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Στην «Εβδομάδα Θεάτρου» απόψε στη Στέγη
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Βέροιας σε σκηνοθεσία 
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Απαραίτητα τα νέα 
περιπολικά

για την ενίσχυση
της τοπικής αστυνομίας

   Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έρχονται και 
στην Ημαθία καινούργια αστυνομικά οχήματα για 
να ενισχύσουν τον ελλιπή και κουρασμένο στόλο. 
Την  προμήθεια των  νέων οχημάτων υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας με χρηματοδότηση 
μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Δεν γνωρίζουμε 
τον ακριβή αριθμό οχημάτων που θα ενισχύσουν 
την δύναμη στο νομό μας, ωστόσο όσα και να 
έρθουν είναι απαραίτητα. Παρά τις μικρές ενισχύσεις 
στον στόλο τα τελευταία χρόνια, οι υπηρεσιακές 
ανάγκες λόγω και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής 
μας, καθιστούν αναγκαία την γενναία ενίσχυση 
της τοπικής αστυνομικής δύναμης. Λαμβάνοντας 
υπόψη το κομβικό γεωγραφικά σημείο της περιοχής 
μας,  που απαιτεί εντατικό τροχονομικό έλεγχο, την 
γεωφυσική ποικιλία με μεγάλες πεδινές εκτάσεις, 
παραποτάμιες και παραλίμνιες, αλλά και ορεινές 
δύσβατες περιοχές η καταπόνηση των οχημάτων 
είναι δεδομένη και απαιτείται  συχνή ανανέωση.  Σε 
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να προσθέσουμε και τις 
επιχειρήσεις της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Βέροιας, 
που οι επιτυχίες της έχουν περάσει τα σύνορα του 
νομού και για την συνέχεια και αποτελεσματικότητά 
τους χρειάζεται και η στήριξη με τα κατάλληλα 
οχήματα. Παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση, 
τέτοιου είδους ανάγκες πρέπει να καλύπτονται για 
την δημόσια ασφάλεια, εξασφαλίζοντας οι αρμόδιοι 
φορείς πόρους από την «δεξαμενή» των ΕΣΠΑ που 
είναι μία λύση μέσα στην κρίση. 
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ΤοΑρχηγείοτηςΕλληνικήςΑστυνο-
μίας,μεαφορμήτογεγονόςότιαρκε-
τοίπολίτες θαμετακινηθούν κατά την
εορταστικήπερίοδο, υπενθυμίζει βα-
σικές χρήσιμεςσυμβουλέςπρος τους
πολίτεςπουσκοπεύουνναφύγουνγια
τιςδιακοπέςτουΠάσχα:

-Πριν φύγετε βεβαιωθείτε ότι οι
πόρτες και ταπαράθυρα τουσπιτιού
σαςείναικαλάασφαλισμένα.

•Ενημερώστεγιατηναπουσίασας
µόνο συγγενικά και φιλικά σαςπρό-
σωπαήτουςγείτονέςπουεμπιστεύε-
στε, για να επιβλέπουν τηνοικίασας
και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί
λόγοικαιτοΑστυνομικόΤμήματηςπεριοχήςσας.

•Μηναφήνετε σημειώματα για τοπότεπρόκειται να
επιστρέψετεήγιατοπόσοκαιρόθααπουσιάζετε.

•Μηναφήνετεμηνύματαέξωαπότηνπόρταήγραμ-
ματοκιβώτια υπερπλήρηαπό έντυπα καιπεριοδικάστο
κεφαλόσκαλο.Είναι «κράχτες» τηςαπουσίαςσας.Απο-
φύγετεεπίσηςνααφήνετεσκάλες,έπιπλαήάλλαογκώ-
δηπράγματα στον κήποσας, που θα βοηθήσουν τον
επίδοξοδράστηστηναναρρίχησήτου.

•Τοσπίτιήτοδιαµέρισµάσαςναµηδείχνει«εντελώς
κλειστό»,υποδηλώνονταςέτσιτηναπουσίασας.

•Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτηαυ-

τόματουφωτισμού.
•Ενεργοποιήστε, εάν υπάρχει, τοσύστημασυναγερ-

μού.
•Μηναφήνετε μεγάλα χρηματικάποσάήαντικείμενα

αξίαςστοσπίτισας.
•Σεπερίπτωσηπου ενημερωθείτε από γείτονες, φι-

λικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι
ύποπτοστηνοικίασας,µηδιστάσετενα ειδοποιήστε το
«100»ήτοΑστυνομικόΤµήµατηςπεριοχήςσας.

•Σεπερίπτωση κλοπής, ειδοποιήστε το «100» ή το
ΤµήµαΑσφαλείαςτηςπεριοχήςσας.

Αςλάβουμελοιπόνσοβαράυπόψιντιςοδηγίεςγιατίοι
επιτήδειοικαραδοκούν!

ΜετάτοΠάσχα
νέοΑΤΜστοΑγγελοχώρι

ΜενέομηχάνημαθαανοίξειμετάτοΠάσχατοΑΤΜστο
δημοτικόκατάστηματουΑγγελοχωρίου.Πριναπόμίαεβδο-
μάδα έγινε αποτυχημένη απόπειρα ληστείας από αγνώ-
στους,οπότετομηχάνημαθατοποθετηθείαμέσωςμετάτην
πλήρηαποκατάσταση των ζημιώνπουπροέκυψαναπό τη
διάρρηξηστοδημοτικόκατάστημα.

Μας πρόλαβαν…
Έκλεισε η λακκούβα!

Με τοπου γράφαμεστο χθεσινό μαςφύλλο για τη
μεγάλη λακκούβα της οδούΑμπελοκήπων (περιοχή
Προμηθέα)τασυνεργείατουΔήμουτηνείχανήδηκλεί-
σει, αποκαθιστώντας τοδρόμοπουδέχεται αρκετάμε-
γάλοφόρτοστηνκυκλοφορίατου.

Γιαναλέγονταικαιτακαλά!

Πυρετώδεις ετοιμασίες
τιςμέρεςαυτέςστηΣτέγη
Δημιουργίας τουΣΟΦΨΥ
Νομού Ημαθίας, όπου η
εθελοντική ομάδα υπο-
στήριξης δουλεύει ακατά-
παυστα για την ετοιμασία
της πασχαλινής έκθεσης
που ξεκινά τη λειτουργία
τηςαύριο.

Ο ΣΟΦΨΥ, Σύλλογος
Οικογενειών και Φίλων
πουστοχεύει στηνπροα-
γωγή τηςψυχικής υγείας
και του αποστιγματισμού,
σας καλεί για καφέ το
πρωί της Κυριακής στα
γραφεία του, όπου θα έ-
χετε την ευκαιρία ναδείτε
χειροποίητες καλαίσθητες
κατασκευές από τις εθε-
λόντριεςπουόλοαυτό το
διάστημα δώσαν τον κα-
λύτεροεαυτό,φτιάχνονταςμεταχεράκιατουςπάνιναζω-
άκια,τσάντες,πασχαλινάδιακοσμητικάκ.ά.Αύριολοιπόν

πάμε ΣΟΦΨΥ και στηρίζουμε τον αγώνα των ληπτών
ψυχικήςυγείαςγιατηβελτίωσητηςλειτουργικότηταςκαι
τηςκοινωνικήςκαιεπαγγελματικήςαποκατάστασήςτους.

ΔιαβάστετιςοδηγίεςτηςΑστυνομίας
γιατίτακλεφτρόνιακαραδοκούν

Χειροποίητακαιμετηνψυχήτους
στονΣΟΦΨΥΗμαθίας

Να μας 
τύχει καμία 

βλάβη στο δίκτυο
και να μην ξέρεις

τί να κάνεις
τον Αλιάκμονα!
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Με 14 νέα αυτοκίνητα τύπου SUV, δύο επιβατικά 
αυτοκίνητα εννέα θέσεων, εννέα μοτοσικλέτες, 35 
αστυνομικά αυτοκίνητα, 51 πομποδέκτες και δέκα 
φορητά ραντάρ εξοπλίζει την Ελληνική Αστυνομία 
στην Κεντρική Μακεδονία η Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται και η Αστυνομική 
Διεύθυνση Ημαθίας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας, υπέγραψε την προμήθεια των 
συγκεκριμένων μέσων, στο πλαίσιο της διαρκούς 
προσπάθειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για  ενίσχυση της «ενεργητικής οδικής ασφά-
λειας». Η προμήθεια θα γίνει μέσω του ΕΣΠΑ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο προϋπολο-
γισμός είναι 1.235.155 ευρώ.

«Η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει 
όλα τα χρόνια ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας με την Ελληνική Αστυνομία δεν 
είναι στα λόγια. Στην πράξη φροντίζουμε να έχει 
αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά 
στο έργο των αστυνομικών. Μέσω του ΕΣΠΑ 2007 
– 2013 ενισχύσαμε την υλικοτεχνική υποδομή της 
ΕΛΑΣ στην περιοχή μας με 24 οχήματα, προϋπολο-

γισμού 607.692 ευρώ, ενώ για τον εκσυγχρονισμό 
του εξοπλισμού της διαθέσαμε επιπλέον 820.710 
ευρώ. Σε αυτά τα σημαντικά κονδύλια, προσθέτουμε 
από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 επιπλέον 1,2 εκ. ευρώ, 
αποδεικνύοντας ότι ακόμη και σε συνθήκες κρίσης 
το έργο της αστυνόμευσης και της τήρησης της δη-
μόσιας τάξης, αλλά και της προστασίας των πολιτών 
είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Αυτή τη φορά η 
παρέμβασή μας είναι εστιασμένη στην ενίσχυση κυ-
ρίως της Τροχαίας, για την πρόληψη και μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων, τη βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας στη μεταφορά προσώπων και αγαθών, τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας και την τήρηση των νόμων 
σε όλο το φάσμα των μεταφορών και μετακινήσεων 
στους δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Έπειτα 
από συνεχείς συναντήσεις μου με την ηγεσία της Ε-
ΛΑΣ και τις Ενώσεις των Αστυνομικών στην περιοχή 
μας, συναποφασίσαμε να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες 
με αναγκαία σύγχρονα μέσα, ώστε οι αστυνομικοί και 
τροχονόμοι να ανταποκριθούν με ακόμη καλύτερο 
τρόπο στο κρίσιμο έργο τους», τόνισε ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Συνολικά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 

εξοπλίσει την Ελληνική Αστυνομία με 60 νέα οχήμα-
τα, 51 ασυρμάτους και δέκα ραντάρ.

Τα 14 νέα οχήματα θα είναι τύπου SUV 4X4, σύγ-
χρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
με κλειστό, ενιαίο μεταλλικό αμάξωμα και κατάλληλες 
διαστάσεις για άνετη μεταφορά πέντε ατόμων. Θα 
είναι πετρελαιοκίνητα, 1600 κυβικών εκατοστών και 
άνω. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου έγινε επει-
δή τα οχήματα θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
αστυνομικών δυνάμεων και για τη λήψη μέτρων τρο-
χαίας αστυνόμευσης σε δύσβατα σημεία του οδικού 
δικτύου ή σε επικίνδυνα οδοστρώματα λόγω έργων 
σε εξέλιξη, δυσμενών καιρικών συνθηκών κτλ. Λόγω 
της φύσης του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακε-
δονίας (ορεινές και ημιορεινές περιοχές με μεγάλο 
χωμάτινο δίκτυο) είναι απαραίτητα οχήματα με δυνα-
τότητα κίνησης εκτός δρόμου.

Επίσης, θα γίνει προμήθεια δυο επιβατικών αυτο-
κινήτων εννέα θέσεων το καθένα, σύγχρονης κατα-
σκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Θα έχουν 
κλειστό ενιαίο αμάξωμα και κατάλληλες διαστάσεις 
για άνετη μεταφορά εννέα ατόμων. Θα είναι τύπου 
πετρελαιοκινητήρα και κυβισμού 1.550 κυβικών εκα-

τοστών και άνω.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα εξοπλίσει 

επίσης την Τροχαία με εννέα μοτοσικλέτες τύπου on-
off, κυβισμού 643 κ.ε. και άνω.

Στο στόλο της ΕΛΑΣ στην Κεντρική Μακεδονία 
προστίθενται επίσης 35 αστυνομικά αυτοκίνητα. 
Πρόκειται για επιβατικά αυτοκίνητα, σύγχρονης κα-
τασκευής, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πέντε ατό-
μων. Θα διαθέτουν πετρελαιοκινητήρα και κυβισμό 
1.550 κυβικών εκατοστών και άνω.

Επιπλέον, προβλέφθηκε η προμήθεια 51 και-
νούργιων πομποδεκτών (ασύρματοι), αλλά και δέκα 
φορητών ραντάρ για τους ελέγχους ταχύτητας των 
οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

Λόγω της αυξημένης κατανάλωσης κρεάτων 
και άλλων τροφίμων (ζωικής προέλευσης), που 
αναμένεται να παρατηρηθεί τις ημέρες αυτές λό-
γω των εορτών του Πάσχα, οι Κτηνίατροι τoυ 
Τμήματος Κτηνιατρικής, θα ασκούν καθημερινά 
εντατικότερους Κτηνιατρικούς Υγειονομικούς Ε-
λέγχους, σε όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διάθεσής τους 
(σφαγεία, εργαστήρια, κρεοπωλεία, super market 
κτλ), προκειμένου να προστατευτεί αποτελεσματι-
κότερα η Δημόσια Υγεία.

Για τους καταναλωτές συνιστούμε :
Να αγοράζουν μόνο προϊόντα ζωικής προέλευ-

σης, που παράγονται σε εγκαταστάσεις εγκεκριμέ-
νες (αποτύπωση του Κωδικού Αριθμού Έγκρισης, 
της χώρας και της λέξης ΕΟΚ σε οβάλ πλαίσιο 
σφραγίδας).

Να μην αγοράζουν κρέατα τα οποία στερούνται 
των προβλεπόμενων εκ του νόμου σφραγίδων 
ελέγχου (καταλληλότητας, προέλευσης). Στις βι-
τρίνες-ψυγεία των κρεοπωλείων πρέπει να προσ-
διορίζεται σαφώς η χώρα καταγωγής-προέλευσης 
του κρέατος.

Τα σφάγια των αμνοεριφίων που προέρχο-
νται από ζώα καταγωγής της Ελλάδας και άλλων 
χωρών της Ε.Ε. που σφάζονται στην Ελλάδα, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής των ζώ-
ων στην χώρα μας, σφραγίζονται με σφραγίδα 
καταλληλότητας χρώματος τουρκουάζ «λαμπρού 
κυανού» (χρωστική Ε133). 

Τα σφάγια αμνοεριφίων ελληνικής καταγω-
γής που εκτρέφονται και σφάζονται στην Ελλάδα, 
σφραγίζονται εκτός της σφραγίδας καταλληλότη-
τας και με παραλληλόγραμμη σφραγίδα προέλευ-
σης, χρώματος επίσης τουρκουάζ, που φέρει την 
ένδειξη ΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. 

Τα  αμνοερίφια καταγωγής Τρίτων Χωρών που 

έχουν σφαγεί  σε Τρίτες Χώρες πρέπει να φέρουν 
σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος καστανού.

4. Τα αρνιά και τα κατσίκια να μην είναι ρυπα-
ρά και να μην παρουσιάζουν γενικώς δυσάρεστη 
οσμή στη θωρακική και κοιλιακή κοιλότητα (οσμή 
αμμωνίας και υδροθείου), να φέρουν δε απαραι-
τήτως τις σφραγίδες καταλληλότητας, κατηγορίας 
και προέλευσης.

5. Τα σπλάχνα τους (συκώτι, πνεύμονες, νε-
φρά, καρδιά κλπ) να μην φέρουν οζίδια ή κύστεις 
και να μην έχουν δυσάρεστη οσμή.

6. Τα έντερα και τα σπλάχνα για το παραδο-
σιακό κοκορέτσι και την μαγειρίτσα να πλένονται 
σχολαστικά (πολλές φορές) και σε καθαρά δοχεία. 
Να μην αγοράζονται έντερα μερικώς ή τελείως 
αποψυγμένα που προέρχονται από κατεψυγμένες 
συσκευασίες και έχουν την ένδειξη «ΚΑΤΕΨΥΓ-
ΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ» ή έντερα που γενικώς καταψύ-
χονται παρανόμως. 

 Τα επεξεργασμένα, συσκευασμένα έντερα 
(νωπά ή κατεψυγμένα) πρέπει να φέρουν όλες τις 
απαραίτητες ενδείξεις (προέλευσης, εγκατάστα-
σης, ημερομηνίας κατάψυξης κ.λ.π.).

7. Όσον αφορά τα αυγά :
• Το κέλυφος να είναι καθαρό και άθικτο.
• Να μην αγοράζονται :
Αυγά χωρίς επισήμανση (αποτύπωση του ΔΙΑ-

ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ)
Αυγά με ακάθαρτο κέλυφος (ρυπαρά)
Αυγά με ραγισμένο και μαλακό κέλυφος
Αυγά με μεγάλες κηλίδες αίματος
Η  Π.Ε. Ημαθίας εύχεται σε όλους Καλό Πάσχα 

και συνιστά στους καταναλωτές να απευθύνο-
νται στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία (Τμήμα 
Κτηνιατρικής, τηλέφωνα: 2331350135) σε κάθε 
διαπίστωση αντικανονικής ή ανθυγιεινής διάθεσης 
ενός τροφίμου.

Από Μ.Δευτέρα το πασχαλινό ωράριο 
στην Αγορά της Βέροιας

-Προαιρετική η λειτουργία 
των καταστημάτων την Κυριακή των Βαίων 

Με πασχαλινό ωράριο θα λειτουργούν από την Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου τα εμπορικά καταστή-
ματα της Βέροιας , σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης.

Για την λειτουργία των καταστήματων την Κυριακή των Βαϊων 1 Απριλίου, η ΕΣΕΕ με σχετική 
εγκύκλιο αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και 
σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την  Κυριακή των Βαΐων.  
Η συγκεκριμένη Κυριακή, η οποία περιλαμβάνεται μέσα στις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές του ν. 
4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο , από ώρα 11.00 
έως ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 2224/1994).   

Στον πρόεδρο και γραμματέα του αγροτικού 
Συλλόγου Γεωργών Βέροιας  κ.κ. Παπακωνσταντί-
νου και Χαλκίδη αντίστοιχα, απαντάει η Ομοσπον-
δία αγροτικών συλλόγων δενδροκαλλιεργητών 
Κεντροδυτικής Μακεδονίαςμε την παρακάτω επι-
στολή προς τα τοπικά ΜΜΕ:

«Απαντάμε στους συγκεκριμένους συναδέλφους 
«πραγματικούς αγρότες» και όχι στο σύνολο του 
συλλόγου γιατί θεωρούμε ότι οι απόψεις τους δεν 
αντιπροσωπεύουν τον αγροτικό κόσμο της Βέροιας. 

Στην κλειστή σύσκεψη με τον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης ήταν παρόντες οι αγροτικοί σύλλογοι Νά-
ουσας, Σκύδρας,Αλμωπίας και εκπρόσωποι αγροτών 
από Γιαννιτσά όλοι μέλη της ομοσπονδίας.

Για την ιστορία, παρόντες ήταν επίσης η κοινοπραξία 
αγροτικών συνεταιρισμών Ημαθίας και ΣΕΑΣ Πέλλας.

Στη συγκεκριμένη σύσκεψη αναφέρθηκαν όλα τα 
προβλήματα του αντιμετωπίζει η ροδακινοκαλλιέργεια 
και γενικά η δεντροκαλλιέργεια εμπορία, μαύρη πώλη-
ση,αγροτικοί συνεταιρισμοί κτλ και ειδικά οι αποζημι-
ώσεις από τον ΕΛΓΑ για την βροχόπτωση του Ιουλίου 
2017 και το αίτημα μας για ενίσχυση του εισοδήματος 
μας λόγω της κακής πορείας του ροδάκινου τη χρονιά 
που μας πέρασε (deminimis).

Στη συνέχεια όλοι εμείς συμμετείχαμε στην ανοιχτή 
εκδήλωση με την ηγεσία του υπουργείου αγροτικής 
ανάπτυξης όπου ξαναβάλαμε τα συγκεκριμένα θέματα 
στο ακροατήριο.

Η πορεία και οι δράσεις της ομοσπονδίας αγρο-
τικών συλλόγων δενδροκαλλιεργητών είναι γνωστή 

στον αγροτικό κόσμο. Την επομένη των βροχοπτώ-
σεων ξεκίνησε ο μεγάλος αγώνας-διεκδίκηση για να 
φτάσουμε στην αποδοχή από τον ΕΛΓΑ της αποζη-
μίωσης.

Από το καλοκαίρι του 2017 στη γιορτή ροδάκινου 
στη Βέροια άρχισε η διεκδίκηση της αναπλήρωσης 
του εισοδήματος των ροδακινοπαραγωγών με συνα-
ντήσεις πρώτα με τον γενικό γραμματέα του υπουρ-
γείου κ. Κασίμη και την επόμενη με τον υπουργό 
κ.Αποστόλου στην εκδήλωση της ίδρυσης της διεπαγ-
γελματικής πυρηνοκάρπων. 

Στη συνάντηση αυτή δεσμεύτηκε ο υπουργός να 
γίνει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση 
του εισοδήματος των ροδακινοπαραγωγών λόγω της 
κατάρρευσης των τιμών.

Στις 22/1/18 η ομοσπονδία συμμετείχε σε σύσκεψη 
στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης όπου ο υπουρ-
γός δεσμεύτηκε ότι αν είναι αρνητική ή απάντηση 
από την Ευρωπαϊκή επιτροπή  θα ενεργοποιηθεί ο 
μηχανισμός deminimis.Στην ίδια συνάντηση ο πρόε-
δρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεμπές δεσμεύτηκε για την 
αποζημίωση των ροδακίνων από τη βροχόπτωση του 
Ιουλίου 2017.

Αυτα για ενημέρωση του αγροτικού κόσμου.
Σχετικά με τους υπαινιγμούς ότι δεν είμαστε πραγ-

ματικοί αγρότες, αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά 
στα χωράφια τα οποία καλλιεργούμε εμείς οι ίδιοι.

Εμείς καλλιεργούμε δέντρα και όχι φωτοβολταϊκά.
Και είμαστε στον αγώνα και τη διεκδίκηση όποτε 

χρειαστεί».

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ:

 Αντί για τον Τσίπρα, είδαμε τα ΜΑΤ…
Ζητούμε ακρόαση Πρωθυπουργού 

Ο Αγροτικός Σύλλογος Βέροιας συμμετείχε  την περασμένη Τετάρτη στο μεγάλο συλλαλητήριο των  Ροδακινοπα-
ραγωγικών Συλλόγων αλλά και άλλων φορέων στην Θεσσαλονίκη με έναν μόνο σκοπό.  Επιτροπή των συλλόγων να 
συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας ώστε να του εκθέσει τα ζητήματα που ταλαιπωρούν τον αγροτικό κόσμο 
του νομού .

Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, «δυστυχώς το μόνο που μπορέσαμε να δούμε ήταν οι  κλούβες των ΜΑΤ τα 
ΜΑΤ αυτοπροσώπως και τα αξεσουάρ τους. Δακρυγόνα, καπνογόνα, χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και τα τοιαύτα.

  Σε μια περίοδο που οι αγρότες καταρρέουν και μαζί μ αυτούς και όλες οι άλλες κοινωνικές ομάδες (εμπόριο παρεμ-
φερεις κλάδοι κλπ) στην περιοχή μας, κάποιοι επιδίδονται σε κλειστές συσκέψεις (βλ. Δραγασάκης με «επροσώπους» ) 

Σε καμία από τις κλειστές συσκέψεις αλλά ούτε καν στο συνέδριο για την «Ανάπτυξη», οπου μίλησε ο πρω-
θυπουργός  δεν προσκλήθηκαν οι αληθινοί εκπρόσωποι των αγροτών με τα θεσμοθετημένα όργανα τους «Α-
γροτικούς Συλλόγους»  Μπροστά σ αυτήν την κατάσταση σαν έσχατη λύση στέλνουμε ανοικτή επιστολή στον 
Πρωθυπουργό της χώρας να βρει άμεσα χώρο και χρόνο να ακούσει τα πραγματικά ζητήματα των αγροτών 
– ροδακινοπαραγωγών από τους ίδιους τους ανθρώπους της παραγωγής που βιώνουν την αδικία και την εξα-
θλίωση στο πετσί τους .  Ζητούμε συνάντηση ουσίας μαζί του για το παρόν και το μέλλον του κλαδου».

Για τον Σύλλογο 
Ο Γραμματέας      Ο πρόεδρος 

Παπακων/νου Θεοδωρος      Χαλκίδης Αναστάσιος 

Με 60 νέα οχήματα, 51 ασύρματους και 10 φορτηγά ραντάρ εξοπλίζει 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Ελληνική Αστυνομία

-Ενισχύεται και η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας

Ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων δενδροκαλλιεργητών 
Κεντροδυτικής Μακεδονίας:

Απαντάμε στους «πραγματικούς αγρότες 
Παπακωνσταντίνου και Χαλκίδη» 

Συστάσεις και οδηγίες του Τμήματος 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας για την  κατανάλωση 

κρεάτων και άλλων τροφίμων εν όψει του Πάσχα
-Εντείνονται οι έλεγχοι στην Αγορά
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Τον τελευταίο καιρό 
πληθαίνουν καταγγελίες 
πολιτών, οι οποίοι στην 
προσπάθειά τους να κά-
νουν ανάληψη της μηνιαί-
ας σύνταξης ή του μισθού 
τους  ανακαλύπτουν έ-
ντρομοι ότι αυτά έχουν κα-
τασχεθεί από την εφορία 
για χρέη τους προς το Δη-
μόσιο. Δεν είναι παράξενο 

αυτό να συμβεί ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο 
συγκεκριμένος λογαριασμός είχε δηλωθεί ως ακατά-
σχετος !

Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε όταν ο δρόμος 
προς την τράπεζα για ανάληψη της σύνταξης ή του 
μισθού εξελιχθεί σε δυσάρεστη έκπληξη ;

Από μια σειρά νομοθετικών διατάξεων (συγκεκρι-
μένα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 
451, 464, 664 παρ. 3 του Αστικού Κώδικα, 982 παρ. 
2 εδ. δ’ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και αρ. 1 
και 2 του Ν. 4994/1930) συνάγεται ότι ο μισθός και η 
σύνταξη είναι ακατάσχετοι, ανεκχώρητοι και μη δεκτι-
κοί συμψηφισμού. Η κατάσχεση, εκχώρηση ή ο συμ-
ψηφισμός που έγιναν κατά παράβαση των ανωτέρω 
διατάξεων είναι απολύτως άκυροι.

Το ακατάσχετο του μισθού ή της σύνταξης κά-
μπτονται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, μια 
εκ των οποίων είναι το δικαίωμα του Δημοσίου να 
κατάσχει μισθούς ή συντάξεις οφειλετών του υπό 
πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με αυστηρούς 
περιορισμούς. 

Ειδικότερα, ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων (Ν. 356/1974) δίνει το δικαίωμα στο Δημόσιο να 
κατάσχει μέρος του μισθού ή τις σύνταξης ενός μισθω-
τού ή συνταξιούχου, όπως ειδικότερα προβλέπεται και 
ορίζεται στο άρθρο 31 του νομοθετήματος αυτού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ΚΕΔΕ «Ε-
ξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων : … 
ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε 
είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται 
περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι 
μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις 
δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατά-
σχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του 
υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και 
μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευ-
ρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος 
ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.».

Πρακτικά λοιπόν, κάθε φορολογούμενος που 
χρωστά ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Δημόσιο προστα-
τεύεται από το μέτρο της κατάσχεσης για ποσό μέχρι 
1.250€ που έχει κατατεθειμένο σε έναν τραπεζικό 
λογαριασμό του, καθώς επίσης και για το μηνιαίο πο-
σό του μισθού ή της σύνταξής του μέχρι το όριο των 

1.000€. Εξάλλου, για ποσά από 1.000€ έως 1.500€, 
το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το ½ του ποσού 
που ξεπερνάει τα 1.000€. π.χ. σε περίπτωση μισθού 
ή σύνταξης ύψους 1.400€, το Δημόσιο μπορεί να κα-
τασχέσει το μισό των 400€, δηλαδή 200€. Για ποσά 
μεγαλύτερα των 1.500€, το Δημόσιο μπορεί να κα-
τασχέσει όλο το ποσό που ξεπερνάει τα 1.500€ συν 
250€ που αντιστοιχούν στο ½ των 500€.

Μεγάλο ζήτημα ανακύπτει και θέλει επομένως 
πολλή προσοχή η περίπτωση που υπάρχει συνδικαι-
ούχος στον τραπεζικό λογαριασμό όπου κατατίθεται 
η σύνταξη ή ο μισθός. Το Δημόσιο θεωρεί ότι εάν ο 
συνδικαιούχος αυτός έχει χρέη προς το Δημόσιο και 
δεν έχει δηλώσει και ο ίδιος τον συγκεκριμένο λογα-
ριασμό ως ακατάσχετο, μπορεί να κατάσχει ελεύθερα 
έως και το ½ του ποσού που κατατίθεται στον λο-
γαριασμό αυτό, ακόμη και αν η σύνταξη ή ο μισθός 
ανέρχονται σε ποσά πολύ χαμηλότερα των 1000€ ! 
Μπορεί δηλαδή μια συνταξιούχος να λαμβάνει μια 
πενιχρή σύνταξη των 400€ και να έχει συνδικαιούχο 
στον τραπεζικό λογαριασμό την κόρη της. Αν η κόρη 
έχει χρέη προς την εφορία και δεν έχει δηλώσει τον 
συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο (π.χ. επει-
δή έχει δηλώσει ως τέτοιον έναν δικό της προσωπικό 
λογαριασμό μισθοδοσίας), τότε το Δημόσιο θα θεω-
ρήσει ότι στην κόρη ανήκουν τα 200€ εκ των 400€ 
που μπαίνουν στον λογαριασμό και θα τα κατάσχει. 
Η δε μητέρα θα μείνει με τα 200€ να περάσει τον μή-
να της και η τράπεζα θα νίπτει τας χείρας της καθώς 
απλώς θα εκτελεί την εντολή της εφορίας.

Στο σημείο αυτό δέον να υπομνησθεί και τονι-
στεί το αυτονόητο γεγονός ότι με την κατάθεση του 
ποσού σε έναν τραπεζικό λογαριασμό δεν παύει ο 
χαρακτηρισμός και η αιτιολογία της κατάθεσης να 
είναι σύνταξη ή μισθός. Ήτοι, η σύνταξη ή ο μισθός 
δια της καταβολής της από τον συνταξιοδοτικό 
φορέα ή τον εργοδότη σε τραπεζικό λογαρια-
σμό δεν αποβάλλουν τον χαρακτήρα τους ως 
ακατάσχετη παροχή ούτε μεταβάλλονται ξαφνικά 
σε ελευθέρως κατασχετέα κατάθεση των τυχόν 
συνδικαιούχων, αλλά παραμένουν να συνιστούν τη 
σύνταξη ή το μισθό του κύριου δικαιούχου που προ-
στατεύονται από την κατάσχεση, πόσο δε μάλλον 
όταν κατατίθενται σε λογαριασμό τραπέζης που έχει 
δηλωθεί ως ακατάσχετος.

Προς το παρόν οι αρμόδιες υπηρεσίες της φορο-
λογικής διοίκησης δεν πείθονται από τα παραπάνω 
αυτονόητα επιχειρήματα. Μέχρι να λυθεί οριστικά το 
ζήτημα αυτό, η μόνη πρακτική λύση και συμβουλή για 
τους ενδιαφερόμενους είναι είτε να βγουν από συνδι-
καιούχοι τυχόν τρίτα πρόσωπα που έχουν χρέη προς 
το Δημόσιο είτε οι τυχόν συνδικαιούχοι να δηλώσουν 
τον ίδιο λογαριασμό στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακατάσχετο. 

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

Κατασχέσεις μισθών και συντάξεων 
για χρέη στο Δημόσιο 

(επισημάνσεις για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων) 
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

 Ενώ όλοι ισχυριζόμαστε πως αναζητούμε την αλήθεια και δε διστάζουμε να διαβεβαιώσουμε τους 
άλλους πως είμαστε πάντα ειλικρινείς, στην πράξη αποδεικνύεται ερευνητικά, ότι ο μέσος άνθρωπος 
λέει από τρία έως δέκα ψέματα, καθημερινά. Αυτό αποκαλύπτει ότι ίσως και η ίδια η δήλωση περί ανα-
ζήτησης της αλήθειας είναι ψευδής!

 Από νωρίς έχουμε διδαχθεί πως η αλήθεια είναι ύψιστο αγαθό, ωστόσο, έρχεται πάντοτε με 
κάποιο αντίτιμο. Κουβαλάει μαζί της συνέπειες που φοβόμαστε ότι δεν έχουμε την ικανότητα να διαχει-
ριστούμε, πληροφορίες για καταστάσεις που εκτείνονται πέρα από τον έλεγχό μας ή καινούρια δεδομέ-
να που δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε και να ερμηνεύσουμε. Η απόλυτη βίωση της αλήθειας 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνη και απειλητική για την ψυχική ισορροπία. Ως απόπειρα προστασίας 
από τη συναισθηματική αποδιοργάνωση αλλά και για τη διατήρηση μιας σταθερής και ενιαίας αίσθη-
σης εαυτού, ασυνείδητα, ενεργοποιείται μια σειρά αμυντικών μηχανισμών, που ενισχύουν την προ-
σαρμοστικότητα στις τρέχουσες συνθήκες. Οι άμυνες λειτουργούν ως παραμορφωτικοί καθρέφτες που 
βελτιώνουν την όψη της σκληρής πραγματικότητας, όταν δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πιο λειτουργικός 
τρόπος διαχείρισής της.

Όλοι λίγο ή πολύ, ασυνείδητα, χρησιμοποιούμε στρατηγικές που παραποιούν την αλήθεια, όταν 
αυτή φαντάζει δυσβάστακτη. «Αρνούμαστε» να δούμε τις σκοτεινές πλευρές της πραγματικότητας, 
όταν δεν θέλουμε να αποδεχθούμε ότι ηττηθήκαμε… «Εξιδανικεύουμε» αυτό που αγαπάμε, όταν δεν 
επιθυμούμε να παραδεχθούμε τις αδυναμίες του και τους περιορισμούς του… «Απωθούμε» συναισθή-
ματα και σκέψεις, όταν μια εμπειρία είναι τραυματική… «Εκλογικεύουμε» τα κίνητρα των πράξεων μας, 
όταν αυτές είναι αντίθετες με τα πυρηνικά πιστεύω μας…. «Αποσυρόμαστε» από κοινωνικές συνανα-
στροφές και στρεφόμαστε στις εσωτερικές μας σκέψεις, όταν πιστεύουμε ότι είμαστε κατώτεροι από 
τους άλλους… «Προβάλουμε» τα αρνητικά μας συναισθήματα στους άλλους και τους καταλογίζουμε 
το αρνητικό κλίμα, όταν δεν θέλουμε να αποδεχθούμε ότι εμείς οι ίδιοι αισθανόμαστε την αντιπάθεια 
για εκείνους… «Απομονώνουμε» τη συναισθηματική φόρτιση από μια εμπειρία, όταν η ανάμνηση του 
περιστατικού και των συναισθημάτων που αυτό προκάλεσε είναι επώδυνη… Τρέφουμε την αυταπάτη 
ότι έχουμε «παντοδύναμο έλεγχο» στις καταστάσεις της ζωής μας, όταν επιζητούμε απεγνωσμένα το 
αίσθημα της ασφάλειας…

Η Αλήθεια περιμένει εκεί έξω. Απόλυτη, γυμνή, σκληρή και πλήρης. Αρκεί κανείς να έχει την τόλμη 
και τα κατάλληλα ψυχικά εργαλεία στις αποσκευές του για να την ανακαλύψει. Να επιλέξει με θάρρος 
να νικήσει τις αυταπάτες του για να απολαύσει μια καινούρια αίσθηση ελευθερίας. 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Πόση αλήθεια αντέχεις;… »
Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Ο άνθρωπος 
περπατούσε σ’ εκεί-
να τα σοκάκια της 
επαρχιακής πόλης. 
Είχε χρόνο και γι’ 
αυτό κοντοστεκόταν 
για λίγο μπροστά 
σε κάθε βιτρίνα, σε 
κάθε κατάστημα, σε 
κάθε πλατεία. Στρί-
βοντας σε μια γω-
νία βρέθηκε άξαφ-
να μπροστά σε ένα 
ταπεινό κατάστημα 
που η ταμπέλα του 
ήταν λευκή. Περίερ-
γος, πλησίασε στη 
βιτρίνα και κόλλησε 
το πρόσωπο του 
στο κρύσταλλο για 
να καταφέρει να δει 
μέσα στο σκοτάδι...

Το μόνο που φαινόταν ήταν ένα αναλόγιο μ’ έ-
να χειρόγραφο καρτελάκι που έγραφε: «Το μαγα-
ζί της αλήθειας». Ο άνθρωπος έμεινε έκπληκτος. 
Σκέφτηκε, ότι αν και διέθετε ανεπτυγμένη φαντα-
σία, του ήταν αδύνατον να φανταστεί τί μπορεί να 
πουλούσαν.

Μπήκε. Πλησίασε την κοπέλα που στεκόταν 
στον πρώτο πάγκο και τη ρώτησε:

«Συγνώμη. Αυτό είναι το μαγαζί της αλή-
θειας;»

«Μάλιστα κύριε. Τί λογής αλήθεια θέλετε; Αλή-
θεια μερική, αλήθεια σχετική, αλήθεια στατιστική, 
πλήρη αλήθεια;»

Ώστε, λοιπόν, πουλούσαν αλήθεια. Ποτέ δεν 
είχε φανταστεί ότι ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο. Να 
πηγαίνεις σ’ ένα μέρος και να παίρνεις την αλή-
θεια, ήταν υπέροχο.

«Θέλω πλήρη αλήθεια» αποκρίθηκε ο άνθρω-
πος χωρίς ταλάντευση.

«Είμαι τόσο απαυδισμένος από τα ψέματα και 
τις πλαστογραφίες» σκέφτηκε «Δε θέλω άλλες 
γενικεύσεις, ούτε δικαιολογίες, δε θέλω απάτες, 
ούτε κοροϊδίες.»

«Απόλυτη αλήθεια» διόρθωσε.
«Μάλιστα κύριε. Ακολουθήστε με.»
Η κοπέλα συνόδευσε τον πελάτη σ’ ένα άλλο 

μέρος του καταστήματος και δείχνοντας έναν πω-

λητή με αυστηρό ύφος, είπε:
«Ο κύριος θα σας εξυπηρετήσει.»
Ο πωλητής πλησίασε και περίμενε τον πελάτη 

να μιλήσει.
«Ήρθα να αγοράσω την απόλυτη αλήθεια.»
«Αχο! Συγνώμη, γνωρίζετε την τιμή;»
«Όχι. Πόσο κοστίζει;» αποκρίθηκε τυπικά. 

Στην πραγματικότητα ήξερε ότι θα πλήρωνε όσο 
όσο για να έχει όλη την αλήθεια.

«Για όλη την αλήθεια», είπε ο πωλητής «το 
αντίτιμο είναι ότι ποτέ πια δε θα έχετε την ησυχία 
σας.»

Ένα ρίγος διέτρεξε τη ράχη του ανθρώπου. 
Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι το κόστος θα ήταν 
τόσο υψηλό.

«Ε..ευχαριστώ... Συγνώμη...» ψέλλισε.
Έκανε μεταβολή και βγήκε από το κατάστημα 

κοιτώντας το έδαφος.
Ένιωσε λίγο θλιμμένος όταν κατάλαβε ότι δεν 

ήταν ακόμα προετοιμασμένος για την απόλυτη 
αλήθεια, ότι ακόμα χρειαζόταν ορισμένα ψέματα 
για να βρίσκει ανάπαυση, ορισμένους μύθους 
και εξιδανικεύσεις για να καταφεύγει, ότι ήθελε 
κάποιες δικαιολογίες για να μην αντιμετωπίζει τον 
ίδιο του τον εαυτό...

«Ίσως αργότερα...» σκέφτηκε…»
Jorge Bucay

«Να σου πω μια ιστορία»

ΣΕΡΛΟΚ   ΖΟΥΜΠΟΜΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Παρασκευή 30/3 –Σάββατο 31/3 - Κυ-

ριακή 1/4 στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
Σενάριο: ΚΕΒΙΝ ΣΕΣΙΛ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, ΤΑΙ 
ΣΕΡΙΝΤΑΝ

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΛΙΜΠΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, Α-
ΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΖΙ-
ΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ

READY PLAYER ONE   (Στίβεν Σπίλμπεργκ)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις : 19.00 και 21.45 

σε 2D Προβολή.  Σε 3D προβολή μόνο την Παρα-
σκευή 30/ 3 στις 21.45 και το Σάββατο 31/3 στις 
19.00

Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΣΠΙΛΜΠΕΡΓΚ

Σενάριο: ΖΑΚ ΠΕΝ & ΕΡΝΕΣΤ ΚΛΑΪΝ
Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΤΙ ΤΖΕΪ ΜΙΛΕΡ, 

ΣΑΪΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΥΚ, ΜΑΡΚ ΡΑΪΛΑΝΣ, ΤΑΙ 
ΣΕΡΙΝΤΑΝ 

Μαζί ή Τίποτα    (Φατίχ Ακίν)
Aus dem Nichts / In the Fade 
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.30 και 21.45
Πρωταγωνιστούν: Ντάιαν Κρούγκερ, Ντένις Μο-

σκίτο, Γιοχάνες Κρις, Ούλριχ Τουκούρ
Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/3/18 - 4/4/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Ένα νέο πρόγραμ-
μα κοινωφελούς ερ-
γασίας για την αντιπυ-
ρική προστασία των 
δασών παρουσίασαν 
χθες η Υπουργός Ερ-
γασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, 
Έφη Αχτσιόγλου, ο 
Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτης 
Φάμελλος και ο Υφυ-
πουργός Εργασίας, 
Νάσος Ηλιόπουλος.

Όπως τόνισαν, το 
“Πρόγραμμα Κοινωφε-
λούς Εργασίας για την 
Αντιπυρική Προστασία 
των Δασών” σχεδία-
σαν από κοινού τα Υπουργεία Εργασίας και Περι-
βάλλοντος με στόχους: αφενός μεν την εξυπηρέτηση 
αναγκών σε προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της 
χώρας για την αντιπυρική προστασία, αφετέρου δε 
την κατάρτιση των ανέργων σε ένα εξειδικευμένο α-
ντικείμενο με στόχο την πλήρη επανένταξή τους στην 
αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 32 εκ. ευρώ, 
απευθύνεται σε 5.066 ωφελούμενους, οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες 
της χώρας με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες. 
Επίσης, έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψους 1 εκ. ευρώ 
από το Πράσινο Ταμείο για τα Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας των απασχολουμένων και τις λοιπές λειτουρ-
γικές ανάγκες του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος, διάρκειας 8 μηνών, θα χορηγηθεί βεβαί-
ωση για τις θεματικές της εκπαίδευσης των 
ωφελουμένων από τα δασαρχεία, ενώ η ε-
παγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν 
θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Εκτός από την απασχόληση των ανέρ-
γων, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό 
να αφήσει «καθαρό» κοινωνικό αποτύπωμα:

α) Η απασχόληση των ωφελουμένων θα 
εμπεριέχει εργασίες για την προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές 
και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων (πχ 
καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρι-
κών λωρίδων), προς αποφυγή μελλοντι-
κών καταστροφών. Με την υλοποίηση του 
προγράμματος, η χώρα θα είναι καλύτερα 
προετοιμασμένη ενάντια σε πιθανές πυρ-

καγιές κατά την αντιπυρική περίοδο.
β) Οι ωφελούμενοι, ανεξάρτητα από το εκπαιδευ-

τικό τους επίπεδο, θα αποκτήσουν νέα εξειδικευμένη 
γνώση σε θέματα δασών και δασικού περιβάλλοντος 
με σεμινάρια που θα γίνουν στις κατά τόπους δασικές 
αρχές, η οποία θα περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση 
στο πεδίο.

Τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε νέες 
δυνατότητες απασχόλησης, π.χ. δημιουργία φορέα 
ΚΑλΟ που θα αναλάβει τον καθαρισμό δασικών περι-
οχών, την αξιοποίηση της βιομάζας και την απόκτηση 
εισοδήματος από τις δασικές οικοσυστημικές υπηρε-
σίες.

H ανάρτηση της πρόσκλησης υπολογίζεται σε 10 
με 15 μέρες.
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Για μια ακόμη φορά α-
πασχόλησε την τοπική ε-
πικαιρότητα η προοπτική 
της πλατείας Ωρολογίου 
στη Βέροια, με αφορμή 
τις ανοικτές παρεμβάσεις 
που πρόσφατα έγιναν α-
πό την Κίνηση Πολιτών η 
οποία δραστηριοποιείται  
για την βελτίωση των πλα-
τειών Ωρολογίου και Πλα-
τάνων. 

Η στήλη συντασσόμενη με την δράση της Κί-
νησης επαναφέρει το ζήτημα που έχει αναδείξει  
αρκετές φορές.

Η πλατεία Ωρολογίου ή πλατεία Ρακτιβάν ό-
πως είναι η επίσημη ονομασία της ή απλώς Ρολόι 
όπως την αποκαλούν οι Βεροιώτες, πέρασε τις 
τελευταίες δεκαετίες από διάφορα στάδια με α-
κραίες κατά καιρούς εκφάνσεις, την ανάδειξη της 
ως κατ εξοχή κέντρο των κοινωνικών λειτουργιών 
της πόλης και στην συνέχεια την ραγδαία της 
υποβάθμιση.

Βασικό χαρακτηριστικό της ιστορικά καταγε-
γραμμένης ανάδειξης της πλατείας ως κοινωνικού 
κέντρου της πόλης, υπήρξε η ενιαία χρήση του 
χώρου με την κυκλοτερή κίνηση των οχημάτων 
στην περίμετρό της  πριν το 1980.

Οι παλιότεροι Βεροιώτες ενθυμούνται ότι η 
πλατεία έσφυζε από ζωή και οι κοινωνικοοικο-
νομικές δραστηριότητες που συντελούνταν εκεί 
καθημερινά, ενισχύονταν από το ΚΤΕΛ Κοζάνης, 
τα Δικαστήρια, τις Οικονομικές Υπηρεσίες, τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες, την Λέσχη Αξιωματικών, το 
Επιμελητήριο και άλλες υπηρεσίες και γραφεία.

Περιστασιακά δε η κίνηση της πλατείας ενι-
σχύονταν από την ύπαρξη του Ηρώου, από το 
παρακείμενο Βήμα του Αποστόλου Παύλου και 
τις γειτονικές παραδοσιακές περιοχές που ακόμα 
τότε δεν είχαν αναδειχθεί.

Μετά τον χωρισμό της πλατείας σε δυο τμή-
ματα, με την προέκταση της οδού Μητροπόλεως 
προς τη 16η Οκτωβρίου και την μεταφορά των 
Δικαστηρίων από το νεοκλασικό κτίριο το οποίο 
προς στιγμή απειλήθηκε με κατεδάφιση, η πλα-
τεία Ωρολογίου άρχισε να υποβαθμίζεται.

Αργότερα δε όταν αποχώρησαν οι Οικονομικές 
Υπηρεσίες και το ΚΤΕΛ Κοζάνης η υποβάθμισή 
της φάνηκε ακόμα πιο έντονη. Το δε κέντρο των 
κοινωνικών λειτουργιών ιδιαίτερα για τη νεολαία 
της πόλης μετατοπίστηκε προς τις πεζοδρομημέ-
νες περιοχές και την περιοχή της Ελιάς. 

Η ανακαίνιση του κτιρίου των δικαστηρίων 
και η επαναλειτουργία του ως Ναού της Θέμιδος 
ανέκαμψε την καθοδική πορεία της πλατείας. Η 
δημιουργία δε ποιοτικώς αναβαθμισμένων κατα-
στημάτων στην περιφέρειά της, αναζωπύρωσε το 

κοινωνικό ενδιαφέρον προς αυτή.
Διαφάνηκε επομένως κατά τον πλέον ενδει-

κτικό τρόπο ότι η πλατεία Ωρολογίου μπορούσε 
να διαδραματίσει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις κοινωνικές λειτουργίες της πόλης και να απο-
τελέσει πρωταγωνιστικό σημείο αναφοράς τόσο 
για τους Βεροιώτες όσο και για τους επισκέπτες 
της πόλης.

 Κατέστη όμως παραπάνω από κατανοητό ότι 
η προοπτική αυτή έπρεπε να εξυπηρετηθεί   από 
μια συνολική ανάπλαση, ώστε η πλατεία Ωρολο-
γίου να ανακτήσει την αίγλη που της ανήκε και να 
καταστεί και πάλι σημείο κοινωνικής και οικονομι-
κής αναφοράς.

Σημαντική παρέμβαση υπήρξε η επανένωση 
των δύο τμημάτων της πλατείας, κατά τρόπο 
όμως ελάχιστα λειτουργικό και αισθητικά υποβαθ-
μισμένο. Ακαλαίσθητες κατασκευές που έγιναν, 
αχρήστευσαν λειτουργικά μεγάλο μέρος της πλα-
τείας, ενώ αφέθησαν να καταστρέφονται, προκα-
λώντας έντονη της αίσθηση της εγκατάλειψης και 
της υποβάθμισης ολόκληρης της περιοχής. 

Έτσι η κατ όνομα ανάπλαση της πλατείας ο-
δηγήθηκε σε πλήρη αποτυχία, η οποία διαφάνηκε 
ακόμα περισσότερο με την μεταφορά των δικαστι-
κών υπηρεσιών στο νέο δικαστικό μέγαρο και την 
εγκατάλειψη του νεοκλασικού κτιρίου των παλιών 
δικαστηρίων, εκ νέου στην φθορά.  

Η ιστορία της πλατείας, οι κοινωνικές και πολι-
τιστικές παραδόσεις που συνδέονται με την περι-
οχή και οι προσδοκίες των καιρών, απαιτούν συ-
νολικό επανασχεδιασμό και γενναίες αποφάσεις.

Μια σημαντική πρόβλεψη του όποιου επανα-
σχεδιασμού, πρέπει να είναι ότι το κεντρικό τμή-
μα της πλατείας επιβάλλεται να καταστεί και πάλι 
περίβλεπτο. Να είναι δηλαδή άμεσα ορατό από 
όλα τα σημεία της περιμέτρου της.

Με αυτό τον τρόπο θα έχουν ίδιες δυνατότητες 
ανάπτυξης όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν 
στην περίμετρό της πλατείας, όπως εστιατόρια, 
αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία κλπ.

Η δυνατότητα δε να εκχωρηθεί στην περίμε-
τρο της, η χρήση πεζοδρομίου στις επιχειρήσεις 
αυτές, θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω επεν-
δύσεων στους επιχειρηματίες, θα ζωντανέψει τις 
δραστηριότητες στην πλατεία και θα αποδώσει 
σημαντικά κέρδη  στον Δήμο.

Η πολλάκις αναγγελθείσα επανανέγερση του 
Πύργου του Ωρολογίου στον οποίο οφείλει το 
όνομά της η πλατεία, που κατεδαφίσθηκε προ 
πολλών δεκαετιών, θα προσδώσει ακόμα μεγα-
λύτερη έμφαση στην αναβάθμισή της, όπως και η 
ανάδειξη του κτιρίου των παλιών δικαστηρίων ως 
χώρου πολιτισμού.

Το ίδιο θα αναδείξει την πλατεία ο επανασχε-
διασμός  και η ανακατασκευή Ηρώου αντάξιου 
και αντίστοιχου της προσφοράς και των θυσιών 

της πόλης, κατά τους 
εθνικούς αγώνες. 

Σε συνδυασμό 
με τα σημαντικότα-
του ενδιαφέροντος 
σημεία αναφοράς, 
όπως είναι το Βή-
μα του Αποστόλου 
Παύλου, η Παλιά 
Μητρόπολη, το Βυ-
ζαντινό Μουσείο, το 
Μεντρεσέ Τζαμί, το 
Σπίτι των Βλάχων, η 
Μπαρμπούτα και η 
Κυριώτισσα που πε-
ριβάλλουν την πλα-
τεία, αυτή  μπορεί  
με την αναβάθμισή 
της να αποτελέσει 
το σημαντικότερο ε-
πίκεντρο τουριστικής 
προσέγγισης, προς 
όφελος ολόκληρης 
της περιοχής.

Αυτή η  προο -
πτική αποτελεί μια 
πρόκληση για κάθε 
αρμόδιο και όχι μό-
νο για την δραστήρια  
Κίνηση  Πολιτών.

H Πλατεία Ωρολογίου και 
η απαίτηση των πολιτών

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Με την υπ’ αρ. 6/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Βέροι-

ας αναγνωρίσθηκε στις 21-2-2018   η ίδρυση του Σωματεί-
ου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ», αποδιδόμενη στην Αγγλική 
γλώσσα, «ARMED FORCES UNION of IMATHIA», διακρι-
τικό τίτλο «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΜ» και «A.F.U.I.M.» έδρα τη Βέροια 
και σκοπούς τους αναγραφόμενους στο καταστατικό του.

Βέροια, 8-3-2018
Ο Πληρεξούσιoς Δικηγόρος

Γιώργος Βασιλείου

Παρουσιάστηκε χθες από τους αρμόδιους υπουργούς
Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 
για την αντιπυρική προστασία των 
δασών για 5.066 ωφελούμενους

- Σε 10 με 15 μέρες η ανάρτηση της πρόσκλησης 



Ο Σεβασμιώτατος :
 Το Σάββατο του Λαζάρου 31 

Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης Διαβατού.

Την Κυριακή των Βαΐων 1 Α-
πριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βεροίας.

Την Κυριακή των Βαΐων 1 Α-
πριλίου στις 7:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία του 
Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίας Πα-
ρασκευής Μελίκης.

Την Μεγάλη Δευτέρα 2 Απρι-
λίου το πρωί θα τελέσει Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό Αγίας Τριάδος Δασκίου.

Την Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλί-
ου στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Νυμφίου στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μακρο-
χωρίου.

Την Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προη-
γιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

Την Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου στις 7:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Την Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο της 
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο χωριό Σχοινά. 

Την Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου στις 7:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίου 
Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία των Παθών στον Ιερό Ναό Μετα-

μορφώσεως του Σωτήρος Χριστού 
Ναούσης.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Α-
πριλίου το πρωί θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία των Μεγάλων Ω-
ρών και της Αποκαθήλωσης του 
Κυρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Α-
πριλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στην Ακολουθία του Επιταφί-
ου Θρήνου στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου 
στις 11:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία της Παννυχίδος 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγί-

ων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, εν συνεχεία 
θα προεξάρχει στην τελετή της Αναστάσεως στην Πλατεία 
Ελιάς στην Βέροια και έπειτα θα ιερουργήσει στον Μητρο-
πολιτικό Ναό Βεροίας.

Την Κυριακή 8 Απριλίου στις 10:30 π.μ. θα χοροστατή-
σει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας και στις 6:30 μ.μ. στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρό-
μου Ναούσης.

Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 9 Απριλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 9 Απριλίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στο Ιερό Παρεκκλήσι 
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Λουτρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 10 Απριλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και Αγίων 

Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Παλαιοχωρίου.
Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 Απριλίου το 

πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Ναούσης επι τη εορτή των Αγίων Πέντε Ναουσαίων 
Ιερομαρτύρων.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 Απριλίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό της Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολικό της 
Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 13 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πη-
γής στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 14 Απριλίου στις 
6:00 μ.μ. θα συμμετάσχει στον Πολυαρχιερατικό Πα-
νηγυρικό Εσπερινό των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρ-
τύρων στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ναούσης και εν 
συνεχεία θα προεξάρχει της Πάνδημης Ιερής Λιτανεί-
ας  της Εικόνος των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων 
στον «Χώρο Μαρτυρίου» Κιόσκι.

Την Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου το πρωί θα 
συμμετάσχει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Ναούσης. 
Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία και θα κατευθυνθεί 
στο «Χώρο Θυσίας» όπου θα τελέσει επιμνημόσυνη 
δέηση για τους σφαγιασθέντες ήρωες της πόλης κατα 
την επανάσταση του 1822.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

Κομνήνιο Βεροίας Τηλ.: 23310 44034 & 44036

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ
Πρωί: Θεία Λειτουργία 7-10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου, Τροπάριο της Κασσιανής, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Απόγευμα: : Ακολουθία των Παθών, Δώδεκα (12) Ευαγγέλια, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, ώρα 10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία Επιταφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

Καλή Ανάσταση

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ–ΓΡΙΒΑΣ

Ανακοίνωση πανηγύρεως
ΛαμπροΔευτέρας και ΛαμπροΤρίτης
Η Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης Γουμενίσσης (Γρίβας), ετοιμάζεται να 

τιμήσει τους Νεοφανείς Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη την παρθένο, τη Δευτέρα και την 
Τρίτη του Πάσχα.

Ολημερίς το Μοναστήρι είναι ανοικτό.
Την παραμονή ΛαμπροΔευτέρα 9 Απριλίου, στις  5.30 μ.μ. θα γίνει ο πανηγυρικός Αρχιε-

ρατικός Εσπερινός.
Τη ΛαμπροΤρίτη 10 Απριλίου το πρωί, θα τελεσθεί Όρθρος, Αρχιερα¬τι¬κή Λειτουργία και 

λιτανεία των ιερών λειψάνων των Νεοφανών Μαρτύρων.
Θα εκτεθεί σε προσκύνηση τμήμα από την Τιμία Μαρτυρική Κεφαλή του Αγίου Ραφαήλ 

(από τη δεξιά υπερόφρυο περιοχή). 
Το απόγευμα της Λαμπροτρίτης, στις 5 μ.μ. θα ψαλεί Παράκληση των Νεοφανών Αγίων, 

και στις 8 μ.μ. οι Χαιρετισμοί του Αγίου Ραφαήλ.
Πρόγραμμα Μεγ. Εβδομάδος

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ του Νυμφίου & των Αγίων Παθών: 4 μ.μ.
Μ. Πέμπτη & Μ. Σάββατο πρωί: θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου (7–9 π.μ.)
Μ. Παρασκευή: Μεγ. ΄Ωρες (12 μ.) –Αποκαθήλωσις (2.00 μμ) –Επιτάφιος (4.00 μμ)
11 βράδυ Μ. Σαββάτου: Ακολουθία Αναστάσεως–Όρθρος–θ. Λειτουργία Πάσχα
Κυριακή Πάσχα (12 μ.): Εσπερινός Αγάπης

Η Κίνηση του Μητροπολίτη

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 31 Μαρτίου 2018 στις 4.30  
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ναργύρων Βέροιας η Μαρίκα 
Κων. Χατζηδημητρίου σε η-
λικία 83 ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάβ-

βατο 31 Μαρτίου 2018 στις 
11.00  π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας ο Γε-
ώργιος Μεταλλίδης σε ηλι-
κία 60 ετών.



Του Ιερέως:
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Κατά την ημέρα της 
εισόδου του Κυρίου μας 
στα Ιεροσόλυμα, φίλοι 
αναγνώστες, σείσθηκε ο 
τόπος από την υποδο-
χή, που του επεφύλαξε 
ο λαός.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής τά-
ξεως, ακόμη και μικρά παιδιά, «εξήλθον εις 
υπάντησιν αυτού».

Και όταν έφθασε καθισμένος στο μικρό 
υπομονετικό ζώο, όλο το πλήθος τον επευφή-
μησε ως βασιλιά, ως Σωτήρα και Λυτρωτή. Το 
«ωσαννά», ήταν μία συνεχής ουρανομήκης 
ιαχή, που έκανε τους ανθρώπους που την 
έλεγαν και τους άλλους που την άκουγαν, να 
ανατριχιάζουν.

Έριχναν τα ρούχα τους στο δρόμο, για να 
περάσει από επάνω τους ο Ιησούς και έσειαν 
τα βάϊα των φοινίκων θριαμβευτικά, για να τον 
καλωσορίσουν.

Όμως, τί κρίμα! Όλα αυτά ήταν εκδηλώσεις 
που δεν είχαν σχέση με την αλήθεια. Ήταν 
ζυμωμένες με την ιδιοτέλεια, με το συμφέρον, 
με αυτά που περιορίζονται στη γη. Όλα αυτά 
δεν είχαν σχέση με την ψυχή τους και δεν 
ζύγιζαν αιωνιότητα. Όλα αυτά δεν ταίριαζαν 
σε Εκείνον, που ήλθε «διακονήσαι» και όχι 
«διακονηθήναι».

Άλλα, λοιπόν, λόγια είχαν στα χείλη τους 
και άλλους λογισμούς είχε η ψυχή τους. Γι’ 
αυτό και ο Προφήτης Ησαΐας, οκτακόσια χρό-
νια πριν έλθει στη γη ο Χριστός, πρόλαβε να 
ιδεί με τις προφητικές διόπτρες του και να δι-
ατυπώσει με τον κρυστάλλινο διδακτικό, αλλά 
και ελεγκτικό του λόγο, την αιώνα αλήθεια για 
το Χριστό και το λυτρωτικό του έργο. «Ο λαός 
ούτος τοις χείλεσι με τιμά, η δε καρδία αυτού 
πόρρω απέχει απ’ εμού».

Η καρδιά μας τον ενδιαφέρει. Την καρδιά 
μας θέλει «Υιέ μου δος μοι σην καρδίαν», 
λέγει στον καθένα μας. Και όταν βλέπει ότι 
αυτή η καρδιά είναι πέτρινη και «ουχί καιομέ-
νη» από αγάπη γι’ Αυτόν, τότε λυπάται. Όταν 
βλέπει ότι οι άνθρωποι έχουν δώσει τα πάντα 
για τη γη και τα της γης, θρηνεί. Όταν βλέπει 
ότι ενδιαφέρονται για το σαρκίο τους το φθαρ-
τό και αδιαφορούν για την όμορφη αγγελικά 

πλασμένη ψυχή τους, που έχει την αθανασία 
ως ιδιαίτερο προνόμιο από όλα τα δημιουργή-
ματα, τότε γίνεται «περίλυπος έως θανάτου» 
και επαναλαμβάνει με παράπονο! «Ο λαός 
ούτος τοι χείλεσι με τιμά, η δε καρδία αυτού 
πόρρω απέχει απ’ εμού».

Και τα λόγια αυτά δεν ίσχυσαν μόνο για 
τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Τα ίδια, 
απαράλλακτα, ταιριάζουν και για τους σημερι-
νούς ανθρώπους κάθε τάξεως και ηλικίας και 
των δύο φύλων.

Σήμερα, μάλιστα, κοντά στο παράπονό 
του, ότι δεν τον γνωρίζουν οι άνθρωποι, προ-
στίθεται και η ευπρεπής διαμαρτυρία Του, 
γιατί, ενώ μας ευεργέτησε, εμείς τον αρνη-
θήκαμε και, αντί των αγαθών που με αγάπη 
μας πρόσφερε, εμείς με την αχάριστη και 
αχαρακτήριστη συμπεριφορά μας, του προ-
σφέρουμε «αντί του μάννα χολή». «Λαός μου 
τί εποίησά σοι και τι με ανταπέδωκας», λέγει 
και σε μας σήμερα. Και δεν είναι ανυπόστατο 
ούτε υπερβολικό το παράπονό του και η δια-
μαρτυρία του.

«Ω! Πώς εδιμιούργησε τον άνθρωπο ο Θε-
ός και πώς κατάντησε το Θεό ο άνθρωπος!» 
αναφωνεί η Ηλίας Μηνιάτης.

Άπειρη η αγάπη του Θεού, απερίγραπτη 
η αχαριστία του ανθρώπου, ο οποίος με τα 
ίδια του τα χέρια τον ράπισε, τον μαστίγωσε 
και στο σταυρό τον καθήλωσε. Και συνεχίζει, 
ο άνθρωπος, αυτή την ψυχοφθόρα τακτική 
του, έστω και αν σε κάποιες στιγμές έρχεται 
«εις εαυτόν». Καθημερινά δείχνει ασυνέπεια 
λόγων και έργων. Συνέχεια εκ-
θέτει τον εαυτό του και προδίδει 
την αχαριστία του. Καθημερινά, 
άλλα λέγει με τη γλώσσα του και 
άλλα αισθήματα φιλοξενεί στην 
ψυχή του. Διαφορετικός εμφανί-
ζεται και άλλη είναι η ψυχική του 
διάθεση.

Π.χ. Γεμίζουν οι Εκκλησίες 
μας τη Μεγάλη Εβδομάδα. Α-
κούμε το θαυμάσιο ύμνο, που 
γνωρίζουμε από τα παιδικά 
μας χρόνια, «τον νυμφώνα σου 
βλέπω». Αναγνωρίζουμε και 
το λέγομε ψαλτά, ότι «ένδυμα 
ουκ έχω» και παρακαλούμε με 
τα χείλη μας «λάμπρυνόν μου 
την στολήν της ψυχής». Παρ’ 
όλα αυτά οι πολλοί δεν ενδια-

φέρονται γι’ αυτή 
τη στολή που έχει 
σχέση με τη φιλαν-
θρωπία, με την α-
κλόνητη πίστη, με 
την ειλικρινή μετά-
νοια.

Τη Μεγάλη Τρί-
τη συγκινούμαστε, 
ακούοντας το Τρο-
πάριο της Κασσι-
ανής, που έχει ως 
περιεχόμενό του τη 
μετάνοια μιας γυ-

ναίκας, που με τα δάκρυά της έπλυνε τα πό-
δια του Χριστού μας και με τα μαλλιά της τα 
σπόγγισε και κανείς δεν παίρνει το δρόμο για 
το εξομολογητήριο, χωρίς βέβαια, να αποκλεί-
ονται οι εξαιρέσεις.

Επαινούμε τη μακροθυμία Του, ψάλλοντας 
«δόξα τη μακροθυμία σου Κύρια, δόξα σον» 
και όμως σαν την καμήλα κρατούμε στην 
ψυχή μας το μίσος και με θράσος λέμε για τον 
άνθρωπο που μας πίκρανε, «ούτε στο θάνατό 
μου δεν τον θέλω».

Είναι, τέλος, απόλυτα δικαιολογημένο το 
παράπονο του Κυρίου μας, που είναι γραμμέ-
νο σε ναό πόλεως:

-«Με ονομάζετε Κύριο και δε με υπακού-
ετε.

-Με ονομάζετε φως και δε με βλέπετε.
-Με ονομάζετε οδό και δε με βαδίζετε.
-Με ονομάζετε ζωή και δε με επιθυμείτε.
-Με ονομάζετε σοφία και δε με συμβουλεύ-

εσθε.
-Με ονομάζετε αλήθεια κα δε με πιστεύετε.
-Με ονομάζετε Παντοδύναμο και δεν με 

εμπιστεύεσθε.
-Με ονομάζετε Δίκαιο και δε με φοβάσθε.
-Με ονομάζετε Πατέρα, αλλά δε θέλετε να 

είσθε παιδιά μου.
-Με ονομάζετε Σωτήρα, αλλά δε θέλετε τη 

σωτηρία σας.
-Με ονομάζετε Βασιλιά, και μου έχετε αφαι-

ρέσει το Στέμμα».
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Έως ότου 
ενηλικιωθούν οι ευχές…

Συσσωρευτής ευχών,
πρόθυμων απατηλών ονείρων νάμουνα, 
ανθρώπων, 
πριν πάρουν το εφάπαξ της Απουσίας.

Παιδιόθεν εις τα αόρατα «στρατολογήθηκα». 
Συνταγματάρχης  Ονείρων  εστέφθην. 
Περίληψη του απέραντου,
συνομήλικος της ελπίδας,
ένας που δάκρυζε στη θέα της ερήμου
των κλειστών  παραθύρων.

Στο μανιφέστο των θυρωρών υπακούω
στους πόθους του 3ου  ορόφου με τ` απλωμένα 
σουτιέν
διαβάζοντας την Δημουλά που γράφει πως…
…στην ψυχή σου δεν φθάνει κανείς 
   ούτε δια ξηράς ούτε δια θαλάσσης…
 
Το μεσημέρι αφοσιωμένος στα 
Απομνημονεύματα των καμπαναριών της Ανάστασης
και άλλες πάλι,
των ερωτευμένων με τις ομπρέλες 
και βράδυ-βράδυ  
παραμονεύοντας αυτόν που προσευχόταν 
γι` αυτούς που «κλέβανε» χρόνο, ψελλίζοντας… 

Χαίρε λαλιά που θρέφεις αρετές,
Χαίρε χρυσάνθεμο, 
Χαίρε φωτιά του μέλλοντος εκτεταμένη,
Χαίρε γαλήνη της μακρινής Θάλασσας
συνορεύουσα 
με τις φυτείες ποιημάτων αφύλαχτων στιγμών.

Χαίρε των Άκρων σιωπή, 
Χαίρε λαλιά που αρνήθηκες ψέμα.

Χαίρε του μέτοικου το ολονύχτιο αλληλούια.
Χαίρε νύμφη ανύμφευτε…
 

Γιάννης Ναζλίδης

«Ο λαός ούτος 
τοις χείλεσι με τιμά»

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του 
Θεοδώρου και της Αναστασίας, 
το γένος Σαμλίδου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ-Α-
ΝΑΣΤΑΣΙΑ του Μερκουρίου και 
της Φρειδερίκης, το γένος Ραμπέ-

λη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη 
Βεργίνα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Γεωργίου Άμμου Ημαθίας.



«Αυλαία» και πάνε  μια χαρά  στις 
συνεντεύξεις τους με τους γνωστούς 
ηθοποιούς Αντώνη Αντωνίου και Πυγ-
μαλίωνα Δαδακαρίδη, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες του Ενιαίου Ειδικού Επαγ-
γελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Βέροι-
ας, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προ-
γράμματος «Κινηματογραφική Λέσχη: 
Αυλαία και Πάμε» και υπό την καθο-
δήγηση των υπεύθυνων καθηγητριών 
Λαφάρα Ανθίας, Μάκου Ιφιγένειας, Πα-
παγεωργίου Ελένης και Σπυροπούλου 

Μαρίας.
Η ιδέα ξεκίνησε με ενθουσιασμό και 

οι μαθητές μοιράστηκαν τη χαρά τους 
για την έκφραση και δημιουργία! Εί-
χαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, 
να συνομιλήσουν, να ρωτήσουν, να 
περιγράψουν και να ενημερωθούν για 
ζητήματα που αφορούν το θέατρο και 
τον κινηματογράφο (πλοκή, δράση, σε-
νάριο, σκηνοθεσία, ήθος-ηθοποιία). Οι 
δύο γνωστοί ηθοποιοί με χαρά αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών 

και με τον ανεξά-
ντλητο θησαυρό 
των βιωμάτων και 
των εμπειριών τους 
συνομίλησαν μαζί 
τους. Με μία απρο-
σποίητη συγκίνηση 
δίδαξαν αλλά και 
διδάχτηκαν από 
τους μικρούς μαθη-
τές, θυμίζοντας τι 
μπορεί να σημαίνει 
σχολείο αλλιώτικο 
και διαφορετικό. 

“ Ε υ χ ό μ α σ τ ε 
στους μαθητές μας 
η πορεία τους στο 
σχολείο να συνεχί-
σει να είναι όπως 
τα πρόσωπά τους 
κατά τη διάρκεια 
των συνεντεύξεων: 
ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΑ! ” 
αναφέρει η ανακοί-
νωση του σχολεί-
ου, που κλείνει με 
θερμές ευχαριστί-
ες στον διευθυντή 
Κυριάκο Παπαγε-
ωργίου και στην 
υποδιευθύντρια Ε-
λένη Ψαρά, για την 
αρωγή και την κα-
θοριστική συμβολή 
τους.

“Μαθητές και 
εκπαιδευτικοί με-
τουσιώσαμε το κεί-
μενο του Αλέξαν-
δρου Δουμά: «Όλοι 
για έναν και ένας 
για όλους» και δώ-
σαμε σάρκα και ο-
στά στη φράση του 
Νίκου Καζαντζάκη 
«Φτάσε όπου δεν 
μπορείς»” αναφέ-
ρει επίσης η ανα-
κοίνωση.
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ1918-2018

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

Γράφει 
ο Παύλος Πυρινός

Συνέχεια από το 
φύλλο 17-18/3

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1933

Η οργάνωση της δύναμης της 
κατασκήνωσης είχε ως εξής:

A’ Διοίκηση 
Διοικητής: Γ. Γουδής, Τοπικός Έφορος 
Υπασπιστής: Παυλίδης Γεώργιος, Ενωματάρχης 
Βοηθοί υπασπιστή: Ιωακειμίδης Ιωάννης, Υπενωματάρ-

χης και Θεόδωρος Σκουλαριώτης, πρόσκοπος
Β’ Διαχείριση 
Διαχειριστής: Αναστ. Καρατζόγλου, αντιπρόεδρος Τ.Π.Σ. 
Βοηθός διαχειριστή: Δημήτριος Παπαδόπουλος, Υπαρχηγός
Aποθκάριος: Σαράντης Χ” Στρατόγλου, Πρόσκπος
Γ’ Ομάδες 
Ομάδα 1η 
Διοικητής: Χαράλαμπος Θωμαϊδης, δομικός Αρχηγός
Ενωμοτία 1η βαθμοφόροι 2 πρόσκοποι 4
Ενωμοτία 2η βαθμοφόροι 2 πρόσκοποι 4
Ενωμοτία 3η βαθμοφόροι 1 πρόσκοποι 5
Σύνολο Βαθμοφόροι 5, Πρόσκοποι 13
Ομάδα 2η 
Διοικητής: Δημήτριος Παπαδόπουλος 
Ενωμοτία 1η: βαθμοφόροι 2 Πρόσκοποι 5
Ενωμοτία 2η: βαθμοφόροι 2 Πρόσκοποι 4
Ενωμοτία 3η: βαθμοφόροι 2 Πρόσκοποι 4                                                                                                        
Σύνολο Βαθμοφόροι 6, Πρόσκοποι 13
Ακόμη, πήραν μέρες στην κατασκήνωση και οι πρόσκοποι:
1 Ιωάννης Γούναρης
2 Νικόλαος Καραμολάκης
3 Μιλτιάδης Κύρου
4 Βασίλειος Λιακόπουλος, Υπενωματάρχης
Συνολικά πήραν μέρος στην κατασκήνωση του 1935            
Βαθμοφόροι 16, Πρόσκοποι 32 Σύνολο: 48             
Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με τέσσερις Ομάδες
Το 1934 έχουμε σημαντική αύξηση της δύναμης της Το-

πικής Εφορείας. Οι Ομάδες από 2 γίνονται τέσσερις.
Στις τέσσερις ομάδες έχουμε:
Ομάδα 1η
Υπαρχηγοί 2, Πρόσκοποι Γ-9, Β-7, Α13, 
Αξιωματικοί 2, Πρόσκοποι 29, Γενικό σύνολο 31
Ομάδα 2η
Υπαρχηγοί 1, Πρόσκοποι Γ-7, Β-6, Α-10, 
Αξιωματικοί 1, Πρόσκοποι 23, Γενικό σύνολο 24
Ομάδα 3η
Υπαρχηγοί 1, Πρόσκοποι Γ-9, Β-2, Α-8, 
Αξιωματικοί 1, Πρόσκοποι 19, Γενικό σύνολο 20
Ομάδα 4η
Υπαρχηγοί α, Πρόσκοποι Γ-12, Β-1, Α-6, 
Αξιωματικοί 1, Πρόσκοποι 19, Γενικό σύνολο 20
Σύνολο: Αξιωματικοί 5, Πρόσκοποι 90, Γενικό σύνολο 95

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑ  ΣΤΗΝ 1Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η πρώτη προσκοπική συγκέντρωση Βορείου Ελλάδος 
έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 22 έως 25/9/1934 με σκοπό 
να αποτελέσει την αρχή μιας συντονισμένης και συγχρονι-
σμένης δράσης όλων των προσκόπων της Βορείου Ελλά-
δος για την αναζωογόνηση της προσκοπικής οργάνωσης.

Σ’ αυτήν την συνάντηση κλήθηκαν να πάρουν μέρος 
πρόσκοποι των Περιφερειών Μακεδονίας – Θράκης.

Την Τοπική Εφορεία Βέροιας αντιπροσώπευσαν στην 
συγκέντρωση αυτή οι : Γ. Γουδής, Πολύκαρπος Ανδρώνης, 
Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, Νικόλαος Λιόλιος, Κωνστα-
ντίνος Χρόνης, Βασίλειος Σιδέρης, Ιωάννης Μεταξάς, Κ. 
Βασιλόπουλος, Νικόλαος Περδίκας, Νικόλαος Χατζίκος και 
Ιωάννης Σαργός.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1934 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αντί για κατασκήνωση το 1934 πραγματοποιήθηκε με-
γάλη εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εκδρομή.

Το πρόγραμμα της εκδρομής
Βέροια-Θεσσαλονίκη-Βόλος-Αθήνα-Ναύπλιο-Τρίπο-

λη-Σπάρτη-Πύργος (επίσκεψη αρχαίας Ολυμπίας)-Πά-
τρα-Μεσολόγγι-Αίγιο-Διακοφτό-Κόρινθος (επίσκεψη αρ-
χαίας Κορίνθου και Λουτρακίου)-Λουτράκι-Ιτέα-Δελφοί-Ιτέ-
α-Πειραιάς-Λάρισσα-Θεσσαλονίκη.

Δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής οι πρόσκοποι που θα 
απορρίπτοντο στο σχολείο και θα είχαν βαθμό κατώτερο Β’ 

τάξεως.
Η τιμή συμμετοχής καθορίστηκε ως εξής :
1 Αξιωματικοί (εκτός των υπαρχηγών) και μέλη του 

Τ.Γ.Σ., δρχ 1300
2 Υπαρχηγοί και ενωματάρχες, δρχ. 850
3 Ενωματάρχες, υπενωματάρχες και πρόσκοποι, δρχ. 700
Ακόμη, καταρτίστηκε επιτροπή από τους Μ. Κοντογε-

ωργάκη, Β. Σιδέρη και Νικόλαο Λιόλιο, η οποία θα έκρινε 
σε ποιους από τους προσκόπους (ορφανοί, άνεργοι γο-
νείς-πάμφτωχοι) θα μειώνονταν τα έξοδα της εκδρομής 
μέχρι και 200 δρχ. το πολύ.

Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να βρω ποιοι πρόσκοποι 
πήραν μέρος και άλλες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή 
εκδρομή.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΟ 1935
Έχουμε 3 ομάδες προσκόπων και η δύναμη τους ήταν :
1 Αξιωματικοί 7 (τοπικός έφορος, 2 αρχηγοί εκπαιδευτές 

και 4 υπαρχηγοί)
2 Βαθμοφόροι 20 (2 υπαρχηγεύοντες ενωμοτάρχες, οι 

ενωμοτάρχες και 8 υπενωμοτάρχες)
3 Πρόσκοποι 60
Αξιωματικοί
1 Γουδής Γεώργιος 
2 Κοντογεωργάκης Μ. 
3 Σιδέρης Βασίλειος 
4 Παπαδόπουλος Δημήτριος
5 Παυλίδης Γεώργιος
6 Περδίκης Αντώνιος
7 Κουϊκόγλου Ιορδάνης
Βαθμοφόροι
1 Λιακόπουλος Βασίλειος Υπαρχηγεύων Ενωματάρχης
2 Ελενίδης Κωνσταντίνος Υπαρχηγεύων Ενωματάρχης
3 Τσικής Κωνσταντίνος Υπαρχηγεύων Ενωματάρχης
4 Δημάδης Οδυσσέας Υπαρχηγεύων Ενωματάρχης
5 Χ” Δημητρίου Δημήτριος Υπαρχηγεύων Ενωματάρχης
6 Χριστόπουλος Θεοδόσιος Υπαρχηγεύων Ενωματάρχης
7 Ζαφάρας Ορέστης Υπαρχηγεύων Ενωματάρχης
8 Χ” Ετρατόγλου Σαράντης Ενωματάρχης
9 Καζαμπάκας Εμμανουήλ Ενωματάρχης
10 Γούναρης Ιωάννης Ενωματάρχης
11 Βλαχόπουλος Ιωάννης Ενωματάρχης
12 Πέτσας Ιωάννης Ενωματάρχης
13 Μαργαρίτης Αντώνιος Ενωματάρχης
14 Τσούλης Αθανάσιος Ενωματάρχης
15 Γαβριηλίδης Γεώργιος Ενωματάρχης
16 Μάρκου Στέφανος Ενωματάρχης
17 Πλευράκης Βασίλειος Ενωματάρχης
18 Πιτσιλός Θεόδωρος Ενωματάρχης
19 Τσακύρογλου Ιωάννης Υπενωμοτάρχης
20 Ραφτόπουλος Ξενοφών Ενωματάρχης
Για το έτος αυτό δεν βρήκα άλλα στοιχεία. Οπωσδήποτε 

πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κάθε χρόνο κατασκή-
νωση. Έχουμε φωτογραφίες από την κατασκήνωση της 
χρονιάς αυτής (1935).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  
Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές 
τους:

1. Το Αρτοζαχαροπλαστείο  ΚΟΓΙΑ , την κ. Σούλα & 
τον κ. Τάκη προσωπικά για την αγάπη τους & για τα πα-
σχαλινά εδέσματα για τα παιδιά 

2. Το ζαχαροπλαστείο ΦΙΝΟ στην Βέροια για τα σοκο-
λατένια κουνελάκια για τα παιδιά 

3. Τον κ. Τάσο Γιάγκογλου για τα εδέσματα των παι-
διών

4. Την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη για τα κεράσματα των 
παιδιών & του προσωπικού υπέρ υγείας της οικογενείας 
της

 Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευ-

θύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πολιτιστικά Προγράμματα και 
συνεντεύξεις με αγαπημένους 
ηθοποιούς  από μαθητές του 

Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου-Λυκείου Βέροιας



Πόσο απίστευτη 
θα μπορούσε να α-
κούγεται μια τέτοια 
θεωρία;

Από τη στιγμή 
που η μουσική έ-
χει χρησιμοποιηθεί 
ως θεραπεία, οι 
άνθρωποι υποψιά-
ζονται ότι οι ακου-
στικοί κραδασμοί 
έχουν άμεση ή 
έμμεση επίδραση 
στον ανθρώπινο 
οργανισμό, αλλά δεν έχει ποτέ προ-
χωρήσει επιστημονική απόδειξη. Αλλά 
μπορεί η μουσική να σκοτώσει τα καρ-
κινικά κύτταρα ; 

Πράγματι, δεν υπήρξε καν μια ι-
κανοποιητική θεωρητική προσέγγιση. 
Αλλά με το έργο του Szent Gyorgyi 
και του Herbert Frolich (και οι δύο 
βραβευθέντες με βραβείο Νόμπελ), 
γνωρίζουμε σήμερα ότι τα πυρηνικά 
κύτταρα, της φυσικής και δονητικής 
διαμόρφωσης του DNA, είναι σε θέση 
να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να 
μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με το 
περιβάλλον.

Ο Fabien Maman, Γάλλος συνθέ-
της και βιοενεργός θεραπευτής, διερεύνησε και 
τεκμηρίωσε την επίδραση των ηχητικών κυμά-
των στα κύτταρα του σώματος. Με τη βοήθεια 
της Helene Grimal, βιολόγος στο γαλλικό Εθνικό 
Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας στο Παρίσι, 
μελέτησαν την επίδραση του χαμηλού ηχητι-
κού όγκου (30-40 ντεσιμπέλ) στα ανθρώπινα 
κύτταρα. Εφάρμοσαν μια φωτογραφική μηχανή 
σε ένα μικροσκόπιο όπου είχαν τοποθετήσει 
αντικειμενοφόρα κύτταρα ανθρώπινου καρκίνου 
της μήτρας. Εν συνεχεία ξεκίνησαν να παίζουν 
διάφορα μουσικά όργανα (κιθάρα, γκονγκ, ξυλό-
φωνο καθώς και φωνή) για χρονικό διάστημα εί-
κοσι λεπτών, ενώ παρατηρούσαν την επίδραση 
των ήχων στα κύτταρα. Συγκλονιστικά ήταν τα 
αποτελέσματα ενώ ένα ξυλόφωνο χρησιμοποιή-
θηκε για δεκατέσσερα λεπτά παίζοντας τη ιονική 
κλίμακα. «Η δομή γρήγορα αποδιοργανώθηκε. 
Δεκατέσσερα λεπτά ήταν αρκετός χρόνος για να 
εκραγεί το κελί όταν χρησιμοποιούσα αυτές τις 
εννέα διαφορετικές συχνότητες », λέει ο Maman. 
Η μουσική σκοτώνει καρκινικά κύτταρα! Η πιο 
δραματική επίδραση στα κύτταρα όμως προ-
ήλθε από την ανθρώπινη φωνή, όταν ο Maman 
τραγούδησε την ίδια κλίμακα. Σε αυτό το πείρα-
μα τα καρκινικά κύτταρα παρουσίασαν πλήρη 
έκρηξη μέσα σε εννέα λεπτά! Συνεχίζει αναφέ-
ροντας: «Η ανθρώπινη φωνή μεταφέρει κάτι 
στη δόνηση της που την κάνει πιο ισχυρή από 
οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Φαίνεται ότι τα 
καρκινικά κύτταρα δεν ήταν σε θέση να υποστη-
ρίξουν μια προοδευτική συσσώρευση δονητικών 
συχνοτήτων και καταστρέφονται «.

Τα συμπεράσματά του στο εργαστηριακό 
περιβάλλον ώθησαν τον Maman να συνεχίσει 
τη μελέτη του, αλλά αυτή τη φορά επέλεξε να 
συνεργαστεί με δύο ασθενείς με καρκίνο του μα-
στού. Κάθε γυναίκα δεσμεύτηκε να τραγουδάει 
την κλίμακα για τρεις και μισή ώρες την ημέρα 
σε μια περίοδο ενός μήνα. Στη μια περίπτωση, 
ο όγκος εξαφανίστηκε εντελώς. Η δεύτερη γυ-
ναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση 
για την αφαίρεση του όγκου. Ο χειρουργός της 

ανέφερε ότι ο όγκος είχε μειωθεί σημαντικά σε 
μέγεθος και είχε αποξηρανθεί κυριολεκτικά και η 
ασθενής ανάρρωσε πλήρως από τη χειρουργική 
επέμβαση. Η εξήγηση του Maman για αυτό το 
απίστευτο φαινόμενο τεκμηριώνεται από τις φω-
τογραφίες που είχε πάρει κατά τη διάρκεια των 
μελετών του.

Η δόνηση του ήχου μετατρέπει κυριολεκτικά 
τη δομή των κυττάρων. Καθώς η φωνή εντείνεται 
και ο χρόνος περνάει χωρίς σπασίματα στον 
ήχο, ο δονητικός ρυθμός γίνεται πολύ ισχυρός 
και τα κύτταρα δεν μπορούν να προσαρμοστούν 
ή να σταθεροποιηθούν. Επομένως, το κύτταρο 
πεθαίνει επειδή δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει 
τη δομή του και να συγχρονιστεί με τη συλλογή 
του ήχου.

Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η Jacotte 
Chollet, η οποία πέρασε πάνω από δεκαεπτά 
χρόνια, διερευνώντας τα ακουστικά φαινόμενα 
πέρα από τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης. 
Το 1985 η Jacotte άρχισε να δοκιμάζει την ε-
πίδραση της μουσικής της στη θανάτωση του 
καρκίνου σε πρόθυμους συμμετέχοντες ώστε 
να δουν ποιες θεραπευτικές ιδιότητες περιέχει η 
μουσική, αν πράγματι σκότωνε τα καρκινικά κύτ-
ταρα. Λάμβανε συστηματικά δείγματα αίματος, 
αμέσως πριν και μετά από την ακρόαση της Πο-
λυδιάστατης μουσικής(όπως την ονομάζει) για 
μία έως μιάμιση ώρα, σε ιδιωτικές συνεδρίες ή 
σε εργαστήρια. Αυτές οι δοκιμές έδειξαν επανει-
λημμένα θεαματική αύξηση έως και ένα γραμμά-
ριο στο επίπεδο αιμοσφαιρίνης των δειγμάτων 
αίματος. Ο συντονισμός με το πεδίο εκτεταμένης 
συνείδησης που υπήρχε στη μουσική προκα-
λούσε φυσιολογικούς, σωματικούς μετασχηματι-
σμούς στη σύνθεση του αίματος.

Τα αποτελέσματα ακόμη αμφισβητούνται. Οι 
ερευνητές έχουν μπροστά τους δύσκολο και 
μακρύ δρόμο. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο πλέον 
ότι η μουσική αποτελεί ένα δυνατό όπλο για τον 
οργανισμό μας.

ΑΝΑΦΟΡΑ: Maman, Fabien (1997), Ο ρό-
λος της μουσικής στον εικοστό πρώτο αιώνα, 
Redondo Beach, CA.

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

Ε.Α. ΙΧ, 267
1. Πλέοντας πρόσφατα 

στο Ικάριο πέλαγος
2. γλίστρησε απ’ το 

πλοίο και κατέπεσε στη θ
άλασσα
3. ο Δάμης ο γιος του Νικάρετου.
4. Ο πατέρας του έκανε πολλές προσευχές
 στους Αθάνατους
5. και στο νερό μιλούσε και τα κύματα 
θερμοπαρακαλούσε
6. για τη ζωή του παιδιού του.
7. Αλλά το παιδί του Νικάρετου χάθηκε
8. αξιολύπητα καταβροχθισμένο από το 
πέλαγος εκείνο,
9. που ούτε παλιότερα δέχτηκε ν’ ακούσει
10. τις παρακλήσεις του πατέρα.
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. Ικαρίην πλώων πρώην άλα, νηός ολισθών
2. Δάμις ο Νικαρέτου κάππεσεν εις πέλαγος.
3. Πολλά πατήρ δ’ ηράτο προς αθανάτους, 
και ες ύδωρ
4. φθέγγεθ’, υπέρ τέκνου κύματα λισσόμενος.
5. Ώλετο δ’ οικτίστως βρυχθείς αλί, κείνο δε πατρός
6. έκλυεν αράων ουδέ πάλαι πέλαγος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο επιγραμματοποιός και ανθολόγος Φίλιππος ο 

Θεσσαλονικιώτης (2ος αι. μ.Χ.) στο επιδεικτικό του 
επίγραμμα Ε.Α. ΙΧ, 267 αναφέρεται σε ένα δυστύ-
χημα που είχε συμβεί τότε στο Ικάριο πέλαγος.

Ο Δάμης ο γιος του Νικάρετου, που, όπως φαί-
νεται, βοηθούσε τον πατέρα του στις δουλειές του 
καραβιού τους, γλίστρησε κάποια στιγμή, έπεσε στη 
θάλασσα και εξαφανίστηκε μέσα στα κύματά της.

Άδικα προσεύχονταν σ’ όλους τους θεούς ο χα-
ροκαμένος πατέρας κάνοντας πολλά τάματα. Άδικα 
μιλούσε με τα νερά της θάλασσας για να τα συγκι-
νήσει κι άδικα θερμοπαρακαλούσε τα μανιασμένα 
κύματα να λυπηθούν τη ζωή του παιδιού του.

Το Ικάριο πέλαγος έμενε ασυγκίνητο από τον 
πατρικό σπαραγμό και, όπως στα πολύ παλιά χρό-
νια είχε κλείσει τ’ αυτιά του στις παρακλήσεις του 
τραγικού Δαίδαλου και είχε καταπιεί το γιο εκείνου, 
τον Ίκαρο, έτσι και στην περίπτωση του Δάμη, από 
τη στιγμή που τον καταβρόχθησε, δεν δέχτηκε κανέ-
να αντάλλαγμα (προσευχές, δάκρυα, τάματα) για να 
τον επιστρέψει. Κι έτσι ο γιος του Νικάρετου (2ος αι. 
μ.Χ.;) έγινε ακόμη ένας κρίκος στην ατέλειωτη αλυ-
σίδα των θυμάτων του Αιγαίου Πελάγους. «Θάλασ-
σα λεβεντοπνίχτρα, θάλασσα φαρμακερή, Συ που 
κάνεις το νησί μας (την Ελλάδα μας) πάντα μαύρα 
να φορεί» τραγουδούν οι Αγαιοπελαγίτες μας.

ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο θρήνος του αρχαίου Νικάρετου για τον θαλασ-
σοπνιγμένο γιο του Δάμη μου θύμισε εκεί-
νον του «Θόδωρου» του πατέρα του επίσης 
θαλασσοπνιγμέμνου Νίκου, για τον οποίο 
μιλάει ένα δημοτικό τραγούδι της Νάουσας, 
που περιλαμβάνεται στη Συλλογή Δημοτικών 
Τραγουδιών της Νιάουσας του ακούραστου 
λαογράφου Τάκη Μπάιτση, κάποτε μαθητή 
μου στο Λάππειο Γυμνάσιο της Νάουσας και 
από τότε αγαπητού μου φίλου.

ΟΥ ΝΙΚΟΥΣ
1. Μια συννιφκιασμένη μέρα 
κι μια σκουτεινή βραντγιά
2. βάρκις πάνουν άνου-κάτου 
κι πνιγήκαν ντυο πιντγιά.
3. Το ‘να ήτανι ου Νίκους,
 του Θουδώρου του πιδί,
4. τ’ άλλου ήταν τ’ Αρμινάκι κι πνιγήκανι μαζί.
5. Σαν του μάθανι στην Πόλη, όλοι λυπηθήκανι,
6. χήρις, μάνις, παραμάνις (στα) μαύρα 
φουριθήκανι.
7. Κι του Νίκου η μάνα (ή ου πατέρας) 
τάζει λίρις κι φλουριά
8. για να βγάλουν του πιδί της (του) 
ζουντανό απ’ τα νιρά.
9. Θάλασσα δεν τρώει λίρις, θάλασσα 
δεν τρώει φλουργιά,
10. μόνου τρώει παλληκάρια κι λιβέντικα 

πιντγιά,
11. μόνου τρώει παλληκάρια να τα έχει συντρουφιά.
ΣΧΟΛΙΑ
1. Το ναουσαίϊκο δημοτικό τραγούδι «του Νίκου» 

ή, πιο σωστά, η ναουσαίϊκή παραλλαγή ενός, κατά 
πάσα πιθανότητα, κωνσταντινοπολίτικου-θρακιώτι-
κου δημοτικού τραγουδιού τιτλοφορούμενου «Μια 
συννεφιασμένη μέρα», αποτελείται από δέκα τροχα-
ϊκούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους με ζευγαρωτή 
ομοιοκαταληξία. Ο ενδέκατος στίχος είναι παραλλα-
γή του δέκατου στίχου.

2. Στο ίχνη του πρωτότυπου κωνσταντινοπολί-
τικου δημοτικού τραγουδιού «Μια συννεφιασμένη 
μέρα» με οδήγησε η φράση της ναουσαίϊκής πα-
ραλλαγής «Σαν του μάθανι στην Πόλη», επειδή, 
ως γνωστόν, στα βυζαντινά χρόνια, αλλά και στα 
χρόνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακόμη και 
τώρα, όταν οι Έλληνες λέμε «θα πάω (εκδρομή) 
στην Πόλη», εννοούμε την Κωνσταντινούπολη. Για 
τις άλλες πόλεις χρησιμοποιούμε το όνομά τους. Θα 
πάω (π.χ.) στην Αθήνα, στη Βιέννη, στη Θεσσαλονί-
κη, Νάουσα κ.λπ.

3. Ας σημειωθεί ότι και η φράση (2ος στίχος) 
«βάρκις πάνουν άνου-κάτου της ναουσαίϊκής πα-
ραλλαγής με παραξένεψε, επειδή το «άνω-κάτω» 
στη Νάουσα χρησιμοποιείαι συνήθως όταν λέγεται 
«έκανες τα πράγματα άνω-κάτω», δηλαδή τα ανα-
κάτεψες, ενώ για «το πήγαινε-έλα» λέγεται «μην 
πηγαίνεις πάνω-κάτω».

4. Στο διαδίκτυο βρήκα τέσσερις παραλλαγές 
από τις οποίες παρουσιάζω αυτήν της Ανατολικής 
Θράκης-Κωνσταντινούπολης, την οποία θεωρώ ως 
την αρχαιότερη και «μάνα» όλων των άλλων:

ΜΙΑ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
1. Μια συννεφιασμένη μέρα και μια 
σκοτεινή βραδιά
2. βάρκα γύρισε άνω-κάτω και πνιγήκαν 
δυο παιδιά.
3. Το ‘να ήταν ο Νίκος τ’ Αθηνόδωρου ο γιος,
4. τ’ άλλο ήταν Αρμενάκι ξακουστό στην ομορφιά.
5. Αθηνόδωρος φωνάζει, τάζει λίρες και φλουριά
6. μον’ το Νίκο μου να βγάλτε ζωντανόν απ’ το γιαλό.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
1. Σε μια παραλλαγή προερχόμενη από το Κέ-

ντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονί-
ας (ΚΕ.Π.Α.Α.Μ.) υπάρχουν και οι στίχοι:

Όταν τ’ άκουσαν στην Πόλη, όλοι λυπηθήκανε.
Όταν τ’ άκουσε η μαμά του τάζει λίρες και φλουριά
Θάλασσα δεν τρώει λίρες, θάλασσα 
δεν τρώει φλουριά
Μοναχά κρατεί το Νίκο, να τον έχει συντροφιά.
2. Με τους προαναφερθέντες στίχους συμπλη-

ρώνεται κατά κάποιο τρόπο η παραλλαγή της Νάου-
σας, της οποίας μόνο τον έκτο στίχο (χήρις, μάνες 
κ.λπ.) δεν τον βρήκα σε καμιά άλλη παραλλαγή.

3. Η παραλλαγή της Νάουσας, επειδή, όπως 
φαίνεται, είχε υπόψη της και εκείνες που λένε ότι ο 
πατέρας «τάζει λίρες και φλουριά» και εκείνες που 
δίνουν το ρόλο αυτό στη μάνα του Νίκου, είναι, θα 
μπορούσαμε να πούμε η πληρέστερη νοηματικά.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ;

Ο ΔΑΜΗΣ Ο ΓΙΟΣ 
ΤΟΥ ΝΙΚΑΡΕΤΟΥΓράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
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Οπρωταθλητής της καρ-
διάμας, οΝίκοςΤουλίκαςθα
συμμετέχει στο μεγαλύτερο
αθλητικό γεγονός της Βόρει-
ας Ελλάδας στονStoiximan.
gr  13οΔιεθνή Μαραθώνιο
<<ΜέγαςΑλέξανδρος>> την
Κυριακή1ΑπριλίουστονΔρό-
μοΥγείας καιΔυναμικούΒα-

δίσματοςστα 5 χλμ.Ξεχωριστή θέση είχε και στην
ΕπίσημηΠαρουσίαση τουΑγωνιστικούΠρογράμ-
ματοςκαι τηςMarathonWeekτηνΤετάρτη28Μαρ-
τίουστοΜέγαροΜουσικήςτηςΘεσσαλονίκηςόπου
έστειλε τοσημαντικόμήνυμα<<Γίνε και εσύ εθελο-
ντήςδότηςμυελούτωνοστών>>στηρίζονταςτοΣύλ-
λογο<<ΌραμαΕλπίδας>>.Ηοργανωτική
επιτροπήτίμησετονΝικόλακαιοΝικόλας
τίμησε με τηνπαρουσία του την εκδήλω-

ση αυτή.Δράσεις σαν
και αυτές πιστεύουμε
πωςμόνο καλό κάνουν
στην κοινωνίαμαςδιότι
αφυπνίζουν το ΕΥ Α-
ΓΩΝΙΖΕΣΘΕ και στηρί-
ζουν την αποδοχή των
ατόμων με αναπηρία.
Είμαστεπολύπερήφα-
νοιγιατονΝικόλαμετις
μέχρι τώρασυμμετοχές
του, για  τα μηνύματα
πουστέλνει,γιαότιέχει
καταφέρει μέχρι σήμε-
ρα και που παρόλα τα
προβλήματα του συνε-
χίζειμετοχαμόγελοστα
χείλη.Είναιπολύσημα-
ντικόνααναγνωρίζετεη
προσπάθειατουΝικόλα
καιναεπιβραβεύεται.....
αλλά ηπιο μεγάλη χα-
ρά και ηπιοσημαντική
στιγμή για μας ,,,,για
τηνοικογένειατου,είναι
η αναγνώριση από αν-
θρώπους που πιστεύ-

ουν σε αυτόν για αυτό που πραγματικά είναι.!!!
Παίρνουμεδύναμηκαικουράγιογιανασυνεχίσουμε
καιησυνέχειαμπορείναείναιδύσκοληαλλάθαείναι
ακόμαπιοσυναρπαστική !!!Ραντεβού τηνΚυριακή
1ΑπριλίουστηΘεσσαλονίκη.Του ευχόμαστε καλό
τερματισμό!!!
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Για την 21η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος μπάσκετ της Γ’ Εθνι-
κής κατηγορίας (3ος όμιλος), η 

ανδρική ομάδα του Φιλίππου Βέροιας 
παίζει εντός έδρας και υποδέχεται την 
Κυριακή στις 17:00 στο Δ.Α.Κ «Δημή-
τριος Βικέλας» τους Ίκαρους  Τρικά-
λων. Διαιτητές ορίστικαν οι κ.κ Τσού-
λης και Παπαθανασίου.

ΟΔημήτρης Γκίμας μίλησε στο filipposbc.gr :
«Έπειτα απόμια ακόμη διακοπή επιστρέφουμεσε

επίσημοαγώνααυτή τηνΚυριακή.Τοπαιχνίδι είναι
πολύσημαντικόγιαμαςκαθώςαπέχουμεδυονίκες
αποτηνμαθηματικήμαςάνοδο.Ηαντίπαληομάδα
αγωνίζεταιγιατησωτηρίατηςέχεικαλοκαιέμπειρο
ρόστερ και έχει κάνει μεγάλες νίκες και καλές εμ-
φανίσεις απέναντι στουςπρωτοπόρους. Σίγουραη
αγωνιστικήαποχήσεομάδεςόπωςηδίκημαςδεν
κάνεικαλό.Θαπρέπειναενεργοποιήσουμεκαιπάλι
ομωςτοένστικτοτουνικητήκαθώςκαιτοπαιχνίδιεί-
ναιδύσκολοκαιηάνοδοςδενέχειακόμηεπιτευχθεί.
Γιατουςλόγουςαυτούςκαιμετρίαακόμηπαιχνίδια
στην έδραμαςθακαλέσουμε τον κόσμο,παρά την
καλοκαίρια και τοωράριο των καταστημάτων ,να
σταθείδίπλαμαςκαθώςτωραείναιηώρατηςανό-
δου.»

Τα εγκαίνια της 3ης Sportexpo 
στο περίπτερο 10 της Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (29-

31/3) πραγματοποίησε ο Γ.Γ Αθλητι-
σμού κ. Ιούλιος Συναδινός.

Οι επισκέπτες της έκθεσηςπουφιλοξενείταιστο
περίπτερο 10 τηςΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να

γνωρίσουνπολλάερασιτεχνικάκαιΟλυμπιακάαθλή-
ματα.ΜετηνευκαιρίακατόπινπρότασηςτηςΕ.Δτου
χιονοδρομικού κέντρουΣελίου και τουπροέδρου κ.
ΚώσταΤσελέπηβραβεύτηκεοΒεροιώτηςΠαραολυ-
μπιονίκηςΚωνσταντίνοςΠετράκηςπουεκπροσώπη-
σετηνΕλλάδαστουςΧειμερινούςΠαραολυμπιακούς
Αγώνες«Πιονγκτσάνγκ2018».

Μάλιστα,αυτήείναιηπρώτηφοράπουηΕλλάδα
συμμετείχεστοάθληματηςχιονοσανίδαςσεΠαραο-
λυμπιακούςΑγώνες.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Φίλιππος-ΊκαροιΤρικάλων
Στα εγκαίνια της 3ης SPORTEXPO 

βραβεύτηκε ο αθλητής μας Κωνσταντίνος 
Πετράκης για τη συμμετοχή του

στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς 
Αγώνες PyeongChang2018

Μετέχειστον13οΜαραθώνιοοΝίκοςΤουλίκας
ΤιμήθηκεαπότηνΟργανωτικήΕπιτροπή
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«Τα παιδιά της Άνοιξης» 
σας προσκαλούν στο 

Πασχαλινό Παζάρι Αγάπης
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σας περι-

μένουμε στο Πασχαλινό Παζάρι Αγάπης, στην 
πλατεία Δημαρχείου στη Βέροια, που ξεκινάει τη 
Μ.Δευτέρα 2/4/2018 και ολοκληρώνεται  την Μ.Πέ-
μπτη 5/4/2018.

Όλα όσα χρειάζεστε για τα βαφτιστήρια σας 
μπορείτε να τα βρείτε σε εμάς από τις 10:00 το 
πρωί εώς τις 20:00 το βράδυ.

Καλούμε λοιπόν όλους τους μικρούς και μεγά-
λους φίλους τη Μ. Τρίτη & Μ. Τετάρτη στις 11:00 
π.μ. μπροστά στο Δημαρχείο να δημιουργήσουμε 
με αγάπη και φαντασία χειροποίητες πασχαλινές 
λαμπάδες. 

Ελάτε να γνωριστούμε, να δείτε τα χειροποίητα 
καλλιτεχνήματα των ωφελούμενων μας, αλλά και 
να φτιάξετε τη δική σας λαμπάδα με τη βοήθεια 
των εκπαιδευτών μας. 

Εμείς σας δίνουμε την έμπνευση  κι εσείς, βάλτε 
τη φαντασία σας! 

 Ημέρες αγάπης,  ανθρωπιάς 
και  αλληλεγγύης στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Αλεξάνδρειας
Το  Κ ο ι -

νωνικό Πα -
ν τ ο π ω λ ε ί ο 
το υ  Δ ή μ ο υ 
Αλεξάνδρει -
ας απευθύνει 
έκκληση σε 
όλους τους 
δημότες της 
πόλης (κατα-
στηματάρχες, 
επιχειρήσεις, 
σχολεία, συλλόγους) να συνεισφέρουν ενεργά στη 
συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας (μακαρόνια, 
αλεύρι, λάδι, ζάχαρη, γάλα, κονσέρβες, κ.α.)  για 
συμπολίτες μας που στερούνται βασικών ειδών δια-
τροφής. 

Η φιλανθρωπία, γενναιοδωρία και αλληλεγγύη 
όλων μας τις Άγιες Μέρες του Πάσχα θα ανακουφίσει 
συνανθρώπους μας που κινδυνεύουν με κοινωνικό 
αποκλεισμό και ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιείται:
• στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , στην Πλατεία Σιδη-

ροδρομικού Σταθμού, καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 8 π. μ.- 4 μ. μ. 

• Και στα καλάθια του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
που έχουν τοποθετηθεί στα Super Market Γαλαξίας, 
Εξαρχόπουλος, Κρητικός και Σκλαβενίτης. 

Ευχές

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 
Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων 
του Δήμου Βέροιας , ο Επιστημονικός Διευθυντής, τα 
παιδιά & το προσωπικό  του Κέντρου στέλνουν πολλές 
αληθινές & Πασχαλινές  ευχές για το Άγιο Πάσχα με 
κατάνυξη & ελπίδα όπως αρμόζει στην θυσία του Θεαν-
θρώπου. 

Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

H ομάδα «Πειραματική Σκηνή»  του 
Τμήματος Θεατρικής   Υποδομής του ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας παρουσιάζει την παρά-
σταση «Σαν Κραυγή» σε σκηνοθεσία Κώ-
στα Αποστολίδη, στο πλαίσιο της «Εβδο-
μάδας Θεάτρου 2018». Η παράσταση θα 
δοθεί το Σάββατο 31  Μαρτίου  2018, ώρα 
8.30μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των & Τεχνών με γενική είσοδο 5€.

Προπώληση: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, 
2331078140

Σημείωμα σκηνοθέτη
Νικολάι Γκόγκολ “Ημερολόγιο ενός τρε-

λού”, Ζαν Κοκτώ “Ανθρώπινη φωνή”, Γουί-
λι Ράσελ “Σίρλευ Βάλεντάιν”

Τρία μονόπρακτα, πρώτη φορά μαζί 
επί σκηνής, τρεις διαφορετικές αφηγήσεις 
ζωής με κοινή συνισταμένη την απόλυτη 
μοναξιά, που βρίσκει τόπο στην τρέλα, 
στο θάνατο. 

“Οι ήρωες” στην προσπάθειά τους ν’ 
αγγίξουν, να πιαστούν… ματώνουν απ’ “τα 
αγκάθια” της πραγματικότητας, με αποτέ-
λεσμα τη σταδιακή συρρίκνωση της ψυχής 
και του μυαλού τους. Τα συναισθήματά 
τους ψάχνουν εναγωνίως τις λέξεις που 
ανήμπορες να τα επικοινωνήσουν καθώς 
δεν υπάρχει αποδέκτης ακούγονται σαν 
κραυγή και γίνονται γι’ αυτούς το κύκνειο 
άσμα.

Η Σίρλευ Βάλεντάιν αναφέρει χαρακτη-
ριστικά “Διάλογος δε γίνεται, ο διάλογος 
καταντάει λέξεις και λόγια… που βγαίνουν 
απ’ το στόμα μόνο, αλλά πεθαίνουν, γιατί 
παραλήπτης δεν υπάρχει.”

Δυστυχώς τα λόγια της είναι τόσο δικά 
μας. 

Ευτυχώς η τέχνη, το θέατρο σε μια 
ερωτηματικής μορφής φθίνουσα πρόταση 
ζωής δίνει ένα ισχυρό Διότι …. Εξαρτάται 
από εμάς πώς και με τι... θα το συμπλη-
ρώσουμε.

Οι συντελεστές της παράστασης:

Σύλληψη – δραματουργική επεξεργα-
σία: Kωνσταντίνος Αποστολίδης

Σκηνοθεσία: Kωνσταντίνος Αποστολί-
δης

Σκηνικά – Κοστούμια : Ιωάννα Στεφα-
νόπουλου

Πρωτότυπη Μουσική: Λάζαρος Μπί-
ντσης και Αλέξανδρος Ιωσηφίδης 

S o u n d  e f f e c t s  a n d  a m b i e n t 
performance: Λάζαρος Μπίντσης

Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος - Kωνστα-

ντίνος Αποστολίδης
Φωτογραφία αφίσας: Ανδρομάχη Πα-

παδοπούλου
Οργάνωση παραγωγής – Προβολή: 

Κατερίνα Γρηγοριάδου 
τους ρόλους ερμηνεύουν: 
Νικολάι Γκόγκολ “Ημερολόγιο ενός τρε-

λού» : Θέμης Καλούδης 
Ζαν Κοκτώ «Ανθρώπινη φωνή» : Ελι-

σάβετ Πιπερίδου
Γουίλι Ράσελ «Σίρλευ Βάλεντάιν» : Μαί-

ρη Μεγγιάνη

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη 
Ελληνική Αστυνομία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι μετά από 

σχετική εισαγγελική διάταξη δίνεται 
στη δημοσιότητα ότι σε βάρος του 
ΤΟΠΗ Γεωργίου του Κωνσταντίνου 
κατοίκου Βέροιας, επαγγέλματος 
φυσικοθεραπευτή, οδός Τρεμπε-
σίνας 8, ασκήθηκε ποινική δίωξη 
από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Βέροιας για τα αδικήματα της αντιποίησης του ιατρικού 
λειτουργήματος κατ’ εξακολούθηση και της εκβίασης κατ’ 
εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα.  

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, η οποία έχει ισχύ 
έως την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 και ώρα 16.00, απο-
σκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των 
ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών 
ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξί-
ωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω 
αδικημάτων.

«Όνειρα» στον 
«Βάτραχος» από τη 

Φωτογραφική Ομάδα 
Βέροιας «Αντίθεσις»

Η Φωτογραφι-
κή Ομάδα Βέροι-
ας «Αντίθεσις» 
φέρνει τα δικά 
της «Όνε ιρα», 
στο καφέ, σνακ 
και μπαρ «Βά-
τραχος» (Μ.Κα-
ρ α κ ω σ τ ή  1 3 , 
Βέροια), από την 
Κυριακή 1 Απρι-
λίου για τέσσερις 
εβδομάδες. Τα 
«Όνειρα» αποτε-
λούν μια ενότητα 
φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν 
που παρουσιά-
στηκαν για πρώτη φορά στα πλαίσια της Εύηχης 
Πόλης, το καλοκαίρι του 2017.

 Η Φωτογραφική Ομάδα είναι έτοιμη να σας 
εντυπωσιάσει με τα φωτογραφικά της ταξίδια. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο www.facebook.com/
antithesisphoto και στο antithesisphoto@gmail.
com.

Στην «Εβδομάδα Θεάτρου» απόψε στη Στέγη
 «Σαν Κραυγή» 
από το ΔΗΠΕΘΕ 

Βέροιας σε σκηνοθεσία 
Κώστα Αποστολίδη

 -“Ημερολόγιο ενός τρελού” του Νικολάι Γκόγκολ,  “Ανθρώπινη 
φωνή” του Ζαν Κοκτώ,  “Σίρλευ Βάλεντάιν” του Γουίλι Ράσελ



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
  Τον  Απρίλιο του 1826 στο Μεσολόγγι  

η φύση έχει φορέσει τα καλά της και είναι 
έτοιμη να υποδεχτεί την ομορφιά της άνοι-
ξης. Παντού χαρά Θεού. «Ο αέρας μέθυσε. 
Το δάσος τρελάθηκε. Το λιβάδι παραφρό-
νησε. Τα νερά ήρθαν στο τσακίρ κέφι. Τα 
συννεφάκια τρικλίζουν στουπί. Κι απάνω, 

ψηλά, βαθειά, μέγας αρχιτρίκλινος, ο ανοιξιάτικος ήλιος, εξακο-
λουθεί να κερνά, με ηγεμονική αφθονία, το ξανθό του κρασί.» Έτσι 
περιγράφει ο Ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς την Άνοιξη 1  «Έστησε 
ο έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη και η φύσις ηύρε την καλή και 
τη γλυκιά της ώρα.»Ακούγεται η ειδυλλιακή περιγραφή της Άνοιξης 
στο Μεσολόγγι από τον Σολωμό.  2. Ο μήνας αυτός   βρίσκει τους 
υπερασπιστές του Μεσολογγίου να 
κρατούν ακόμα με τις τελευταίες δυ-
νάμεις τους για ένα χρόνο ελεύθερη 
την πόλη. Από τις αρχές Απριλίου 
οι Μεσολογγίτες αποφασίζουν να 
δώσουν ένα τέλος στο μαρτύριο της 
πολιορκίας  που κράτησε  ένα χρό-
νο, από την 15 Απριλίου 1825 μέχρι 
τη 10 Απριλίου 1826. Οι υπερασπι-
στές, στην πλειονότητά τους Σου-
λιώτες,  είναι εξαντλημένοι επάνω 
στα κάστρα και δεν αντέχουν άλλο. 
Πέρασαν τα φυσικά όρια της ανθρώ-
πινης αντοχής. Το όπλο του Σουλιώ-
τη  επάνω στις τάπιες δεν υπακούει 
πλέον στις εντολές του. Η  πείνα και 
η έλλειψη πυρομαχικών εξαντλήθη-
καν . Ο Σπ. Τρικούπης γράφει: « Οι 
πολιορκημένοι, ρακοφορούντες, τε-
τραχιλισμένοι αυχμηροί και υπό της 
πείνας και κακουχίας κατεσκελετευ-
μένοι ήσαν δυσδιάγνωστοι και πολύ 
φασματώδεις… Παντού στους δρό-
μους υπήρχαν πτώματα και οι ζώντες 
ανάπνεαν την αποφοράν των».3  Ο 
Ν. Κασομούλης από τη Μακεδονία που ζει τότε στην πολιορκία 
γράφει: «Από το Μάρτιο οι πολίτες μάζευαν χόρτα της θάλασσας 
και αφού τα έβραζαν μέχρι που να φύγει η πικράδα τους τα έτρω-
γαν με ξύδι και λίγο λάδι σαν σαλάτα και με ζουμί από καβούρους 
ανακατωμένο και τούτο.4  Έχουν όμως οι Μεσολογγίτες  και να α-
ντιμετωπίσουν και την ψυχολογική πίεση που βλέπουν την ομορφιά 
της φύσης στο Μεσολόγγι. Δύο αντίρροπες δυνάμεις συγκρούονται 
μέσα τους, όπως μας θυμίζει ο Σολωμός στους Ελεύθερους Πο-
λιορκημένους. Της αγάπης προς την ελευθερία που συνεπάγεται 
το θάνατο και της αγάπης  του μεγαλείου της φύσης. Η αδάμαστη 
ελληνική ψυχή αντέχει ακόμα.

     Την 10η Απριλίου (1826) Κυριακή των Βαΐων. Ημέρα που 
όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί πηγαίνουν στους Ι. Ναούς να επευφη-
μήσουν τη θριαμβευτική Είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα που 
θα σημάνει και την έναρξη των Παθών του Κυρίου, οι οπλαρχηγοί 
του Μεσολογγίου την ημέρα εκείνη αποφασίζουν τη δική τους Εί-
σοδο  στην Παγκόσμια Ιστορία. Με την τόλμη και με την αυτοθυσία 
έγραψαν τις πιο ένδοξες και συγκινητικές σελίδες της ιστορίας του 

Γένους των Ελλήνων
  Το σχέδιο της εξόδου των οπλαρχηγών προέβλεπε τη συγκρό-

τηση τριών τμημάτων τις νυχτερινές ώρες που  θα εξορμούσαν 
από τις τρεις εξόδους της πόλης .. Το τρίτο θα περιλάμβανε και τα 
γυναικόπαιδα με την προστασία των πολεμιστών.  Με τα σπαθιά 
τους θα αντιμετώπιζαν τις Αιγυπτιακές και τις Τουρκικές  δυνάμεις 
που πολιορκούσαν την πόλη και θα άνοιγαν το δρόμο διαφυγής. 
Το σχέδιο προέβλεπε και την ενίσχυση των πολεμιστών από την ε-
ξωτερική πλευρά με το συγκεκριμένο σύνθημα δράσης. Στην πόλη 
θα έμεναν οι άρρωστοι και οι μη δυνάμενοι να ακολουθήσουν την 
θανατηφόρα πορεία. Δυστυχώς οι ενισχύσεις ήταν αποδείχτηκαν 
ανύπαρκτες εξ αιτίας της διχόνοιας που οδήγησε ακόμη μια φορά 
στον όλεθρο τους επαναστατημένους Έλληνες.  

Την νύχτα εκείνη  έγινε η Έξοδος. Τα δύο τμήματα κατόρθωσαν 
με απώλειες να φτάσουν στον προορισμό τους. Δεν είχε όμως την 
ίδια τύχη και το τρίτο. Από κακή συνεννόηση το μισό τμήμα επέ-
στρεψε στην πόλη και όλες οι γυναίκες και τα παιδιά είχαν την ίδια 

τύχη με τους εναπομείναντες κατοίκους. Εκεί 
ο γέροντας Χρήστος Καψάλης άναψε με το 
δαυλό του την πυριτιδαποθήκη και οδήγησε 
όλους τους αμάχους στην αθανασία παρα-
σύροντας στο θάνατο και τους εισελθόντες  
Τούρκους. Το ίδιο έκανε κου ο Επίσκοπος 
Ρωγών Ιωσήφ. Αφού κοινώνησε τους πά-
ντες τους πήρε μαζί του στην αιωνιότητα. 
Ο απολογισμός είναι φρικτός. Ως προς τον 
αριθμό των νεκρών οι εκτιμήσεις ποικίλουν. 
Από τους  9.000 ανθρώπους που ρίχτη-
καν μέσα στο σκοτάδι από τους άντρες της 
φρουράς 3.500  μόλις 2500 περίπου διασώ-
θηκαν. Το τρίτο και μεγαλύτερο τμήμα σχε-
δόν εξοντώθηκε. Οι περισσότερες γυναίκες 
και τα παιδιά σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστη-
καν. Λέγεται ότι μόνο 13 γυναίκες σώθηκαν.

   Η πτώση του Μεσολογγίου είναι ένα 
γεγονός που συγκλόνισε όλους τους Έλλη-
νες και τους Ευρωπαίους πολίτες. Ήταν το 
ολοκαύτωμα που φώτισε τις συνειδήσεις των 
Ελλήνων πολλοί από τους οποίους είχαν 
παρασυρθεί από τα  κομματικά τους πάθη ( 
Γαλλικό-Αγγλικό-Ρωσικό) που εξυπηρετού-
σαν ξένα συμφέροντα.

Την ημέρα αυτή κάθε χρόνο στο Μεσο-
λόγγι οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης με την παρουσία του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και πολλών προσωπικοτήτων παίρνουν 
πανηγυρικό χαρακτήρα. Η επίσκεψη στον κήπο των ηρώων της 
πόλης όπου βρίσκονται τα μνήματα  της Φρουράς , μεταξύ αυτών 
και του Μ. Μπότσαρη πρέπει να είναι μέρος του προσκυνήματος  
κάθε Έλληνα. Το ίδιο και  στην πινακοθήκη του Δημαρχιακού Με-
γάρου  όπου βρίσκεται ο πίνακας της Εξόδου του Θ. Βρυζάκη σε 
μεγάλες διαστάσεις.  Απαίτηση του ελληνικού λαού είναι ο απόλυ-
τος σεβασμός από όλους των  ιερών  συμβόλων των θυσιών των 
προγόνων μας. Τα βλέμματα όλων την Κυριακή στο Μεσολόγγι.

   Βιβλιογραφία  1.»Ανοιξιάτικη συμφωνία». Του Σ. Μελά- Ελ-
ληνική Δημιουργία -τ.126,1953.2. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. 
«Ο Πειρασμός». Του Διονυσίου Σολωμού. 3.Ιστορία της Ελληνικής 
Επανάστασης. Του Σπ. Τρικούπη τ. Γ’ σελ.335 4. «Ενθυμήματα 
Στρατιωτικά.» Ν. Κασομούλη
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Τέλος του δρόμου,αδιέξοδο δε βγάζει 
άλλο πουθενά,πίσω δεν είναι να γυρίσει, 
σταμάτησε σε τούτη τη γωνιά το χρόνο 
να μετρήσει,κι ο χρόνος πεταγότανε τη 
μια μπροστά στο μέλλον το αβέβαιο,την 
άλλη πίσω στο  βιωμένο παρελθόν αλλί-
μονο που τώξερε καλά...

Βράδυ,ώρα δύο,και σκοτάδι,και κρύ-
ο,και μοναξιά….

Τόσα περάσαν χρόνια,τόσοι άνθρω-
ποι,κι ακόμα με τα λόγια του ετούτα,τη 
νύχτα αποχαιρετά.

Αράδιαζε μπροστά του πιόνια που 
παίξαν στη ζωή σπουδαίο  ρόλο και ήτανε πολλά ,και δε μετριόνταν.

Τι θάχε γίνει δίχως όλ’αυτά,πώς θάχε φτάσει την ίδια  τούτη την 
ημέρα,να νιώθει διαφορετικά…

Μέσα του μια φωνή ακούστηκε ν’αρνιέται,όχι δε θα μπορούσε 
νάνόι ίδιος δίχως όλ’ αυτά,σωστά και λαθεμένα που χάραξαν ως 
τώρα τη ζωή του.

Πιόνια ,μικρές φωτιές μες το σκοτάδι ,πηγές ζωής να τρεμουλιά-
ζουνε  στο φως.αντέχανε ακόμα.

Οι σβώλοι της καρδιάς του,πηλός που έπλασε κομάτι το κομά-
τι,να τ’αραδιάζει ύστερα  με τ’άρωμα του καθενός το μυστικό μεθώ-
ντας,έτσι καθώς το είχε πρωτονιώσει.

Καθώς τις έπλαθε,οι σκέψεις του γεννούσαν ,τις αντιδράσεις του 
στη λογική,το όφελος που θάφερνε η καθεμιά τους.

Και όφελος δεν ήτανε κανένα ,φθορά μονάχα και ζημιά ,στο λίγο 
που κατάφερνε δικό τους να του μείνει.

Κι όμως ένα χαμόγελα του έφερνε στα χείλια ,μια ζεστασιά στα 
στήθια,μια λεύτερη ανάσα στην ψυχή.

Κάπου βρισκότανε η λευτεριά ετούτη ,κάπου να την ξεθάψει έ-
πρεπε ,να την ξαναβρεί.

Η μοναξιά,μ’αυτά που έζησε αραδιασμένα όλα ,να του χαμογε-
λούν,να του μιλάνε άγρια ,να βρίζουνε και να χαϊδεύουν ,κι όμως 
ζεστό  να τον κρατούν..

Ενιωθε την πικρία πούθελε να πει,να γράψει στο χαρτί του ,και 
φτάσαν λίγο λίγο,να μην ταιριάζουνε μ’αυτό που ειχε γίνει στο κορμί 
του με τα χρόνια..

Επαψε ίδιος νάναι και μέσα του κει έξω,και τίποτα δεν μπόραγε 
ν’αλλάξει.

Το μάτι του ακίνητο κράταγε τη διαλεγμένη εικόνα  να του χαμο-
γελά,απ’όπου κι αν κυτούσε,ίδια.

Καθάρια αξετύλιχτα τα μάτια πλέκανε τα πιόνια ,βαλμενα στη 
σειρά,στην τύχη του καθένα,δεν θέλανε ν’αλλάξουν τίποτα .

Εδώ βρισκόνταν χαμογελαστά τα πιόνια της χαράς και τον πα-
ρακινούσαν να πορευτεί μαζί τους ως εκεί που τέλειωνε ο δρόμος 
ο δικός τους.

Εκεί προβάλανε τα μελαγχολικά που τον τραβούσαν στο γκρεμό 
χωρίς ν’αφήνουν τόπο να σταθεί την κατρακύλα να ξεφύγει.

Αισθήματα παλεύανε να βγουν,στο άδειασμα του κάδου όλα μαζί 
να τρέχουνε στον εξαφανισμό τους.

Μα δεν το καταφέρναν να χαθούν,μετέωρα θαρρείς καρφιτσω-
μένα  σ’ένα κομάτι τ’όυρανού γαλάζιο,που γίνοταν θαμπό κι ύστερα 
σκοτεινό,πέπλο βαρύ το φως να κόβει..

Τα πρόσωπα αχνές γραμμές δεν ξεχωρίζαν,πιότερο οι κινήσεις 
καθενός να δείχνουνε ποιός είναι.

Ο τρόπος που περπάταγε ,ο τρόπος που απέναντ επέρναγε στο 
δρόμο,πώς κάθεται τα πόδια του πώς σιάζει..ποιό χαμογέλιο να φο-
ρά κι ύστερα να τον διώχνει.

Κι αυτός που ήθελε τόσο πολύ εκεί να φτάσει ,έπρεπε να λυγί-
σει,να στραφεί ανάποδα τ’άπάνω κάτω να ισορροπήσει..

Αδιέξοδο,δεν ήτανε να βγεί από τη μοναξιά ,τόσες εξόδους πά-
σχισε και αποτύχαν όλες,.

Επρεπε να το πάρει απόφαση,τι δεν τον άφηνε να κάνει το βήμα 
το στερνό που θα τον λύτρωνε ή θα τον γκρέμιζε ακόμα πιο βαθιά 
στην άβυσσο ετούτη.

Κι έγραφε με τις ώρες στο λευκό χαρτί και η γραφή χανόταν,έ-
μενε το χαρτί του άδειο,καθρέφτης της ψυχής που πάλευε να βρεί 
μιάν άκρη να πιαστεί,σε τούτο το ατέλειωτο παιχνίδι.

Κι εκείνος άλλαζε κάθε φορά στο πέρασμα του χρόνου,έμενε πιο 
αδύναμοςπιο  λιγοστός.

Τον έτρωγε το βάσανο κι ας ήξερε τη λύση,δεν ήταν τρόπος να 
τη βάλει εμπρός,στο τέλος να τη φτάσει.

Ηταν ένα σημείο που σταμάταγε,σαν κουρντισμένη ,κι ήθελε κι 
άλλη δυναμη ακόμα να πιέσει.

Οσο κι αν πιεζόταν δεν την είχε,,δεν έβγαινε ο λυτρωμός,άδικα 
τον περίμενε στα χρόνια..

Πιόνια ανάκατα οι αναμνήσεις ,στήναν χορό την κάθε μέρα ,άνε-
μος δυνατός εσφύριζε τ’αυτιά με το θυμητικό όλα να τα σκεπάζει,να 
τα ξεπερνά.

Τέλος του δρόμου αδιέξοδο,δε βγάζει άλλο πουθενά,και είναι πά-
λι βράδυ,ώρα δύο,και σκοτάδι,και κρύο και μοναξιά..

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Αδιέξοδο

Eυχαριστήριο 
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί θερμά:
-Την κ. Τασούλα Ασλανίδου - Δαληγγάρου και τους μαθητές του 

φροντιστηρίου «Αλκή» για την προσφορά πασχαλινών λαμπάδων 
που κατασκεύασαν τα παιδιά του φροντιστηρίου για τα παιδιά του 
Ομίλου.

-Την κ. Μπιτιβάνου Έφη - κατ. «Matio Danni» για την προσφορά 
σε είδη ρουχισμού.

-Τον κο Γιώργου και κα Ανθή Χατζηνικολάου για τη δωρεά των 
100 ευρώ για την ετοιμασία των δεμάτων του Πάσχα.

-Την ανώνυμη κα Κα. Μα. για τη δωρεά των 50 ευρώ για τις 
γιορτές του Πάσχα.

-Την κα Θεοχαροπούλου Κων/να για τη δρεά των 50 ευρώ για 
τις γιορτές του Πάσχα.

-Την κα Γαβριηλίδου Μαρίνα για τη δωρεά των 70 ευρώ για τις 
γιορτές του Πάσχα.

-Την κα Μπαντή Αντωνία για την προσφορά μεγάλης ποσότητας 
τροφίμων για την ετοιμασία των πασχαλινών δεμάτων.

-Την ανώνυμη φίλη Τ.Κ. για την μεγάλη προσφορά λαδιού για τα 
πασχαλινά δέματα.

Η ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
( 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1826)  

«Θνήσκε υπέρ πατρίδος» (Περίανδρος, ένας από τους 7 Σοφούς.)
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό2-4-2018 μέχρι8-4-2018 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών: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

ΗΔημόσια ΒιβλιοθήκηΒέροιαςπροετοιμάζεται
γιατονερχομότουΠάσχακαιτηςάνοιξης.Δραστη-
ριότητεςγιαπαιδιά,βιβλία,παραμύθια,χειροτεχνί-
ες, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, μουσικοκινη-
τικάπαιχνίδια.Δηλώστεσυμμετοχήτώρα,ελάτεμε
τουςγονείςκαιτουςφίλουςσας.

ΕγγραφέςαπόΣάββατο31Μαρτίου2018
ΜεγάληΔευτέρα 2Απριλίου, 5.00-5.45 το

απόγευμα
«Πασχαλινάβραχιολάκια».Κατασκευάζουμεπα-

σχαλινάβραχιολάκιαγιαναστολίσουμετιςλαμπά-
δες μας.Με τηνΚατερίναΑναστασίου. Γιαπαιδιά
7-10ετών.Μεπροεγγραφή.ΣταΜαγικάΚουτιάτης
Βιβλιοθήκης.

ΜεγάληΔευτέρα 2Απριλίου, 5.45-6.45 το
απόγευμα

«Η ιστορία τουΠάσχα». Γιατί τοΠάσχα είναι
μια τόσο μεγάλη γιορτή;Διαβάζουμε την ιστορία
της Σταύρωσης, τηςΑνάστασης και μαθαίνουμε
ποιοείναιτοελπιδοφόρομήνυματουΙησούστους
ανθρώπους. Στη συνέχεια κατασκευάζουμεπα-
σχαλινέςκαρτούλες.ΜετηνΚατερίναΑναστασίου.
Γιαπαιδιά6-8ετών.Μεπροεγγραφή.ΣταΜαγικά
ΚουτιάτηςΒιβλιοθήκης.

ΜεγάληΤρίτη3Απριλίου,10.30-11.30τοπρωί
«Ολαγόςπουμισούσε τα κόκκινααυγά» της

ΧρυσάνθηςΚαραΐσκου.Ένας λαγόςσυναντά τυ-
χαία κάποιες κότεςσε ένα κοτέτσι.Εκεί μαθαίνει
μεέκπληξηπωςοιάνθρωποικάθεΠάσχαβάφουν
κόκκινααυγά…Γιαπαιδιά5-8ετών.Μεπροεγγρα-
φή.ΣταΜαγικάΚουτιάτηςΒιβλιοθήκης.

Μεγάλη Τετάρτη 4Απριλίου, 4.30-5.30 το
απόγευμα

«Πούπήγε τοΠάσχα;» τουΒαγγέληΗλιόπου-
λου. ΗΝιάνιαμεμιααπίθανηπαρέααπόκότες,
αρνάκιακαικουνέλιατριγυρνάκαιψάχνειαπόπου
έρχεται τοΠάσχα!Κι όταν έχει έρθει,που τοβρί-
σκει κανείς;Στα καταστήματαμε τα τρόφιμα;Στις
σούβλεςγια τααρνιά;Στιςλαμπάδες-παιχνίδια;Ή
μήπωςστιςατέλειωτεςουρές των εθνικώνοδών;
Ίσωςκάπουαλλού,πουδενπάειτομυαλόμαςκι
αςείναιτόσοαπλό:εκείόπουηαγάπηκαιηθυσία
έδωσανστη ζωήαληθινήουσία..Ακολουθεί δρα-
στηριότητα.Γιαπαιδιά6-9 ετών.Μεπροεγγραφή.
ΣταΜαγικάΚουτιάτηςΒιβλιοθήκης.

Δευτέρα16Απριλίου,5.00-6.00τοαπόγευμα
«Αλμυράσκαντζοχοιράκια».Πλάθουμε μικρά

κεφτεδάκια, ταψήνουμεκαιδημιουργούμεαστεία
σκαντζοχοιράκια και για να γλυκαθούμε κάνουμε
μικράσουφλεδάκια.ΜετοσεφΓιώργοΜεταξάκαι
τη ζαχαροπλάστηΕύηΜποζίνη. Γιαπαιδιά 7-10
ετών.Μεπροεγγραφή.Στοχώροσεμιναρίωνμα-

γειρικήςτηςΒιβλιοθήκηςστο2οόροφο.

Δευτέρα23Απριλίου,5.00-6.00τοαπόγευμα
«ΗΕύηόλοχορεύεικαιχορεύει»τηςBirgittaSif.

ΗΕύηείναιένακοριτσάκιπουτηςάρεσεναχορεύει
και να χορεύει με όλη της τηνψυχή.Χόρευεστις
μύτες τωνποδιώντης τσιμπιτάκαιανάλαφρα.Σιγά
σιγάόμως ξέχασεπώςναχορεύει…Αφήγησηπα-
ραμυθιού, κατασκευή και μουσικοκινητική δραστη-
ριότητα.ΜετηνΝίκηΚυριακούληκαιτηνΕλευθερία
Ματζενίδου. Γιαπαιδιά4-5 ετών.Μεπροεγγραφή.
ΣταΜαγικάΚουτιάτηςΒιβλιοθήκης.

Τετάρτη25Απριλίου,4.30-5.30τοαπόγευμα
«Ένασπίτιγιαόλους»τουChristopherCorr.Βα-

θιάστοδάσοςήτανέναμικρόξύλινοσπίτιμεεννιά
όμορφαπαραθυράκια και μια κόκκινη εξώπορτα.
Έναςποντικόςαποφάσισεπωςείναιτοτέλειοσπίτι
για ναμείνει.Το ίδιο κι άλλα ζώα του δάσους.Το
ίδιοκαιέναςμεγάλοςαρκούδος.Όμωςχωράνεστ’
αλήθειαόλοιστοξύλινοσπίτι;Θατοανακαλύψουμε
μαζί…Γιαπαιδιά 5-8 ετών.Μεπροεγγραφή. Στα
ΜαγικάΚουτιάτηςΒιβλιοθήκης.


ClubΡομποτικής

ΕγγραφέςαπόΣάββατο31Μαρτίου2018
ClubΡομποτικήςLEGOMindStormsEV3 (4συ-

ναντήσεις). Έλαναγνωρίσουμεμαζί τοανανεωμένο
Clubρομποτικήςπουέχει τανέαLegoMindStorms
EV3.Γιαπαιδιάκαινέουςαπό12έως21ετών.Μετον
ΓιώργοΜπίκα(geobikas@libver.gr).Μεπροεγγραφή.
ΣτοMakerSpaceστον1οόροφο.

•Τρίτη10Απριλίου,10:00-12:00τοπρωί
•Τετάρτη11Απριλίου,10:00-12:00τοπρωί
•Πέμπτη12Απριλίου,10:00-12:00τοπρωί
•Παρασκευή13Απριλίου,10.00-12.00τοπρωί
Ταπαιδιάμπορούνναδηλώσουνσυμμετοχήσε

έναεργαστήριο.
Παρακαλούνταιόλοιοισυμμετέχοντεςναενημε-

ρώνουνσεπερίπτωσηακύρωσης.
Οαριθμόςτωνθέσεωνγιατιςδημιουργικέςδρα-

στηριότητεςείναιπεριορισμένος.
Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρασυμμετοχή

στηΔημόσιαΒιβλιοθήκη τηςΒέροιας,Έλλης 8 ή
στοτηλ.2331024494,www.libver.gr

ΤοΠάσχακαιηΆνοιξηέρχεταιστηΔημόσια
ΒιβλιοθήκηΒέροιας

Φαρμακεία
Σάββατο 31-3-2018

08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ, ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομοςαγοράς),23310-73124

08:00-14:30 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας),
23310-75180

08:00-14:30,ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩ-
ΝΙΑ,23310-60340

14:30-20:30, ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,
ΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατείαΤσερμέ-
νι),23310-65770

19:00-01:00+διαν.,ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ,
ΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ,
23310-25000

Κυριακή 1-4-2018
08:00-14:30,ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,BΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ18,23310-23132
14:30-21:00,ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ,ΠΙΝΔΟΥ

11(κάτωαπότααστικά),23310-23023
19:00-01:00 + διαν. ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ,

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ),
23310-64102

Δευτέρα 2-4-2018
14:30-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., Ε-

ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ,
23310-60279

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑ,ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου),
23310-25669

19:00-01:00+διαν.ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑ
Ο.Ε.,ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(-
περΚΤΕΛ),23310-62163



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδια-
μέρισμα 110 τ.μ. καθαρά
στη Νάουσα, Νικομηδείας
4 στον 2ο όροφο. Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937111143.

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βενι-
ζέλου&Μπιγκάνουγωνία)
πωλείται οροφοδιαμέρισμα
1ου ορόφου διώροφης οι-
κοδομής87τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανση, ηλεκτρ. τέντες
σταμπαλκόνια.Τιμήσυζη-
τήσιμη.Τηλ.:6979464317.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,  περιοχή
Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 70 τ.μ. 1ος
όρ., ατομ. θέρμανση φυ-
σικό αέριο, αιρ κοντίσιον,

διαμπερές, πλήρως ανα-
καιν ισμένο. Τηλ.:  6942
847662.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ι αμέρ ι -
σμα 3ου ορόφου στον
πεζόδρομο, κοντά στην
Τράπεζα Πε ιρα ιώς Βέ-
ροιας,  80 τ .μ. ,  ανακαι-
νισμένο, λουξ, με μεγά-
λη βεράντα, 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
ένας ξεχωριστός δυσεύ-
ρετος υπέροχος χώρος

για κατοικία ή επαγγελ-
ματικήστέγη.Τηλ.:6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45 τ.μ.  στο κέντρο της
Βέροιας(Κεντρική5-δί-
πλα στο Επιμελητήριο),
με πατάρι 30 τ.μ., αυτό-
νομη θέρμανση και θέ-
ση πάρκιγκ. Τηλ.: 6936
870915.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

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

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

6970862964.
ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 12

στρέμματαμεμονοκατοικίαημιτε-
λή.Τιμήεξαιρετική50.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδο
από 400 τ.μ. το καθένα, μεμο-

νωμένα ή όλα μαζί, στη
Ραχιά,στο κέντρο τουχω-
ριού,πίσωαπότοσχολείο.
Τηλ.: 2331020051&6942
779696κ.Αγγελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10
στρέμματα με δέντρα (ρο-
δακινιές) στον 5ο χρόνο,
στην περιοχή τηςΜέσης,
500 μέτρα από το χωριό.
Τηλ. επικοινωνίας: 6971
629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δια-
μέρισμα 60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλα στο Κηροπλα-
στείο) 2ος όροφος, με
κεντρική θέρμανση με ω-
ρομετρητή, πλήρως ανα-
καινισμένο.Τιμή230ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κέ -
ντρο κοντά στηνΤράπεζα
Πειραιώς στονπεζόδρομο
διαμέρισμαλουξ,3ουορό-
φου, με 2ΔΣΚWC, βερά-
ντα, υπέροχη μεγάλη, δι-
αμπερές, ατομική θέρμαν-
ση, Τιμή 260 ευρώ. Τηλ.:
6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ. Γεώργιο ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρισμα
100 τ.μ., 1ος όρ., κεντρική
θέρμανση, ηλιακό, β) κα-
τάστημα ισόγειο 100 τ.μ.,
μεγάλαμπαλκόνιακαιπρο-
αύλιο.Τηλ.:2331071554&
6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  μ α γα ζ ί
στην οδό Σταδίου 67 τ.μ.
με έξτρα εξωτερικό χώρο
σε τιμή μεγάλης ευκαιρίας
30.000 ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται
στονκόμβοτουκαινούργιου
δρόμου, 16στρέμματα για
οποιαδήποτεχρήσησετιμή
καταπληκτική 50.000 ευ-
ρώ!!!Τηλ.:6973735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεται κατάστημα 60
τ.μ.,σεκεντρικότατοσημείο
απέναντιαπότηνΚοινότητα.
Πληροφορίεςστατηλ.:6977
451766-2331063850.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπρώην

εξουσιοδοτημένοσυνεργείο
OPEL,πλήρως εξοπλισμέ-
νο, με πολύ καλό ενοίκιο.
Τηλ.:6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος με
δίπλωμαοδήγησηςκατηγορίας
Β΄ σε κατάστημα ενοικιάσεως
αυτοκινήτωνστηΖάκυνθο για
τη σεζόν 1Μαΐου έως 31Ο-
κτωβρίου.Τηλ.: 6945704344.
ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με ε-
μπειρίασεμεταφορική-κού-
ριερ για το Ν. Ημαθίας.
Αποστολή βιογραφικών:
oyzoynidisp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για τη
φύλαξηκαιπεριποίησηγε-
ρόντουμεπρόβλημαόρα-
σης.Τηλ.: 25176και 6998
027956.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύριος ά-
νω των30 ετών,σοβαρός,
με ευχέρεια λόγου& άνε-
ση στις δημόσιες σχέσεις
να αναλάβει εταιρία στο
ΝομόΗμαθίας.Τηλ.: 6934

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπι-
τιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ
καλές τιμές και συνέπειαστο χρόνο.Τηλ.: 6944 764477 κ.
Δημήτρης.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο,αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα,μεατομικήθέρμανση,πλήρωςεπιπλωμένη
και εξοπλισμενημε ολες τις ηλεκτρικέςσυσκευές,
μεaircondicionκαιαποθηκευτικούςχώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλεπικοινωνίας6974030013.
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888738.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομαγια ντελί-

βερικαιψητάς.Πληροφορίεςτηλ.:
2331042680&6994472747,ώ-

ρεςεπικοινωνίας09.00-12.00κ.
Λευτέρηςήκ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και
μηχανικός αυτοκινήτων γιασυ-
νεργείοστηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
2331071553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρακαάτομαγιατηνκουζινα
σε γνωστή ταβέρνα στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 23310 70846 μετά
τις10.00π.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣζητούνταικοπέλεςγια
εργασία.Τηλ.:6984472747,κος
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-

λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις

και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονο-
γονικήςοικογένειας,ζητάειεργα-
σία,γιαφύλαξηηλικιωμένωνκαι
καθαρισμό σπιτιών.Τηλέφωνο:
6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια
σε σπίτι και γραφεία. Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων& καθα-
ρισμα σπιτιών, γραφείων και

σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ

σεάσπροχρώμα,μεστρώμακαι
υφασματάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμήευκαιρίας
150,00ευρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-

ποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος 50
ετώνψάχνει εμφανίσιμη κυρία
ως50ετώνγιαγνωριμία.Τηλ.:
6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια
από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
στου χαρακτήρα.Τηλ.: 6942
274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.
Η κατάσταση τουπολύκαλή , με κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργείάψογα
καιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα260€.Διαθέ-
σιμοάμεσα.

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

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-

τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμε υπέρυ-
θρες , έχει μεγάληβεράντα , απεριόριστη
Θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναι
μεδιπλάτζάμια,-Τιμή:250€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1978καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμι-
νίου,ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:200€.

Κωδ:23494 -Στηναρχή τηςΑνοίξεως
ενοικιάζεταιδιαμέρισμασυνολικής επιφάνει-
ας110 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται από2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή
καιΜπάνιο.Ανακαινίστηκε το2010.Διαθέ-
τειθέρμανσηκεντρικήμεΠετρέλαιοηοποία
λειτουργεί άψογα , κουφώματα καινούργια
συνθετικάμεδιπλάτζάμιακαισίτες.Έχειηλια-
κόθερμοσίφωνακαιBBQ-Τιμή:μόνο150€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

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

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

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκες ηβιοτεχνικός χώροςσυνο-
λικήςεπιφάνειας1.180 τ.μ.μαζίμε15στρ.
οικοπεδικόχώρο.Είναικατασκευασμένεςτο
1985καιδιαθέτουνμεγάλοπροαύλιο -Ενοί-

κιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι κατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικής ε-
πιφάνειας33τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκε το1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

Κωδ:23364-ΠΙΕΡΙΩΝστηναρχήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας47 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους
καιμπάνιο.Είναι κατασκευασμένο το2012
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,Σκα-
λιάεισόδου,χωρίςκοινόχρηστα-Τιμή:220€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23979ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,στον

πεζόδρομο τηςΚοντογεωργάκηενοικιάζεται
κατάστημα45τ.μ.,σεεξαιρετικάκαλήκατά-
σταση ,πρόκειταιγιαένανενιαίοχώρο ισό-
γειο,ΑποκλειστικήδιάθεσηαποτηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο250€.

Κωδ:24003 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙγωνιακόκατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας56τ.μ.σεπολύκαλόσημείογιαάπει-
ρεςεπαγγελματικέςχρήσεις.Αποτελείταιαπό
έναν ενιαίοχώρομεWCαλλάκαιυπόγειο
.Τομίσθωμα τουπολύχαμηλόστα250€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24007 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
καιεπιπλέον45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υπό-
γειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310€.
Αποκλειστική διάθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κάτωαπό τοΜπάσκετ τηςΕληάς ισόγειο
πάρκινγκσυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Ενοί-
κιο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105265ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΓκαρ-

σονιέρασυνολικής επιφάνειας42 τ.μ.Ημι-
ώροφος.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1975και
διαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:
26.000€.

Κωδ:115410 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικής επιφάνειας 81 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειανελκυ-
στήρακαιαποθήκη-Τιμή:50.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται σήμερα2 με-

ζονέτες των150τ.μ.ηκάθεμιαμεεσωτερι-
κήσκάλα,οιοποίεςβρίσκονταισεοικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν
εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα, μεπολύ
ωραίοκήπο,οιχώροι τουςλειτουργικοί,σε
αμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σεπολύκαλή
τιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίμόνο70.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-

μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσι-
ακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη , μεγάλημεάδεια και για
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια–Τιμή:68.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ:13765-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα επί
τηςΑριστοτέλους ,συνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεwc .Δι-
αθέτει καιΠροαύλιοΠάρκινγκδικό του τιμή
μόνο25.000€.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣα)ΗΥπόδειξηαπό1έωςκαι5ακίνητα
επιβαρύνεταιμε25€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13723ΛΑΖΟΧΩΡΙ, Πωλείται α-

γροτεμάχιοστηνπεριοχήΠέτρινη Γέφυρα
3στρέμματα,ητιμήτουεξαιρετικάχαμηλή,
μόνο4.000€.

Κωδ.13738ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχιο
3.800τ.μ.,μενεκταρίνιαBigΤop9ετώνπω-
λείταισεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο11.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13762ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο333τ.μ.,

προνομιούχο οικόπεδο, σε τιμήπράγματι

χαμηλή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήγια
ξεπούλημα,μόνο10.000€.

Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία ,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13763ΚΑΣΤΑΝΙΑ,Οικόπεδο1.213
τ.μ., εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα , ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή έκπληξημόνο
20.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο
, εξαιρετικόγια επένδυσηκαι γιαανέγερση
μονοκατοικίας ,η τιμήτουεξαιρετικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο25.000€,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
25.000€.

Κωδ: 105715 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλείται
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑδυοοροφοδιαμερίσματα
ανακαινισμέναπολυτελώςσυνολικής επιφά-
νειας210τ.μ.ταοποίαβρίσκονταισε2οκαι3ο
όροφο.Ο2οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλό-
νι,κουζίνα,4υπνοδωμάτιακαιμπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοςτο1978καιανακαινίστηκε
το2009.Ο3οςόροφοςαποτελείταιαπόσα-
λόνι, κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο.
Τέντες,Διπλά τζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα
μόνογια τον3οόροφο,είναιχωρίςανελκυ-
στήρα,μεμπαλκόνια30 τ.μ.προσφέρονται
σεπολύκαλήτιμήμόνο90.000€όλομαζί.
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστηνπεριο-

χήτηςΗμαθίαςενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπαρακά-
τωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜηχανικόςεγκατα-
στάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικόςεγκαταστάσεων4ηςειδικότητας-
Θερμαστής

3)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ή ΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγος
Α΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόπαραγωγική εταιρία τηςΒέροιας ζητείται εργατοτεχνί-

της,οδηγόςμε επαγγελματικόδίπλωμα (Π.Ε.Ι.) καιυπάλληλος
γραφείουμεγνώσειςμάρκετινγκ.Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974
814606και6974312313.

HΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΖΗΤA:

-ΤεχνολόγοΓεωπόνο
-ΗλεκτρολόγοΠαραγωγήςμεεμπειρίασεΒιομηχα-

νικούςαυτοματισμούς(Ηπροϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί)
ΒιογραφικάγίνονταιδεκάστοΕ-mail:

a.barakou@aspis.gr

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25
ετών,σοβαρόςμε ευχέρεια λόγουκαιάνεσηστιςδημό-
σιεςσχέσεις,νααναλάβειτοτμήμαπωλήσεων.Ηεταιρία
προσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:
6947021868.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρωμενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

του Σαββατοκύριακου

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

Τηλ.: 6979 159954.

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

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαιεκπλήρωσηστρατιωτικήςθητεί-

ας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιανα εργαστείωςγραμματει-
ακήυποστήριξησεγραφείογιαπρωινήήαπογευματινήαπασχό-
ληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Άριστη γνώσηΗ/ΥMicrosoftWord, Internet, email,Αγγλικά

επιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατετοβιογραφικόσαςμεφωτογραφίαγια

συνέντευξηergasiaxm@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ήβοηθόςΦαρμακείου ή υπάλλη-
λοςφαρμακείουμε εργασιακή εμπειρίασε ιδιωτικόφαρμακείο
για πλήρη απαασχόληση στηνπόλη τηςΝάουσας.Αποστο-
λή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
vasilikhstavrou@gmail.com.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

Βρέθηκε εγκαταλειμμένος μαζί με το
αδερφάκι του σε άσχημη κατάσταση και
σώθηκεχάρηστιςεπίμονεςπροσπάθειες
φιλόζωης.Το αδερφάκι του υιοθετήθηκε
και ο μικρούληςψάχνει παρηγοριά στο
νέοτουπαντοτινόσπίτι.

Θα δοθεί με πλήρως ενημερωμένο
κτηνιατρικόβιβλιάριο καιπολύ ευγνωμο-
σύνη για την ολοκλήρωση τηςπροσπά-
θειαςσωτηρίαςτου.Tηλ.6943671469

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντων«ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙ-

ΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας ενδιαφέρεται για
τηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

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

2331051094.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



P Φέτος ξε-
κ ι ν ή σ α μ ε  ν ω -
ρίς-νωρίς με Κα-
τσίκη...

P Φαντάσου 
να μην ήταν και νη-
στεία τι θα τον εί-
χαμε κάνει τον άν-
θρωπο!

P Που για κά-
ποιους είναι αυ-
τόν τον καιρό η 
μοναδική ελπίδα 
για φρέσκο αίμα.

P Όχι ότι δεν το ζήτησε ο οργανι-
σμός* του ε;

P*Καμία σχέση με τον οργανι-
σμό ηνωμένων εθνών.

P Μιας και η κουβέντα στους με-
ζέδες, από αμελέτητα δεν πάμε καλά.

P Ούτε ο Βασιλειάδης είχε τελι-
κά. Που έδειχνε τέτοια εντύπωση.

P Το απόστημα δεν το πολεμάς 
με ασπιρίνες σύντροφε. Παραμένει 
αποστημένο.

P Το μόνο που σου κάνει η α-
σπιρίνη, είναι να σου σταματήσει 
για λίγο τον πονοκέφαλο.

P Δεν πειράζει. Την άλλη φορά. 
Με πατημένη τη σκανδάλη.

P Τόσα πάθαμε στην μπάλα, 
μυαλό δεν βάλαμε. Και μετά τον 
άρτον, χάνουμε και τα θεάματα.

P Σάματις το πρώτο ή το τελευ-
ταίο πράμα είναι που πάει κατά δια-
βόλου...

P Π.χ. Πήγε ο 88χρονος και πυ-
ροβόλησε τον ληστή που μπούκα-
ρε σπίτι του! Δηλαδή εκεί φτάσαμε 
ρε παιδιά; Να βγαίνεις απ’ το σπίτι 
σου για μια απλή ληστεία και να 
μην ξέρεις αν θα ξαναγυρίσεις;

P Φρουρά! Φρουρά!

P Κανονικά ο 88χρονος πρέπει 
να είναι στο κελί 
με τον καστανά 
που φοροδιέφευ-
γε.

P Τους γερά-
κους τους πιάνου-
με. Με τους Παλαι-
οκώστες έχουμε 
ένα ζήτημα.

P Που επέ-
λεξαν ευέλικτες 

μορφές απασχό-
λησης.

P Μια επανάσταση πάντως που 
έγινε στην Ελλάδα και πέτυχε ήταν 
που από φραπέ το γυρίσαμε σε φρέ-
ντο.

P Θα πεθάνουμε και δεν 
μάθουμε πόσο ψιλοκομμένο 
πρέπει να είναι το τουμπεκί...

P Και:

Πεθαίνει ο Νικόλας ένας πολύ 
καλός και ηθικός άνθρωπος και 
πάει στον παράδεισο. Αηδόνια 
να κελαηδούν, πράσινα δάση με 
απερίγραπτη ομορφιά, καταπρά-
σινα λιβάδια και τρεχούμενα γάρ-
γαρα νερά. Περπατάει, περπατάει 
μέσα στη σαγηνευτική ομορφιά 
και μετά από αρκετές ώρες βλέ-
πει κάτω από τον ίσκιο ενός δέ-
ντρου έναν άνθρωπο ξαπλωμένο 
να απολαμβάνει τη σκιά και την 
ηρεμία. Ωραία η εικόνα, αλλά ο 
Νικόλας ήθελε να πάρει και μια 
γεύση από την κόλαση. Ο Άγιος 
Πέτρος δεν του χαλάσει το χατί-
ρι και ανοίγει την πόρτα της κό-
λασης. Και τι βλέπει ο Νικόλας; 
Μπουζούκια να παίζουν και χι-
λιάδες άνθρωποι να διασκεδά-

ζουν, γυναίκες να χορεύουν πάνω στα 
τραπέζια και όλοι συνέχεια να πίνουν. 
Γεμάτος έκπληξη ο Νικόλας στρέφεται 
προς τον Άγιο Πέτρο και ρωτάει:

-Τι γίνεται εδώ Άγιε μου; Γλέντια, 
γυναίκες και ορχήστρες, καλά περνά-
νε εδώ. Στον παράδεισο δεν έχουμε 

τίποτα…
Και του αποκρίνεται ο Άγιος:
-Τι να σου κάνω παιδάκι μου; Με 

δύο άτομα που είστε όλα κι όλα στον 
παράδεισο δεν συμφέρει να φέρω 
ορχήστρα!

K.Π.
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