτό για όποιον ανατρέ-
χει στο διαδίκτυο, στον ξένο τύπο ή συμμε-
τέχει σε διεθνείς συνεδριακές διοργανώσεις 
όπου οι αναφορές στις αντιπροσωπείες του 
γειτονικού μας κράτους δεν αφορούν κανένα 
FYROM αλλά την κρατική οντότητα  «Μακε-
δονία».

Προσπάθειες διαμαρτυρίας που γίνονται 
εκ μέρους των ελληνικών αντιπροσωπειών, 
γίνονται δεκτές με γενική επιφύλαξη και κα-
ταλήγουν ως επί το πλείστον σε απομόνωση 
των ιδίων των διαμαρτυρομένων.

Η χάραξη της εξωτερικής πολιτικής δε 
μπορεί παρά να γίνεται με βάση τα εθνικά  
και ιστορικά δεδομένα, που αναδεικνύονται 
και από το λαϊκό φρόνημα. 

Και αυτά σήμερα επιβάλλουν την ανά-
ληψη μιας μεγάλης πανεθνικής και σε όλα 
τα επίπεδα διπλωματικής προσπάθειας με 
τη συμμετοχή όχι μόνο όλων των πολιτικών 
δυνάμεων, αλλά και κάθε ελληνικής παρου-
σίας στο διεθνές πεδίο, ώστε να ενημερωθεί 
ουσιαστικά και αντικειμενικά η παγκόσμια 
κοινή γνώμη για τα πραγματικά στοιχεία του 
ζητήματος.

Μόνο έτσι μπορούμε να ευελπιστούμε ότι 
θα καταστεί στο προσεχές μέλλον εφικτή η 
αναστροφή της αρνητικής για τη χώρα μας 
διεθνούς συγκυρίας και θα μπορέσει ουσια-
στικά να αντιληφθεί το γειτονικό μας κράτος,  
ότι το πραγματικό συμφέρον του δεν είναι 
η επιμονή στη χρήση μιας ψευδεπίγραφης 
για αυτό ονομασίας που ιστορικά και εθνικά 
ανήκει στον νότιο γείτονα του, από τον οποίο 
δέχεται και προσδοκά τη μεγαλύτερη δυνατή 
υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ FYROM, 

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ



Κοπή πίτας Εθνικής Ασφαλιστικής 
Διεύθυνση: 
Ξηρού Ανθή

Η Διεύθυνση Γραφείων Παραγωγής 
Ανθής Ξηρού της Εθνικής Ασφαλιστικής 
έκοψε την πίτα το Σάββατο 20 Ιανουα-
ρίου 2018 στο «Αιγές Μέλαθρον» στην 
πόλη της Βέροιας, γιορτάζοντας την ε-
πίτευξη του στόχου της 1ης θέσης σε 
παραγωγική δραστηριότητα στην περιφε-
ρειακή  Ελλάδος, αλλά και την κατάκτη-
ση της 4ης θέσης ανάμεσα σε όλες της 
παραγωγικές Διευθύνσεις της Εθνικής 
Ασφαλιστικής σε όλη την Ελλάδα. Η Διοί-
κηση της εταιρείας βράβευσε τα στελέχη 
και τους ασφαλιστικούς συμβούλους που 
διακρίθηκαν για τις παραγωγικές τους 
επιδόσεις το 2017.

OI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΙΚ., ΜΑ-

ΤΣΑΚΙΔΟΥ Ι., ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ 
Ε., ΧΡΟΝΗ Ε., ΑΤΣΗ Μ., ΚΑ-
ΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Α., ΣΤΑΥΡΟΥ 
Α., ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ Α., 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γ., ΚΑΝΑ-
ΒΑΣ Ε.,ΠΕΛΕΚΑ Μ., ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗ Κ., ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., 
ΣΤΑΜΟΣ Α., ΔΡΑΓΓΩΓΙΑΣ Α., 
ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗ Μ, ΣΥΡΚΟΥ Β., 
ΤΑΡΤΑΜΠΟΥΚΑΣ Κ., ΑΡΓΥ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε., ΜΑΝΤΟΥΚΟΥΔΗ Α., ΧΑΧΟΥΔΗ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ν., 
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Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 
στην «Ελιά» της Βέροιας

Εκδήλωση 
του «Κινήματος 

Αλλαγής» 
με ομιλία του 

Θ. Θεοχαρόπουλου

Την πρώτη πολιτική εκδήλωση μετά τις εκλογές για την 
ανάδειξη του επικεφαλής πραγματοποιεί την Κυριακή 28 
Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην «Ελιά», στη Βέροια, 
το «Κίνημα Αλλαγής» με ομιλητή τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.
ΑΡ. και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της «Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης» κ. Θ. Θεοχαρόπουλο. 

Ο κ. Θεοχαρόπουλος θα πραγματοποιήσει πολιτική 
ομιλία και θα περιγράψει τις διαδικασίες που θα ακολουθή-
σουν για το Ιδρυτικό Συνέδριο του νέου πολιτικού φορέα.  

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους ό-

σοι μας συμπαραστάθηκαν στον αδόκητο θάνατο του πολυ-
αγαπημένου μας γιου, αδελφού, εγγονού ΑΚΗ ΨΩΜΙΑΔΗ.

Η οικογένειά του

Ένταλμα σύλληψης
45χρονου για ναρκωτικά  Συνελή-

φθη στις 25-1-2018 το πρωί σε περι-
οχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας και 
της Ομάδας Πρόληψης και Καταστο-
λής της Εγκληματικότητας της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 45χρο-
νος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του 

εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πλημ-
μελειοδικών Θεσσαλονίκης, για εγκληματική οργάνωση 
και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστα-

σίας Παιδιού Βέροιας 
ευχαριστεί

1. Το 3ο ΓΕΛ Βε-
ροίας για τη δωρεά 
των 50 ευρώ στη μνή-
μη του πατέρα συνα-
δέλφου Ανδρέαδη Νι-
κολάου.

2. Την κ. Καίτη 
Γαλλίκα και τα παιδιά 
της για τη δωρεά των 
50 ευρώ στη μνήμη 
του Νικολάου Κουκού-
δη αντί στεφάνου.

3. Την κ. Μαρίκα 
Κουκούδη για τη δω-
ρεά των 64 ευρώ στη 
μνήμη του συζύγου 
της Νικολάου.

4. Τον κ. Γεώργιο 
Τσαλέρα για τη δωρεά 
των 150 ευρώ στη 
μνήμη της θείας του 
Μωραϊτοπούλου-Τσα-
λέρα Χρυσούλας.

5. Τον κ. Βασίλη 
Καπετανάκη για τη 
δωρεά των διακοσίων 
(200) ευρώ στη μνήμη 
της μητέρας του Αλε-
ξάνδρας Καπετανάκη.

Το Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΗΣ ΞΗΡΟΥ

ΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 
6ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΧΡΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 
7ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3ος UNIT MANAGER
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 

που δεν χρειάζονται, 

μπορούν να τα  προ-

σφέρουν για το Γηρο-

κομείο Βέροιας στο υ-

πόγειο της  Δημοτικής 

Αγοράς  καθημερινά 

από 11.00 έως 13.00.    

Το Δ.Σ. Αδελφάτου 

Γηροκομείου Βέροι-

ας    Tηλ.επικ. 6980 

683443.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Κοπή βασιλόπιτας 
και ετήσιος χορός

Πληροφορούμε τα μέλη και τους φίλους της Ενώσεώς μας ότι η κοπή 
της Βασιλόπιττας έτους 2018 του Παραρτήματος θα λάβει χώρα την 27η 
Ιανουαρίου 2017, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βεροίας, από 20.30 
ώρας, σε συνδυασμό με τον ετήσιο χορό μας και τη βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών-τέκνων των μελών μας. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ορχήστρα με ζωντανή μουσική. Θα διατί-
θεται (ενισχυμένη φέτος) ποικιλία εδεσμάτων (μπουφές) και ποτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους από 
το Παράρτημα (τηλέφωνο 23310-27463) μέχρι το μεσημέρι της 23ης Ια-
νουαρίου 2018 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

Η συμμετοχή φίλων και συγγενών συνίσταται. Θα περάσουμε καλά. Η 
γραβάτα δεν είναι υποχρεωτική.

Για το Τοπικό Συμβούλιο:
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας

O Σεβασμιώτα-
τος :

Το  Σ ά β β α τ ο 
27 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό 
Κο ιμήσεως της 
Θεοτόκου στα Πα-
λατίτσια Ημαθίας, 
επί τη εορτή της 
Ανακομιδής των Ιε-
ρών Λειψάνων του 
Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου.

Την  Κυρ ιακή 
28 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει και θα τελέσει 
xειροτονία Διακό-
νου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Μηνά Ναού-
σης.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 
11:00π.μ. θα παραστεί στην εκ-
δήλωση του Σωματείου «Παναγία 
Σουμελά» προς τιμήν των Τριών Ιε-
ραρχών στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” στην 

Νάουσα.
Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 

6:00μ.μ. στον Χώρο Τεχνών Βεροί-
ας θα παραστεί στην Εκδήλωση 
της Ιεράς Μητροπόλεως μας με θέ-
μα «Μάνα Μακεδονία μου».

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aναλήψεως Αγίου Νεκταρίου 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛ.

ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗ
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 και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Τιμοθέου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας 
και γιαγιάς

ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ
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 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού αδελφού 
και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΕΛΛΑ

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 αδελφός, Τα ανήψια, 

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

Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου από 
τη Ι Μεραρχία Πεζικού

Μνημόσυνο για τους 
πεσόντες και θανόντες 

Αξιωµατικούς και Οπλίτες  
Το  Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στις  11:00 π.μ., η  

Ι Μεραρχία Πεζικού θα τελέσει στο Στρατιωτικό Κοιµητήριο 
Βέροιας, (Τµήµα Πολιτικού Νεκροταφείου), επιµνηµόσυνη 
δέηση υπέρ ανάπαυσης των ψυχών των υπέρ πατρίδας 
πεσόντων και των θανόντων Αξιωµατικών και Οπλιτών σε 
περίοδο ειρήνης.  

 Από τη Διοίκηση της Μεραρχίας καλούνται οι συγγε-
νείς, οι αρχές και οι κάτοικοι της Βέροιας, εφόσον επιθυ-
µούν  να τιµήσουν τη µνήµη των νεκρών µε την παρουσία 
τους.    

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

27 Ιανουαρίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Βέροιας η Αλεξάνδρα 
Κατερη σε ηλικία 72 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρα-

σκευή 26 Ιανουαρίου 2018 α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Βέροιας η Ανθούλα 
Κυπ. Μελιοπούλου σε ηλικία 
61 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρα-

σκευή 26 Ιανουαρίου 2018 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Περιστέρα Τσακμακίδου 
σε ηλικία 79 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

27 Ιανουαρίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αναρ-
γύρων Βέροιας ο Θεμιστοκλής 
Αν. Σιδηρόπουλος σε ηλικία 64 
ετών. 



Του ιερέως
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Από την προσωπικότη-
τα και το έργο των Τριών 
Ιεραρχών, που γιορτάζουν 
αυτό το μήνα, φίλοι ανα-
γνώστες, απορρέουν δια-
χρονικά μηνύματα, τα οποία 

και επισημαίνουμε.
Το πρώτο σχετίζεται με την οικογένεια και 

ιδιαίτερα με τις υπέροχες μητέρες τους. Η Εμμέ-
λεια, η Νόννα και η Ανθούσα, ήσαν ευσεβείς και 
ενάρετες γυναίκες, αφοσιωμένες στην οικογέ-
νειά τους και στη σωστή ανατροφή των παιδιών 
τους. Αυτές πρόσφεραν στην κοινωνία, στην 
Εκκλησία, στην ανθρωπότητα τις τρεις μεγαλει-
ώδεις και ανυπέρβλητες μορφές των αγίων και 
των ηρώων της πίστεως. Έγιναν υπόδειγμα για 
τις σύγχρονες μητέρες, γιατί αυτές μπορούν να 
συγκροτήσουν και αναζωογονήσουν τον θεσμό 
της οικογένειας, από την ποιότητα της οποίας 
εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, και η ποιότητα της 
κοινωνίας.

Το δεύτερο διαχρονικό μήνυμα σχετίζεται με 
τις σπουδές και την πολυεδρική μόρφωσή τους, 
η οποία επιστεγάστηκε με την επιστήμη των 
θείων, τη Θεολογία, αλλά και με την προσωπι-
κή και την εις βάθος μελέτη της Αγίας Γραφής. 
Επιδέξιοι χειριστές της ελληνικής γλώσσας και 
βαθείς γνώστες της πλούσιας ελληνικής παι-
δείας, τις χρησιμοποίησαν τεχνηέντως ως μέσα 
διατύπωσης και διάδοσης των χριστιανικών 
αληθειών. Μας υπενθυμίζουν την αναγκαι-
ότητα της σφαιρικής, εγκυκλοπαιδικής μόρ-
φωσης, γιατί εκτός από τεχνικούς επιστή-
μονες και τεχνοκράτες, έχουμε ανάγκη από 
επιστήμονες με ανθρωπιστική παιδεία.

Η μεταγλώτισση του Ευαγγελίου στη 
γλώσσα της καθημερινής ζωής, η έμπρα-
κτη εφαρμογή της προς αλλήλους αγάπης 
ως απόδειξη της εις Χριστόν πίστεως, είναι 
το τρίτο διαχρονικό μήνυμά τους προς ό-
λους μας. Μας υπενθυμίζουν ότι ουσία και 
άξονας της γνήσιας χριστιανικής ζωής, είναι 
η παύλεια ρήση: «πίστις δι’ αγάπης ενερ-
γουμένη» (Γαλ. 5, 6).

Συνέπεια του προηγούμενου είναι το 

τέταρτο διαχρονικό μήνυμα, που σχετίζεται με 
τις κοινωνικές ιδέες και με τους αντίστοιχους 
κοινωνικούς αγώνες τους. Ήσαν ασυμβίβαστοι 
επικριτές της κοινωνικής αδικίας και ανισότητας, 
γιατί πίστευαν πως η γενεσιουργός αιτία τους 
ήταν η έλλειψη αδελφικής αγάπης μεταξύ των 
ανθρώπων. Πολέμησαν την αμαρτία και την αδι-
κία, αλλά έδειξαν αγάπη στον αμαρτωλό.

Τη ζωντανή και φωτισμένη πίστη τους υπερά-
σπισαν με θάρρος και ομολόγησαν με γενναιό-
τητα ενώπιον αξιωματούχων και αυτοκρατόρων 
ακόμη. Συνέπεια αυτού ήταν η μέχρις αυτοθυ-
σίας αφοσίωσή τους στο νεοσύστατο ίδρυμα, 
την Εκκλησία και το λυτρωτικό έργο της. Ιδού 
το πέμπτο διαχρονικό μήνυμα επιγραμματικά: 
Συσπειρωθείτε, χριστιανοί, στην αγκάλη της μη-
τρός Εκκλησίας και κάμετε την έμπρακτη πίστη 
σας πυρσό, που θα φωτίζει και θα θερμαίνει όλα 
τα μέλη της χριστιανικής κοινωνίας.

Το τελικό, αλλ’ όχι τελευταίο διαχρονικό μήνυ-
μα, συνοψίζεται στην επόμενη θέση: στα πρό-
σωπα των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιήθηκε 
ο ιδανικός συνδυασμός των ανθρώπινων τύπων 
του σοφού, του ήρωα και του αγίου. Αν και έ-
χουν περάσει δεκαέξι περίπου αιώνες από την 
εποχή τους, έχουν γίνει φωτεινά ορόσημα στον 
πνευματικό ορίζοντα της ανθρωπότητας και θα 
αποτελούν διαχρονικά πρόσωπα ανθρώπων 
και αληθινά υποδείγματα ολοκληρωμένων χρι-
στιανών. Στον καθένα μας εναπόκειται το τί θα 
πράξει, για να τους τιμήσει.
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Διαχρονικά μηνύματα των 
Τριών Ιεραρχών

Κοπή πίτας από 
το Σύλλογο 

Νεφροπαθών 
Νομού Ημαθίας

Η κοπή της πίτας του 
Συλλόγου θα γίνει στις 28 
Ιανουαρίου στο κέντρο 
Ρέμβη στην Βέροια και η 
κλήρωση των λαχείων θα 
γίνει στις 3.00 μ.μ. Η πρό-
σκληση για τα μέλη είναι 
δωρεάν. 

Για τους φίλους και συ-
νοδούς είναι 10 ευρώ η ο-
ποία περιλαμβάνει πλήρες 
γεύμα και απεριόριστο πο-
τό.

Παρακαλούμε όλους ό-
πως συμμετέχετε στην εκ-
δήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

 Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας δι-
οργανώνει την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:30  μμ (έναρξη) χοροσυ-
νεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  στο Μακροχώρι.

Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος του Κέ-
ντρου θα ανοίξει στις 12:00  το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30.

Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για μεσημεριανό φαγητό, συν-
δυάζοντάς το με αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση 
οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.

Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο  πιάτο  κρεατικό, γλυ-
κό. Ποτό, αναψυκτικά κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής  15,00 € το άτομο.

Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, Βέροια, τηλ. 
2331060278  και από τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, 
διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο τον αριθμό των συμμετε-
χόντων.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.  Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σταϊκούρας – 
Βεσυρόπουλος: 

Η Κυβέρνηση εξακολουθεί 
να “στραγγαλίζει” 

τον ιδιωτικό 
τομέα της οικονομίας

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. 
Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, βουλευτής 
Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να “στραγγαλίζει” τον ιδιωτικό τομέα της οικονο-
μίας. Το 2017, επέβαλε νέους φόρους 2,5 δις ευρώ, αλλά τελικά τα φορολογικά 
έσοδα παρέμειναν στα επίπεδα του 2016. Το μόνο που αυξήθηκε ήταν οι ληξι-
πρόθεσμες φορολογικές οφειλές των πολιτών, οι οποίες ξεπέρασαν τα 100 δις 
ευρώ, και οι κατασχέσεις σε 1 εκατομμύριο πολίτες.

Και ενώ η πραγματική οικονομία “ασφυκτιά” από την υπερφορολόγηση, η 
Κυβέρνηση της στερεί και την τελευταία ανάσα ρευστότητας: το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. Οι δαπάνες του Προγράμματος διαμορφώθηκαν 800 
εκατ. ευρώ κάτω από το στόχο, στο χαμηλότερο ύψος της τελευταίας δεκαετίας, 
“φρενάροντας” την ανάκαμψη της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση δεν αποπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του 
Δημοσίου, στερώντας “οξυγόνο” από την πραγματική οικονομία. Οφειλές που 
παραμένουν υψηλότερες από το 2014, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έλαβε 
5,5 δις ευρώ από το 3ο Μνημόνιο για την αποπληρωμή τους.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν ξέρει, δεν θέλει και δεν 
μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στην έξοδο από την κρίση».

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Κυριάκου και της Αθηνάς, το 
γένος Πλιάτσικα, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ και 
της Μαργαρίτας, το γένος Μπιλ-
σκα, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στο Νησί Αλεξάνδρειας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.
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Λαχάνιασμα βαρύ ποτάμι ο ιδρώτας 
εστήνανε σκαλώματα τον πύργο να ση-
κώσουν στη Βαβέλ,να φτάσουν το θε-
ό,όσο ψηλά γινόταν,κι αυτός τους ετιμώ-
ρησε μπερδεύοντας τις γλώσσες,να μην 
μπορούν να συννενοηθούν.

Τις πυραμίδες τους να στήσουνε ψη-
λά,των Φαραώ αγέραστα ορθώνοντας 
μνημεία, παλεύανε στην Αίγυπτο να 
τους φυλάξουνε για πάντα μη χαθούν.

Συνάξαν στην κορφή την πίστη τους,-
σκαλώματα τις μούμιες ν’ ανεβάσουν να βλέπουν και να χαίρονται 
ότι κερδίσαν στη ζωή από ψηλά. 

Πήρε να στήσει το δικό του σκάλωμα,τους έρωτεςνα κρύβει, 
κάθε φορά πιο πάνω να τον φέρνουν να βλέπει πιο πολλά κι ας 
γίνονταν μικρότερα κι ας χάνονταν στο χώρο,γεμίζαν την εικόνα 
όμορφα,φορτώναν την ψυχή ερεθισμούς.

Οσο τις είχε απλωτές στη φτάση του χεριού του,τις έβρισκε στα 
γρήγορα μα γίνανε πολλές και μπερδευόνταν.

Οι παιδικές κρυψώνες που έστηνε στην ακακία από κάτω μες 
τον κήπο,κρύβοντας τα μικρά τεχνήματα που έπλαθε με τον πηλό 
και με μολύβι,μια αποθήκη αισθημάτων, κάθε φορά ν’ανοίγει και 
να βρίσκει αυτό που έπλασε για τούτη ή εκείνη τη χαρά να την 
κρατήσει.

Ότι κουβάλαγε εκεί,έπαιρνε μιαν αλλιώτικη μορφή ακόμα πιο 
ωραία,γινόταν σύμβολο ζωής μ’αυτό που πίστευε ερχόταν πιο 
κοντά,να συναντήσει τη θεά του προσπαθούσε.

Στα χαμηλά,έπαιρνε την εικόνα ολόκληρη,όσο ανέβαινε και πιο 
μικρή φαινόταν η  θύμιση μονάχα τις λεπτομέρειες κρατούσε μία 
μία,να συμπληρώνει ύστερα ολόκληρη σαν ήταν να τη δείχνει..

Δανείζοταν από τη μνήμη ότι μικρό μπορούσε να χαθεί,κι έπλε-
κε τη μορφή ξανά ολόκληρη να μοιάζει..

Εφτασε λίγο λίγο να μπορεί χωρίς να βλέπει τίποτα μπροστά 
του να σχηματίζει όλη την εικόνα,μ’αυτήν να πλέκει τις χαρές,της 
μέρας του τις λύπες.

Σκαλώματα,βιβλία της ζωής τώνα πάνω στο άλλο στοιβαγμέ-
να,τραγούδια μουσικές ήχοι που μαζευτήκανε στα ράφια,οι ανα-
μνήσεις του σωρός.

Σιγά σιγά γραφτήκανε στη μνήμη τη γεμίσαν,άλλο να μη χωρά-
ει πιά,στιγμές που δεν μπορεί σαν άλλοτε εύκολα να ξανάβρει,γί-
ναν πολλές,τις έπλαθε ακόμα μια φορά απ’την αρχή..

Καθώς ανέβαινε κάποιες φορές τον σταματούσε μιάς άλλης η 
εικόνα στη σειρά, αδέσποτα,αντί τη μια που γύρευε,την άλλη συ-
ναντούσε,τις αγαπούσε όλες ως που κατάλαβε,αντί για κείνες τον 
έρωτα ζητούσε πιο πολύ..

Το σκάλωμά του έστησε κι έπρεπε ν’ανεβαίνει ως την πρόσφα-
τη,την τελευταία του χαρά αναζητώντας,ανάγκη ύστερα να κατεβεί 
στην αγκαλιά κρατώντας την σαν ήταν,στα χέρια του ακόμα ζω-
ντανή. 

Φύλαγε εκεί χαμόγελα,φωνές,τα ψιθυρίσματα του έρωτα που 
είχε μνημονέψει, κινήσεις τρυφερές και άγριες που λίγο λίγο ξεθυ-
μαίναν,τινάγματα που ξάφνιαζαν κι αναστατώναν,αγγίγματα που 
αφήναν τα σημάδια τους απάνω στο πετσί.

Τάβρισκε εύκολα,κι από ψηλά κάθε φορά κατέβαζε ότι ζητούσε 
η ψυχή για συντροφιά,ακόμα μια φορά σαν γέννημα καινούργιο 
της χαράς αρχή,του κόσμου του ξεφάντωμα,γιορτή μεγάλη.

Τότε που ζούσε όλη του τη ζωή σε μια στιγμή ατέλειωτη,θυμό-
ταν το τραγούδι:’ η αγάπη είναι λουλούδι που ανθεί για λίγο,ύστε-
ρα πέφτουν τα πέταλά και σβήνει,μα όχι  στο δικό μου το βιβλίο 
με τις αναμνήσεις’..….

Ότι καινούργιο είχε το ανέβαζε ,να το φυλάξει,να μην το πιάνει 
το κακό χαρά δικιά του μοναχά να μείνει..

Με τον καιρό δεν ανεβάζει πια,μονάχα σκαρφαλώνει,είναι η 
ώρα της συγκομιδής χρόνια και χρόνια οι καρποί της πάλης,καλά 
φυλάχτηκαν,,για να τους βρίσκει τώρα.

Πώς ξαναρχόντανε στο νού από τα μακρυνά τα χρόνια,αυτά 
που μάζευε και φύλαγε φτάνοντας στα σκαλώματα που έστησε 
για να χωρέσουν,από τη μια στην άλλη άκρη της ζωής να τα 
θυμάται κι αυτά,με τα καινούργια,κι όλα μαζί ολόκληρο να  τον 
αποτελούν.

Στα βράχια ανεβαίναν στη Βαβέλ το δρόμο τους σκαλίζαν,να 
κουβαλήσουν μάρμαρα τον Πύργο τους να χτίσουν,κι από την 
άλλη οι Αιγύπτιοι σκαρφάλωναν με τις μεγάλες πέτρες τις πυρα-
μίδες για τους φαραώ να στήσουνε μνημεία,αιώνια να τους θυμί-
ζουν,το πέρασμα απ’τη ζωή ετούτη.

Επάλευε κι αυτός όσο γινόταν να κρατήσει,αυτά που τούδω-
σαν φτερά και δύναμη να φτάσει ως εδώ..

Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Σκαλώματα
ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

(1918-2018)
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ
(1903-1960)

Ο θεμελιωτής και οργανωτής του Προσκοπισμού στη Βέροια
Γράφει 
ο Παύλος Πυρινός

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
 ΤΟΥ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 ΟΥΛΑΜΟΥ
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού ου-

λαμού ήταν η αρτιότερη εκπαίδευση 
των προσκόπων, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ως στελέχη της Το-
πικής Εφορείας.

Για την πρακτική εφαρμογή των όσων διδάσκονταν στον 
Ουλαμό, πραγματοποιήθηκε εκδρομή (5-5-1930) στη Μελίκη 
Ημαθίας από τους ουλαμίτες.

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του εκπαιδευτικού ουλαμού 
πραγματοποιήθηκε κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1930.

Η εμφάνιση αυτή απέσπασε τα χειροκροτήματα του κοινού 
και την ευαρέσκεια του τοπικού εφόρου Γ. Γουδή, ο οποίος σε 
σχετική ημερήσια διαταγή του σημείωσε: «Εκφράζω την ευα-
ρέσκειά μας προς πάντας τους μετασχόντας της εμφανίσεως 
κατά των εθνικών εορτών ουλαμίτας προσκόπους δια την εκ-
πρόσωπον αυτών παράστασιν».

Γενικά, ο εκπαιδευτικός ουλαμός μετείχε σ’ όλες τις επίση-
μες εκδηλώσεις της Βέροιας και η παρουσία του ήταν αισθητή 
παντού και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έδωσε δείγματα της 
καλής του οργάνωσης, διοίκησης και εκπαίδευσης.

Από τον ουλαμό αυτό προήλθαν όλα τα βασικά και ικανά 
στελέχη του προσκοπισμού στη Βέροια.

Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στην ημερήσια διαταγή (Αριθμ. 26/4-8-1930) ο Γ. Γουδής 
σημείωσε: «Εκ των μέσων προς εκπλήρωσιν του σκοπού του 
προσκοπισμού είναι και η ζωή των προσκόπων εις το ύπαι-
θρον… αναπτύσσοντες εν τη κατασκηνώσει πραγματικήν προ-
σκοπικήν αντίληψιν, αποφάσισα όπως από 10 Αυγούστου θα 
λειτουργήσει εν Καστανιά Βεροίας και ακριβώς επί του χώρου 
όστις εχρησιμοποιείτο ως αναρρωτήριο της 10ης Μεραρχίας 
θερινή κατασκήνωσις ήτις θα διαρκέσει επί εν εικοσαήμερον».

Αρχηγός της κατασκήνωσης ορίστηκε στην αρχή ο προσω-
ρινός αρχηγός Κωνσταντίνος Παπαχατζής και από 25-8-1930 ο 
Αργύριος Δημητρακάκης, διαχειριστής ο πρόσκοπος Γ΄ τάξης 
Δημ. Κανάκης και ταμίας ο πρόσκοπος Γ΄ τάξης Αθανάσιος 
Δαβόρας.

Επειδή το σύστημα της κατασκήνωσης για πρώτη φορά 
εφαρμόστηκε στη Βέροια -ελάχιστοι πρόσκοποι δήλωσαν συμ-
μετοχή- αποφασίστηκε να πάρουν μέρος στην κατασκήνωση 
δωρεάν οι άποροι πρόσκοποι, ακόμη και μη πρόσκοποι, ανά-
λογης ηλικίας.

Την 1η θερινή κατασκήνωση των προσκόπων Βεροίας στην 
Καστανιά επισκέφθηκαν ο Μητροπολίτης Βεροίας Πολύκαρ-
πος, ο διοικητής της 10ης Μεραρχίας, ο Περιφερειακός Έφο-
ρος Θεσσαλονίκης και άλλοι παράγοντες της Βεροίας, οι οποίοι 
φιλοξενήθηκαν στην κατασκήνωση και απεκόμισαν άριστες 
εντυπώσεις για τον τρόπο εκπαίδευσης των προσκόπων στο 
χώρο αυτό.

Η κατασκήνωση έληξε στις 31-8-1930 με μια θαυμάσια 
παρέλαση των προσκόπων με την επιστροφή τους από την 
Καστανιά, πράγμα που ενθουσίασε τους Βεροιώτες.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1930
Στις 3-10-1930, με ημερήσια διάταξη του Τοπικού Εφόρου 

κατανεμήθηκε η δύναμη της Τοπικής Εφορίας σε τέσσερις ο-
μάδες.

Οι προσωρινοί διοικητές των ομάδων ήταν:
1ης ομάδος: Παπαδόπουλος Φιλοκτήμων
2ης ομάδος: Χατζηδήμος Κωνσταντίνος
3ης ομάδος: Ζανετόπουλος Γεώργιος
4ης ομάδος: Δαβόρας Αθανάσιος
Συνολικά ήταν 76 πρόσκοποι και βαθμοφόροι (ενωμοτάρ-

χες-υπενωμοτάρχες) 27, εκτός των διοικητών των ομάδων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΟΜAΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1930

Τον Αύγουστου του 1930 πήραν μέρος στην προσκοπική 
κατασκήνωση Χορτιάτη Θεσσαλονίκης οι πρόσκοποι Βεροίας: 
Γεώργιος Ζανετόπουλος, Αντώνιος Κάππος και Κώστας Χατζη-
δήμος.

Ο προσκοπικός ουλαμός στις 7-9-1930, ύστερα από πρό-
ταση της διοίκησης του 16ου Συντάγματος, πήρε μέρος στην 
ορκωμοσία των νεοσύλλεκτων στο πεδίο του Συντάγματος.

Προκειμένου να γιορτασθεί η επέτειος της απελευθέρωσης 
της Βεροίας (16-10-1930), κλήθηκε από το Δήμο Βεροίας και η 

Τοπική Εφορεία προσκόπων Βεροίας να πάρει μέρος στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις.

Το πρωί της ημέρας της απελευθέρωσης οι προσκοπικές 
ομάδες πήγαν στην πλατεία Ωρολογίου, όπου έγινε η αναπα-
ράσταση της εισόδου του Ελληνικού στρατού στη Βέροια.

Μετά την αναπαράσταση οι προσκοπικές ομάδες επικεφα-
λής της όλης πομπής λαού, σχολείων και επισήμων, κατευθύν-
θηκαν στον Άγιο Αντώνιο, όπου έγινε η καθιερωμένη δοξολογία.

Οι πρόσκοποι παρατάχθηκαν στο προαύλιο της εκκλησίας 
για απόδοση τιμών.

Στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος, το απόγευμα 
της ίδιας ημέρας οι προσκοπικές ομάδες συγκεντρώθηκαν στο 
πεδίο ασκήσεως του 16ου Συντάγματος Πεζικού, όπου είχαν 
συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και οι Αρχές.

Όταν οι πρόσκοποι έφτασαν στο πεδίο ασκήσεως, κρύφτη-
καν σε διάφορα σημεία. Η συγκέντρωσή τους έγινε κατόπιν 
συνθήματος. Αμέσως έγινε παράταξη σε ομάδες, αναφορά 
και η είσοδος της σημαίας στο μέσω του παρατεταγμένων, σε 
σχήμα Π προσκόπων. Στη συνέχεια οι πρόσκοποι έδωσαν την 
υπόσχεση, την οποία διάβασε ο τότε Μητροπολίτης Βεροίας 
Πολύκαρπος και επαναλάμβαναν οι πρόσκοποι. Μίλησαν 
στους προσκόπους ο Γ. Μαυροσκώτης, διοικητής της 10ης Με-
ραρχίας, Κ. Ζανετόπουλος, πρωτοδίκης και μέλος του Τοπικού 
Προσκοπικού Συνδέσμου και ο Γ. Γουδής.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν οι εξής προσκοπικές εκδηλώ-
σεις:

1. Συναγωνισμός ανάμματος φωτιάς και παρασκευής τσα-
γιού,

2. Επίδειξη προσκοπικής εκδρομής και
3. Κατάσβεση πυρκαϊάς και παροχής πρώτων βοηθειών.
Στη συνέχεια έγινε υποστολή σημαίας και η αποχώρηση των 

προσκοπικών ομάδων. Κατά την αποχώρηση των τμημάτων ο 
λαός και οι επίσημοι ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκρο-
τήματα.

Στο επόμενο η Χρυσή Εποχή 
του προσκοπισμού στη Βέροια (1931-1938).

Παύλος Πυρινός
Πρώην Τοπικός Έφορος Βεροίας

ΠΗΓΕΣ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. Παύλου Πυρινού, Ιστορία του Προσκοπισμού στη Βέροια 

(1918-1950), τόμ. Α΄, Βέροια 1990, του ιδίου Βεροιώτικα και 
Ναουσαίϊκα Σημειώματα, Βέροια 2014

2. Πατρός Αθανασίου Βουδούρη, Γεώργιος Γουδής, Χρονικά 
Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας, Αριθ. Φύλλου 8 (Μάρτιος 
2010).

3. Αντώνη Μ. Κολτσίδα, Ιστορία της Βέροιας, τόμος Β΄, Εκ-
δοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.

4. Φάκελος Αρχείου Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Βεροί-
ας, περιόδου 1930-1939.

5. Ένας Αιώνας Προσκοπική Βέροια, φωτογραφικό λεύκω-
μα, Έκδοση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βεροίας, Δεκέμβρι-
ος 2010.



Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

1. Τόσο πικρό νερό 
από πού το ήπιατε,
2. Ω ανεμοφερμένα 
σύννεφα,
3. και μέσα στην
 κατάμαυρη νύχτα 

4. πλημμυρίσατε 
τα πάντα;
5. Δεν ήταν της Λιβύης αλλά της Εφέσου 
της δύστυχης
6. εκείνα τα μύρια τ’ αγροτόσπιτα
7. και τα πολύχρονα κειμήλια των Μακάρων.
8. Προς τα πού είχαν στραμμένο τότε 
το μάτι τους
9. οι σωτήρες θεοί;
10. Αχ Αχ για την πιο πολυτραγουδισμένη
11. Ιωνίδα πόλη.
12. Όλα εκείνα σαν τα κύματα που 
κατρακυλούν
13. δρομούσαν κατά τη θάλασσα
14. μαζί με τα φουσκωμένα ποτάμια.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ, 424
1. Ηέριαι νεφέλαι, πόθεν ύδατα 
πικρά πιούσαι
2. νυκτί συν αστεμφεί πάντα κατεκλύσατε;
3. Ου Λιβύης, Εφέσου δε τα μυρία 
κείνα ταλαίνης
4. αύλια και μακάρων εξ ετέων κτέανα.
5. Πού δε σαωτήρες τότε δαίμονες 
έτραπον όμμα;
6. Αιαί την Ιάδων πολλόν αοιδοτάτην.
7. Κείνα δε κύμασι πάντα 
κυλινδομένοισν ομοία
8. εις άλα συν ποταμοίς 
έδραμε πεπταμένοις.

Περιεχόμενο – Σχόλια
Ο ποιητής Δούρις, που καταγόταν 

από την πόλη Ελαία της Αιολίδας (της 
Μικράς Ασίας) και έζησε στα τέλη του 
4ου και τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., 
στο μοναδικό επίγραμμά του, που πε-
ριλαμβάνεται στο 9ο (ένατο) βιβλίο της 
Ελληνικής Ανθολογίας με αύξοντα α-
ριθμό 424, αναφέρει έναν κατακλυσμό 
(μεγάλη και καταστροφική πλημμύρα) 
που προκλήθηκε από δυνατή βροχή 
μιας νύχτας (του 3ου κατά πάσα πι-
θανότητα αιώνα π.Χ.) στην περιοχή 
της περίφημης, παραθαλάσσιας τότε, 
πόλης της Ιωνίας της Μικράς Ασίας 
Εφέσου.

Ο κατακλυσμός στην αρχαία ελλη-
νική πόλη Έφεσο, όπως περιγράφεται 
από έναν σύγχρονο ποιητή και ίσως 
αυτόπτη μάρτυρα, τον Δούρη τον Ε-
λαιάτη (ή Ελαΐτη) αξίζει να σχολιαστεί, 
επειδή θυμίζει σύγχρονες κατακλυ-
σμιαίες βροχές που έγιναν αιτίες κα-
ταστροφών σε πολλές περιοχές της 
ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής 
Ελλάδας με πιο πρόσφατη αυτήν της 
Μάνδρας της Αττικής.

Ηέριαι νεφέλαι…
Η πολύ μεγάλη ποσότητα νερού 

που έπεσε ως βροχή μέσα σε μια νύ-
χτα κάνει τον ποιητή να αναρωτιέται 
πού βρέθηκε τόσο πολύ νερό και να 
ζητάει την απάντηση από τα σύννεφα 
που είχαν μαζευτεί στον ουρανό της 
Εφέσου σπρωχμένα από νοτιάδες, 
που προέρχονταν από τη Λιβύη, ό-
πως αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες 
την Αφρική.

Αλλά, ενώ το πικρό και ολέθριο 
νερό το είχαν πιει τα σύννεφα στην 
περιοχή της Λιβύης, δεν το ξέρασαν 
εκεί. Το έφεραν και το άδειασαν πά-
νω από τα αμέτρητα αγροτόσπιτα της 

περιοχής της Εφέσου και πάνω από τους ναούς 
των μακάρων θεών, οι οποίοι ήταν γεμάτοι από 
πολύτιμα αφιερώματα συσσωρευμένα από τα 
χρόνια.

Η λεηλασία των σπιτιών και των ναών από 
την εισβολή των νερών του κατακλυσμού υπο-
χρεώνει τον ποιητή να αναρωτηθεί πού είχαν 
στραμμένα τα μάτια τους εκείνη την ολέθρια 
νύχτα οι θεοί, που έπρεπε να είναι σωτήρες όχι 
μόνο των ναών αλλά και των περιουσιών των 
πιστών τους.

Η διαπίστωση ότι εκείνη τη συφοριασμένη 
βροχερή νύχτα η Έφεσος είχε μείνει απροστά-
τευτη από τους θεούς και το φοβερό θέαμα των 
νερών της βροχής, που σχημάτιζαν φουρτουνια-
σμένα ποτάμια, και που μαζί με τους φουσκωμέ-
νους ποταμούς της περιοχής κουβαλούσαν και 
άδειαζαν στη θάλασσα ό,τι εύρισκαν μπροστά 
τους, πλημμύρισαν τον ποιητή με απόγνωση 
και τον έκαναν να αναστενάξει από τα βάθη της 
καρδιάς του για την βαριόμοιρη Έφεσο, την πιο 
πολυτραγουδισμένη, κατά τη γνώμη του Δούρη, 
πόλη της Ιωνίας: «ΑΙΑΙ ΤΗΝ ΙΑΔΩΝ ΠΟΛΛΟΝ 
ΑΟΙΔΟΤΑΤΗΝ» = Αχ Αχ! Αναστενάζω για τη 
σκληρή μοίρα της Εφέσου, της πιο τραγουδι-
σμένης από τις πόλεις της Ιωνίας.

Φανταστείτε, φίλοι αναγνώστες, αναγνώστρι-
ες, τι θρήνο θα έκανε ο ποιητής Δούρης, αν 
μπορούσε να μαντέψει τις μεταγενέστερες συμ-
φορές που έπληξαν την αγαπημένη του πόλη, η 
οποία λόγω προσχώσεων έμεινε αποκλεισμένη 
μακριά από τη θάλασσα και λόγω αλλεπάλλη-
λων επιδρομών και λεηλασιών κατάντησε ένας 
«ωραίος ερειπιώνας» στα χέρια των Οθωμανών 
και οι Έλληνες (Γιουνάν = Ίωνες μας αποκαλούν 
οι εξ ανατολών γείτονες) μόνο ως τουρίστες 
μπορούμε να την επισκεπτόμαστε.

Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα

Μουσικοπαιδαγωγός 
- 

μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Στα δεκαεπτά μου είδα τη μητέρα μου να 
δακρύζει από συγκίνηση, όταν στην πρώτη 
μου συναυλία τραγούδησα επί σκηνής ένα 
νανούρισμα του Μ. Θεοδωράκη. Για έναν 
περίεργο λόγο και ενώ τεχνικά ήταν από τα 
πιο δύσκολα κομμάτια της συναυλίας, στα 
δικά μου αφτιά ήταν τόσο οικείο, τόσο κατα-
νοητό και τόσο εύκολο να εκτελεστεί. «Ήταν 
το νανούρισμα που σου τραγουδούσα όσο 
σε είχα ακόμη στην κοιλιά μου, και αυτό 
που σου τραγουδούσα πριν κοιμηθείς.» μου 
είπε, και είδα ξανά την ίδια συγκίνηση στα 
μάτια της. Τότε κατάλαβα... θυμήθηκα... έ-
νιωσα... τη ζεστασιά, την αγάπη, την ανάσα, 
τους ήχους, το τραγούδι. 

Τα μωρά θυμούνται. Τα έμβρυα, από την 
πρώτη στιγμή της δημιουργίας, έχουν νο-
ητικά βιώματα, αισθητηριακές αντιλήψεις, 
συνείδηση…. μνήμη.

Κάτι τόσο απλό και εύκολο όπως ένα να-
νούρισμα είναι σε θέση να πυροδοτήσει μια 
σειρά αλληλεπιδράσεων στον εγκέφαλο των 
εμβρύων. Αν και η ακουστική περιοχή του ε-
γκεφάλου διαμορφώνεται νωρίτερα από άλ-
λες περιοχές, το έμβρυο δεν μπορεί να κα-
τανοήσει τις αλλαγές και τις αντιδράσεις που 
προκαλούνται, αλλά είναι ικανό να υιοθετεί 
χημικά όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν, 
από τη ροή του αίματος, τις μεταβολές των 
ορμονών στον ενιαίο οργανισμό μητέρας 
εμβρύου, αλλά προπάντων τις αλυσιδωτές 
εκρήξεις και συνδέσεις που συνάπτονται 
στον εγκέφαλο του εμβρύου κάθε φορά που 
αυτό ακούει μια γνώριμη μελωδία.

Από την 23η εβδομάδα κύησης, αρχίζει 
η συναισθηματική ωρίμανση του εμβρύου, 
καθώς αρχίζει να κτίζεται η προγεννετική 
του μνήμη, και ορίζονται οι βιορυθμοί του 
μωρού. Ένα βασικό κομμάτι της προγεννετι-
κής εκπαίδευσης του βρέφους που υποστη-
ρίζεται και από τη μέθοδο Sonatal, είναι η 
καθιέρωση ‘’ρουτίνας’’ στον βραδυνό ύπνο 
από την ίδια την μητέρα. Είναι μια διαδικα-

σία που ξεκινάει από την αρχή του 5ου μή-
να της κύησης κάθε βράδυ και συνεχίζεται 
μετά τον τοκετό, έχοντας πλέον η μητέρα το 
βρέφος στην αγκαλιά της. Επιλέγοντας ένα 
νανούρισμα, ή ένα τραγούδι αγαπημένο, με-
τά το βραδινό μπάνιο και πριν τον ύπνο, η 
μητέρα τραγουδάει στο έβρυο ήρεμα και χα-
μηλόφωνα, κάνοντας ταυτόχρονα κυκλικές 
δεξιόστροφες κινήσεις, σε όλη την επιφάνεια 
της κοιλιάς. Εδώ έρχεται η ένσταση των μα-
μάδων, «Μα δεν ξέρω να τραγουδάω! Δεν 
έχω καλή φωνή!» Οι νευροεπιστήμονες έ-
χουν αποδείξει πως για να κατανοήσουμε τη 
γλώσσα, χρησιμοποιούμε τις ίδιες λειτουρ-
γίες του εγκεφάλου με αυτές τς κατανόησης 
της μουσικής. Τα βρέφη για να κατανοήσουν 
τη φωνή της μητέρας τους ακούν μουσική. 
Γεννιούνται μέσα από τη μουσική. Όταν 
μετά τη γέννηση τα μωρά ακούσουν αυτή 
τη γνώριμη μελωδία, το νανούρισμα της 
μητέρας τους, πριν το τελευταίο γεύμα και 
τον ύπνο τους, ανασύρονται όλες οι μνήμες 
που είχαν από την προγεννετική τους ζωή. 
Η ζεστασιά της μήτρας, οι καρδιακοί παλμοί 
της μητέρας τους, οι ήχοι από την ροή του 
αίματός της αλλά και του αμνιακού υγρού. 
Με αυτόν τον τόσο απλό αλλά τόσο μαγικό 
τρόπο, μειώνεται το στρες και η ένταση της 

ημέρας, πέφτουν οι καρδιακοί παλμοί, 
και αυξάνονται οι θηλαστικές κινήσεις 
με αποτέλεσμα ένας επιτυχημένος θη-
λασμός και ένας ήρεμος ύπνος για τα 
βρέφη. Η μαγεία του νανουρίσματος 
όμως δεν σταμάτει εδώ. Μέσα από την 
αγκαλιά και το τραγούδι, αναπτύσσο-
νται οι ψυχοσυναισθηματικοί δεσμοί της 
μητέρας με το παιδί, που θα αποτελέ-
σουν τα εφόδια για μια ισορροπημένη 
ανάπτυξη και θα καταστήσουν τον μελ-
λοντικό ενήλικα πια, ικανό να μεταφέρει 
όλη την αγάπη και την αφοσίωση που 
απαιτείται και αυτός με τη σειρά του στο 
δικό του παιδί. 

Πέρασαν αρκετά χρόνια για να κατα-
λάβω ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή 
της ημέρας, από εκείνη που ο χρόνος 
θαρρείς και σταματάει, που θα νιώσω 
τη θέρμη μιας μικρής αγκαλιάς στα χέ-
ρια σου, και θα ακούσω τη μικρή κοφτή 
αναπνοή να ηρεμεί, τραγουδώντας με 
τη σειρά μου πλέον, μελωδίες του Ερω-
τόκριτου.
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ΟΛΗ Η ΜΑΓΕΙΑ 
ΣΕ ΕΝΑ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ

ΔΟΥΡΙΔΟΣ ΕΛΑΙΤΟΥ 
«Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ»

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του Θεοδώρου και της Αριάδνης, 
το γένος Βέκιου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΠΑΤΣΙΚΙΝΗ ΦΑΝΗ του Σταύρου 
και της Θεανώς, το γένος Κυρμα-
νίδη, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.



Για μία ακόμηφορά η διοίκηση τηςΑκαδημίας
ΠοδοσφαίρουΒέροιας κρατώντας τους τύπους θα
κόψεικαισήμερατηνπρωτοχρονιάτικηπίτα.Ηπρό-
σκλησηαναφέρειταεξής:

«Σαςπεριμένουμε όλουςστην ετήσια κοπή της
βασιλοπιταςγιατο2018.Ειστεόλοικαλεσμένοι,γο-
νείς,αθλητές,παράγοντες,δημοσιογράφοι,φίλοιτου
Συλλόγουναγιορτάσουμεσεένανυπέροχοχώρο».

CMYKCMYK

10 27-28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

Πλούσιο σε αθλητικές εκδηλώ-
σεις είναι και αυτό το Σαββατο-
κύριακο στην Ημαθία αν και οι 

περισσότερες ομάδες του Νομού αγω-
νίζονται εκτός έδρας. Στην Β’ Εθνική 
η ομάδα της Βέροιας θα παίξει την 
Κυριακή στην Πάτρα στις 3 μ.μ με την 
ισχυρή φέτος Παναχαική.  

ΣτηνΒέροιαεπιστέφειοΜπλέτσας
πουήταντραυματίας

Στην Γ’ Εθνική και στον 2ο όμιλο θα γίνουν τα
εξήςπαιχνίδια

ΣτηνΝάουσα η τοπική ομάδα θα αντιμετωπίσει
τονΑΟΚαρδίας με την τελευταία συμμετοχή του
ΚώσταΚωτσόπουλουμε τηνφανέλα της ιστορικής
ομάδας.

ΣπουδαίοπαιχνίδιθαγίνεικαισταΤρίκαλαόπου
οτοπικόςΜέγαςθααντιμετωπίσειτονΕδεσσαικό.

Αντίθετα οΦίλιπποςΑλεξάνδρειας θα μεταβεί
στηνΑριδαίαόπουθααντιμετωπίσειτονΑλμωπό.

Α1Ανδρώνστοχαντμπολ

Σάββατοστις6μ.μστοΔαίς
Δούκας-Φίλιππος

Α1ΓυναικώντηνΚυριακήστοΚαματερό
Καματερό-Φίλιππος

Α2ανδρώνΣάββατο
Κέρκυρα-Ζαφειράκης

Α2ΓυναικώνστοΦιλίππειο
Βέροια2017-ΟρφέαςΚατερίνης

ΜπάσκετΓ΄Εθνικής
Κυριακήστις5μ.μστηνΝ.Ιωνία
Ιωνικός-Φίλιππος
ΔΑΚΔ.Βικέλαςστις5μ.μ
ΑΟΚΒέροιας-ΊκαροιΤρικάλων

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
ΑΓΕΠιερίας-Ζαφειράκης
Μ.ΑλέξανδροςΓιαν.-Μελίκης
Αιγινιακός-Αλεξάνδρεια

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Ν.ΣάνταΚιλκίς-ΑετοίΒέροιας

Η προθεσμία που είχε η «Βασί-
λισσα του Βορρά», ώστε 
βάσει διακανονισμού, να πλη-

ρώσει τον Αντόνιο Γκονζάλες Τόμας 
παρήλθε άπρακτη και ως εκ τούτου 
η διοργανώτρια αρχή αφαίρεσε τρεις 
βαθμούς. Πάντως η Βέροια έχει προ-
θεσμία να εξοφλήσει τον Ισπανός 
ποδοσφαιριστή έως τις 31 Ιανουα-
ρίου διαφορετικά οι βαθμοί δεν θα 
επιστραφούν.

ΣύμφωναμεπληροφορίεςτηνΤρίτη20Ιανουα-
ρίουηΔιοίκησηθαπληρώσειτηνδόσηκαιέτσιθα
επιστραφούνοιτρειςβαθμοίστηνομάδαΤοσυνο-
λικόποσόδενξεπερνάειτις4.000ευρώ.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 121/2017 από-

φασης τουΔιαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ,
που έχει κοινοποιηθεί στηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑ και την
FOOTBALLLEAGUEκαιαφούπαρήλθεάπρακτη
ηημερομηνίαπροθεσμίαςπουτοΔικαστήριοέταξε
στηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑτηνεξόφλησητηςεπιδικασθεί-
σης χρηματικήςποινής απαίτησης του αιτούντος
ποδοσφαιριστή TOMASGONZALEZANTONIO,
απότηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑαφαιρούνταιτρεις(3)βαθ-
μοίαπότονοικείοβαθμολογικόπίνακα.

ΣημειώνεταιπωςσύμφωναμετονοικείοΚανο-
νισμό Ιδιότητας καιΜετεγγραφών τηςΕΠΟστην
περίπτωσηκατάτηνοποίαηΠΑΕΒΕΡΟΙΑπροβεί
στηνεξόφλησητουαιτούντοςποδοσφαιριστήμέχρι
την 31-01-2018, οι εν λόγω βαθμοί θα επιστρα-
φούνστηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑμενεότερηαπόφασητης
FOOTBALLLEAGUE».

ToΑθλητικόΠανόραματου
Σαββατοκύριακου27-28Ιανουαρίου

Αφαίρεση 3 βαθμών από την Βέροια 
λόγω Τομάς

ΤηνΤρίτηθαπληρωθείηδόση

Σήμεραστις12τομεσημέριστοΤαγαροχώριΚ-19

Βέροια - Αιγινιακός
Μετά τη νίκη

στηνΚαρδίτσα η
ομάδα Κ-19 της
Βέροιας υποδέ-
χεταισήμεραστις
12 το μεσημέρι
στο γήπεδο του
Ταγαροχωρ ίου
τονΑιγινιακό. Ο
προπονητής της
ομάδας κ. Γιάν-
νης Καψαλάρης
θα έχει στη διά-
θεσή τους όλους
τους παίκτες με
στόχο μία καλή
εμφάνιση και φυσικά την κατάκτηση της νίκης. Στους μέχρι τώρααγώνες η ομάδα έδειξε ότι διαθέτει
άρκετάταλαντούχαπαιδιάπουσίγουραέχουνπαρώνκαιμέλλον.Αξίζειλοιπόντονκόποοιφίλαθλοινα
δώσουντοπαρώνκαιναστηρίξουντηνπροσπάθειατωννεαρώνπαικτών.

ΕτήσιαΚοπήΒασιλοπιτας2018
ΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιας

σήμερα(5.15μ.μ.)στηSalaτηςΕληάς

Ευχαριστήρια ανακοίνωση 
του Συνδέσμου Διαιτητών 

Μπάσκετ Ημαθίας για 
«SimParts Γαβριηλίδη» και 
«Ανταλλακτικά Φωτιάδης»
Για ακόμη μ ία φορά η ετα ιρ ία

«SimParts»τουΣίμουΓαβριηλίδηαλλάκαι
ταΑνταλλακτικά«Φωτιάδης»στηΒέροια,
στέκονταιαρωγοίμετηστήριξητουςστον
αθλητισμότηςπεριοχής.ΟΣύνδεσμοςΔι-
αιτητώνΜπάσκετΝομούΗμαθίας εξέδω-
σεανακοίνωσημετηνοποίαευχαριστείτις
δύοεταιρίεςγια τηχορηγίαστον ιματισμό
τους.Αναλυτικά:

«ΟΣύνδεσμοςΔιαιτητώνΜπάσκετΝο-
μούΗμαθίας αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει δημόσια τον Σίμο Γαβριη-
λίδη και τονΑντώνηΦωτιάδη (Εταιρίες
SimParts καιΑνταλλακτικάΦωτιάδη) για
τηστήριξηκαιαλληλεγγύημέσωτηςχορη-
γίαςτουςστηναθλητικήμαςπεριβολή.

Τέτοιες κινήσεις είναι αξιοσέβαστες και
πρέπεινατονίζονταιμεκάθεέμφαση,στη
δύσκοληοικονομικήσυγκυρίαπουδιανύ-
ουμεκαιειδικότεραστοναθλητισμό.

Ευχόμαστεκαλέςδουλειές,μευγείακαι
ευημερίαστους ίδιουςκαιστιςοικογένειες
τους»
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Ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης ορί-
στηκε από την ΚΕΔ/ΕΠΟ για 
την αναμέτρηση του Αστέρα 

Τρίπολης με τον Ολυμπιακό, για την 
19η αγωνιστική της Super League, 
ενώ ο Δημήτρης Θάνος θα «σφυρίξει» 
το Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ. Αναλυτικά οι 
ορισμοί της αγωνιστικής:

Σάββατο(27/01)
15:00Κέρκυρα–Πλατανιάς
Διαιτητής:Ευαγγέλου(Αθηνών)
Βοηθοί:Πάτρας(Μακεδονίας),Σάββας(Σερρών)
4ος:Μάνταλος(Καβάλας)

17:15ΑπόλλωνΣμύρνης–Παναθηναϊκός
Διαιτητής:Βάτσιος(ΔυτικήςΑττικής)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτ/νίας),Τουμπακάρης (Α-

θηνών)
4ος:Γκαμαρης(Αθηνών)

19:30ΑΕΚ–Λαμία
Διαιτητής:Κουτσιαύτης(Άρτας)
Βοηθοί:Φραγκιαδάκης (Δωδεκανήσου),Παλαμι-

δας(Λακωνίας)
4ος:Σελίμος(Λακωνίας)

Κυριακή(28/1)
15:00Παναιτωλικός–ΠΑΟΚ
Διαιτητής:Θάνος(Γρεβενών)
Βοηθοί:Κουρομπύλια(ΔυτικήςΑττικής),Καρατζί-

κας(Αθηνών)
4ος:Πουλημας(Κέρκυρας)

17:15Πανιώνιος–ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:Σέζος(Κιλκίς)
Βοηθοί:Γρεβενης(Χαλκιδικής),Σίπκας(Σάμου)
4ος:Μιχαηλίδης(Βοιωτίας)

17:15Ξάνθη–Λεβαδειακός
Διαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά),Χατζηνάκος

(Δράμας)
4ος:Κουμπαράκης(Θράκης)

17:15Ατρόμητος–ΑΕΛ
Διαιτητής:Τζοβάρας(Φθιώτιδας)
Βοηθοί:Νικολακάκης (Ηρακλείου),Κοντίζας (Πει-

ραιά)
4ος:Γρατσάνης(Τρικάλων)

19:30ΑστέραςΤρίπολης–Ολυμπιακός
Διαιτητής:Ζαχαριάδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Ακρίβος(Αθηνών),Νικολαΐδης(Μακεδονίας)
4ος:Νεοφυτιάδης(Κορινθίας).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης27.01.2018
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(18ηαγω-

νιστική)
ΑΓΚΑΘΙΑΣ15.00ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ -ΑΣΝΕΑΣ

ΓΕΝΕΑΣ
Διαιτησία: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΑΧΟΥ15.00ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ -Ε-
ΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΠΑ-
ΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ15.00ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ-Α-
ΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΠΙΤΟΣΚΩΝ/
ΝΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ15.00ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ -Μ.ΑΛΕΞ.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΗ-
ΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΟΠΑΝΟΥ15.00ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ -ΑΡΗΣΠΑ-
ΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΡΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 15.00 ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ -
ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ15.00 ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ -Α-
ΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙ-
ΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(10η αγω-
νιστική)

ΣΥΚΙΑΣ15.00ΑΟΣΥΚΙΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ
Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥ-

ΛΟΣΛΟΥΚΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ15.00ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
-ΔΟΞΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΥΘΩΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΑΣΓιαννακοχωριου-
ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαιτησία:ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΙΡΜΑΝΙ-
ΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης28.01.2018
Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 1οςΟ-

ΜΙΛΟΣ(11ηαγωνιστική)
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 15.00 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑ-

ΣΤΡΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ
Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΜΟΥΣΕΝΙ-

ΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΟΥΤΡΟΥ15.00ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΑΡΗΣ
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΗ-
ΓΟΠΟΥΛΟΣΛΟΥΚΑΣ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ15.00ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ -Αγρ.
Αστ.Πλατεος

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥ-
ΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ 15.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΕ
ΣΧΟΙΝΑ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΗΣΕΛΙΟΥ15.00ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ-ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΕΛΕΣΙ-
ΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α2ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) - 2οςΟ-
ΜΙΛΟΣ(11ηαγωνιστική)

ΠΑΤΡΙΔΑΣ15.00ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ -ΑΕΠΟΝΤΙ-
ΩΝΒΕΡΟΙΑΣ

Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ15.00ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΑΤΣΙΟΥ-
ΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ15.00ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΩΣΤΟΥ-
ΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΡΑΧΙΑΣ15.00ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ -ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-Α-
ΣΒΕΣΤΑΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΑ-
ΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(9ηαγωνι-
στική)

ΤΡΙΛΟΦΟΥ 10.30 Ερμης Τριλοφου -ΔΟΞΑ
ΚΥΨΕΛΗΣ

Διαιτησία:ΜΠΑΚΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ10.30ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΕ
ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ

Διαιτησία:ΤΡΑΝΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥ-
ΛΟΣΛΟΥΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ10.30ΦιλιπποςΠ.Νερων -ΑΕΚ
Καμποχωρίου

Διαιτησία:ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΡΜΑ-
ΝΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΠΟΖΙΑΔΗΣΣΤΕΛΙΟΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ10.30ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
-ΠΟΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ

Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ-ΓΚΟ-
ΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Super League

Οιδιαιτητέςτης19ηςαγωνιστικής
ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων 27&28/1/2018

Τη
Δευτέρα29
Ιανουαρίου
οιΠαλαίμαχοι
Βέροιας

κόβουντην
πίτατους

Μίαακόμαυπενθύμισηγια τουςπα-
λαίμαχους Βέροιας οι οποίοι τηΔευ-
τέρα στη Sala της Εληάς (8.00 μ.μ.)
θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα
τους. Έγινε γνωστό ότι στη διάρκεια
θα τιμηθούνπαίκτεςκαιπρόσωπαπου
πρόσφερανστηβασίλισσατουβορρά.
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ΑΠΟΗΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης 
έγινε από όλους τους Έλληνες που α-
γαπούν αυτόν τον τόπο και αγωνιούν 
για την τύχη του. Σέβονται τους αγώνες 
και τις θυσίες των προγόνων μας και 
δεν θέλουν να τις αγνοήσουν. Πέταξαν 
στα σκουπίδια τις κομματικές τους τα-

μπέλες  στα σκουπίδια και όλοι πλην ελαχίστων που θέλουν να 
μοιραστούν την πατρίδα τους με τους σλάβους του βορά, έτρεξαν 
στο κάλεσμα του Π. Μελά, του Γερμανού Καραβαγγέλη, του Ίωνα  
Δραγούμη και πολλών άλλων και φώναξαν ένα ηχηρό παρόν στις 
επάλξεις του καθήκοντος. Ακούστηκε ο αναστεναγμός και η οργή 
τους σε όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς οι κυβερ-
νώντες την Ελλάδα έχουν βαρηκοΐα και δεν ακούνε τις κραυγές 
του λαού.  Εδώ και πολλές δεκαετίες τρέχουν πίσω από τα γε-
γονότα και δεν τα προλαβαίνουν. Αυτά πάντα τους ξεπερνούν 
και οδηγούν τη χώρα σε δυσάρεστες καταστάσεις όπως αυτή η 
γελοία την οποία παρακολουθούμε ως απλοί θεατές. Πήγαν στην 
Ελβετία οι κυβερνητικοί παράγοντες  παζάρεψαν ην ιστορία μας. 
Αναρωτιέμαι αν είχαν και κάποιον ιστορικό μαζί τους. Μίλησαν 
για εμάς χωρίς εμάς, χωρίς τους  Έλληνες. Οι πολιτειακές-πολι-
τικές και θρησκευτικές  μας ηγεσίες αποδείχτηκαν κατώτεροι των 
περιστάσεων. Έδειξαν τη δειλή  έως αρνητική στάση τους στο 
συλλαλητήριο του λαού σαν να μην τους απασχολεί το σοβαρό 
πρόβλημα που προέκυψε εξ αιτίας της δικής τους αβελτηρίας και 
άγνοιας. Ελάχιστοι από τους πατέρες του  Έθνους(ποιους πα-
τέρες)  έκαναν την εμφάνισή τους στη ιερή στιγμή της πατρίδας 
τους. Κρίμα για τη θέση τους να εκπροσωπούν ένα ένδοξο  λαό 
απόντες. Χαίρομαι και αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που ανήκω 
εγώ και όλη μου η οικογένεια στο ποίμνιό του ενός ιεράρχη. Εν-
νοώ τον ποιμενάρχη μας το σεβασμιότατο κύριο-κύριο Παντελεή-
μονα που δεν άφησε το ποίμνιό του και την πατρίδα του. Πέρασε 
μπροστά και με τη σεμνότητα που τον διακρίνει ως λειτουργού 
του Υψίστου και του ζώπυρου πατριωτικού του συναισθήματος  
και έδειξε το δρόμο του πεπρωμένου της Μακεδονίας. Γνωρίζει 
πολύ καλά  ότι το πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της Βεργίνας 
των Μακεδόνων είναι υπό τη δική του πνευματική επιστασία. 
Δεν θα επιτρέψει στο παρόν και στο μέλλον να διαψευστούν οι 
ελπίδες των Ελλήνων πιστών του Εσταυρωμένου  ιδιαίτερα της 
Ημαθίας. Με την παρουσία του εκεί στο χώρο των ομιλητών του 
Συλλαλητηρίου ενίσχυσε  την απαγορευτική  εγγύηση της διανο-
μής του ονόματος και της ιστορίας της Μακεδονίας. Η αγάπη και 
ο σεβασμός στο πρόσωπό του  από το ποίμνιό του θεωρούνται 
πάντα δεδομένα.   

     Έχω την εντύπωση ότι στη χώρα μας η διαχείριση των 
εθνικών θεμάτων είναι με τον πιο επιεικέστερο χαρακτηρισμό 
ανεπαρκής. Από αυτά που ζω και από όσα έχω διαβάσει στο πα-

ρελθόν υπάρχει έλλειψη στρατηγικής και πολυετούς οργάνωσης. 
Πολλά κράτη του κόσμου μεταξύ αυτών και η Τουρκία, προγραμ-
ματίζουν σε βάθος δεκαετιών. Προκαλούν τα γεγονότα δεν τα 
αντιμετωπίζουν με πρόχειρους σχεδιασμούς. Στο δικό μας κράτος 
όλα γίνονται την τελευταία στιγμή. Θα μπορούσαμε από το 1992 
όταν αποκαλύφθηκε η απάτη του Τίτου να αρχίσουμε μακρο-
πρόθεσμα μια εκστρατεία  αντιμετώπισης του προβλήματος. Να 
γραφτούν σχετικά βιβλία με την ιστορία της Μακεδονίας σε όλες 
τις πρεσβείες μας και με τη συνεργασία των ομογενών να γίνει 
γνωστή η  κλοπή της ιστορικής μας παράδοσης.

   Το 1992 όταν έγινε γνωστό το γεγονός, πριν επιστρέψω από 
τη Γερμανία στην Ελλάδα έμαθα ότι στα υπόγεια της Κτηματικής 
Τράπεζας του Duselndorf  υπήρχαν πολλά βιβλία του αείμνηστου 
Νικολάου Μάρτη τέως Υπουργού αδιάθετα. Κάποια από αυτά έ-
δινε η Τράπεζα στους Έλληνες εργάτες. Ζήτησα από τον Έλληνα 
υπάλληλο και μας έφερε δυο 25άδες. Τα βιβλία είχαν τίτλο « Η 
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.» Ήταν 
γραμμένα στη Γερμανική γλώσσα  με  έγχρωμες εικόνες  των ευ-
ρημάτων της Βεργίνας. Οργανώσαμε συνεστίαση αμέσως με τη 
συνεργασία των συναδέλφων εκπαιδευτικών , του Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων σε ελληνική Ταβέρνα. Παραβρέθηκαν ο Γερ-
μανός Επιθεωρητής οι Γερμανοί Διευθυντές-Υποδιευθυντές των 
Γερμανικών σχολείων της πόλης που φιλοξενούν Ελληνόπουλα 
και όλοι οι προϊστάμενοι της Εκπαίδευσης από την Ελληνική Πρε-
σβεία.   Μετά το τέλος τους δωρίσαμε  από ένα βιβλίο για τους 
ίδιους και μας ζήτησαν και ένα για τη βιβλιοθήκη του Σχολείου 
τους. Αυτό όμως οι καρεκλοκένταυροι θα μπορούσαν να το προ-
γραμματίσουν και εμείς να τοπραγματοποιήσουμε. 

   Το 1992 η Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ ζήτησε τη σχετική 
δαπάνη για να πραγματοποιήσει κάποιο συνέδριο για τη Μακεδο-
νία. Αν θυμάμαι καλά –πέρασαν τα χρόνια- στη δαπάνη ανταπο-
κρίθηκε η Γερμανική Πολιτική Αεροπορία:Lufthansa.  Στην εποχή 
μας κυριαρχεί η προπαγάνδα. Χρειάζονται μυαλά και χρήματα για 
τα εθνικά θέματα. Όποιος θα πάει στην Αυστραλία θα καταλάβει 
τι σημαίνει προπαγάνδα. 

Η Τουρκία για παράδειγμα έχει απλώσει το αρπακτικό της 
βλέμμα στη Θράκη, έχει στοχοποιήσει την κατάληψη κάποιων νη-
σιών μας και επιδιώκει τη  συνδιαχείριση του Αιγαίου. Κυβέρνηση 
και τουρκική  αντιπολίτευση κινούνται στους ίδιους πατριωτικούς 
σχεδιασμούς. Διαθέτουν υπομονή για την επιτυχία του σκοπού 
που έχουν ορίσει. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν δεκαετίες 
αυτό δεν τους επηρεάζει καθόλου. Οι στρατηγικοί σχεδιασμοί 
απαιτούν μακροχρόνια εργασία με τους κατάλληλους χειρισμούς. 
Μέσα σε λίγα χρόνια του περασμένου αιώνα οι Τούρκοι εξόντω-
σαν δυο πολυάριθμες εθνότητες, την Ελληνική και την Αρμενική 
και  ομογενοποίησαν τη Μ. Α. και συνεχίζουν τώρα τις βλέψεις 
τους προς δυσμάς.

  Διάβασα σήμερα στην Εφημερίδα ΛΑΟ ότι η Μητρόπολή μας 
με την Πρωτοβουλία του σεβασμιότατου ετοιμάζει την Κυριακή 28 
Ιανουαρίου ώρα 6.μ.μ  εκδήλωση στο  Χώρο Τεχνών  με θέμα: 
ΜΑΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΥ. Υποκλίνομαι με σεβασμό στο πρόσω-
πό του και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Νάουσα 17 Ιανουαρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 472

Περίληψη Πράξης 
χαρακτηρισμού έκτασης

Ο Δασάρχης Νάουσας με την αριθ. 471/17-1-2018 (Α-
ΔΑ: 6185OP1Y-0BΙ) πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του Ν. 998/79, χαρακτήρισε έκταση εμβαδού 
1.422,91 τ.μ., στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Νάουσας ως 
δάσος πλατάνου, κατά την έννοια των εδαφών της παρ. 1 του 
αρθρ. 3 του Ν. 998/79, που ανήκει στα εδάφια α και δ της παρ. 
1 και στο εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν. 998/79.

Κατά της πράξης αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις από τον 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ατελώς, όπως και 
από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο 
συμφέρον κατόπιν καταβολής παραβόλου, εντός προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση ή την τελευταία δημοσί-
ευσή της, ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρ-
ρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) της Π.Ε. Ημαθίας (άρθρο 10 παρ. 3 του 
Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 
4280/2014).

Ο Δασάρχης
Γεώργιος Παπαγεωργίου

Δασολόγος

Εκπαιδευτικοί 
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 

για τη σίτιση των μαθητών 
στα δημοτικά σχολεία

Από τους Εκπαιδευτικούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ανακοινώνονται τα εξής:
«Εδώ και δύο εβδομάδες υλοποιείται το πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία. Εκατόν τριάντα χιλιάδες παιδικά γεύματα μοιράζονται σε μαθητές 

όλης της Ελλάδας, καθώς και σε μαθητές δεκαπέντε σχολείων του δήμου Βέροιας.
Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στοχεύει, αφενός στην αντιμετώπιση, όσο είναι δυνατόν, των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν 

σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρ-
ροής. Η καθημερινή προσφορά στο σχολείο ενός υγιεινού γεύματος περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της 
αποδοτικότητας των μαθητών.

Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών, στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

Τα παραπάνω γεύματα παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα 
με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά 
την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

Εμείς ως ΕΡΑ, προσβλέπουμε, μέσα στο 2018, σε μια διεύρυνση και γενίκευση σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας του Προγράμματος 
«Σχολικά Γεύματα», ώστε να συμμετέχουν όλοι  οι μαθητές. Γιατί το φαγητό, ως συλλογική διαδικασία και μνήμη, είναι η πιο θεμελιακή και γνή-
σια εμπειρία, κι όταν είναι το ίδιο για όλους, τότε χρειάζεται μοίρασμα για να γίνει ‘το φαγητό της ανθρωπιάς’!»

Πτυχιούχος 
του εαυτού μου...

Το παλιό μου παλτό ποιος να ξέρει που κλαίει,
σ` ενα άδειο λιμάνι, τι μαγείες να κάνει
σε καιρούς ορφανούς, 
με την δική του Ερυθρά θάλασσα ο καθένας.
«Αιχμάλωτος» της ουράνιας γοητείας υπάρχω,
στα εκτός κοινωνικής γραμματικής 
εξοστρακίστηκα παιδιόθεν.
Ζήτω οι μέλισσες,
Ζήτω οι λαγοί,
Ζήτω η λογοτεχνία των μικρών ποταμών…
.
Πλήρωσα την τυφλή βία, 
τα τραύματα του μίσους,
τις σκηνές που δεν χωρούν στο εμβαδόν 
της παιδικότητας.
Τα αποτρόπαια του ανθρωπισμού μελέτησα. 
Βιβλίο Δ μετά την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
Ένα κορίτσι πηγαίνει να συναντήσει 
την ηλικία της.
Kυρία θυμάται φωναχτά τις εκδρομές 
που ματαιώθηκαν.
Φορτώνουν τα τελευταία τραγούδια 
στα φορτηγά.
Μικρά ψάρια ζήτησαν μετεγκατάσταση τους 
σε μικρούς ποταμούς
Η Άνοιξη κρύβεται επιμελώς.
Πολλοί συμμαθητές μου μετάνιωσαν που 
δεν έμειναν στην ίδια τάξη.
Από πέρσι να δει κυκλάμινα ο καιρός.
Τον Μάρτιο θα γίνει η καταμέτρηση των
 χαμένων ερώτων.
Όλο και πιο πολύ πλησιάζω στο να γίνω 
Πτυχιούχος του Εαυτού μου.

Γιάννης Ναζλίδης
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Φίλοι μου, καλή σας 
ημέρα, 

και η τελευταία ε-
βδομάδα, είχε ως βα-
σικό θέμα το Σκοπια-
νό, με αρχή βέβαια το 

συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή 
των ηλιθίων ή των μασκαράδων, όπως διαβάσαμε 
και ακούσαμε, από έντυπα και εκπομπές του … 
πισινού!

Πρώτο πρόβλημα που παρουσιάστηκε και από 
ότι φαίνεται άλυτο για τους κυβερνώντες, η συμμε-
τοχή, ο αριθμός των καρναβαλιών, των φασιστών, 
των ακροδεξιών, των …. 

Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, ο αριθμός των 
συμμετεχόντων, πρέπει να ήταν κάτι παραπάνω 
από 90.000 χαχαχαχαχαχα!

Εγώ πάντως, ως καλός ρεπόρτερ, όφειλα και 
σας παρουσιάζω, τον διάλογο ανάμεσα στους ιθύ-
νοντες της Ελληνικής αστυνομίας, για τον προσδιο-
ρισμό του πλήθους.

Το κινητό κουδουνίζει και ο αστυνόμος Μπέκας 
το σηκώνει.

Ταξίαρχε Θεοχάρη, εσείς! Μεγάλη μου τιμή.
Πες μου Μπέκα, τι πληροφορίες έχουμε για την 

μάζωξη;
Χαμός, κύριε ταξίαρχε.
Τι εννοείς παιδί μου, χαμός. Φυσάει δυνατά ο 

Βαρδάρης, βρέχει, τι γίνεται.
Τι χαμός, σεισμός είναι η κατάλληλη λέξη. Πα-

νικός, μιλιούνια ο κόσμος, χάνεται η μπάλα, γύρω 
στους 540.000, πρέπει να είναι!

Αστυνόμε Μπέκα παιδί μου, χθες στο τηλέφω-
νο μιλούσα με τον συνάδελφό σου, τον αστυνόμο 
Σαίνη. Γνωρίζεις μήπως που υπηρετεί. Στο Γαιδου-
ρονήσι. Αισθάνεται μόνος του, μου είπε και επιθυμεί 

παρέα!
Κατάλαβα, κύριε ταξίαρχε, μην συνεχίζετε.
Α, μισό λεπτό κύριε διοικητά. Βλέπω, βλέπω 

τον εύσωμο από τη Βέροια. Τώρα εξηγούνται όλα. 
Φαίνεται διπλός, οπότε διαιρούμε με το δύο, μιλάμε 
για 270.000 λαό.

Αστυνόμε Μπέκα, τέκνο μου, χθες μίλησα και με 
τον αστυνόμο Αυγέρη. Θυμάσαι μήπως που υπηρε-
τεί. Στην Καρωτή!

Κύριε ταξίαρχε, τώρα που παρατηρώ καλύτερα, 
τι εύσωμος και αηδίες, πρόκειται για χοντρό, τερά-
στιο, τουλάχιστον τετραπλός. Αν υπολογίσουμε και 
τα πιτόγυρα με τη μπουγάτσα, μιλάμε για εξαπλό. 
Ναι, ναι, τον βλέπω ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να περ-
πατήσει.

Κύριε ταξίαρχε, πρέπει να διαιρέσουμε με το έξι, 
οπότε 540.000, δια έξι, ο κόσμος είναι δεν είναι, 
90.000!

Ακριβώς έτσι, υπολογίστηκε το νούμερο των 
συμμετεχόντων, από τα νούμερα της κρατικής προ-
παγανδιστικής τηλεόρασης και λοιπών φορέων!

Λοιπόν, φίλοι μου. 
Ο λαός μίλησε και θα ξαναμιλήσει, είτε αρέσει σε 

κάποιους είτε όχι.
Ηλίθιος δεν είναι, αυτός που συμμετείχε στο 

συλλαλητήριο, αλλά αυτός που αποδέχεται την 
άποψη, δώσε μου το όνομα Μακεδονία και θα σου 
δώσω την ονομασία των δρόμων.

Δώσε μου το όνομα Μακεδονία  και θα σου 
δώσω την ονομασία των αεροδρομίων και των 
πλατειών.

Το μόνο που μπορούμε να σας δώσουμε φίλοι 
μου, είναι κανά ταψί ραβανί! 

Και για να τα κάνουμε πενηνταράκια, για να κα-
ταλάβει και η Ντόρα η εξερευνήτρια, που έχει φάει 

με το κουτάλι τις διαπραγματεύσεις, το ό-
νομα δεν στο δίνω, γιατί είναι η Εθνική μου 
ταυτότητα. Τελεία και παύλα.

Διαπραγματεύεται, λέει ο Αλέξης και 
είναι ευκαιρία μεγάλη. 

Θα μας δώσουν δώρο και το όνομα 
ενός εστιατορίου. 

Τα σουβλάκια που θα σερβίρονται δεν 
θα λέγονται Μέγας Αλέξανδρος, αλλά βου-

κεφάλας!
Διαπραγματεύεσαι την ταυτότητά μου;
Τα κουβαδάκια σας, τα μπρατσάκια σας και σε 

άλλη παραλία και ας είναι των γειτόνων μας!
Ήταν ακροδεξιοί, αυτοί που πήγανε στην παρα-

λία της Θεσσαλονίκης, είπανε οι φωτισμένοι ηγέτες, 
της πατρίδας μας!

Φασισμός είναι κύριοι, να γράφετε στα παλαιό-
τερα των υποδημάτων σας, τον απλό άνθρωπο, για 
να εξυπηρετήσετε, ευτελή συμφέροντα και τίποτα 
παραπάνω. 

Αυτή η γριούλα που κρατούσε την Ελληνική ση-
μαία και την αποκαλείς φασίστρια, είναι αυτή από 
την οποία θα ζητήσεις να σε ψηφίσει, ηλίθιε!

Το μόνο που μπορείς να της αιτηθείς, είναι να 
σου δώσει τέσσερα λεπτά, διότι η σημαία ήταν 
πλαστική!

Μίλησε λέει και ο στρατηγός, και είπε ζήτω ο 
στρατός και διάφορα άλλα παρόμοια. 

Και δεν μου λέτε, διάνοιες της πολιτικής σκέψης, 
τι περιμένατε να σας πει, ένας στρατηγός και με κα-
ταγωγή από ακριτική περιοχή. 

Ελάτε να πλέξουμε πουλόβερ!
Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, είναι η αγάπη λέει, 

που έχει ο κόσμος για τον στρατηγό!
Απλά ξεχνάτε, διότι έτσι σας βολεύει, ότι ο α-

πλός ανθρωπάκος, πριν αγαπήσει τον στρατηγό, 
αγάπησε εσάς!

Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο, το οποίο 
επίσης ξεχνάτε!

Δημοκρατία και εξαθλίωση του ανθρώπου, δεν 
πάνε μαζί, όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε, τόσο 
καλύτερα για την πατρίδα.

Η Δημοκρατία όπως και η αγάπη, δεν γεμίζει το 
στομάχι.

Μιλάτε για Δημοκρατία και χαίρεστε, τη στιγμή 
που συνάνθρωποί μας σκαλίζουν τους κά-
δους απορριμμάτων ή αυτοκτονούν λόγω 
οικονομικών αδιεξόδων. Ντροπή σας!

Τελειώνοντας και σήμερα, ας ευλογήσουμε 
και λίγο …την κοιλιά μας!

Πριν από δύο εβδομάδες, σε προηγούμε-
νο αρθράκι, είχα πληκτρολογήσει:

«… βγαίνω και εγώ σήμερα και λέω ότι τα 
Σκόπια είναι τμήμα της Θεσσαλίας, το γράφω 
και στα βιβλία, το διδάσκω και στα σχολειά 
και μετά από τριάντα χρόνια τα εγγόνια και 
δισέγγονα θα υποστηρίζουνε ότι το κράτος 

των Σκοπίων, ανήκει στη Θεσσαλία. Και εσείς αυτό 
το λέτε ιστορία»! 

Σε ρεπορτάζ της Βουλγαρικής τηλεόρασης, που 
κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, μεταφρασμένο, τονίζε-
ται ξεκάθαρα, ότι τα Σκόπια αποφασίσανε να αλλά-
ξουνε την αρχαία ιστορία και βάλανε σε εφαρμογή, 
το σχέδιο Σκόπια 2014.

Σκοπός ήταν να διδάξουν ότι δεν έχουν σλαβική 
προέλευση, αλλά απόγονοι των αρχαίων Μακεδό-
νων.

Αλλάξανε τα βιβλία τους, χτίσανε δημόσια κτίρια, 
αψίδες, μουσεία, εκκλησίες, ανδριάντες, μετονομα-
σίες, ….

Κάποια στιγμή μάλιστα, υποδεχθήκανε και ένα 
ζεύγος από μία φυλή που ζει στο Πακιστάν, ως 
τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα, διάδοχοι του … 
βουκεφάλα!

Και επειδή, αυτοί οι κύριοι αποφασίσανε να παί-
ξουν ένα παιχνιδάκι, εγώ πρέπει να το δεχθώ για 
να μην είμαι ηλίθιος.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ, τονίζεται ότι με τη Βουλ-
γαρία, υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν μας αναγνωρί-
ζουν γλώσσα, δεν μας αναγνωρίζουν ως έθνος.

Να επισημάνουμε για τους εγχώριους αφελείς, 
ότι η Βουλγαρία είναι από τα πρώτα κράτη, που 
αναγνώρισε το γειτονικό κρατίδιο!

Και να μην ξεχάσουμε και τον αρχιεπίσκοπο, 
ο οποίος μετά τους «90.000» συμμετέχοντες στο 
συλλαλητήριο, ψέλισε, τόνισε: «παρόντες ήταν οι 
εννέα από τους ογδόντα δύο επισκόπους», ξεχνώ-
ντας, ότι πρόβλημα δημιουργείται, όταν κάποιος 
που κατέχει θέση, δεν είναι παρών στην ψυχή των 
προβάτων του!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

90.000 χαχαχαχαχα!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Σύγκληση έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί, καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βεροίας, επί της πλατείας Ωρολογίου, με θέματα:

1.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού των 
Δομών του Συλλόγου

2. Κύρωση του νέου Οργανισμού των Δομών του 
Συλλόγου

3. Ανακήρυξη μεγάλων Δωρητών και Ευεργετών του 
Συλλόγου

4. Κύρωση του οικονομικού απολογισμού έτους 
2017 και προϋπολογισμού έτους 2018

5. Θέματα που θα αναδείξουν τα μέλη
Η Συνέλευση θα έχει (βάσει του Καταστατικού) α-

παρτία και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε.
Καλούμε τα μέλη μας να παραβρεθούν στη σημα-

ντική αυτή Συνέλευση, ενόψει της έναρξης λειτουργίας 
των νέων αναβαθμισμένων Δομών του Συλλόγου (νέου 
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και νέας πτέρυγας του 
Σπιτιού της Βεργίνας).

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ομιλία του δασκάλου Δημήτρη Νατσιού 
για την παιδεία των 3 Ιεραρχών 

και τη σημερινή εκπαίδευση
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας με αφορμή της εορτής των Τριών Ιεραρχών, δι-

οργανώνει ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Η παιδεία των Τριών Ιεραρχών και η σημερινή 
εκπαίδευση», με ομιλητή τον δάσκαλο και θεολόγο κ. Δημήτρη Νατσιό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00 το 
απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» 
(αίθουσα Βέτλανς). 

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους δημότες.

Βράβευση μαθητών 
της Νάουσας

Το Σωματείο και το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ”, σε συ-
νεργασία με την “ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ”, διοργανώνουν εκδήλωση 
για τη βράβευση μαθητών, των Δημοτικών Σχολείων της Νάουσας.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στις 11:00 π.μ. στο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΟΠΙΩΝ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Γενική συνέλευση
 και κοπή πίτας

O Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων Μακροχωρίου και 
Περιχώρων προσκαλεί τους φίλους και τα μέλη του σε ε-
τήσια τακτική γενική συνέλευση και κοπή βασιλόπιτας την 
Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 5  το απόγευμα 
στα γραφεία του συλλόγου στο Μακροχώρι και στην οδό Β. 
Κωνσταντίνου 2.

Το Δ.Σ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση μελών 
σε κοπή πίτας

                                                                            
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ημαθίας, προ-

σκαλεί τα μέλη του στην ετήσια εκδήλωση κοπής της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα πραγματοποιηθεί στο 
ξενοδοχείο «Αιγές» την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στις 
7:00 μ.μ. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠ. ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Τομέας Επιστημόνων του «Μ. Βασιλείου» και η «Χρι-

στιανική Ένωση» Βεροίας τιμώντας τους Τρεις Ιεράρχες, 
προστάτες των γραμμάτων, οργανώνουν στην αίθουσα 
τους (Αντ. Καμάρα 25) ευκαιρία πνευματικής επικοινωνίας 
το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018, ώρα 7:00 μ.μ.

Θα μιλήσει η κ. Άννα-Μαρία Σιδηροπούλου-Λούλη, 
Φιλόλογος Καθηγήτρια Μ.Ε. με θέμα: «Η αντιμετώπιση 
από την οικογένεια των αρνητικών επιδράσεων του περι-
βάλλοντος στα παιδιά». Η παρουσία σας θα είναι για μας 
ιδιαίτερη τιμή και χαρά.

Με τιμή
Τα Διοικητικά Συμβούλια

Την βασιλόπιτα κόβει 
ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ »

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Πολιτιστικής Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Νά-
ουσας και περιοχής  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ » προσκαλούν  όλα τα μέλη και τους φίλους 
της Εταιρείας στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 , στο ιδιόκτητο Αριστο-
τελικό Πολιτιστικό Κέντρο «Χρήστος Λαναράς» στην πλατεία Πουλιάνας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό29-01-2018 μέχρι4-02-
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

Κύριεδιευθυντά,
Την περασμένη Κυριακή βρέθηκα στηΘεσ-

σαλονίκη και –όπωςθεώρησασωστό-παραβρέ-
θηκαστο μεγάλοσυλλαλητήριο,παρεκκλίνοντας
απότηνεπιμελώςκαιεπίμακρόνκαλλιεργούμενη,
‘’πολιτικώς ορθή’’ άποψη και τάσηπερί ‘’συναί-
νεσης’’, ‘’τίμιου συμβιβασμού’’ και ωριμότητας
τωνπεριστάσεων για εξεύρεση ‘’δίκαιης λύσης’’
σε ένα μεγάλο εθνικό θέμα κλπ, κλπ.Όλες τις
προηγούμενεςμέρες,είχατηναπορίακαιαγωνία
για το αν θα έχει ικανοποιητικήπροσέλευση το
συλλαλητήριο,ώστε ναμπορεί να χαρακτηρισθεί
τουλάχιστοναξιοπρεπές.

Τελικά αποδείχθηκε ότι την επιλογή συμμε-
τοχής στο συλλαλητήριο την έκαναν μερικές ε-

κατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, από όλες
τις περιοχές τηςΕλλάδας. Επρόκειτο για άτομα
κάθε ηλικίας, απόπαρέες εφήβωνμέχρι και ηλι-
κιωμένους, οικογένειες, μπαμπάδες με ταπαιδιά
στουςώμους,μαμάδεςμετακαροτσάκιατους,νέα
παιδιά τυλιγμέναμε τηνελληνικήΣημαίακαιόλοι
αυτοί συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα και διαδήλω-
σανειρηνικά.

Τοβράδυότανεπέστρεψαστοσπίτι,αλλάκαι
τιςεπόμενεςημέρες,διαπίστωσαμελύπηότισυ-
νεχίσθηκεηπροσπάθειααπαξίωσηςκαιυποβάθ-
μισης του γεγονότος και ότι η δημόσιασυζήτηση
επικεντρώθηκε ενπολλοίς γύρωαπό τοναριθμό
του συγκεντρωθέντοςπλήθους (οι πολέμιοι του
συλλαλητηρίου και υπέρμαχοι της ‘’σύνεσης’’,
προσπαθούσαν ναπείσουν -ενάντια στην κοι-
νή λογική- ότι ο αριθμός των διαδηλωτών κυ-
μάνθηκε γύρωστις 90,000), ενώσυνεχίσθηκε
η προσπάθεια υποβάθμισης της διαδήλωσης
(κυρίως δια της διακωμώδησης μεμονωμένων
συμμετεχόντων ή ομιλητών).Διαβάζοντας μά-
λιστα κάποια άρθρασε εγχώριες ενημερωτικές
ιστοσελίδεςπολιτικούπεριεχομένουαλλάκαισε
εφημερίδες, αναρωτήθηκαανοσυντάκτης τους
ήτανΈλληναςήΣκοπιανός.

Απόταπαραπάνωστοιχεία,αλλάκαι τηνεν
γένεικατάστασηπουεπικρατείστονπολιτικόβίο
τηςΧώρας κατά τα τελευταία χρόνια, δύνανται
ναεξαχθούνταπαρακάτωσυμπεράσματα:

1)Ολαόςείναικυρίαρχοςκαιόλεςοιεξουσί-
εςπηγάζουναπόαυτόνκαιυπάρχουνυπέραυ-
τούκαιτουΈθνους,αρκείναμηνδιαμαρτύρεται
ενάντιαστιςεπίσημεςκυβερνητικέςθέσεις.

2)Πολιτικοίφορείςπουσεκομματικήτουςεκ-
δήλωση,μετάβίαςθαγέμιζανεπαρχιακόγήπεδο
ποδοσφαίρου ερασιτεχνικής κατηγορίας, επέλε-
ξαν ναμειώσουνμιααυθόρμητη και μαζικότατη
(παράτηνπολεμικήπουδέχθηκε)λαϊκήδιαμαρ-
τυρία,μετοεπιχείρημαότιόσοισυμμετείχανσε
αυτήήτανακραίοικαιπατριδοκάπηλοι!

3)Ησυγκέντρωση300,000διαδηλωτώνστην
συμπρωτεύουσαδενείναιείδηση.Τόσοταεγχώ-
ριαιδιωτικάΜΜΕ,όσοκαιηδημόσιατηλεόραση

(που όλοι πληρώνουμε από το υστέρημά μας),
δεν υποχρεούνται να καλύψουν δημοσιογραφικά
το συμβάν, ούτε βέβαια να διακόψουν την ροή
μαγνητοσκοπημένων (πλην όμωςπρογραμματι-
σμένων) εκπομπώνμαγειρικής, για να αναμετα-
δώσουνεικόνααπότογεγονός.

4) Στην Ελλάδα του 2018 είναι κατ’ ουσίαν
ανεκτό, αφού γίνεται σχεδόν σε δισεβδομαδιαία
βάση,μικρέςομάδεςκουκουλοφόρωννακαίνετο
κέντροτηςΑθήναςκαινακαταστρέφουνδημόσια
καιιδιωτικήπεριουσία,θέτονταςσεκίνδυνοακόμη
και ανθρώπινες ζωές.Είναι επίσης ανεκτό (σύμ-
φωνα με το ιδεολογικό και πολιτικό αισθητήριο
πολλώνεκτωνδημοσιολογούντων),ναποδοπατά
κανείςκαινακαίειτηΣημαία,όχιόμωςκαινατην
κρατάσταχέρια(εκτόςανέχειπροηγηθείσχετική
κλήρωση) ή να την τυλίγει στουςώμους του για
να διαδηλώσει ειρηνικά.Τότε χαρακτηρίζεταιως
ακραίοςκαιπατριδοκάπηλος!

Υ.Γ.Όσοναφοράστηνπροσπάθεια τωνΜΜΕ
για την απαξίωση τουσυλλαλητηρίου, ενδεικτικά
αναφέρωότι τομεσημέρι τηςΠέμπτηςοιπαρου-
σιαστέςσατυρικής - ενημερωτικήςεκπομπής, σε
μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό τηςΑθήνας, αφού
αποφάνθηκαν αυθαίρετα ότι δεν θα πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη τις αλυτρωτικές βλέψεις του
γειτονικούκράτους,καθώςαυτόδενθαείναιποτέ
σεθέσηναμαςαπειλήσει(λόγωμεγέθους),ενσυ-
νεχείακάλεσαντουςακρατέςναστείλουνγραπτά
μηνύματααναφέροντας ταπροτερήματα τωνπε-
ριοχώντους,λέγονταςεπίλέξει«σιγά,τιεξαιρετικό
έχειπιαηΜακεδονία;»καιακόμη«βαρεθήκαμενα
ακούμεπόσοκαλοίείναιοιΜακεδόνεςκαιοιΚρη-
τικοί». (!!!)Ακολούθησε (με διάθεσηδιακωμώδη-
σης καιπάλι) ανάγνωσημηνυμάτων τωνακροα-
τών,ταοποίααυτοίεπαίροντανγιατίοτόποςτους
έβγαλετηνπρώτηιερόδουλητηςαρχαιότητας,τον
πρώτο οίκο ανοχής, τον πιο διάσημο κακοποιό
κλπ,κλπ.Κρεσέντοδημοσιογραφικήςαθλιότητας.

Μετάτιμής
ΣάββαςΚωφίδης

αναγνώστης

Επιστολήπροςτον“Λαό”

Φαρμακεία
Σάββατο 27-01-2018

08:00-14:30ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374

08:00-14:30ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
60279

08:00-14:30ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥ-
ΣΑΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-
75180

14:30-20:30ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ
15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

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

Κυριακή 28-01-2018
08:00-14:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ

10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491
14:30-20:30ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2823310-25130
19:00-01:00+διαν.ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑ-

ΛΑΚΟΥΣΗ 18ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

Δευτέρα 29-01-2018
14:30-20:30ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ4523310-26757
14:30-20:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968
19:00-01:00+διαν.ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξίας)
23310-75180



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  1 )

Διαμέρισμα 26 τ.,μ.

στον 3ο όροφο ευ-

ήλιο και ευάερο, σε

πολύ καλή κατάστα-

σηπλησίοντηςπλα-

τείας Ωρολογίου. 2)

Οικόπεδο 1.100 τ.μ.

στα Παλατίτσια.Από

τον  ιδ ιοκτήτη .  Με-

σίτες αποκλείονται .

Τηλ.:6937226223.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  α π ό

ι δ ιώτη  κα ι νούργ ι ο

κατάστημα  45  τ .μ .

στο κέντρο της Βέ-

ρο ιας  (Κεν τρ ι κή  5

-  δ ίπλα στο Επιμε-

λητήριο), με πατάρι

30  τ .μ . ,  αυ τόνομη

θέρμανση και  θέση

πάρκιγκ. Τηλ.: 6936

870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  σ τρ .  σ το

δρόμο  Βέρο ια -Λα-

ζοχώρ ι ,  σ ε  παρα -

γωγήρόδια8ετών,

960 δένδρα, με 25

τ ό ν ο υ ς  π α ρ α γω -

γ ή ς ,  π ε ρ ί φ ρ α ξ η ,

ν ε ρ ό .  Τη λ . :  6 9 84

704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

με ροδάκινα και πο-

μώνα στην άσφαλτο

7.500τ.μ.,κοντάστην.

Αγ. Μαρίνα και Αγ.

Γεώργιο. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο, σαλοκουζί-

να, μπάνιο, ανακαινι-

σμένη, ατομική θέρ-

μανση πετρελαίου,

αιρ κοντίσιον, πλή-

ρως  επ ιπλωμένη ,

ευχάριστη, φωτεινή.

Ενοίκ ιο 180,00 ευ-

ρώ.Μεσιτικό γραφείο

«ΣΤΟΧΟΣ» .  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.
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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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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδο-

τημένο  συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο,μεπολύκα-

λό ενοίκιο.Τηλ.: 6944

860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

BIOMHXANIA του

ΝομούΗμαθίαςζητά-

ειΜηχανικό.Αποστο-

λή βιογραφικών στο:

guru.recruits@gmail.

com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-

ντίατρος για συστέ-

γαση και κοπέλα για

ναεργασθείσανβοη-

θός οδοντιάτρου στη

Βέροια. Τηλ.: 6946

145626.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτ ικού  γ ια  μόν ιμη

εργασία και επίσης

αναζητε ί  άτομο με

γνώσεις σε β ιομη-

χανικό σχέδιο.Απο-

στολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο-

πο ιός  γ ια  φούρνο

στη Νάουσα.  Τηλ.

επικοινωνίας: 6982

643134.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τρο-

φίμων στο Μακρο-

χώρι Ημαθίας. Τηλ.:

2331070401.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά το -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη  Βέρο ια .  Τηλ . :

2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-

ΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ

ζητούντα ι  κοπέλες

γ ια  εργασία.  Τηλ. :

6984 472747,  κος

Γιώργος.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αί-
τησης καθημερινάαπό8.00π.μ. - 4.00μ.μ. στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

τη φύάλη και περιποίηση

ηλικιωμένων σε 24ωρη

βάση.Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυρία

μονογονικής οικογένει-

ας, ζητάει εργασία, για

φύλαξη ηλικιωμένων και

καθαρισμό σπιτιών. Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

για φύλαξη μωρού ή κα-

θαρίστρια σε σπίτι  και

γραφεία. Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

την φροντίδα ηλικιωμέ-

νων & καθαρισμα σπι-

τιών, γραφείων και σκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,

με στρώμα και υφασμα-

τάκ ια  προστατευτ ι κά ,

σχεδόν αχρησιμοποίητο.

Τιμήευκαιρίας150,00ευ-

ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙεξοπλισμός

καφετέριας (καφετιέρα

ASTORIA MONH), πλυ-

ντήριο πιάτων (DIHR-Ι-

ταλ ικό) ,  φραπιέρα (ε-

παγγελματ ι κή -βαρέως

τύπου), τοστιέρα (επαγ-

γελματική 2 εστιών), 2

στρογγυλά τραπέζια, 7

καρέκλες (με κουπαστή)

και 8 ψηλά σκαμπό. Πω-

λούνταισετιμήευκαιρίας.

Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύρι-

ος 50 ετών ψάχνει εμφα-

νίσιμη κυρία ως 50 ετών

για γνωριμία. Τηλ.: 6972

371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυρια από 50 ετών έως

70 για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ  εμφανί -

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητε ί  γνωρ ιμ ία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά, για σοβαρή σχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίςυποχρεώσειςζητάκυ-

ρίαμέχρι50ετώνγιασο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμο-
σίφωνα,Μπαλκόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή200€.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργείάψογα  ,διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό ενοίκιο
στα220€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατασκευα-
σμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομη -Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισό-
δου-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία

112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψογα
συντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώρωνδεδο-
μένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,επι-
μελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,διαθέτει τζάκι,επιπλωμένηκομπλέ,
μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,

ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνιακαιμεανοι-
χτόparking,σεγαλήνιοπεριβάλλονσίγουρα
καισεπολύκαλή τιμή350€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.
σε1οόροφο,άψογασυντηρημένη,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά.Αποτελείταιαπό3μεγάλα
Υπνοδωμάτιαμε εντοιχιζόμενεςντουλάπες,
μιαωραιότατησαλοκουζίναμε τζάκικαι ένα
μπάνιο .Είναι κομπλέ επιπλωμένομαζίμε
ηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρη-
στηαυλή,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια, κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίοςχώρος,οιχώροιτουλειτουργικοί,γω-
νιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105544ΕργοχώριΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας400τ.μ. ισό-
γειαμεαύλιοχώροπερίπου4στρ.Αποτελεί-
ταιαπό5χώρουςκαιχώρογραφείωνενοίκιο
600€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.105074ΩΡΟΛΟΙ,Γραφειακόςχώ-

ρος27τ.μ.,καθ.και36τ.μ.μικτά,κατασκευή
87,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο ,2ος
όροφος, εξωτερικά κουφώματα καινούργια
,προσεγμένης κατασκευής καισεόμορφη
πολυκατοικία,αυτόνομηθέρμανσημεωρο-
μετρητές , με τουαλέταδική του, αποτελεί
ευκαιρία χωρίςαμφιβολία και διατίθεταισε
τιμή εκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο130€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1
οόροφοανακαινισμένο .Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘωρακισμέ-
νηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,μίσθωμα
200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105165 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της

ΚεντρικήςκοντάστηνΜεραρχία κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.ισόγειο.Αποτελεί-
ταιαπό1Χώρο,μεγάληβιτρίνακαιμεδικότου
WC.Ενοίκιομόνο100€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗ-

ΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
Κωδ:115776-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΚέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας55τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1978καιδιαθέτειΚουφώματαΑλου-
μινίου, γωνιακό, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεγάληπροβολήσεκεντρικόδρόμο
μεμηνιαίομίσθωμα700€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΚΑΙΥΠΟΔΕΙΞΗΑΠΟΤΗΝΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105791 -ΕΡΓΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
κατάστημασυνολικής επιφάνειας65 τ.μ. Ι-
σόγειο,σεκεντρικόδρόμοεπί τηςΣταδίου,
ενιαίοςχώρος,μεαύλειοχώροπίσωμεγάλο,
κατάλληλογιασυνεργείοαυτ/των,αποθήκη,
γωνιακό,μεγάληςπροβολής, ενοίκιο300€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115718 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας 64 τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο , είναι κατασκευασμένη το
1972καιανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρ-
μανσημεδύοκλιματιστικάΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια,Τιμή:30,000€.

Κωδ:115410-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας81τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένοτο1979καιδιαθέτειανελκυστήρακαι
αποθήκη-Τιμή:50.000€.

Κωδ:115750 -ΑΝΟΙΞΕΩΣπωλείταια-
νακαινισμένομερικώςΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας95τ.μ.στον3οόροφο.μεμονα-
δικήθέαστονκάμπο,μεαστείρευτηαίσθηση
αρχοντιάς,διαμπερές,μεαρμονικέςαναλογί-
εςκαιγιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές.Απο-

τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC .Είναι κατασκευασμένο το
1972καιδιαθέτειΑνελκυστήρα-Τιμή:78.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ. Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
και διαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου
καιΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμια
καιΤέντες,Τιμήμόνο35.000€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105855 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλείται
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑανακαινισμένηΔιπλοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας210τ.μ.2επιπέ-
δωνηοποίαεπεκτείνεταισε2οκαι3οόροφο.
Ο2οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,κου-
ζίνα,4υπνοδωμάτιακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένος το1978καιανακαινίστηκε το
2009.Ο3οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,
κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοςτο1991καιανακαινίστηκε
το2009.Και ταδυοδιαμερίσματαδιαθέτουν
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Α-
ποθήκη70 τ.μ.,Τέντες,Διπλά τζάμια,Ηλι-
ακόθερμοσίφωναμόνογια τον3οόροφο,
είναι χωρίςανελκυστήρα,μεμπαλκόνια30
τ.μ.προσφέρονταισεπολύκαλή τιμήμόνο
85.000€όλομαζί.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.Φωτογραφίεςγιατον3οόρο-
φοθαβρείτεμετονκωδικό:105715στοwww.
mesitiki.gr.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 14101 -ΚΑΤΩΕΛΗΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητηαποθήκη
συνολικήςεπιφάνειας212τ.μ.και5μ.ύψος
ισόγειαμεεξαιρετικάεύκολη πρόσβαση.Α-
ποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,κατασκευής
το2004-Τιμή:60.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:114902-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
Ανελκυστήρα-Τιμή:14.000€.

Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-
στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένο το
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

Κωδ: 114901 -ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΚέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΑνελκυστή-
ρα-Τιμή:21.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115708-ΣπάνιαΕυκαιρία ,επί της

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας46 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροκαι2WC.Είναικατα-
σκευασμένοτο1965.Προαύλιομπροστά35
τ.μ.περίπουκαιπροσφέρεταισε εξαιρετικά
χαμηλήτιμήμόνο75.000€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΔΙΑΘΕΣΗτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΚατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος
, ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
20.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115728ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΓα-

βριάλογαπωλείται αγροτεμάχιοσυνολικής
επιφάνειας9.750τ.μ.σεπολύκαλήτιμήμόνο
25.000€.ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΣο-
φουλιόπωλείταιαγροτεμάχιοσυνολικήεπιφά-
νειας14.750τ.μ.σετιμήπροσφοράς37.000€.
ΠληροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:115478 -ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑεντόςσχε-

δίουπόλεως  οικόπεδοσυνολικής επιφά-
νειας862 τ.μ. κτίζειάμεσα.Τιμή130.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105791 -ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται ε-
ξαιρετικόοικόπεδο,γωνιακό,1000τ.μ.απο-
τελείταιαπόμιαπαλιάκατοικίασε1οόροφο
περίπου65τ.μ. και ένα Ισόγειο κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,βρίσκονταισε
κεντρικόδρόμο επί τηςΣταδίου,μεαύλειο
χώροπίσωμεγάλο,κατάλληλογιασυνεργείο
αυτ/των, με αποθήκη, μεγάληςπροβολής,
ζητούμενοτίμημαγιαόλομαζί200.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομή-
σιμο.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.105440ΚΕΝΤΡΟ,Διατηρητέαμο-

νοκατοικία60 τ.μ., μεοικόπεδο108 τ.μ. η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσωτε-
ρικάαπαιτούνταιαρκετέςεργασίες ,διαθέτει
2υ/δ,σαλόνικαι κουζίνα ,αποτελείταιαπό
ισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεταιστην
εξαιρετικάχαμηλή τιμή των29.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115695 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙσχετικάκαινούργιο και ελάχιστα
χρησιμοποιημένοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας90 τ.μ.διαμπερέςστον1οόροφο.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1992
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,
Τακουφώματατουκαινούργιααλουμινίουσυ-
ρόμενακαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης
οικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαιρετικάό-
μορφηπεριοχήπροσφέρεταισεπολύχαμηλή
τιμή,μόνο29.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

του Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

Η κατασκευαστική εταιρίαΜατσάλας Χρή-
στος,μεέδρατο9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗ-
ΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχανικόκαιένανπωλητή
για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση
ΑγγλικήςγλώσσαςκαιηγνώσηΗ/Υ.Βιογραφικά
στα γραφεία της εταιρίας και στο e-mail: info@
matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
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,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚΕπιπλωμενολουξΑ/C270€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
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.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,24000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα και ηλεκτρικές συ-
σκευέςσεπολύχαμηλέςτιμές.

Πληρ. τηλ.: 6989 391872

ΕΤΑΙΡΙΑμεσταθερήανάπτυξηπουεδρεύειστηνΒέροια
με αντικείμενο τις κατασκευές μηχανημάτων και τονπρο-
γραμματισμόσυστημάτωναυτοματισμού, αναζητεί νέο έως
30 ετών, με καλή γνώσηαγγλικών,Η/Υ και δίπλωμαοδή-
γησης.Απαραίτητα χαρακτηριστικά, ανήσυχοπνεύμα, αντί-
ληψηκαιέφεσηστιςκατασκευέςκαιτηντεχνολογία.Σχετικά
πτυχίαδενείναιαπαραίτητααλλάθαπροσμετρηθούνθετικά.

Αποστολήβιογραφικώνστοemail:efi.kantsadou@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλ.6932133510.Υπόψιν ΚαΚα-
ντσάδου.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία,1τραπέζισυνεδριάσεων,2βιβλιοθοκήκες,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 Το να βγούμε από τα μνη-
μόνια και να μην έχουμε μία, εί-
ναι σαν να μπαίνουμε στον δρό-
μο του Θεού και να κορνάρουμε 
συνεχώς...

P H εφορία θέλει να της πλη-
ρώνουμε τις δόσεις στις 30 κάθε 
μήνα. Καλά ρε, αν μας περίσσευαν 
στις 30 του μήνα λεφτά, θα χρω-
στούσαμε στην εφορία;

P Εδώ στις 2 του μήνα κι 
αμάν αμάν, εμείς που δουλεύ-
ουμε.

P Κανονικά τις Τετάρτες πρέ-
πει να σταματάμε για ημίχρονο.

P Ρωτάει ο Αντετοκούμπο 
στη διαφήμιση: «Είσαι σίγουρος 
ότι έχεις βρει τα όριά σου;» Δεν 

ξέρω Γιάννη μου, νομίζω πως 
μπορώ να φάω κι άλλο.

P Νέα δίαιτα. Τρως όσο θες και 
ανεβαίνεις στη ζυγαριά με το ένα 
πόδι.

P Επίκαιρο:
-Σου αρέσουν οι ξανθές ή οι 

μελαχρινές;
-Τα κεφτεδάκια!

P Η φυλή πεινάει...

P By the way. Χθες έμαθα ότι 
τα κεφτεδάκια είναι τα σοκολατά-
κια των αλμυρών.

P Αναμένουμε και την... Τζοκό-
ντα του κιμά κ. πρέσβη.

P Το καλύτερο της εβδομά-

δας: γηρατειά 
είναι 15 χρό-
νια αργότερα 
από την ηλι-
κία που έχεις.

P Ρε μάνα, 
ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι, όχι θερ-
μόμετρο!

P Μαρινάκης σε Λεμονή τη 
μέρα της πρόσληψης Γκαρθία: 
Τάκη ευχαριστούμε, αλλά καλού 
κακού μην απομακρυνθείς.

P Και:

Ένα αντρόγυνο είναι καλεσμένο 
σε ένα αποκριάτικο πάρτυ μασκέ. 
Η ξανθιά σύζυγος έχει αρχίσει να 
υποπτεύεται πως ο άντρας της την 
κερατώνει και του λέει πως έχει 

πονοκέφαλο και δεν θέλει 
να πάει στο πάρτυ. Αυτός 
της λέει πως δεν μπορεί να 
μην πάει γιατί τον περιμέ-
νουν οι φίλοι του. Βάζει λοι-
πόν μία στολή γορίλα που 
είχε και ξεκινάει για το πάρ-
τυ μόνος. Μετά από λίγο 
σηκώνεται και η ξανθιά σύ-
ζυγος, βάζει τη δεύτερη στο-
λή που έχει αγοράσει κρυφά 
από τον άντρα της για να 
μην την αναγνωρίσει 
και ξεκινά και αυτή για 
το πάρτυ. Φτάνοντας 
στο πάρτυ, εντοπίσει 
τον σύζυγο-γορίλα να 
πειράζει άλλες μασκα-
ρίνες, να κάνει τρέλες 
μαζί τους, να χορεύει με 
όλες, να τις χουφτώνει 
και άλλα τέτοια… Τον 
πλησιάζει και αυτή, που 
είχε τον σκοπό της και 
έτσι όπως είναι μεταμ-
φιεσμένη αρχίζει να χο-
ρεύει μαζί του και να του 
τρίβεται επίμονα. Αυτός 
της προτείνει να πάει 
μαζί του στο πάνω δω-
μάτιο και εκείνη ευχα-
ρίστως τον ακολουθεί. 
Βρέθηκαν σ’ ένα δωμά-
τιο και έτσι όπως ήταν 
με τις μάσκες το έκαναν 
για όλο το βράδυ όπως 
ποτέ στο παρελθόν. 
Πριν ξημερώσει όμως 
έφυγε η ξανθιά χωρίς να 
φανερωθεί. Επέστρεψε 
πρώτη στο σπίτι και τον 

περίμενε για να ακούσει τι εξηγή-
σεις θα της έδινε. Όταν επέστρεψε 
τον ρώτησε:

«Πώς τα πέρασες 
κύριε γορίλα;»

«Τα συνηθισμέ-
να...» της λέει αυ-
τός «…με τα παιδιά 
ήμουν και παίζαμε 
χαρτιά.»

«Α, τα συνηθι-
σμένα…» λέει αυτή 
με ένταση.

«Αφού ξέρεις ότι 
δεν περνάω καλά 
αν δεν είμαστε μα-
ζί» συνεχίζει αυτός.

«Δηλαδή δεν χό-
ρεψες, ούτε φλέρ-
ταρες;» τον ρώτησε 
εκείνη που ήταν έ-
τοιμη να τον αρχί-
σει.

«Αφού σου λέω 
πως κλειδωθήκαμε 
σε ένα δωμάτιο και 
παίζαμε χαρτιά όλο 
το βράδυ… Όμως 

κάτσε να σου πω τι συνέβη στον 
Γιώργο που του δάνεισα τη στολή 
του γορίλα»!

Κ.Π.
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