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Η μοναδική μας ευκαιρία
   Μια μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων 
και υλοποίησης σημαντικών και αναγκαίων έργων 
υποδομής που θα αλλάξουν συνήθειες, αλλά και την 
αισθητική στις περιοχές παρέμβασης, είναι τα Σχέδια 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Βέροιας και 
Νάουσας. Ποσό 4,2 εκατ. ευρώ για τη Βέροια και 
3,5 εκατ. για τη Νάουσα θα γίνουν σταδιακά -μέσα 
στο επόμενο διάστημα- έργα και δράσεις, πολλώ δε 
μάλλον σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων στις δημόσιες 
επενδύσεις, με σημαντικά και ασταμάτητα κουρέματα 
στους προϋπολογισμούς των δήμων.
  Δράσεις όπως το βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο 
διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας, οι “πράσινες” 
σχολικές αυλές, υποδομές ήπιων μορφών μετακίνησης 
σε περιοχές σχολείων, ποδήλατα πόλης (ηλεκτρικά 
και συμβατικά), καθώς και επίσης και προγράμματα 
προώθησης της καινοτόμου και της νεανικής 
επιχειρηματικότητας, είναι μερικά από αυτά που 
περιμένουμε να δούμε στο προσεχές διάστημα, αρχής 
γενομένης από το τρέχον έτος. Αλλά και άλλες έξυπνες 
εφαρμογές αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας, σαν αυτές 
που εφαρμόζονται χρόνια τώρα στις αναπτυγμένες 
χώρες και είναι άγνωστες λέξεις στη χώρα μας.
  Τα Σχέδια ΒΑΑ είναι μια καλή αρχή. Μακάρι να 
προχωρήσουν με ταχύτητα οι προκηρύξεις έργων και 
δράσεων, να μπούμε κατά το δυνατόν σε μια ρέγουλα 
σύγχρονης διοίκησης και λειτουργίας, ώστε αντιστοίχως 
“έξυπνα” να συνεχίσουμε και στην πορεία, μην χάνοντας 
τη μοναδική μας ευκαιρία που λέγεται ΕΣΠΑ.
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Στους ροδακινεώνες
της Καρυώτισσας

Απολύτως ενημερωμένος εμφανίστηκε στους αγρούς της
Καρυώτισσας ο πρόεδρος τηςΝ.Δ. ΚυριάκοςΜητσοτάκης,
στη διάρκεια της προχθεσινής επίσκεψής του στηνΠέλλα.
«Η χώρα μας παράγει το καλύτερο βιομηχανικό ροδάκινο
στονκόσμο,αλλάδυστυχώςοιτιμέςτουστηναγοράδενείναι
πάντααυτέςπου επιτρέπουνστουςπαραγωγούς να ζουνμε
έναικανοποιητικόεισόδημα»σημείωσεοπρόεδρος,κάνοντας
λόγο για υψηλούςφόρους, εισφορές και κόστοςπαραγωγής,
που έχουν οδηγήσει τον αγροτικόπληθυσμόσε απόγνωση.
«Γι’ αυτό επιμένω και είναι αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μου
ημείωσητουκατώτατουφορολογικούσυντελεστήπουθαευ-
νοήσει όλους τουςΈλληνες, συμπεριλαμβανομένων και των
αγροτώνμας»συνέχισεμεπρότασηοπρόεδροςτουκόμματος
τηςαξιωματικήςαντιπολίτευσης.Είναιμιακάποιαλύση,αλλά
δεναρκεί...

Τόστρωσε
στο Σέλι

Τόστρωσε κανονικά το χιονάκι,
χθεςστοΣέλι.Χαράςευαγγέλιαγια
τουςορεινούςτύπουςπουπροφα-
νώς το Σαββατοκύριακο, είτε ως
εκδρομείς, είτε ως κάτοικοι Βερ-
μίου, θαανάψουν τα τζάκια και τα
κάρβουνα και θα χαρούνστα λευ-
κά,τοκόκκινο,ντόπιοκρασί!...

Μια βόλτα στις «Σαράντα Κάμαρες»

Ένααφιέρωμαστις«ΣαράνταΚάμαρες»τηςΝάουσαςέχειιστοσελίδαγιαβουνά,σπήλαιακαιφαράγγιατηςΕλλά-
δας(Canyoning-Caving).Ένααρκετάμυστηριακόκαιιδιαίτεροσπήλαιοστηβόρειαπλευράτηςπόλης,τοοποίοεξε-
ρεύνησανμέλητουσυλλόγου«Πρωτέας»απότηΘεσσαλονίκη.Σύμφωναμετιςεμπειρίεςτους,πρόκειταιμάλλονγια
παλιάκοίτηυπόγειουποταμού,μετηνκύριαόδευσητουσπηλαίουναπροχωράειπερίπου150μέτρα,δημιουργώντας
ευρύχωρουςθαλάμουςαλλάκαιστενάπεράσματα,μεεντυπωσιακάκοράλιασεαρκετάμέρη.

«Δυστυχώςαρκετέςλαθρανασκαφές,σκουπίδιακαισπρέισυνθέτουντηνάσχημηπλευράτουσπηλαίου»αναφέ-
ρεταιεπίσηςαπόταμέλητουσυλλόγου.

Ίσωςαπότιςλίγες«κάμαρες»τηςχώραςγιατιςοποίεςδενπληρώνεταιΕΝΦΙΑ!

Μίαμεγάληπαρέααπόγυναίκεςδικηγόρουςσυγκεντρώθηκεχθεςτομεσημέρι,στου«Τάνη»τηςΒέροιαςμεαφορμή
καιτηνέαχρονιάκαιαντάλλαξανευχέςκαιδώρα!

Ηπαρέαήτανιδιαίτεραευχάριστη,μόνοπουστοτέλοςένααπρόοπτοατύχημα,σεμίααπότιςδικηγόρους,αναστάτω-
σετιςσυναδέλφουςτηςπουανησύχησανπραγματικάγιατοσυμβάν…

Γονείςκαιπαιδιάχάρισανβιβλίακαιπαιχνίδια
σεάγνωστουςφίλουςτους

ΣτοισόγειοτουΔημαρχείουΒέροιαςμεταφέρθηκεχθες
Παρασκευή,λόγωτουκαιρού,ηδράσησυλλογήςκαιεπα-
νάχρησηςβιβλίων καιπαιχνιδιών «Χάρισε ένα δώροσε
ένανάγνωστοφίλοσου»,τουΦΟΔΣΑ(ΦορέαΔιαχείρισης
ΣτερεώνΑποβλήτων)ΚεντρικήςΜακεδονίαςσεσυνεργα-
σίαμετονΔήμοΒέροιας.

Γονείςκαιπαιδιάέφερανπαιχνίδιακαιβιβλίαπουδεν
τους χρειάζονται πλέον, αλλά βρίσκονται σε καλή κατά-
σταση,γιαναδοθούνμέσωτωνυπηρεσιώνπρόνοιας,σε
παιδιάτηςπεριοχήςμαςπουταέχουνανάγκη.

Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν
ήδη αρκετές σακούλες με ποιοτικά παιχνίδια, παζλ και
βιβλία, για διανομή, ενώακόμημεγαλύτερο ενδιαφέρον,
αναμένεταιτοαπόγευμα.Ηόληεκδήλωσηέστειλεκαιτο
μήνυμα της επαναχρησιμοποίησης μέσα από τηνπρο-
σφορά ενός δώρου,πουπαίρνει μ αυτό τον τρόπο μια
νέαμορφήζωής.

Δικηγορίνεςσεδράση…
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Στους δρόμους βγήκαν χθες οι συνταξιούχοι 
του ΙΚΑ Βέροιας διαμαρτυρόμενοι 
για το πολυνομοσχέδιο «έκτρωμα»

-Ραντεβού και πάλι στην Πλ. Ωρολογίου την ερχόμενη Δευτέρα
«Τα προβλήματα είναι πολλά κι εμείς προσπαθούμε 

να αντιδράσουμε και να οργανώσουμε τους συνταξι-
ούχους, αλλά πάντα καλούμε στις συγκεντρώσεις και 
όλο τον κόσμο, γιατί τα θέματα είναι κοινά», είπε χθες το 
πρωί στον ΑΚΟΥ 99.6 η πρόεδρος του Σωματείου, Βασ. 
Αθανασιάδου, με αφορμή την κινητοποίησή τους ενάντια 
στο πολυνομοσχέδιο έκτρωμα όπως το χαρακτηρίζουν 
και την κυβερνητική πολιτική.

Στο μήνυμά τους  τονίζουν οι συνταξιούχοι: «Το τέλος 
των μνημονίων που περιγράφει η κυβέρνηση, πατάει 
πάνω στους αμέτρητους νόμους που τσάκισαν συντά-
ξεις, μισθούς, δικαιώματα, υγεία και κοινωνική ασφάλιση. 
Μέτρα που ήρθαν για να μείνουν, που προστέθηκαν στα 
προηγούμενα, αλλά και στα διαρκή μέτρα που φέρνει 
ανά τρίμηνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Όσο και αν ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει “φως 
στο τούνελ” για το λαό, η πραγματικότητα τη διαψεύδει.  
Οι σχεδιασμοί της για το χτύπημα της απεργίας, για το 
φίμωμα κάθε φωνής που αγανακτά, αμφισβητεί και αγω-
νίζεται, επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 
απέναντι στους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους 
μεγαλοεπιχειρηματίες.

Επιχειρούν να βάλουν με κάθε τρόπο στο γύψο τις 
κινητοποιήσεις και τους αγώνες του λαού, να υψώσουν 
εμπόδια και περιορισμούς στην άσκηση του απεργιακού 
δικαιώματος και στη συνδικαλιστική δράση των εργαζο-
μένων, να βάλουν χέρι στη δράση των σωματείων.

Με την πρόσφατη τροπολογία της κυβέρνησης, ποινι-
κοποιείται η δράση όσων αντιστέκονται απέναντι στους 
πλειστηριασμούς, όσων διαμαρτύρονται, όσων προσπα-
θούν να εμποδίσουν αυτήν την αδικία καθώς ο αγώνας 
για την προστασία της πρώτης κατοικίας θεωρείται κα-
κούργημα».

 Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στις 11.00 το πρωί 
στην Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας, άκουσαν τον δυ-
ναμικό λόγο της προέδρου τους και συνέχισαν με πορεία 
στο κέντρο της πόλης. Επόμενο ραντεβού έδωσαν στον 
ίδιο χώρο το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας, την 
ώρα που θα ψηφίζεται τον μέλλον της χώρας στη Βουλή.

Σ. Γκ.

Αγρότες Ημαθίας χθες 
από τον κόμβο της Κουλούρας: 

«Σήμερα με τα πόδια, 
αύριο με τα τρακτέρ!» 

Πανελλαδική συνάντηση Αγροτικών Συλλόγων 
και Ομοσπονδιών στις 16 Ιανουαρίου

Την πρώτη γενική συνέλευση της χρονιάς έκαναν χθες το πρωί οι αγρότες της 
Ημαθίας, στον κόμβο της Κουλούρας για να αναδείξουν τα πολλά προβλήματα 
του κλάδου τους. Δύο απ’ αυτά όμως τους αναγκάζουν να βγουν στους δρό-
μους. Είναι το απλήρωτο εμπάργκο και οι αποζημιώσεις από τις βροχοπτώσεις 
του Ιουλίου. «Μπήκε το 2018 και ακόμα ζητάμε μια συνάντηση με τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης για να μας πει τί θα γίνει. Εμείς ζητάμε να αποζημιωθούμε 
τα αυτονόητα από τον ΕΛΓΑ, αλλά δυστυχώς ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ενώ τα 
ραβασάκια της Εφορίας έρχονται και πρέπει να πληρωθούν. Μαζευτήκαμε λοι-
πόν στην Κουλούρα για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα. Αν δεν υλοποιήσουν 
τα αιτήματά μας, σήμερα βγήκαμε με τα πόδια και αύριο με τα τρακτέρ» είπε στο 
«ΛΑΟ» ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας κ. Τάσος Χαλκί-
δης.

Στις 16 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει μία συνάντηση με Αγροτικούς Συλλόγους 
και Ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα για να αποφασίσουν από κοινού για τις 
κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν,

«Ο υπουργός λέει ότι δεν έχει να μας πει τίποτα και ο βουλευτής Γιώργος 
Ουρσουζίδης μας λέει ότι θα πληρωθούμε. Πότε θα πληρωθούμε; Πώς θα ζή-
σουμε και πώς θα μπούμε στη νέα καλλιεργητική περίοδο; Όλα αυτά μας ανα-
γκάζουν να κατεβούμε στους δρόμους», πρόσθεσε ο κ. Χαλκίδης ζητώντας από 
τον υπουργό, να βγει και να τους πει την αλήθεια.

Σοφία Γκαγκούση

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:
Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου σε συμβολαιογράφους 

οδηγεί τους δικηγόρους σε κινητοποιήσεις
-Απέχουν από τα καθήκοντά τους την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη

Στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
(συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφους, νομοσχέδιο για τη 
διαμεσολάβηση) αναφέρεται δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δικηγο-
ρικός Σύλλογος Βέροιας. Στο κείμενο, που υπογράφει ο πρόεδρος 
Φώτης Καραβασίλης, διαδηλώνεται η αντίθεση του Συλλόγου στις 
ήδη ισχύουσες αλλά και προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενώ δηλώνεται 
επίσης ότι το δικηγορικό σώμα θα αντιταχθεί σε αυτές με κάθε νό-
μιμη μορφή πάλης σε συνεννόηση με άλλες συλλογικότητες. Τέλος, 
γίνεται ενημέρωση για την απόφαση αποχής, σε πρώτη φάση, των 
μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας από τα καθήκοντά τους 
(ενώπιον δικαστηρίων και συμβολαιογράφων – για υπογραφή συ-
ναινετικού διαζυγίου) για δύο ημέρες, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 
16 Ιανουαρίου.

Όλο το κείμενο του Δικηγορικού Συλλόγου έχει ως εξής:
«Με αφορμή τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της 

κυβερνήσεως (συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφους, νομο-
σχέδιο για τη διαμεσολάβηση) κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε 
τα εξής: 

Αναφορικά με το συναινετικό διαζύγιο και με τη σημείωση ότι 
ενόψει της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρων στους συμβολαι-
ογράφους δεν τίθεται ζήτημα αφαίρεσης δικηγορικής ύλης, πρέπει 
να τονίσουμε ότι οι τροποποιηθείσες διατάξεις, πέραν των αμφισβη-
τήσεων που έχουν προκαλέσει σχετικά με τη συνταγματικότητα τους 
(άρθρα 21, 26 παρ. 3 και  94 παρ. 1, 2  του Συντάγματος) αλλά 
και τη νομιμότητα τους σε σχέση με το Εθνικό αλλά και Ενωσιακό 
Δίκαιο (Καν. 2201 / 2003), είναι βέβαιο ότι, αντί να απλοποιείται, 
περιπλέκεται ακόμη περισσότερο η όλη διαδικασία, ειδικότερα σε 
περίπτωση που ανακύπτουν θέματα που αφορούν στην προσβο-

λή αυτών των πράξεων με δυσθεώρητο 
κόστος, το οποίο θα επιβαρύνονται οι 
πολίτες.

Όσον αφορά τώρα στις διατάξεις που 
προωθούνται για τον θεσμό της διαμεσο-
λάβησης και περιλαμβάνονται στο κατα-
τεθέν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 
Οικονομικών, εκτός του γεγονότος ότι η 
όλη διαδικασία εγείρει ζήτημα νομιμό-
τητας σε σχέση με το νόμο 4048 / 2012 
«περί διαβούλευσης», με το Σύνταγμα 
αλλά και το Ενωσιακό Δίκαιο, είναι περισ-
σότερο από βέβαιο ότι η υποχρεωτικότη-
τα προσφυγής στη διαμεσολάβηση, ως 
όρος επί ποινή απαραδέκτου για την περαιτέρω εισαγωγή της υπό-
θεσης στα αρμόδια δικαστήρια, όπως περιλαμβάνεται στις σχετικές 
διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, αυξάνει απροκάλυπτα το 
κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους απλούς πολίτες, καθι-
στώντας την πρόσβαση στο φυσικό δικαστή ανέφικτη πρακτικά και 
μάλιστα για υποθέσεις που φέρουν ιδιάζοντα κοινωνικό χαρακτήρα 
(π.χ. γαμικές διαφορές).

Χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε ουσιαστικός διάλογος με 
τους αρμόδιους φορείς (Δικηγορικούς Συλλόγους, Ενώσεις Δικα-
στών κ.λπ), ευρύ φάσμα ιδιωτικών διαφορών με «καταναγκαστικό» 
τρόπο και χωρίς πρόδηλο κοινωνικό συμφέρον, αλλά ούτε και κά-
ποια προφανή σκοπιμότητα, υπάγονται στη διαμεσολάβηση, με τη 
διαδικασία μάλιστα του επείγοντος, γεγονός που εγείρει σοβαρές 
ενστάσεις και αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις του νομο-

θετήματος.
Η εναλλακτική επίλυση των διαφορών 

αποτελεί σταθερή θέση του Δικηγορικού Σώ-
ματος υπό τον όρο ότι καταρχήν δε θα είναι 
υποχρεωτική, ότι θα ανατεθεί αποκλειστικά 
σε λειτουργούς της Δικαιοσύνης (Δικαστές, 
δικηγόρους) και ότι θα αφορά σε πρώτη 
φάση συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιωτικών 
διαφορών που θα εισάγονται στη διαδικασία 
αυτή, σε άμεση συνάρτηση με το ύψος της 
διαφοράς, υπό τον όρο ότι το αντικείμενο 
των υπαγόμενων διαφορών θα ξεπερνά ένα 
χρηματικό όριο (πλαφόν) (π.χ. διαφορά άνω 
των 100.000 ευρώ), το οποίο δεν θα καθιστά 

απαγορευτική την προσφυγή στη δικαιοσύνη για διαφορές χαμηλού 
χρηματικού αντικειμένου. 

Φρονούμε ότι οι επιφυλάξεις μας στοχεύουν στη δυνατότητα 
πρόσβασης μεγαλύτερης μερίδας πολιτών στη δικαιοσύνη με απλές 
διαδικασίες.

Διαδηλώνουμε την αντίθεση μας στις ήδη ισχύουσες αλλά και 
προτεινόμενες ρυθμίσεις και δηλώνουμε ότι το δικηγορικό σώμα θα 
αντιταχθεί σε αυτές με κάθε νόμιμη μορφή  πάλης σε συνεννόηση 
με άλλες συλλογικότητες».

Σημειωτέον ότι σε πρώτη φάση αποφασίσθηκε αποχή των με-
λών του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας από τα καθήκοντά τους  
(ενώπιον δικαστηρίων και συμβολαιογράφων – για υπογραφή συ-
ναινετικού διαζυγίου) για δύο ημέρες, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 
16 Ιανουαρίου 2018.
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Το καθεστώς του Αγί-
ου Όρους αποτέλεσε για 
πρώτη φορά αντικείμενο 
ρύθμισης διεθνών συνθη-
κών περί τα τέλη του 19ου 
αιώνα, όταν η παρουσία 
στη χερσόνησο πολυάριθ-
μων μη ελληνικής κατα-
γωγής (αλλογενών) μονα-

χών, προκάλεσε το σχετικό πολιτικό ενδιαφέρον 
αρχικά και κυρίως της Ρωσίας, ακολούθως όμως 
και άλλων κρατών (Ρουμανίας, Σερβίας και Βουλ-
γαρίας). Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός 
ότι από τις είκοσι μονές του Αγίου Όρους, η μονή 
του Αγ. Παντελεήμονος είχε περιέλθει, ήδη από 
το έτος 1860, υπό τον άμεσο έλεγχο των Ρώ-
σων, οι οποίοι, προκειμένου να προωθήσουν 
την πολιτική τους επεδίωξαν επιπρόσθετα (αν 
και χωρίς επιτυχία) να ανατρέψουν το παγιωμένο 
αγιορειτικό καθεστώς, ανυψώνοντας παράνομα 
δύο εξαρτήματα της επιρροής τους (Σκήτες Αγίου 
Ανδρέα και Προφήτη Ηλία) στην τάξη των κυρί-
αρχων μονών.

Όπως αποδείχθηκε από τις διεθνείς εξελίξεις 
που επακολούθησαν, η εγκαταβίωση στον Άθω-
να ενός ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού αλλογε-
νών μοναχών, πολύ συχνά δεν είχε σαν κίνητρο 
την αφιέρωση στα μοναχικά ιδεώδη αλλά την 
τεχνητή αλλοίωση - κάποτε, μάλιστα, με τρόπο 
απροκάλυπτα μεθοδευμένο - της δημογραφικής 
σύνθεσης των αγιορειτών. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργούνταν προσχήματα για διεθνή διπλω-
ματική ανάμιξη, ακόμη και ευθεία επέμβαση, των 
ενδιαφερομένων κρατών. 

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, κανείς δεν 
μπορεί να αρνηθεί ότι το Άγιο Όρος είχε από τους 
μεσοβυζαντινούς κιόλας αιώνες αποκτήσει έναν 
σαφώς πολυεθνικό και διορθόδοξο χαρακτή-
ρα, γεγονός που είχε πλέον καταστεί κυρίαρχο 
στοιχείο του αθωνικού καθεστώτος. Άλλωστε, 
ανέκαθεν οι αγιορείτες αρνούνταν τον εθνικά μο-
νοσήμαντο χαρακτήρα της μοναστικής πολιτείας 
τους, θεωρώντας ταυτόχρονα τον οποιασδήποτε 
προέλευσης εθνικισμό ως ασυμβίβαστο με τη 
θρησκευτική τους πίστη καθώς και τους αθωνι-
κούς θεσμούς. 

Μέσα στο κλίμα αυτό, ιδιαίτερη αίσθηση είχε 
προκαλέσει στη διεθνή διπλωματία η σπουδή 
της ρωσικής πολιτικής να αναγάγει σε ζήτημα 
διεθνούς ενδιαφέροντος το καθεστώς του Αγ. 
Όρους, όπως δεν είχε πράξει μέχρι τότε κανένα 
άλλο κράτος. Η Ρωσία, πιο συγκεκριμένα, αξίω-
σε και πέτυχε τη συμπερίληψη προστατευτικής 
ρήτρας ειδικά για τους υπηκόους της αγιορεί-
τες μοναχούς στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 
(03.03.1878). Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το 
άρθρο 22, που υποχρέωνε την Τουρκία να απο-
δεχθεί ότι οι ρωσικής καταγωγής μοναχοί του Αγ. 
Όρους θα απολάμβαναν τα ίδια δικαιώματα και 
προνόμια με όλους τους υπόλοιπους αθωνίτες.

Ωστόσο, ο ανωτέρω όρος της συνθήκης του 
Αγ. Στεφάνου, με το έντονα εθνικό χρώμα που 
τον διέκρινε, τροποποιήθηκε λίγο μετά, με τη 
συνθήκη του Βερολίνου (13.07.1878). Το άρ-
θρ. 62 § 8 της τελευταίας, έχοντας εθνικά απο-
χρωματιστεί, με μία γενικότερη διατύπωση του 
περιεχομένου του, επέβαλε την προστασία των 
δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των αγιορειτών 
μοναχών, ανεξαρτήτως της όποιας εθνικής τους 
καταγωγής. Το ακόμη πιο σημαντικό ωστόσο 
είναι ότι και οι δύο αυτές συνθήκες αναγνώρισαν 
ρητώς και για πρώτη φορά διεθνώς, το ειδικό 
προνομιακό καθεστώς του Αγίου Όρους, ειδικώς 
μάλιστα η συνθήκη του Βερολίνου την πλήρη 
ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ όλων των αγιο-
ρειτών μοναχών.

Στις 2 Νοεμβρίου του 1912 άγημα του ελλη-
νικού στόλου εγκαθίσταται στη Δάφνη, επίνειο 
του Αγίου Όρους, γεγονός που σηματοδοτούσε 
τη λήξη της μακραίωνης τουρκικής κατοχής της 
χερσονήσου. Ωστόσο, αυτό δεν σήμαινε οπωσ-

δήποτε και την οριστική του ένταξη στην ελλη-
νική επικράτεια, καθώς εκκρεμούσε η διεθνής 
οριστική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων 
δυνάμεων για το μέλλον της επικυριαρχίας στον 
Άθωνα. 

Είναι γνωστές οι μακροχρόνιες και μεθοδικές 
προσπάθειες της Ρωσίας να αναμιχθεί, μέσω 
των πολυάριθμων υπηκόων της μοναχών, στις 
εσωτερικές υποθέσεις του Αγίου Όρους, με στόχο 
την προώθηση των γεωπολιτικών της συμφερό-
ντων στον Άθω αλλά και στην ευρύτερη Ανατολή. 
Η προσωρινή νομική αβεβαιότητα που επικράτη-
σε ως προς το μέλλον του καθεστώτος του Αγίου 
Όρους μετά την απελευθέρωσή του, φάνηκε να 
ευνοεί τα σχέδια αυτά. Και τούτο διότι η συνθήκη 
του Λονδίνου (17-30 Μαΐου 1913) περί ειρήνης 
μεταξύ Τουρκίας και βαλκανικών συμμάχων, με 
την οποία έληγε ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος, 
ανέθετε με το άρθρο 5 αυτής στους αρχηγούς 
των έξι μεγάλων δυνάμεων «την φροντίδα ν’ 
αποφασίσωσι περί της τύχης πασών των Οθω-
μανικών νήσων του Αιγαίου Πελάγους, εκτός της 
Κρήτης, και περί της Χερσονήσου του Άθωνος». 

Στην πρεσβευτική συνδιάσκεψη του Λονδίνου, 
που ήταν το ίδιο διάστημα σε εξέλιξη, η Ρωσία 
παρουσίασε (12.05.1913) υπόμνημα ρώσων α-
γιορειτών μοναχών, με το οποίο αυτοί αξίωναν 
αφενός μεν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας 
και ουδετερότητας του Αγίου Όρους, υπό τη διε-
θνή προστασία της Ρωσίας και των βαλκανικών 
κρατών, αφετέρου δε την αντιπροσώπευση των 
αθωνιτών μοναχών στα όργανα αυτοδιοικήσεώς 
του βάσει της εθνικής αριθμητικής τους αναλογίας. 

Η ανωτέρω τροπή οδήγησε τις διαπραγμα-
τεύσεις σε περιπλοκή και αδιέξοδο, ιδίως όταν 
ανάλογες αξιώσεις συμμετοχής στην επιδιωκό-
μενη διεθνή συγκυριαρχία επί του Αγίου Όρους 
προέβαλαν τόσο η Αγγλία όσο και η Αυστρία, 
ισχυριζόμενες ότι στη χερσόνησο εγκαταβίωναν 
και δικοί τους υπήκοοι, κυπριακής καταγωγής 
μοναχοί στην πρώτη περίπτωση, και αγιορείτες 
καταγόμενοι από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στη 
δεύτερη. 

Ωστόσο, η έντονη αντίδραση των αγιορειτικών 
μονών (εξαιρουμένης της ρωσικής του Αγ. Πα-
ντελεήμονος), που εκδηλώθηκε με την υποβολή 
αντίστοιχου Υπομνήματος εκ μέρους της Ιεράς 
Κοινότητας προς τον πρόεδρο της πρεσβευτικής 
συνδιάσκεψης, απέτρεψε μία λύση προς την 
κατεύθυνση της συγκυριαρχίας, η οποία διαφαι-
νόταν ως η πιθανότερη εξέλιξη. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνδιάσκεψη οδη-
γούνταν αρχικά στην απόφαση να αποτελέσει το 
Άγιο Όρος αυτόνομο έδαφος, «κατά τα ανέκαθεν 
κρατούντα»  αυτοδιοικούμενο από τις είκοσι μο-
νές του, κάθε μία από τις οποίες θα συνέχιζε να 
έχει μία ψήφο. 

Τελικώς, με το Πρωτόκολλο στο οποίο κατέ-
ληξε η πρεσβευτική συνδιάσκεψη του Λονδίνου 
(Νοέμβριος 1913), δεν έγιναν δεκτές οι προτά-
σεις για διεθνή επικυριαρχία και αποφασίστηκε 
να παραμείνει το Άγιο Όρος «αυτόνομο και ουδέ-
τερο», στο οποίο η διοίκηση θα ασκείται συλλογι-
κά από τις είκοσι μονές του. 

Το ίδιο έτος, με τις συνθήκες ειρήνης του Βου-
κουρεστίου (28.7-10.8.1913) και των Αθηνών 
(1/14.11.1913), το Άγ. Όρος εντάχθηκε, χωρίς 
ιδιαίτερη αναφορά, στα όρια της ελληνικής ε-
πικράτειας. Ακολούθησε η συνθήκη του Νεϊγύ 
(14/27.11.1919), που αναγνώρισε de jure την 
κυριαρχία της Ελλάδος. 

Την ελληνική επικυριαρχία στο Όρος αναγνώ-
ρισε η συνθήκη των Σεβρών (10.8.1920), που ε-
πικυρώθηκε με εκείνη της Λωζάννης (24.7.1923). 

Τέλος, η έκρηξη του πρώτου παγκόσμιου πο-
λέμου (Αύγουστος 1914) ανέστειλε τα σχέδια της 
Ρωσίας για θέση του Αγίου Όρους υπό διεθνή 
επικυριαρχία, ενώ με την Οκτωβριανή Επανά-
σταση (1917) αυτά ματαιώθηκαν οριστικά.

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

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Το μυρμήγκι της ιστορίας είναι η συνήθεια που καταπίνει τον πέτρινο τοίχο, ο οποίος συμβολί-
ζει το οικοδόμημα της ζωής μας. Η συνήθεια λειτουργεί ύπουλα και θέτει τους όρους και τα όρια 
της δράσης μας. Είμαστε αυτό που έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε για τον εαυτό μας και ζούμε 
ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ρουτίνας το οποίο, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, 
προσδιορίζει αυτό που θα γίνουμε στο μέλλον. Με άλλα λόγια, αυτό που εφαρμόζουμε στην 
καθημερινότητά μας μηχανικά και χωρίς καν να το παρατηρούμε, γίνεται το πεπρωμένο μας. Οι 
διαπροσωπικές σχέσεις δεν λήγουν απότομα. Η συνήθεια είναι εκείνη που σαν το μυρμήγκι της 
ιστορίας έτρωγε λίγο λίγο τον ποιοτικό χρόνο και επέτρεπε στην ανία να αντικαταστήσει τον εν-
θουσιασμό και τη δημιουργικότητα της «συνάντησης». 

 Μπορεί εύκολα να κάνει κανείς μια πρόβλεψη για το τι πρόκειται να φέρει το μέλλον, 
αν παρατηρήσει με προσοχή τις μικρές και ανεπαίσθητες συνήθειες της καθημερινότητάς του. 
Για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι εκείνος που συνηθίζει να είναι ανα-
βλητικός, πιθανότητα δε θα πετύχει εύκολα τους στόχους του. Εκείνος που έχει την τάση να μη 
μοιράζεται τα συναισθήματά του, μάλλον θα έχει λιγότερο ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις. 
Αυτός που συνηθίζει να απομονώνεται, προοδευτικά ίσως καταλήξει κοινωνικά αποκλεισμένος. 
Η διαφορά αυτού που είμαστε με αυτό που ονειρευόμαστε να γίνουμε είναι η δράση που επιλέ-
γουμε στο σήμερα. Οι καθημερινές συνήθειες που προωθούν ή υπονομεύουν κάθε αύριο, μέσα 
από την ανοχή που σταδιακά μεταφράζεται ως συγκατάθεση. 

 Η δύναμη της συνήθειας είναι τόσο ισχυρή που σε πολλές περιπτώσεις δυσκολευό-
μαστε  να απαλλαγούμε από μια έξη που είναι επιβλαβής. Συνηθίζουμε να επιλέγουμε τη στα-
θερότητα και την ασφάλεια του οικείου, ακόμη και αν δεν ικανοποιητικό, εξαιτίας του φόβου να 
βαδίσουμε σε άγνωστα και ανεξερεύνητα μονοπάτια. Χτίζουμε τη ζωή μας προοδευτικά μέσα 
από επιλογές που θεωρούμε ότι κάνουμε συνειδητά. Το μεγαλύτερο, όμως κομμάτι που επιδρά 
στη δράση μας είναι οι συνήθειές μας. Τα μικρά δαγκώματα του μυρμηγκιού που δεν αντιλαμβα-
νόμαστε και, επομένως, επιτρέπουμε να επηρεάζουν τη ζωή μας. 

 Αντίρροπη στη δύναμη της συνήθειας είναι η δύναμη της θέλησης. Η επιθυμία να θέ-
τουμε στόχους που αλλάζουν τα υπάρχοντα κακώς κείμενα και η κινητοποίηση προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η αντικατάσταση του φόβου της αλλαγής με την ενθουσιασμό για τις δυνατότητες 
που φέρνει κάθε νέα αρχή και την πίστη ότι οτιδήποτε αλλάζει είναι φορέας ζωής και ανάσας, 
που τροφοδοτεί την τάση μας συνεχώς να εξελισσόμαστε με στόχο να φτάσουμε στην καλύτερη 
εκδοχή του εαυτού μας. 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Η Συνήθεια 
υπονομεύει την Ευτυχία»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα μικρό 
μυρμήγκι το οποίο κάθε μέρα (εκτός από τις 
μέρες του χειμώνα) έβγαινε από την φωλιά 
του και γύρευε τροφή για το ίδιο αλλά και για 
να αποθηκεύσει στη φωλιά του για όλες τις δύ-
σκολες μέρες που κάθε χρόνο ακολουθούσαν. 
Αυτό το μικρό μυρμήγκι συνήθιζε καθημερινά 
να πηγαίνει σε έναν θεόρατο πέτρινο τοίχο και 
με τα μικρά του δόντια να δαγκώνει λίγο από 
το σκληρό πέτρινο υλικό και να το μεταφέρει 
στην φωλιά του. Το μικρό μυρμήγκι έκανε αυτή 
την κίνηση κάθε μέρα για πολλά χρόνια με την 
ίδια επιμονή και όρεξη. Ο τεράστιος πέτρινος 
τοίχος ούτε που ένιωθε κάτι από το μικρό δά-
γκωμα του μυρμηγκιού, (άραγε τα μυρμήγκια 
τρώνε τεράστιους τοίχους;) κι έτσι δεν ένιωθε 
ποτέ ούτε καν την παρουσία του. 

 Τα χρόνια λοιπόν πέρασαν ώσπου 
μια μέρα, φθινόπωρο ήταν σίγουρα, το μυρμή-
γκι ξαναβγήκε από τη φωλιά του και κάνοντας 
τη γνώριμη διαδρομή του ξανακατευθύνθηκε 
στον γνωστό προορισμό του και, μόλις έφτασε 

στον πέτρινο γιγάντιο τοίχο, άνοιξε το μικρό 
του στοματάκι και δάγκωσε μια σκόνη από τις 
γιγάντιες πέτρες του γιγάντιου τοίχου. Και τό-
τε!!! 

 Σαν μια σκηνή από εικόνα της Α-
ποκάλυψης ο γιγάντιος τοίχος γκρεμίστηκε κι 
έπεσε απότομα κάνοντας έναν εκκωφαντικό 
θόρυβο, ανακατεμένο με ένα τεράστιο σύννε-
φο σκόνης ανάμεσα στα τεράστια συντρίμμια 
που είχαν πλακώσει γύρω τους τα πάντα. Τα 
πάντα εκτός από το μικρό μυρμήγκι που ήταν 
τόσο μικρό που γλίτωσε ακόμη και τη συντριβή 
του. Μόλις αυτό κατάλαβε πως ο τοίχος είχε 
γκρεμιστεί, έτριψε για λίγο το πηγούνι του και 
κατευθύνθηκε σε άλλο τοίχο πιο στέρεο και πιο 
μεγάλο. Δεν ήθελε πια να μεταφέρει πέτρες 
από έναν τοίχο που είχε γίνει συντρίμμια, όσο 
να είναι κάθε τοίχος όταν γκρεμίζεται δεν είναι 
τίποτε άλλο από ερείπια, ούτε μια σκόνη του 
δεν έχει σημασία…»

Λαϊκό παραμύθι



Έξι μήνες συμπληρώνονται από τα καταστροφι-
κά ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχο-
πτώσεις) που έπληξαν, τον Ιούλιο του 2017, 

παραγωγούς ροδακίνων και νεκταρινιών της Ημαθίας και 
της Πέλλας με αποτέλεσμα να καταστραφεί η παραγωγή 
τους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεχίζει να κοροϊδεύει 
τους παραγωγούς και με τερτίπια, όπως η σύσταση επι-
τροπών και η έκδοση κρυφών πορισμάτων,  προσπαθεί 
να τους πείσει ότι, δήθεν θα τους αποζημιώσει, για την 
καταστροφή που υπέστησαν.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και ανα-
πάντητα:

-- Γιατί δεν αποζημιώθηκαν οι αγρότες, εφόσον η τερά-
στια αυτή καταστροφή, όπως εξάλλου, έχει γνωματεύσει 
και το έγκυρο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων της Νά-
ουσας, προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις, αίτιο 
το οποίο καλύπτεται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό του 
ΕΛΓΑ, καθώς προβλέπεται η κάλυψη 
ζημιών από βροχοπτώσεις από Μάϊο 
μέχρι Νοέμβριο;

-- Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να 
τηρήσει όσα προβλέπονται στον Κα-
νονισμό του ΕΛΓΑ;

-- Γιατί έπρεπε να συσταθεί επι-
τροπή για να διερευνήσει το αίτιο που 
προκάλεσε τη ζημία , τη στιγμή που 
όλα ήταν ξεκάθαρα και αυταπόδεικτα; 

--Γιατί δεν έχει κοινοποιηθεί  ακόμα 
το πόρισμα της Επιτροπής;

-- Γιατί ενώ έχει φέρει το θέμα στη 
Βουλή, ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέ-
ας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, με επανειλημμένες ερω-
τήσεις, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν α-
πάντησε αλλά αρνήθηκε να καταθέσει 
το αντίγραφο του πορίσματος και της 
γνωμοδότησης της Ομάδας Εργασίας 
που συγκροτήθηκε για να διερευνήσει 
τις επιπτώσεις αυτών των ακραίων 
φαινομένων;

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, εί-
ναι απέναντι από τους αγρότες. Το 
απέδειξε όχι μόνο στο συγκεκριμένο 
ζήτημα αλλά και με την αύξηση των 
φόρων και των εισφορών.

Ταυτόχρονα υποτιμά τη νοημοσύ-
νη των αγροτών και τους εμπαίζει.

Είναι απλά ντροπή να παίζεται με 
τις ζωές των αγροτικών οικογενειών.

Είναι απλά ντροπή να μη σας 
νοιάζει πως θα ζήσουν χωρίς χρήμα-
τα από τη στιγμή που καταστρέφετε η 
παραγωγή τους.

Είναι απλά ντροπή να ε-
πιβάλλεται στους αγρότες 
να καταβάλλουν υπέρογκες 

ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές, υφαρπάζοντας 
τα εισοδήματα τους.

Είναι απλά ντροπή να θέλετε να κάνετε το άσπρο 
μαύρο, εφαρμόζοντας τον κανονισμό όπως σας βολεύ-
ει και με μοναδικό γνώμονα να μην δώσετε τις δίκαιες 
αποζημιώσεις σε όσους είδαν την παραγωγή τους να 
καταστρέφετε.

Είναι απλά ντροπή να μην δίνετε αποζημιώσεις όταν 
αποδεδειγμένα υπάρχει καταστροφή.

Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης 
Τα όρια αντοχής των αγροτών εξαντλήθηκαν, θα το 

διαπιστώσετε όταν έρθει η ώρα της λαϊκής ετυμηγορίας
Για τη ΝΟ.Δ.Ε Ημαθίας

Ο προεδρος
Παλπανας Παναγιωτης        

η υπευθυνη στρατηγικου σχεδιασμου
& επικοινωνιας

Τζημα Συρμουλα
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Παράταση πληρωμής 
των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς 
τη ΔΕΥΑ Βέροιας

 
Σύμφωνα με τρο-

πολογία που κατα-
τέθηκε στη Βουλή 
από τα συναρμό-
δια Υπουργεία στο 
πλαίσιο εφαρμογής 
του Ν. 4483/2017, 
ενημερώνουμε τους 
καταναλωτές  της 
Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας, ό-
τι ενεργοποιήθηκε η 
Παράταση Ρύθμισης 
Οφειλών και μπο-
ρούν να ρυθμίσουν τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης 
και να τις εξοφλήσουν μέχρι και σε 40 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσε-
ων. Καταληκτική ημερομηνία της παράτασης για την υπαγωγή στην ρύθ-
μιση αυτή είναι η  28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη.  Οι πελάτες-κα-
ταναλωτές μας θα μπορούν να ενημερώνονται στο Τηλ. 2331078824 

Ο Γενικός Δ/ντής 
Θωμάς Αχτσής  

Πολιτικός μηχανικός 

Με έκπληξη άκουσα 
τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βαγγέλη 
Αποστόλου, να λέει σε 
δηλώσεις του σε ρα-
διοφωνικό σταθμό ότι 
«από την περσινή χρο-
νιά μέχρι τώρα έχουμε 
κάποια θέματα, που 
πρέπει οπωσδήποτε να 
δούμε πως εφαρμόστη-
καν και τί επιπτώσεις 
είχαν στον αγροτικό 
χώρο». Έτσι απλά, κά-
ποια θέματα!

Ας μεταφέρει κάποιος από την 
πλευρά των ομοϊδεατών του, στον Υ-
πουργό, ότι τα θέματα αυτά, είναι η 
εξαθλίωση των αγροτών και ειδικότε-
ρα των ροδακινοπαραγωγών, που την 
περσινή χρονιά πούλησαν τα προϊόντα 
τους σε εξευτελιστικές τιμές, πολύ κάτω 
από το κόστος παραγωγής και σήμερα 
οι περισσότεροι από αυτούς, όχι μόνο 
δεν έχουν τη δυνατότητα να ξανακαλλι-
εργήσουν, άλλα δεν μπορούν να καλύ-
ψουν ούτε τα βασικά έξοδα επιβίωσης 
των οικογενειών τους. Και φυσικά, ε-
κτός από αυτούς, χτυπήθηκαν με τον 
πιο έντονο τρόπο, όλοι οι υπόλοιποι 
κλάδοι της οικονομίας μας, που αφορά 
σχεδόν στο σύνολο του Νομού. Η βασι-
κότερη αιτία αυτής της κατάστασης εί-
ναι το εμπάργκο της Ρωσίας. Τρία χρό-
νια, τώρα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο 
Υπουργός έκαναν κάτι γι’ αυτό; Υπήρξε 
κάποιος σχεδιασμός, που εμείς όλοι οι 
υπόλοιποι δεν τον έχουμε αντιληφθεί;

Ας μεταφέρει κάποιος, στον Υπουρ-
γό, ότι η τριήμερη θεομηνία από τις 
βροχοπτώσεις του Ιουλίου, προκάλε-
σε ολοκληρωτική καταστροφή στη σο-
δειά των παραγωγών και μαζί με την 
περιουσία τους, αφάνισε και μεγάλο 
κομμάτι της οικονομίας μας. Ας τον ε-
νημερώσει, επίσης κάποιος, ότι πολλοί 
από τους αγρότες μέσα στην απόγνω-
ση, την ανέχειά και την αδυναμία να 
αναλάβουν κι άλλο κόστος παραγωγής, 
αναγκάζονται ακόμη και να κόψουν τα 
δέντρα από τα χωράφια τους. 

Αγνοεί μήπως ο Υπουργός ότι οι κα-
ταστροφές από βροχόπτωση καλύπτο-
νται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό 

του ΕΛΓΑ, ο οποίος 
οφείλει να καλύψει τις 
ζημίες, άρα και να τις 
αποζημιώσει; Για ποιο 
λόγο δεν κλήθηκαν, ά-
μεσα οι πληγέντες να 
υποβάλλουν δηλώσεις; 
Κι αφού ούτε αυτό, το 
αυτονόητο, έγινε, συνέ-
στησε ο Υπουργός επι-
τροπή, για να γνωμο-
δοτήσει, για τα παρα-
πάνω. Και το πόρισμα 
της επιτροπής ήταν 
θετικό, σύμφωνα με τα 

όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός. 
Κι έκτοτε υποσχέσεις επί υποσχέ-

σεων, κατά την πάγια τακτική αυτής 
της Κυβέρνησης, καθυστερήσεις τρα-
γικές, χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς καμία 
ενέργεια, χωρίς καμία πράξη, χωρίς 
αποτελέσματα. Και τους αγρότες εξα-
θλιωμένους.

Ας μεταφέρει, επίσης, κάποιος στον 
Υπουργό, ότι ένα ακόμη από τα θέματα 
είναι αυτό των τευτλοπαραγωγών, που 
είναι απλήρωτοι για την παραγωγή της 
περασμένης χρονιάς. Υποσχέσεις έ-
λαβαν κι αυτοί, πολλές. Τόσο από τη 
διοίκηση της ΕΒΖ, όσο κι από τον ίδιο 
τον Πρωθυπουργό!  Κι όμως λίγο πριν 
το ξεκίνημα της νέας καλλιεργητικής 
χρονιάς, ζουν την αβεβαιότητα και τον 
εμπαιγμό, με το μέλλον τους να είναι 
δυσοίωνο. Έλλειψη σχεδιασμού, αδια-
φορία και ανικανότητα της Κυβέρνησης 
θέτουν σε κίνδυνο, ακόμη έναν κλάδο.

Ας μεταφέρουν, λοιπόν, οι ομοϊδε-
άτες του στον Υπουργό, ότι τα θέματα 
είναι αυτά και άλλα πολλά! Ας σκύψει, 
επιτέλους, πάνω στα προβλήματα, για-
τί ο αγροτικός κόσμος μπορεί να ξεπέ-
ρασε τα όρια της αντοχής του, αλλά δεν 
έχει και άλλα περιθώρια ανοχής! 

Κι ας του διαμηνύσει, κάποιος, ότι 
εάν πάψουν να υπάρχουν αγρότες, 
θα πάψει να χρειάζεται και η δική του 
«καρέκλα», για τις οποίες εκεί στην Κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψηφίζουν τα 
πάντα, για να μη τις χάσουν.    

Τάσος Μπαρτζώκας
Δικηγόρος – Πολιτευτής ΝΔ

Η επιβίωση των αγροτών δεν είναι 
απλά «κάποια θέματα» 

- Ας μεταφέρει κάποιος στον Υπουργό 
ότι οι αγρότες εξαθλιώνονται…

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ        

Απλήρωτοι ακόμα 
οι ροδακινοπαραγωγοί της Ημαθίας
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Ανακοίνωση
 Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-
τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκε-
πτηρίου  για 
τους Τροφίμους 
του Ιδρύματος, 
είναι από τις 
10.00-12.00 και 
16.00-18.00.  
τηλ.επικοιν. 
6979221680.           

Εκ της Δ/νσεως  
του Γηροκομείου 
Βέροιας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Τέλεση  
μνημοσύνου 

μελών
Στις 14 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή,στον Ι.Ν. Αγίου 

Αντωνίου Βέροιας  θα τελέσουμε  μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως των ψυχών των μελών του Συνδέσμου μας.

Η παρουσία όλων μας στην εκδήλωση αυτή  θα είναι 
τιμή και σεβασμός στη μνήμη των  μελών μας που έφυγαν 
για πάντα από κοντά μας.

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου, 
πάροδος Βερμίου 3, Βέροια.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Η Ιερά και 
θαυματουργή 

εικόνα τής 
Παναγίας 

Παντάνασσας 
στην 

πανήγυρη 
του Αγίου 
Αντωνίου
Ή πανήγυρ ις 

του Πολιούχου καί 
Προστάτου  τής 
Βέροιας Όσίου Α-
ντωνίου θα εορτα-
στεί στον ομώνυμο 
Καθεδρικό Ναό καί 
φέτος, κατά τό έ-
θος, με τήν έλευση 
τής ιεράς και θαυ-
ματουργού εικόνος 
της Παναγίας Πα-
ντάνασσας από τόν 
‘Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου Να-
ούσης.

Τρίτη 16 Ιανου-
αρίου, ώρα 6 μ. μ.

Υποδοχή τής 
‘ Ι ε ρ ά ς  Ε ι κό ν ο ς 
τής Παναγίας Πα-
ντανάσσης εις τήν 
πλατείαν τον Αγίου 
Αντωνίου καί έν 
συνεχε ία Μέγας 
πανηγυρικός πολυ-
αρχιερατικός Εσπε-
ρινός.

Τετάρτη 17 Ια-
νουαρίου, ώρα 7 
π. μ.

Όρθρος της ε-
ορτής, Αρχιερατι-
κόν Συλλείτουργον 
καί λιτάνευσις τού 
ι ερού  λε ιψάνου 
του Όσίου διά τών 
οδών Κεντρικής 
-Βικέλα - Μητρο-
πόλεως - Βενιζέλου 
– Μαλακούση -Ι.Ν, 
Αγίου Αντωνίου.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίου Γεωργίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού 
και θείου

ΕΥΚΛΕΙΔΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Οι λοιποί συγγενείς 

και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Ο αδελφός, Τα ανήψια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΓΕΓΙΤΣΙΔΗ

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στον «Παπαγάλο»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, παππού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡ.
ΖΑΡΚΑΔΑ

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

Τα παιδιά, Ο εγγονός
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, παππού 
και αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΤΖΙΩΤΑ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Η μητέρα
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, και παππού

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΡΟΣΙΝΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Ο εγγονός,  

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 Ια-

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡ.
ΚΑΠΡΑΡΑ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια,  Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων της «Ελιάς»

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας 
και γιαγιάς

ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΙΚ.
ΤΕΛΑΛΟΓΛΟΥ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,  

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»



Π.Ε Ημαθίας: Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων 
στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις 

σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20

Καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλ-
λογικά σχήματα, του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.1: «Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» 
και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και 
στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020, σύμφωνα με την αρ. 13849/ / 14-12-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-20 του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν).

Στόχοι των δράσεων 4.1.1  (Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην αντα-
γωνιστικότητα της εκμετάλλευσης)  και 4.1.3 (Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος)  είναι:

1.1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσε-
ων.

1.2. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, 
πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.
ependyseis.gr και εν συνεχεία, ως φυσικό φάκελο, στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης 
κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλο-
γικού σχήματος κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018.

Το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου, είναι η αριθ. 13158/ 28-11-2017 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4302 Β΄), όπως τροποποιού-
μενη ισχύει κάθε φορά και η υπ. αριθ. 13849/14-12-2017 πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-20 του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν). Ε-
ξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από τους δικτυακούς τόπους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), της Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας και 
Αλιείας Π.Κ.Μ. (http://agrotika.pkm.gov.gr), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων (http://www.
minagric.gr και www.
agrotikianaptιxi.gr.) και 
από την  Δ.Α.Ο.Κ. της 
Π Ε Ημαθίας.

Επιστολή προς τον Αρ-
χιεπίσκοπο Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο 
για τις εξελίξεις στο θέμα 
της ονομασίας του κράτους 
των Σκοπίων, απέστειλε 
ο Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων, με την οποία 
μεταξύ άλλων ζητά να πρω-
τοστατήσει η Εκκλησία, να 
αναλάβει δράση και να ηγη-
θή διαμαρτυριών και συλλα-
λητηρίων. Η επιστολή όπως 
μας τόνισε σε επικοινωνία 
που είχαμε, είναι επιστολή 
ενίσχυσης και συμπαρά-
στασης στις αποφάσεις της 
Συνόδου και του Αρχιεπι-
σκόπου. O Mητροπολίτης 
χαρακτήρισε τα κείμενα που εξεδώθησαν από τη Σύνο-
δο ιστορικά και ότι σε καμία περίπτωση η Εκκλησία δεν 
μπαίνει στα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, αφού 
υφίσταται και αμιγώς εκκλησιαστικό ζήτημα με την 
σχισματική εκκλησία των Σκοπίων, η οποία αν δοθεί 
ονομασία που έχει σχέση με την Μακεδονία ή παρά-
γωγά της θα το εκμεταλλευτεί και θα κρατήσει τον τίτλο 
«Μακεδονική Εκκλησία». «Έχουμε την Βεργίνα, τους 
τάφους των Μακεδόνων και όλη αυτή την προϊστορία, 
δεν γίνεται να μείνουμε έτσι και να πουλάμε το όνομά 
μας». Δήλωσε ευχαριστημένος από τις αποφάσεις της 
Συνόδου και σε ενίσχυση αυτών πρέπει να ακουστεί η 
φωνή του ποιμνίου και των μητροπόλεων που αγωνι-
ούν για τις εξελίξεις. Να υπενθυμίσουμε ότι ο σεβασμι-
ότατος συμμετείχε στην «προϊστορία» της υπόθεσης, 
αφού ως πρωτοσύγγελος στη Μητρόπολη Θεσσαλο-
νίκης υπό τον Μακαριστό γέροντά του Παντελεήμονα 
έλαβε μέρος στη διοργάνωση των τότε μεγάλων κινητο-
ποιήσεων και συλλαλητηρίων.

Στην επιστολή ο Μητροπολίτης αναφέρει τα εξής:
«Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα
Με άγωνίαν παρακολουθούμεν κατά τάς τελευταίας 

ημέρας τάς πολιτικάς καί διπλωματικάς εξελίξεις περί 
της ονομασίας της γείτονος χώρας. Ιδιαιτέρως, ημείς, 
Μακαριώτατε, οι Μακεδόνες καί οι έν Μακεδονία 
κατοικούντες καί διακονούντες αισθανόμεθα έτι βαρυ-
τέραν την ίστορικήν εύθύνην δίά την έπιφαινομένην 
άνιστόρητον, άδικον καί παράνομον χρήσιν του όρου 
Μακεδονία εις την όνομασίαν της ΠΓΔΜ τών Σκοπί-
ων καί φοβούμεθα ότι θά εύρεθώμεν αναπολόγητοι 
εις τους ήρωες προγόνους καί εις τάς έπερχομένας 
γενεάς, ώς μηδέν πράξαντες, περί τής διαφυλάξεως 
της αίματοβρέχτου ιστορίας καί τής εθνικής ημών 
ταυτότητος.

Αφουγκραζόμενος τάς ραγδαίως πλυθηνομένας 
φωνάς έκ τοϋ ποιμνίου, αι όποίαι ζητούν άπό τήν 
Έκκλησίαν νά άναλάβη δράσιν καί νά ήγηθή δια-

μαρτυριών καί συλλαλητηρίων 
προκειμένου νά δοθή μέ ήχη-
ρόν τρόπον ή άντίδρασις τού 
φιλοπάτριδος ελληνικού λαού 
εις τήν έν λόγω άνίερον προ-
σπάθειαν, παρακαλώ διά τού 
παρόντος, όπως ή καθ’ ημάς 
Ιερά Σύνοδος άναλάβη συγκε-
κριμένας δράσεις. Τά εκδοθέ-
ντα ανακοινωθέντα τής ΔΙΣ καί 
αι Ύμέτεραι δηλώσεις εξέθε-
σαν ακραιφνώς τήν θέσιν τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος έπί 
τού θέματος, θέσιν τήν οποίαν 
ενστερνίζονται οι πλείστοι τών 
Ελλήνων.

Όθεν, άναμένομεν όλοι ά-
πό κοινού τήν Εκκλησίαν, ώς 
τόν διαχρονικώς συνδετικόν 
κρίκον τών απανταχού Ελλή-

νων, νά ένωση τάς φωνάς και διαμαρτυρίας όλων με 
συντονισμένας προσπάθειας ίνα καταστή σαφής ή 
άντίθεσις ημών προς κάθε χρήσιν του όρου Μακεδονία 
εις οιονδήποτε τί μη έλληνικόν. Έχουν προγραμματισθή 
υπό τινών πολλαί δράσεις, αλλά ελλοχεύει δυστυχώς 
ό κίνδυνος, εάν δεν πρωτοστατήση επισήμως ή ‘Εκ-
κλησία νά καταστώσι ολιγομελείς καί άποσπασματικαί 
κινήσεις αι όποίαι θά άποδυναμώσωσι τήν φωνήν τής 
διαμαρτυρίας.

Ή ιστορική συγκυρία καλεί καί πάλιν τήν Έκκλησίαν 
νά σταθή πρωτοστάτης εις τόν αγώνα. Ήμείς, Μακαριώ-
τατε, οι κληρικοί καί τό ποίμνιον τής Μακεδονίας είμεθα 
έτοιμοι νά άνταποκριθώμεν εις τό κάλεσμα τής Εκκλησί-
ας καί άναμένομεν.

Όθεν καί εύσεβάστως διατελώ,
Μετά βαθυτάτου σεβασμού και αγάπης

Ο Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
Παντελεήμων»
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τακτική 
Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της Λέσχης σε τακτική γενική συ-
νέλευση λογω μη απαρτίας την προηγούμενη Κυριακή, 
την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11 π.μ. στα 
γραφεία της Λέσχης Ανοίξεως 90.

Θέματα:
Οικονομικός απολογισμός 2017
Εκλογή προέδρου γενικής συνελεύσεως και γραμμα-

τείας.
Το Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣΠΑΝ. 
ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ» 
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 25 ΤΗΛ. 23310 23937, 26648

Πρόσκληση
Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.30 

π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί 
μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Ο Φιλάνθρωπος Θεός, 
ο αμαρτωλός άνθρωπος και ο άγνωστος συνάνθρω-
πος». Ομιλητής θα είναι ο κ. Παύλος Σαββίδης Θεο-
λόγος - ιεροκήρυξ.     

Με τιμή  Τα Διοικ. Συμβούλια

Δωρεά 
στον 

ΣΟΦΨΥ
 Στη μνήμη του Κο-

τρίδη Νάσου, η θεία του 
Ειρήνη Κοτρίδου  προ-
σέφερε  το ποσό των 50 
€ στον ΣΟΦΨΥ Ημαθί-
ας .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ του Συλλόγου Κοι-

νωνικής Παρέμβασης με το 
διακριτικό 

τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» ευχαρι-
στεί θερμά:

1. Τον κ. Αλέξανδρο Νικο-
λαΐδη ως εκπρόσωπο της ε-
ταιρείας “APOLLON”-ΑΛ. ΝΙ-
ΚΟΛΑΪΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., για τη 

δωρεάν παραχώρηση 70 ζευγαριών ειδών υπόδησης, 
εξαιρετικής ποιότητας.

2. Την κ. Φωτοπούλου Τάνια, βιβλιοπωλείο “Φωτό-
δεντρο”, για την προσφορά σχολικών ειδών.

3. Την κ. Ανδριώτου Αναστασία, για τη δωρεά των 
200€ που προσέφερε ως οικονομική ενίσχυση στο 
Σύλλογό μας, στη μνήμη του γιού της Ανδριώτη Κων-
σταντίνου.

Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου 
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

για το Σκοπιανό
Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε 

η 2η Σύνοδος της II Περιόδου του Εθνικού Συμβουλίου 
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, στα κεντρικά γραφεία 
του Κινήματος με θέμα τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. 

Το Εθνικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ομόφωνα την πά-
για θέση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ σχετικά με το 
Σκοπιανό ζήτημα, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 1ο και 
3ο Συνέδριο του Κινήματος, περί μη χρήσης του ονόμα-
τος Μακεδονία και των παραγώγων του. 

Με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο, για το Σκοπιανό
“Να πρωτοστατήσει 

η Εκκλησία και να ενώσει τις 
φωνές διαμαρτυρίας, για τη χρήση 

του όρου Μακεδονία” ζητά 
ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων

Νέο Πληροφοριακό Σύστημα 
«Μητρώο Πολιτών» 

από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ε-

νημερώνει ότι σύμφωνα με 
την Απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (σχετικό 
ΦΕΚ 3/Β/05.01.2018), πρό-
κειται να τεθεί σε λειτουργία 
το Πληροφοριακό Σύστημα 
«Μητρώο Πολιτών», από τη 
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 
σε όλη την επικράτεια.

 Ως εκ τούτου, από την 
Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 
2018, ώρα 15:00 έως και την 
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, 
ώρα 15:00, θα υλοποιηθεί η 
προσαρμογή στο Εθνικής Εμβέλειας Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών», 
οπότε και παύει να πραγματοποιείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημο-
τολόγια των Δήμων της χώρας, καθώς επίσης, δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις Δημοτο-
λογίου από τα Κ.Ε.Π.

 Για λοιπές υπηρεσίες, όπως και για εξαιρετικές περιπτώσεις έκδοσης πιστο-
ποιητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτολογίου 
- Μητρώου Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας και στα τηλέφωνα: 23333-50150 και 
23333-50117.



Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα
Μουσικοπαιδαγωγός - 
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Aπό την εγκυμοσύνη, τα 
βρέφη και τα παιδιά που α-
ντιμετωπίζουν προβλήματα 
επικοινωνίας, μέχρι τους α-
σθενείς με παρηγορητική 
φροντίδα, αλλά και σε αυτούς 
που έχουν γνωρίσει το θά-

νατο, η μουσική έχει μια μοναδικά ισχυρή ικανότητα να μας 
επηρεάσει ως ολοκληρωμένες οντότητες.

Ο Πλάτων υποστήριζε πως η μουσική είναι «βοηθός στην 
εσωτερική επανάσταση της ψυχής, όταν η ψυχή έχει χάσει 
την αρμονία της, βοηθώντας την να την επαναφέρει στην 
τάξη και να συμφωνήσει με τον εαυτό της». Η επιστήμη, α-
πό την άλλη πλευρά, έδωσε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις 
στα νευροεπιστημονικά οφέλη της μουσικής. Σύμφωνα με 
το Peterson Family Foundation , η μουσική βοηθάει στην απελευθέρωση ντοπαμίνης και ενδορφινών, των λεγόμενων «ευτυχών ορμονών», 
καθώς και στην κυκλοφορία του αίματός μας, που βελτιώνουν τη διάθεσή μας και μπορούν να μειώσουν τον πόνο. Μπορεί και μειώνει επίσης 
την παρουσία κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, που μας επιτρέπει να εισέλθουμε σε μια χαλαρή κατάσταση, όπου η αρτηριακή πίεση και οι 
καρδιακοί παλμοί βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους σε ολόκληρο το φάσμα της ζωής με διάφορα θέματα υγείας και ευεξίας, από τη 
γέννηση μέχρι το τέλος. Αυτό επεκτείνεται σε όλους τους ασθενείς στην παρηγορητική φροντίδα, όπου οι μουσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν 
τεχνικές που βασίζονται σε τεκμήρια, για να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την τελική διάγνωση ενός ε-
περχόμενου θανάτου, καθώς και για τις κοινωνικές, συναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες των ασθενών και του περιβάλλοντός τους.

Ο θάνατος είναι συχνά δύσκολο να συζητηθεί. Τα άτομα που «φεύγουν» συχνά δεν θέλουν να επιβαρύνουν τους άλλους και μπορεί να 
υποφέρουν από τη σιωπή ή να βρίσκονται σε άρνηση προκειμένου να αποφύγουν τον πόνο των οικογενειών τους, λέει η ερευνητής της Πανε-
πιστημίου του Τορόντο, Amy Clements-Cortes. Η μουσική, όταν παρέχεται με καθορισμένους στόχους μέσω της μουσικοθεραπείας, μπορεί να 
βοηθήσει τους ασθενείς να εκφράσουν συναισθήματα και τις ανησυχίες τους και χρησιμοποιώντας τα δικά τους λόγια ή αυτά των άλλων, μέσω 
τραγουδιών, είναι σε θέση να μοιραστούν αυτό που αισθάνονται, παραμένοντας συνδεδεμένοι με την ταυτότητά τους και τους γύρω τους. Σε 
ένα κείμενό του η Clements-Cortes περιγράφει τα διπλά οφέλη του τραγουδιού και των φωνητικών επεμβάσεων με τον τερματικά άρρωστο. 
Από κλινικής άποψης, υπάρχουν βελτιώσεις στη χα-
λάρωση, τον έλεγχο της αναπνοής και την άρθρωση, 
ενώ από ψυχολογικής πλευράς, προωθεί την αυτο-
γνωσία και την αποδοχή. Η ατμόσφαιρα και η σύνδε-
ση που μπορεί να αναπτύξει η μουσικοθεραπεία σε 
περιβάλλον φροντίδας δεν ωφελεί μόνο τον ασθενή, 
αλλά και τους στενούς συγγενείς τους. Τα μέλη της 
οικογένειας μπορούν να εμπλακούν στο τραγούδι, 
συμμετέχοντας σε θεραπείες όπου οι ασθενείς μοιρά-
ζονται το γράψιμό τους και τις παραστάσεις αρχικών 
τραγουδιών, ως φόρο τιμής στους αγαπημένους 
τους.

«Μερικές φορές εμπλέκω την οικογένεια να τρα-
γουδήσει μαζί μου. Έτσι αισθάνονται ότι συνεισφέ-
ρουν», λέει η Clements-Cortes. «Δεν επηρεάζει μόνο 
τον ασθενή και την οικογένεια, προσθέτει επίσης στο 
περιβάλλον, καθώς έχει θετική επίδραση ακόμη και 
στο νοσηλευτικό προσωπικό».

Αναλογιστείτε λοιπόν πως κάτι τόσο μικρό και 
εύκολο όπως το τραγούδι, μπορεί να προσφέρει κάτι 
τόσο μεγάλο, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μας. 
Στην αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πρόκλησης.
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Οδυσσέας Ελύτης 
Κοινωφελές ίδρυμα απόρων λέξεων 

Με τα παρακάτω ερωτήματα 
συνάντησα τον πρόεδρο του ιδρύματος των απόρων λέξεων 
τον γαμπρό του Νου μας Οδυσσέα Ελύτη 
και τον ρώτησα.

-Τί τις κάνετε τις λέξεις 
κι‘ έπειτα αυτές πετούν;

-Τί τις ταΐζετε, τι τις λέτε
κι‘ έπειτα βγάζουνε φτερά 
και χάνονται στο Σύμπαν στα καλά του καθουμένου;

-Πώς δηλαδή πιάνετε εσείς την λέξη καρδιά,
που την πηγαίνουν στους γιατρούς,
που την πηγαίνουν  στους ερωτευμένους,
κι‘ αυτή η έρμη αρχίζει τις χάρες της,
όταν της λέτε τ’ ακριβά μυστικά τ’ ουρανού; 

-Τί τις κάνετε τις λέξεις κι‘ ανοίγουν τα φτερά τους;
-Τί τις λέτε,
όταν αυτές,  ιερόδουλες της καθημερινότητας
τρέχουν να δώσουν τα δάκρυά τους στη νύχτα 
κι‘ έπειτα σας κοιτούν για μια στιγμή και λάμπουν;
 
-Τί τις κάνετε τις λέξεις,
πώς τις «προσηλυτίζετε», κι‘ έπειτα 
όλες μαζί εγκαταλείπουν ομόφωνα τις συνοικίες του Πεζού Λόγου;

-Τί τα λέτε τα φωνήεντα, 
κι‘ έπειτα αυτά πρωτοστατούν στον
« ΕΡΑΝΟ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ; » 

Πρέπει να τα πείτε όλα αυτά 
και να τα εξηγήσετε στην ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
που δίνει αυτές τις χαμηλές συντάξεις στις 
υπέργηρες λέξεις
που δεν έχουν που να ακουμπήσουν το 
ξεκούρδιστο νόημά τους.

Πείτε επιτέλους στο κοινοβούλιο,
πως οι λέξεις που είχαν γιαγιά την Ποίηση 
δεν λένε ότι θέλετε εσείς,
μα πως ασκούν το νόμιμο δικαίωμα της ανεξαρτησίας
 τους αυτοβούλως
έχοντας υπεράσπιστές τους 
τα δισεκατομμύρια πάνε έλα των κυμάτων του Αιγαίου.
  
Αντί για τελεία, ένα δάκρυ. 
Τί πλούτος να σ` έχουμε δικό μας!

Γιάννης Ναζλίδης

Η ΨΥΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά ) 
Μόνο Σάββατο και Κυριακή στις  17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ 
ΡΑΠΤΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΑΝΤΟΝΑΚΗ

The Post: Απαγορευμένα Μυστικά
Κάθε μέρα 19.00 και 21.15
Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ
Σενάριο: Λιζ Χάνα, Τζοζ Σίνγκερ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Μέριλ 

Στριπ, Αλισον Μπρι, Σάρα Πόλσον, Κάρι 
Κουν, Ντέιβιντ Κρος, Μπρους Γκρίνγουντ, 
Τρέισι Λετς, Μπομπ Οντενκερκ

Insidious - Παγιδευμένη Ψυχή: 
Το Τελευταίο Κλειδί
Κάθε μέρα : 21.30
Σκηνοθεσία: Adam Robitel
Σενάριο:  ΛΙ ΝΚΡΙΤΣ & ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΑΤΖ

Ηθοποιο ί :   L in  Shaye,  Angus 
Sampson, Whannell, Josh Stewart, Caitlin 
Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce 

Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, 
Ava Kolker and Marcus Henderson

Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα
Κάθε μέρα  19.00
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέικ 

Κάσνταν με τους: Ντουέιν Τζονσον, Κέβιν 
Χαρτ, Τζακ Μπλακ, Κάρεν Γκίλαν

Σκηνοθεσία: Jake Kasdan
Σενάριο: Chris McKenna, Jeff Pinkner, 

Scott Rosenberg, Erik Sommers
Παίζουν: Dwayne Johnson, Kevin Hart, 

Jack Black, Karen Gillan, Missy Pyle

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθεί-
τε για όλο το πρόγραμμα του Κινηματο-
Θέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: http://www.
cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     11/1/18 - 17/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Του ιερέως
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Τον τελευταίο 
καιρό, φίλοι ανα-
γνώστες, πληρο-
φορούμεθα από 
τα Μ.Μ.Ε., ότι υ-
πάρχει πρόβλημα 
στις σχέσεις δικαι-

οσύνης και Κυβέρνησης.
Από αυτό το γεγονός, λαμβάνω α-

φορμή να αναδημοσιεύσω ένα άρθρο 
του επιτίμοιυ Εισαγγελέα Εφετών κ. Αρ-
γύρη Τσίχλα, που δημοσιεύεται στο πε-
ριοδικό: «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
της Εκκλης. Σχολής Κορίνθου» (Αριθμ. 
Φύλλου 42), χωρίς, βεβαίως σχόλια.

Γράφει, λοιπόν, ο κ. Τσίχλας:
«Το πρόβλημα της ορθής απονομής 

της δικαιοσύνης (του αποδίδειν εκάστω 
το προσήκον, κατά τον Ουλπιανό), ανά-
μεσα σ’ όλα τα κοινωνικά προβλήματα, 
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πανάρ-
χαιο, αιώνιο, παγκόσμιο, επίκαιρο για 
την Ελλάδα και φλέγον. Πανάρχαιο, γιατί 
αυτό υπάρχει από τότε που εμφανίστη-
κε στη γη η κοινωνία των ανθρώπων. 
Στα καθ’ ημάς. Οι όρκιοι αεροπαγίται 
δικασταί εκλέχτηκαν μεταξύ των αρίστων 
πολιτών της Αθήνας, για να κρίνουν τον 
οξυμήνιτον φόνον του Ορέστη, και να 
δώσουν την ψήφο τους κατά την προ-
τροπή της Αθηνάς, όπως αυτή περι-
γράφεται στους στίχους 708, 710 της 
Τραγωδίας του Αισχύλου Ευμενίδες και 
ν’ αποφασίσουν το δίκαιο με σεβασμό 
στον όρκο τους (…ορθούσθαι δε χρη, 
και ψήφον αίρειν και διαγνώναι δίκην 
αιδουμένους τον όρκον…).

Αιώνιο, γιατί θα ελκύει την προσοχή 
των κοινωνιών και θα χρειάζεται λύση 
«έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη», 
ή επί το απλούστερον όσο υπάρχουν 
άνθρωποι.

Παγκόσμιο, γιατί εγγίζει όλες τις κοι-
νωνίες και όλους τους λαούς, και όχι 
μόνο την Ελληνική, αφού οι δικαστικές 
πλάνες που αποτελούν κοινωνικό πέν-
θος και βαρύτατη αδικία, συναντώνται 
στην ιστορία πολλών λαών.

Επίκαιρο, γιατί όλους τους φυσιολογι-
κούς ανθρώπους τους ενδιαφέρει η ποι-
ότητα της δικαιοσύνης που απονέμεται.

Και, τέλος, φλέγον, γιατί κατά την ε-
πίλυσή του συγκρούονται το άδικο με 
το δίκαιο, το ψεύδος με την αλήθεια, το 
λογικό με το παράλογο. Και από την 
έκβαση της σύγκρουσης αυτής, επηρε-
άζονται το πεπρωμένο των ανθρώπων 
και των λαών.

Οι δικαστικές αποφάσεις, δια των ο-
ποίων πραγματώνεται η απονομή της 
ποινικής δικαιοσύνης, εξαρτώνται από 
την κρίση των δικαστών, οι οποίοι δεν 
είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν νο-
μικούς κανόνες αποδείξεων, 
πρέπει όμως να αποφασίζουν 
κατά την πεποίθησή τους α-
κολουθώντας τη φωνή της συ-
νείδησής τους και οδηγούμε-
νοι από την απροσωπόληπτη 
κρίση, που προκύπτει από τις 
συζητήσεις και που αφορά την 
αλήθεια των πραγματικών γε-
γονότων, την αξιοπιστία των 
μαρτύρων και την αξία των 
άλλων αποδείξεων.

Ελεύθερη εκτίμηση όμως 
των αποδείξεων δεν σημαίνει 
και αναγνώριση δικαιώματος, 
αυθαιρεσίας του δικαστού, ο 

οποίος οφείλει να ενεργεί μέσα στα όρια 
τα οποία χαράζουν η συνείδηση της ευ-
θύνης του και οι νόμοι.

Όχι σπάνια, αποφάσεις που κατά την 
ανθρώπινη κρίση βασίστηκαν σε απο-
λύτως «αδιάσειστα στοιχεία», αργότερα 
αποδείχτηκαν πεπλανημένες. Κλασικό 
παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση Ντρέ-
ϊφους.

Εγγυήσεις της ορθότητας της κρίσης 
των δικαστών, στο βαθμό της απόλυ-
της βεβαιότητας, ατυχώς δεν υπάρχουν, 
γιατί οι δικαστές δεν είναι αλάθητοι. Και 
η ποινική διαδικασία δεν μπορεί βέβαια 
να παράσχει μαθηματική απόδειξη (του 
τύπου 2+2=4). Μόνο περισσότερους ή 
λιγότερους βαθμούς πιθανότητας μπο-
ρεί να παράσχει για τη διαπίστωση των 
γεγονότων, που αφορούν κάθε φορά τη 
δικαζόμενη υπόθεση. Γι’ αυτό πολλοί δι-
καστές, στην ίδια υπόθεση, αποφαίνονται 
τόσο διαφορετικά (στην έκφανση του α-
πόλυτου αθώος-ένοχος), αν και έχουν 
τα ίδια ακριβώς ερεθίσματα. Και είναι 
αλήθεια ότι οι αποφάσεις που παίρνονται 
με οριακές πλειοψηφίες (με ψήφους 3 
εναντίον 2 ή 4 εναντίον 3) δεν συμβάλ-
λουν στην εμπέδωση του κύρους της δι-
καιοσύνης στις συνειδήσεις των πολιτών 
και είναι οπωσδήποτε μειωμένης αξιο-
πιστίας. Είναι λοιπόν τελικά η απονομή 
της δικαιοσύνης ένα τυχαίο γεγονός, που 
εξαρτάται απόλυτα από τη σύνθεση του 
δικαστηρίου και μερικές άλλες συγκυρίες; 
Ενίοτε, δυστυχώς, ναι.

Κύριος παράγοντας που επηρεάζει 
την κρίση των δικαστών είναι η αντιλη-
πτική ικανότητά τους, η οποία αποτελεί 
μία από τις πιο σύνθετες πνευματικές 
λειτουργίες του ανθρώπου. Αυτή είναι 
πολυδιάστατη και πηγάζει από τις εσωτε-
ρικευμένες διαστάσεις του παρόντος, του 
παρελθόντος και του μέλλοντος του κάθε 
δικαστού, που καθορίζουν την οργάνωση 
και ερμηνεία των δεδομένων της δίκης. 
Είναι ένας διαλογισμός δηλαδή γύρω 
από την κατάλληλη για το αντικείμενό της 
νομική διαγνωστική διαδικασία, στη βάση 
και το πλαίσιο της τυπικής λογικής.

Αφορμή για τις σκέψεις αυτές μου έ-
δωσαν τα δημοσιεύματα του Τύπου για 
την ποινική μεταχείριση εκ μέρους της 
Ελληνικής δικαιοσύνης του πρώην προ-
έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
Ανδρέα Γεωργίου, και οι συναφείς υπαι-
νιγμοί ότι η δίωξή του είναι σκανδαλώδης 
και υποκινούμενη, γι’ αυτό και εγείρει 
στην Κομισιόν και σε ένα τμήμα της ελλη-
νικής κοινής γνώμης συνολικό θέμα εμπι-
στοσύνης στην ελληνική δικαιοσύνη! Εάν 
έτσι έχουν τα πράγματα (δηλαδή η δίωξη 
του Γεωργίου είναι πολιτικά υποκινού-
μενη), τότε ατυχώς δεν πρόκειται περί 
δικαστικής πλάνης, αλλά περί δικαστικού 
εγκλήματος – πράγμα που δεν θέλω να 
το πιστέψω».

«Δικαιοσύνην 
μάθετε, οι ενοικούντες 

επί της γης»

Οι λαοί της  Ευρώπης και ό-
λου του κόσμου, υποδέχθηκαν 
με ιδιαίτερους πανηγυρισμούς 
το Νέο Έτος, παρά τα ζοφερά 

προβλήματα που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν 
και εξακολουθούν να υφίστανται.

Πέραν από τους πανηγυρισμούς όμως, που διήρ-
κεσαν όπως αναμένονταν πολύ λίγο, η Ευρώπη  προι-
κοδότησε  την καινούργια χρονιά με ένα πολύ ισχυρό 
συμβολισμό. 

Με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανα-
κήρυξε το 2018    ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.

Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκει 
την ανάδειξη του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης, στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης για 
την ιστορία και την ταυτότητα της.

Στην πολιτιστική κληρονομιά μεταξύ άλλων περιλαμ-
βάνονται αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, μνημεία αρ-
χιτεκτονικής αξίας και κτίρια, λαϊκές παραδόσεις και τέ-
χνες, διαχρονικές πνευματικές δημιουργίες, βιβλιοθήκες 
και αρχεία, τουριστικά αξιοθέατα, περιοχές ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλους, άυλες αξίες κλπ.

Αυτά όλα συνθέτουν την κοινή συνείδηση ότι η πο-
λιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης βρίσκεται στο επί-
κεντρο της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας των 
ευρωπαίων πολιτών.

Επιπλέον, η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει 
σημαντικό οικονομικό ρόλο. 

Εκατοντάδες χιλιάδες  άτομα απασχολούνται άμεσα 
στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 
και σχεδόν δέκα εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη συνδέονται έμμεσα με την πολιτιστική κλη-
ρονομιά, που κατανέμονται στον τουριστικό και τον 
κατασκευαστικό τομέα, τις βοηθητικές υπηρεσίες, στις 
μεταφορές, στις υπηρεσίες διερμηνείας, τη συντήρηση, 
την ασφάλεια κλπ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέγραψε στον προϋ-
πολογισμό της Ε.Ε. το κατ αρχήν ποσό των οκτώ εκα-
τομμυρίων ευρώ για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, ενώ προβλέπεται η περαιτέρω υποστήρι-

ξή του, με  ένα ευρύ πρόγραμμα επιχορήγησης έργων 
που σχετίζονται με την πολιτιστική ανάπτυξη των περι-
φερειών.

Η αξιοποίηση του  Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς αποτελεί μια εμφανή πρόκληση για την 
Ελλάδα που κατά κοινή διαχρονική αναγνώριση, απο-
τελεί την κοιτίδα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Η ανακήρυξη του 2018 ως Έτους Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς δίνει  την ευκαιρία να αναδειχθεί η ελληνική 
ταυτότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και να διεκδι-
κηθούν πόροι  για τη διατήρηση, την ψηφιοποίηση, τις 
υποδομές, την έρευνα και την ανάδειξη, για να αναφερ-
θούν μόνο ελάχιστοι από τους τομείς που υποστηρίζο-
νται από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους δίνεται η ευκαι-
ρία να γίνουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις,  ώστε να 
σταματήσει η μείωση των δημόσιων προϋπολογισμών 
για τον πολιτισμό, να αναταχθεί η φθίνουσα συμμετο-
χή σε παραδοσιακές πολιτιστικές δραστηριότητες, να 
ισχυροποιηθούν οι πιέσεις για την διαφύλαξη του πε-
ριβάλλοντος, να αναδειχθεί η ανάγκη  προστασίας των 
περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, να αναδειχθούν 
οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς και να ανακοπεί η 
παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Η σημαντική πολιτιστική ποικιλότητα της Ελλάδος 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αποτελεί 
μοναδικό καταλύτη για ανταλλαγές μεταξύ ατόμων κάθε 
ηλικίας και κάθε κοινωνικού και πολιτιστικού υπόβα-
θρου. 

Ειδικότερα σε περιφερικό και  τοπικό επίπεδο, η 
ελληνική πολιτιστική κληρονομιά που σηματοδότησε 
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, εντείνει την κοινωνική συνο-
χή και ένταξη με την αναζωογόνηση παραμελημένων 
περιοχών, τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και 
την προαγωγή κοινής αντίληψης για την ιδιότητα του 
μέλους μιας κοινότητας. 

Στην εποχή της κρίσης και των μνημονίων η συμμε-
τοχή της χώρας στις διοργανώσεις για το Ευρωπαϊκό 
Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί μια ιστορική 
πρόκληση που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη.

Προς τούτο απαιτείται η δυναμική και έγκαιρη ε-
νεργοποίηση κάθε αρχής, φορέα και παράγοντα σε 
κεντρικό, περιφερικό και τοπικό  επίπεδο.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
-ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ-  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ/ΝΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 10-01-2018
Αριθ. Πρωτ.: 250

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αριθ. 

163/09-01-2018 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (ΑΔΑ: Ω-
6ΚΟΟΡ1Υ-4Ψ6), χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 
14 του Ν.998/79, εκτάσεις συνολικού εμβαδού 2.759 τ.μ. 
(1.685 τ.μ. και 1.074 τ.μ.) κτηματικής περιοχής Φυτειάς, 
στη θέση «Τουρκόβρυση», της Τ.Κ. Φυτειάς, Δ.Ε. Βέροι-
ας, Δήμου Βέροιας, ως: 

ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ, κατά την έννοια των διατάξεων της 
παρ. 6 α του άρθ.3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικα-
ταστάθηκε και ισχύει, μη υπαγόμενες στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας με αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της 
μορφής αυτής κατά το παρελθόν.

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δι-
καιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί 
στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπραγμάτου δικαιώματος.

Η παραπάνω πράξη θα είναι αναρτημένη επί ένα (1) 
μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας 
και όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει 
αντιρρήσεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων.

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος
 του Δασαρχείου Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Ενημερωτική 
εκδήλωση για τα Νέα  

Θρησκευτικά 
στο Νέο Σχολείο

 
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων  Α΄Βάθ-
μιας Εκπαίδευσης Βέροιας με την ευλογία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης&Καμπανίας σας 
προσκαλούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν 
την Κυριακή  14 Ιανουαρίου  2018 στις  6.00μμ. στο 
Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας με  θέμα: «Τα Νέα   
Θρησκευτικά   στο   Νέο   Σχολείο»  Ομιλητές θα 
είναι οι: 

Ηρακλής Ρεράκης Καθηγητής  Θεολογικής  Σχο-
λής  ΑΠΘ  Τμήματος  Ποιμαντικής  &  Κοινωνικής  
Θεολογίας  και  Πρόεδρος  της  ΠΕΘ 

Θεόδωρος Κουτσιώρας   Θεολόγος  Μέσης  Εκ-
παίδευσης Λάρισας

Συνδιοργανωτές
Ένωση  Θεολόγων Ν. Ημαθίας,  Ενωμένη Ρω-

μηοσύνη, 
Σύλλογος Πολυτέκνων Βέροιας
Με την στήριξη Μορφωτικών Πολιτιστικών 
& Αθλητικών Συλλόγων του Ν. Ημαθίας

Δωρεά ασθενοφόρων 
οχημάτων 

από τον ΤΑΡ στο ΕΚΑΒ 
Εκδήλωση παράδοσης-παραλαβής ασθενο-

φόρων οχημάτων, δωρεά του ΤΑΡ στο ΕΚΑΒ, 
θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2018, 
και ώρα 10:30 π.μ., στις εγκαταστάσεις του 
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης (Μαβίλη 33, Πουρνάρι 
Πυλαίας). 



Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του «Κτή-
ματος Αλέξανδρος « Αλέκος 
Μαργαρίτης υποδέχθηκε το 

μεσημέρι τους παίκτες της Βέροιας , 

τους προπονητές και 
τους άλλους παράγο-
ντες της αγαπημένης 
του ομάδας.προσφέ-
ροντας ένα πλήρες 
γεύμα και φυσικά 
την τελετή της κοπής 
της βασιλόπιτας που 
ήταν προσφορά ( 
πίτες και γλυκά ) 
του άλλου ένθερμου 
οπαδού της Βέροι-
ας Νίκου Κουτόβα 
και των γιων του 
Πέτρου και Γιώργου. 
Το παρόν έδωσαν 
όλοι οι παίκτες πλην 
του τραυματία Μπλέ-
τσα , ενώ γύρισε 
κοντά στην ομάδα 
και ο διεθνής Μπα-
στιάνος. 

Ο τεχνικός διευθυντής
της Βέροιας Γιώργος Κι-
κερίδης μιλώντας προς
τουςπαίκτες τους είπε οτι
είναι  ευχαριστημένος για
την πορεία της ομάδας
πρότεινεστουςπαίκτεςνα
συνεχίσουν με πάθος και
ναείναισίγουροιμετονοι-
κοκυριό που μπήκε στην
ομάδα θα έρθουν καλύτε-
ρες μέρες και με τηνβοή-
θεια των δημοσιογράφων
με την καλή κριτική που
κάνουν το 2018 θα είνια
έναςχρόνοςπουθαφέρει
την Βέροια σε μία ομαλή
κατάσταση.

Και πρώτα όπως είπα
ομαλή οικονομική κατά-
στασηπουείναι.  τοβασι-
κόκομμάτι.

Θέλω να περάσω ένα
μήνυμαπρος όλους οτι η
Βέροιαδενείναι τουΓιώρ-
γουπρώηνφίλομουούτε

τουΘόδωρουαλλάούτεκαιτουΚώστασημερινού
φίλομου.Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι οτι ηΒέ-
ροιαείναιηΒέροιαδενείναιούτεοΓιώργοςούτεο
ΘόδωραςούτεοΚώστας.Καιεκτόςτουκαλούαγω-

νιστικούπροσώπουηομάδαείναικαισεπολύ
καλόοικονομικόδρόμο.

Θέλωναευχαριστήσωεκτόςαπότουςπαί-
κτεςτουςπροπονητέςπουείναιαυτήτηνεπο-
χήστην ομαδα , και είναι  τέσσερις λαμπροί
χαρακτήρες, ο κ. Χαραλαμπίδης, ο Γιάννης
Μαντζιαρίδης,οΤόληςοΤερζήςκαιοκ.Γρη-
γοράκος και εγώ ξέρωπωςαυτοί οι άνθρω-
ποικρατούντηνομάδασεέναεπίπεδοπολύ
ανταγωνιστικό. Είχαπει στον αρχηγό της ο-
μάδας οτι μέχρι την 10η αγωνιστική είθε λα
13 βαθμούςστα 10παιχνίδια και αυτοί τους
πήρανστιςοκτώαγωνιστικές.

Έναμεγάλοευχαριστώστονκ.ΑλέκοΜαρ-
γαρίτηαλλά καιστον κ.ΝίκοΚουτόβα για τα
αγαθάπουμαςπρόσφερανσήμερα.

Στηνσυνέχεια χαιρετισμόαπευθύνει και ο
πρόεδροςτουσυλλόγουπαλαιμάχωνΒέροιας
ο οποίος τόνισε την συμπαράσταση προσ
τουςπαίκτες και την τεχνική ηγεσία καιπρό-
τεινεστουςπαίκτεςναπροσπαθήσουνγιατίη
Βέροιαείναιμεγάληομαδακαιένασκαλοπάτι
γιατουςπαίκτεςπουθέλουννακάνουνκαριέ-
ρασεμεγάληομάδα.

Ακολούθησεηκοπήτηςπίταςμετοφλουρί
ναπέφτει στο κομμάτι των δημοσιογράφων,
ενώαυτότωνπαικτώνστονΓιώργοΜέξη.

Πάντωςπρέπει να συγχαρούμε τους έν-
θερμουςοπαδούςτηςΒέροιαςκ.κΑλέκοΜαρ-
γαρίτη καιΝίκοΚουτόβαπουστις δύσκολες
στιγμέςπουπερνάει η ομάδα ένα χαμόγελο
μπορείνακάνεικαλόγιατηνσυνέχεια.
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Στις 29 Ιανουαρίου 2018 θα 
πραγματοποιηθεί η καθιερωμέ-
νη κοπή της πρωτοχρονιάτικης 

βασιλόπιτας του Συλλόγου Παλαιμά-
χων Ποδοσφαιριστών ΓΑΣ και ΠΑΕ 
Βέροιας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα 
στη Sala του πολυχώρου Εληάς τη 
Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ. και έχουν 
προσκληθεί να παραβρεθούν όλα 
τα μέλη του Συλλόγου, φίλαθλοι και 

οπαδοί της Βασίλισσας καθώς και 
τέως παράγοντες.

Ήδηστηνεκδήλωσηαυτήεξεδήλωσανενδιαφέ-
ρονεκτόςαπότατακτικάμέλητουΣυλλόγουπου
κατοικούνστηΒέροια και βετεράνοιποδοσφαιρι-
στέςπου κατοικούν εκτόςΒεροίας ειδικά γίνεται
προσπάθειακαιγιαπαλαιμάχουςπουαπείχανγια
διάφορουςλόγουςπαντελώςαπότέτοιεςεκδηλώ-
σεις.

Στην εκδήλωσηαυτή εκτός από κάποιες βρα-
βεύσεις θα υπάρχει και μουσικό πρόγραμμα με
τοπικούςκαλλιτέχνες.

Στη Sala της Εληάς η κοπή της πίτας 
των παλαιμάχων της Βέροιας

Στο«ΚτήμαΑλέξανδρος»ηΠΑΕ
Βέροιαέκοψετηνβασιλόπιτα

15.00ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΟΣ

15.00ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΕΛΕ-

ΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.00ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣΕ-
ΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

15.00ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΙ-

ΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

15.00ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ -ΑΣ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΕΑΣ

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

15.00ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙ-

ΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΕΠΣ Ημαθίας - Α1
ΟιδιαιτητέςτωναγώνωντουΣαββάτου13/1



Χάντμπολ
Παίκτης

του Φιλίππου
ο Νίκος 

Σιαματάς

Παίκτης τουΦιλίππου είναι οΝίκοςΣιαμα-
τάς.Το νέο απόκτημα τουΦιλίππου είναι 24
χρόνων, έχει ύψος 1.98 και αγωνίζεται στην
θέσητουδεξιούίντερ.Οαθλητήςκατάγεταιαπό
τα Γιαννιτσάαπόόπου ξεκίνησε ναπαίζει χά-
ντμπολ,ενώπέρυσιαγωνίστηκεμεταχρώματα
τηςΠυλαίας.ΤοκαλοκαίρισυμφώνησεμετοΣε-
ριφάτοαλλάμετά τηναποχώρηση τηςομάδας
τουΑιγίουμετακινήθηκεστονΠανελλήνιο.
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Στο κέντρο «Φλαμουριές» 
έκοψε τη βασιλόπιτα του το 
ανδρικό τμήμα χαντ μπολ 

του Φιλίππου Βέροιας με την 
παρουσία όλων των παικτών, και 
του νέου αποκτήματος του Νίκου 
Σιαματά. Σε ένα οικογενειακό και 
ευχάριστο κλίμα το τμήμα αυτό 
του συλλόγου απέδειξε για μία 

ακόμη φορά οτι δουλεύει σωστά 
και με προγραμματισμό.

Τοπαρώνέδωσανοικ.κΝούλας,Σουβατζό-
γλου,Μουρτζίλας,ΣαράφηςΠαν.Ξυλογιάννης
Γιώργος οι υπεύθυνοι του τμήματοςΔημήτρης
ΜπαντήςκαιΔημήτρηςΤζιμούρτοςοπροπονη-
τήςΤέοΠαυλίδηςκαιοισυνεργάτεςτου.

Το φλουρί κέρδισε ο μεγάλος άτυχος της
χρονιάς λόγο τουσοβαρού του τραυματισμού
Τάσος Τριανταφυλλίδης παίρνοντας από το
κατάστημαΦιλόσογλουέναπανέμορφορολόι.

ΗΑνδρικήομάδαΧάντμπολ
τουΦιλίππουέκοψε
τηνβασιλόπιτα Στηδράση επιστρέφεισήμεραΣάββατο13 Ιανουα-

ρίουτοπρωτάθληματηςΑ’ΚατηγορίαςτηςΕΚΑΣΚΕΜ,
μετά την διακοπή των εορτών, με την διεξαγωγή της
11ηςαγωνιστικής. ΗπρωτοπόροςκαιαήττητηΜελίκη
θα υποδεχτεί την ουραγό ομάδα τουΆσπρου και οι
παίκτεςτουΑσλανίδημόνοανδενκατέβουνναπαίξουν
θαχάσουντουςδυοβαθμούςτηςνίκης.Εύκολοέργοα-
ναμένεταιναέχεικαιοΖαφειράκηςπουθαφιλοξενήσει
τηναδύναμηομάδατουΑετούΚιλκίςστηΝάουσα.

ΗανεβασμένηΑλεξάνδρειατέλος,πουμετάτοκακό
ξεκίνημα και τηναλλαγήπροπονητή έχειπαρουσιάσει

έναπολύκαλόπρόσωπο,θακοντραριστείμετονΒατα-
νιακόστηνέδρατηςκαιθέλειτηνίκηγιαναπλησιάσει
ακόμηπερισσότεροστηνπρώτητετράδα.

ΗΕΡΧΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(11η):
Σάββατο13/1
Πιερία-Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών
Αλεξάνδρεια-Βατανιακός
ΖαφειράκηςΝ.-Κιλκίς
Μελίκη-Άσπρο
Αριδαία-Εδεσσαϊκός
ΊκαροιΓιαννιτσών-Αιγινιακός

ΕΚΑΣΚΕΜ Α΄
Επιστροφή στο παρκέ για Μελίκη, 

Ζαφειράκη Ν. και Αλεξάνδρεια σήμερα

Έπειτααπόπερίπουένανμή-
να...ανομβρίας λόγω της διακο-
πήςτωνεορτών,οιΑετοίΒέροιας
επιστρέφουν σε αγωνιστικούς
ρυθμούς.

Η ομάδα τουΝτάνηΤυριακί-
δη θα μεταβεί στα Γιαννιτσά ό-
που θα αντιμετωπίσει τον τρίτο
της βαθμολογίαςΦίλιπποΝέας
Πέλλας (ώρα έναρξης 20.00).
Ηπροετοιμασία τωνΑετών δεν
διαφοροποιήθηκε κατάπολύ σε
σχέση με τον προγραμματισμό
τουνεαρούτεχνικού,καθώςτόσο
οιπροπονήσεις(ανκαιμεαρκετά
εμπόδιαλόγωτωναργιών)όσοκαιταφιλικάείχαντον
ρυθμό και τηνποσότηταπουαπαιτούνταν για τέτοιο
μεγάλοχρονικόδιάστημααπραξίας.Αγωνιστικάπρο-
βλήματα δεν υπάρχουν για τηνΗμαθιώτικη ομάδα,
πουθααγωνιστείμεόλατηςτα«όπλα»καιθαεπιδι-
ώξειτην11ηνίκησεισάριθμαματςγιαναολοκληρώ-
σειαήττητητονπρώτογύρο,κατακτώνταςπαράλληλα

καιτονάτυποτίτλοτουπρωταθλητήχειμώνα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

(Σάββατο13/1):
ΜέγαςΑλέξανδροςΛεπτοκαριάς–ΓΑΣΠΠάνθηρες
ΦίλιπποςΝέαςΠέλλας–ΑετοίΒέροιας(20.00)
ΚούπαΚιλκίς–ΆθλοςΑλεξάνδρειας
ΑΣΚολινδρού–Έργοναθλος
ΑΟΚΓουμένισσας–ΑτρόμητοςΝέαςΣάντας
ΑΚΕΠιερίας–ΓΑΣΒαφύρας

ΕΚΑΣΚΕΜ Β΄
Επιστροφήστηνδράσηγιατους

ΑετούςΒέροιας



Σύρματα τεντωμένα στα έγ-
χορδα και βγάζουν ήχους,ανά-
λογα με τα αισθήματα,τη διάθε-
ση κάθε στιγμής του μουσικού 
πιστά ανταποδίνουν, κορμιά 
γυμνά που πάλλονται στο χάδι 
και το χτύπημα το ίδιο..

Να τις τεντώνει να ηχούν,α-
νάλογα στο κούρντισμα ξυπνά-
νε,άλλες φορές χαρούμενες και 
άλλες λυπημένες.

Τα δάχτυλα απάνω τους α-
νάλαφρα περνούν,ίσα να τις πατάνε κι αυτές ζωντάνεια 
δίνουν στη χαρά τη μουσική σκορπώντας..

Καμμιά φορά τις σφίγγει πιο πολύ και με το τράβηγμά 
του σπάνε,αφήνουν έναν ήχο σαν κραυγή παράπονο,-
πονούν,την ώρα που πεθαίνουν..

Άλλο δε μένει μοναχά η αλλαγή,να βγάλει την παλιά 
να βάλει μια καινούργια και πάλι να τεντώσει απ’την 
αρχή.

Χορδές,νεύρα που τέντωσαν πολύ κι άλλο δεν παίρ-
νουν,θαρρεί την άρπα  συγκρατούν χωρίς αυτές  θα 
γίνοταν κομμάτια η ανοιχτή της αγκαλιά,θα διαλυόταν..

Σέρνοντας το δοξάρι πάνω τους θρηνούνε,χτυπάνε 
ίσια την ψυχή,τα δάκρυα αρχίζουν να κυλούν.

Τέτοιες χορδές,αντίλαλοι ηχούν στα σωθικά του,όπως 
κι αν τις γυρνά έχουνε το δικό τους τόνο κάθε μία,οι νό-
τες στο πεντάγραμμο ακολουθούν μετά.

Στ’αυτί του ψιθυρίζουν λόγια χαρούμενα γλυκά ή άγρι-
ες κραυγές γεμίζουν τον αέρα.

Κάποιες φορές χτυπάνε μοναχές τους οι χορδές α-
νάλογα πώς νιώθει,δεν τις ακουμπά  με τα αισθήματα 
μονάχα τρεμουλιάζουν κι ο ήχος τους πρωτάκουστος για 
όποιον είν’εκεί κοντά κι ακούει,τον ξεσηκώνουνε κι ακό-
μα τις αποζητά.

Τα λόγια φωλιασμένα βγαίναν δισταχτικά κι ύστερα 
ακουγόταν η φωνή που κάποτε χρόνια αναζητούσε,μια 
μουσική δικιά της κάθε λέξη..

Τώξαιρε πως δεν είν’αληθινή,τ’άρεσε όμως το παιχνί-
δι με τη χαρά και την ανυπαρξία.

Ακουσμα φυλαγμένο ξεχυνόταν να τον ακουμπά,α-
γκαλιαμένες οι χορδές τον φίλευαν ξανά.

Χορδές που γίνονταν σχοινιά από τη μια στην άλλη 
άκρη του γκρεμού τεντώναν,πώς να τα διαβεί;

Εψαχνε μέσα του να στηριχτεί άλλο δεν είχε να πια-
στεί κι έπρεπε να περάσει δίχως  να κυτά το βάραθρο 
έτσι που έχασκε σαν στόμα ανοιχτό να τον καταβροχθή-
σει.

Σε κάθε κεραυνό ταρακουνιόνταν οι χορδές ,να δούν 
με το δικό τους τρόπο την καταστροφή σιγά σιγά που 
συντελιόταν.

Σα νάθελαν να σβήσουν εντελώς το κάθε τι που είχα-
νε χαρεί ως τώρα στάχτη  να γινούνε όλα,μορφές με δί-
χως σχήματα,κορμιά χωρίς κανένα χρώμα,ούτε λαλιά,να 
μην κινιούνται πουθενά,να μένουν κολημένα στης γής 
την αγκαλιά.  

Χορδές περάσματα από τη μια στην άλλη αγάπη κά-
θεμιά μ’ένα παλμό

δικό της έβγαζε άλλον ήχο,όλες μαζί ταιριάζανε μια 
συναυλία ερωτική να ξεσηκώνει..

Κάθε χορδή σήκωνε ένα κύμα στον αέρα,με τον παλ-
μό στο χέρι κάθε μία σαν πινέλο,έδινε χρώματα τρελά 
έν’αναθύμιασμα κορμιού ώσπου προβάλανε όλα μαζί 
πίνακα να χαράξουν φευγαλέο,σαν ήτανε εκείνο τον 
καιρό..

Αρχίσανε ν’ακούγονται τραγούδια,σκοποί αγαπημένοι 
ζωντάνευαν ξανά στιγμές αλλοτινές,ξεπερασμένες,που 
μείνανε κοντά του τόσα χρόνια.

Απλώνανε παντού,γεμίζαν τον αέρα,χώρος δεν ήταν 
πουθενά για τίποττ’άλλο,κάποιες φιγούρες μοναχά γνω-
στές και άγνωστες κουράγιο να του δίνουν,’σε διαβάζω’ 
τούλεγαν,’σε παρακολουθώ’ ,κι αυτός χαιρόταν,έφτανε 
τόσο δα μονάχα,ένα κομμάτι επαφής,μ’ένα κομμάτι από 
το βιός του.

Σύρματα τεντωμένα στα έγχορδα που βγάζουν ήχους 
,ανάλογα με τα αισθήματα,τη διάθεση κάθε στιγμής του 
μουσικού πιστά ανταποδίνουν,κορμιά γυμνά που πάλλο-
νται στο χάδι και το χτύπημα το ίδιο,οι χορδές...
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Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Χορδές
Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

 « Εκ της διδασκαλίας και εκπαιδεύ-
σεως εξαρτάται η μέλλουσα ασφάλεια 
και κατεύθυνσης της τύχης εκάστου 
έθνους»

.
Παρακολουθώ με ενδιαφέρον και αγω-

νία από τις ειδήσεις και από τον ημερήσιο 
τύπο όπως και όλοι οι Έλληνες που κατοι-

κούν σι αυτό τον τόπο  και που ανήκουν στο Ελληνικό Έθνος  για να 
ενημερωθώ  για τις εξελίξεις που συμβαίνουν με τους γείτονες γύρω 
από τη διεκδίκηση του ονόματος της Μακεδονίας από τους Σκοπια-
νούς. Μια πλαστογράφηση της ιστορίας εποχή που η λεγόμενη πα-
γκοσμιοποίηση των χρηματιστών καραδοκούν. Ένα κρατικό μόρφω-
μα δημιούργησαν δίπλα μας του οποίου οι κάτοικοι αποτελούν ένα 
μωσαϊκό εθνοτήτων και επιμένουν να υφαρπάξουν την ιστορία ενός 
λαού του ελληνικού, που η γλώσσα και ο πολιτισμός του αποτελούν 
παγκόσμιο περιεχόμενο. Το πιο γελοίο και ανιστόρητο είναι το γεγο-
νός ότι προσπαθούν να πείσουν τους λαούς και εμάς τους Έλληνες 
ότι ανήκουν σε εθνότητα που πριν από λίγα χρόνια κατασκεύασαν. 
Κανείς ιστορικός της Ευρώπης δεν φρόντισε να ενημερώσει τους κα-
τοίκους των Σκοπίων ότι οι εθνότητες αποτελούν την έκφραση ενός 
λαού που ζει με την ίδια ιδεολογική βάση αιώνες πριν. Με την ίδια 
γλώσσα, την παράδοση, τη θρησκεία και την  ιστορία τους. Υπάρχει 
κάποια χημική ουσία που τους ενώνει για την οποία προτάσσουν τα 
στήθη τους στους επίδοξους σφετεριστές για να την προστατέψουν. 
Τα έθνη δεν κατασκευάζονται με ψέματα και τις πολιτικές φαντασι-
ώσεις κάποιων ηλιθίων πολιτικών. «Έθνος (κοινωνιολογία), είναι το 
σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται κοινά γνωρίσματα όπως φυλή, 
γλώσσα, θρήσκευμα, κοινή ιστορία - πολιτισμό, γεωγραφική καταγω-
γή και έχουν εθνική συνείδηση» Το έθνος νε κατασκευάζεται με υλικά 
προϊόντα. Επομένως η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και η ιστορία της, τα ποτάμια 
οι θάλασσες οι εκκλησίες και ο πολιτισμός είναι ιδιοκτησία των Ελ-
λήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και δεν προσφέρεται για 
παζάρια και διανομές. 

     Φαίνεται ότι ο πονηρός Κροάτης Τίτο τους συμβούλευσε ότι 
για να αποτελέσουν έθνος χρειάζεται να την κατασκευάσεις μέσα 

από την εκπαίδευση. Όμως ο Τίτο αντιμάχονταν τον Πανσλαβισμό 
και για να κάνει ένα ανάχωμα τους φόρεσε ένα μπερέ και τους βά-
πτισε Μακεδόνες. Τα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν και οι λαοί 
απόκτησαν εθνική συνείδηση και δεν θεμελιώνουν έτσι εθνότητες. 
Απόδειξη το γεγονός ότι μετά το θάνατό του  Τίτου η Γιουγκοσλαβία 
διαιρέθηκε σε επτά κρατίδια. 

   Εμείς απαντάμε :Καμία χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και 
της Ελληνικής ιστορίας  παραχωρούνται ούτε χαρίζονται. Στα εδάφη 
που κατοικούν οι λαοί τα υπεραμύνθηκαν με ποταμούς αιμάτων επί 
αιώνων. Το λυπηρό είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι που πίσω από 
τον λαϊκισμό και τις φρούδες  πολιτικές επιδιώξεις τους είναι έτοιμοι 
να κάνουν το λάθος. Τίποτα δεν διδάχτηκαν από τα δεινά και τις κα-
ταστροφές της χώρας μας.

Με πολλή χαρά και απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό του διάβασα 
τα λόγια του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Μίκη Θεοδωράκη. 
Με την πολιτική οξύνοια που διαθέτει μπαίνει πάντα  μπροστά και 
επισημαίνει σε όλους τον κίνδυνο που διατρέχει σήμερα  η Ελλάδα 
να μοιραστεί την ιστορία της με το μάτσο Αλβανών, Βουλγάρων, 
Σλάβων και δυστυχώς και 200 χιλιάδων Ελλήνων που στο διάβα της 
ιστορίας βρέθηκαν εκτός συνόρων.

  «Με όχημα το όνομα «Μακεδονία» και παραμορφώνοντας τα 
ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας επιδιώκει την επέκταση των 
συνόρων της εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμε-
νης «Μακεδονίας του Αιγαίου» Μίκης Θεοδωράκης

 Αλήθεια σκέφτηκε ποτέ το ελληνικό κράτος μας να ενδιαφερθεί 
να απαιτήσει τη δημιουργία εθνικής μειονότητας στα Σκόπια? Πολλοί  
από τους Έλληνες είναι κάτοικοι για πολλούς αιώνες. Συζητούν την 
παραχώρηση του χαρακτηρισμού ως εθνικής μειονότητας των μου-
σουλμάνων της Θράκης. Σκέπτονται ότι την επομένη θα γεμίσουν 
τον τόπο με τουρκικές σημαίες και θα συνεχίσουν το ποίημα της αυ-
τοδιάθεσης. Στα εθνικά θέματα χρειάζεται πολύ προσοχή.

 Με πολύ σεβασμό περιμένω και από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
μας, να παίξει το δικό της ρόλο όπως τον ξέρει επί αιώνες. Η πορεία 
της είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πατρίδας μας.. Δεν μπορεί 
να αφήσει το ποίμνιό της και τον κλήρο να βρεθούν εκτεθειμένοι 
απέναντι στην ιστορία της δικής της και της πατρίδος μας. Σε όλους 
τους απελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους η εκκλησία από τα χρό-
νια του Βυζαντίου, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και   της Ελληνι-
κής Επανάστασης του 1821 και μετά ήταν ηχηρά παρούσα. Το ίδιο 
οφείλει να κάνει και σήμερα. Είναι εθνική επιταγή.

Την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε 
η τελετή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2018 
του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού με τις νεοσύστατες συγχρηματοδοτούμενες 
Κοινωνικές Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Κέντρο Κοινότητας 
του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

Η κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και ευ-
χάριστο κλίμα από τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας, Παναγιώτη 
Γκυρίνη, παρουσία του Αντιδημάρχου του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 
Ισαάκ Χαλκίδη, της προϊσταμένης του ως άνω τμήματος, 
Ευαγγελίας Ραφαηλίδου, της Υπεύθυνης Πράξης των Δο-
μών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρ-
μακείου, Σοφίας Κωταΐδου, της Υπεύθυνης Πράξης του 
Κέντρου Κοινότητας, Γιαννούλας Μπεσιροπούλου και όλων 
των στελεχών του αυτοτελούς τμήματος και των κοινωνικών 
δομών. Το τυχερό φλουρί το κέρδισε η βιβλιοθηκονόμος της δημο-
τικής βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας, Ελισάβετ Ποράβου.

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κατά την κοπή της πίτας ένιωσε την 
ανάγκη να ευχαριστήσει προσωπικά τα στελέχη και τους υπαλλή-
λους του Αυτοτελούς Τμήματος, διότι όπως δήλωσε  «Εσείς είστε 
που μας βγάζετε ασπροπρόσωπους στους δύσκολους αυτούς και-
ρούς, όπου ο κόσμος υποφέρει και ασφυκτιά οικονομικά. Ακόμη και 
το ένα κιλό ρύζι, το ένα κιλό ζάχαρη, το ένα λίτρο ελαιόλαδου και 
ο,τιδήποτε άλλο παρέχεται μέσα από τις δομές μας πιάνει τόπο, 
ανακουφίζει προσωρινά τους συμπολίτες μας και κλείνει πληγές σε 
αρκετά νοικοκυριά. Παράλληλα, ευχαριστώ θερμά τις κοινωνικές 
λειτουργούς του Δήμου μας που έχουν αναλάβει να ερευνούν δύ-
σκολα κοινωνικά περιστατικά και ανταπεξέρχονται με επιτυχία πα-

ρόλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στο κοινωνικοοικονο-
μικό μας περιβάλλον. Θεωρώ πώς όλοι σας επιτελείτε λειτούργημα 
και μάλιστα πολύ σημαντικό προς τους συνανθρώπους μας …».

 Παράλληλα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ευχαρίστησε και αυτός 
με τη σειρά του το σύνολο του προσωπικού του τονίζοντας ότι είναι 
πολύ ευχαριστημένος από την καθημερινή λειτουργία του και πως 
ακόμη και με την υπάρχουσα υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυνα-
μικό, τα αποτελέσματα στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών 
πολλών συμπολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας κρίνονται ενθαρρυ-
ντικά. Τέλος, δεσμεύτηκε πως στο προσεχές διάστημα θα καταβλη-
θεί προσπάθεια ώστε να ανακαινιστεί κατάλληλα ο διπλανός χώ-
ρος, ώστε να υποδεχθεί ως το τέλος του 2018 το σύνολο της δομής 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου με τον απαιτούμενο αποθηκευτικό 
χώρο ανά κατηγορία ειδών και να αποτελέσει «ένα κοινωνικό κό-
σμημα» στην Αλεξάνδρεια.

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού του έκοψε 

την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
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Φίλοι μου, καλή σας ημέ-
ρα, 

τη στιγμή που οι κάτωθι 
λεξούλες παίρνουν μορφή 
στο πληκτρολόγιο, έχει έλθει 
στο Ελληνικό κοινοβούλιο, το 
νομοσχέδιο - ταφόπλακα για 
τις πολύτεκνες οικογένειες και 
τις τρίτεκνες.

Πρόκειται για την προ-
σφορά της κυβέρνησης σε 
αυτούς που θα δώσουν πολ-

λούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου, διότι εάν ηλίθιε, 
δεν έχεις καταλάβει ακόμη, η πολύτεκνη μάνα μεγαλώνει 
ΑΦΜ, να έλθεις να τα φορολογήσεις, για να τα κονομή-
σεις!

Βέβαια η  απάντηση δόθηκε. 
Δεν απαιτούνται επιδόματα, αλλά καλύτερες υπηρε-

σίες, με λίγα λόγια, το νούμερο ένα, τσίρκο όλων των 
εποχών, υποστηρίζει ότι, από τη στιγμή που βελτιωθεί η 
παροχή υπηρεσιών, ο πατέρας και η μάνα, θα γυρίζουν 
σπίτι χαρούμενοι και θα λένε, ωραία τώρα έχουμε χρόνο 
να κάνουμε και παιδιά!

Λοιπόν «άκουσε» καημένο ανθρωπάκι! 
Είμαι ευτυχισμένος με τα αρκετά παιδιά, δεν θα μάθεις 

ποτέ τι χάνεις, αφού είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, 
απόρροια της δυστυχίας σου, η εκδικητικότητα.

Όμως, μην χαίρεσαι. 
Τα παιδιά τα αποκτήσαμε διότι αγαπάμε, αυτό που 

λέγεται πατρίδα. 
Τι σου λέω τώρα και τι να καταλάβεις.
Που λέτε, φίλοι μου, μία φορά και έναν καιρό, πριν 

από πολλά χρόνια, χτυπήσανε την πόρτα της οικίας μου. 
Μπουκάρανε κάποιοι τύποι, ντυμένοι στα μαύρα και 

γεμάτοι θράσος και αυθάδεια, ήλθαμε να συζητήσουμε, 
είπανε.

Στα πλαίσια της φιλοξενίας, τους πρότεινα καφεδάκι 
και από ένα κομμάτι πίτσα!

Χοντρούλη, διαβάσαμε ότι γουστάρεις τη Μόνικα, για 
αυτό σου προτείνουμε να μας δώσεις τη γυναίκα σου.

Η αλήθεια είναι φίλοι μου, ότι δεν ξαφνιάζομαι εύκολα, 
αλλά εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα να καταλάβω, το 
χρώμα μου, όμως είχε αρχίσει να αλλάζει.

Και μάλιστα, συνεχίσανε, θα θέλαμε να πάρουμε μαζί 
και τα παιδιά σου, διότι με τη μάνα μεγαλώνουνε, θα 
σε παρακαλούσαμε να κατεβάσεις τις εικόνες από τους 
τοίχους, θα κατασχέσουμε το σπίτι του γείτονά σου, θα 
πάρουμε το αυτοκίνητο του φίλου σου, οι παππούδες σου 
δεν πολεμήσανε ποτέ, δεν στα μάθανε καλά, επειδή είσαι 
αφρατούλης και λίγο εξυπνούλης θα μπορούσες να συμ-
μετέχεις σε ένα κίνημα, που να επιδιώκει την ανταλλαγή 
του χρέους της χώρας με τα βουνά σας, τα λαγκάδια σας, 
τον ουρανό σας, τις θάλασσές σας.

Α θέλουμε και την πεθερούλα και να εξαφανίσεις από 
τα ράφια, αυτά τα παλιό βιβλία, που γράφουνε «ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους»!

Επειδή όμως φίλοι μου, ποτέ δεν υπήρξα άνθρωπος 
των άκρων (εδώ γελάνε κάποιοι!), τους παρακάλεσα να 
σταματήσουνε να τρώνε την πίτσα μου, να πίνουν τον 
καφέ της φιλοξενίας, να μη διανοηθούνε να ακουμπήσου-
νε το σάμαλι και φώναξα τον μικρό Μητσάρα, να βρει και 
να βάλει στο τάμπλετ, το τραγούδι με την κρητική και την 
ποντιακή λύρα: «δεν φοβάμαι πράμα».

Πρόκειται, τους είπα για ένα τραγούδι, των Ψαραντώ-
νη, Μιχάλη Κακέπη, Μιχάλη Αλεφαντινού, σε στίχους Σα-
ράντη Αλιβιζάτου.

Ένα τραγούδι που ενώνει την Κρήτη και τον Πόντο 
και που σας πληροφορεί, ότι δεν φοβάμαι, δεν φοβούμαι 
πράμα.

Ένα τραγούδι που λέει ηλίθιοι, ότι έχω και πάντα θα έ-
χω, το δικαίωνα να ελπίζω, να πιστεύω, να αγωνίζομαι και 
να μην σκύβω το κεφάλι, όχι όπως η νεαρά υπουργός της 
μαχόμενης αριστεράς, η οποία καταργεί και τις απεργίες 
(αυτή η τρόικα, μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις!).

Λοιπόν φίλε μου, εάν ακόμη δεν κατάλαβες, θα στο 
πληκτρολογήσω πιο απλά. 

‘Ολοι και όλα, τα παραπάνω, η γυναίκα μου, τα παιδιά 
μου, οι φίλοι τους, οι γείτονές μου, οι συγγενείς μου, οι 
γνωστοί μου, ο αέρας που αναπνέουνε, οι γονείς μου, οι 
παππούδες μου, το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρα-
νού, η πεθερά μου, … είναι δικά μου και δεν στα δίνω. 

Είναι η πατρίδα μου και ως εδώ και μην παρέκει.
Εδώ και πολλά χρόνια λέγονται Μακεδονία και τους 

έχουν αποδεχθεί και οι άλλοι, υποστηρίζουνε κάποιοι.
Και ποιος σας είπε ρε … , ότι η ιστορία γράφεται, με το 

τι λέει και υποστηρίζει ο καθένας.
Η ιστορία φίλοι μου, δεν γράφετε από ιδρύματα και 

χορηγίες.
Γράφετε από ανθρώπους που έχουν ψυχή και φωνά-

ζουνε δεν φοβάμαι, γράφετε με αίμα.
Και το πόσο μεγάλη είναι η ιστορία ενός λαού, μετριέ-

ται από τους τόνους αίματος, που έχει διαθέσει!
Το δένδρο της ιστορίας ηλίθιε, δεν ποτίζεται με νερό, 

αλλά με αίμα!
Βγήκε λέει, κάποιος σύντροφος Τίτο, πριν από χρόνια 

και αποκάλεσε τα Σκόπια, Μακεδονία.
Ε και! 
Βγαίνω και εγώ σήμερα και λέω ότι τα Σκόπια είναι 

τμήμα της Θεσσαλίας, το γράφω και στα βιβλία, το διδά-
σκω και στα σχολειά και μετά από τριάντα χρόνια τα εγ-
γόνια και δισέγγονα θα υποστηρίζουνε ότι το κράτος των 
Σκοπίων, ανήκει στη Θεσσαλία.

Και εσείς αυτό το λέτε ιστορία! 
Ρε άντε τραβάτε παραπέρα!
Πριν όμως τερματίσει και ο σημερινός περίπατος, 

πρέπει να γίνει αναφορά και στον σύγχρονο «Μακεδονο-
μάχο».

Αγαπητέ φίλε και φίλη, αγώνας δεν σημαίνει, μία υπο-
γραφή στο διαδίκτυο, μία κοινοποίηση, ή ένα τραγούδι και 
μία φωτογραφία του … βουκεφάλα!

Για να αγωνιστείς πρέπει πρώτα να παραδεχθείς, ότι 
τον φραπέ που πίνεις δεν τον πληρώνεις εσύ. Σου τον 
έχει κεράσει κάποιος άλλος, ο οποίος πλήρωσε με την 
ζωή του. 

Για αρχή, τουλάχιστον φρόντισε να μάθεις το όνομά 
του. Ίσως να τον λένε και Παύλο!

Όσον αφορά, τα καμάρια της πολιτικής.
Το ζήτημα των Σκοπίων δεν έκλεινε, διότι υπήρχε αντί-

δραση, είτε σου αρέσει είτε όχι φίλε ΣυριζεΑνελίτη.
Τώρα θα κλείσουν όλα τα θέματα, αφού κρατήσατε 

ανοιχτή την πόρτα της υποτέλειας. 
Και επειδή πολύ εύκολα, χρησιμοποιούσατε τον όρο 

γερμανοτσολιάδες, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η λέξη 
προδοσία!

Ά και να μην ξεχάσω, αντέδρασε και η Εκκλησία της 
Ελλάδος. 

Δεν πρέπει να γίνει χρήση της λέξης Μακεδονία είπε, 
αλλά όχι σε συλλαλητήρια, διότι η Εκκλησία πορεύετε με 
αγάπη.

Μάλιστα στην ίδια γραμμή πλεύσης και γνωστός «μα-
κεδονομάχος» επίσκοπος!

Δηλαδή, ο οικογενειάρχης που θα φωνάξει ότι ο Λευ-
κός Πύργος είναι δικός μας και όχι δικός τους, δεν πορεύ-
ετε με αγάπη;

Μου ζητάνε να αλλάξω την ιστορία μου, τους λέω όχι 
και δεν πορεύομαι με αγάπη;

Δηλαδή εάν τηλεφωνήσω στη Μόνικα και της πω ότι ο 
πύργος της Πίζας μου ανήκει και αυτή φωνάξει όχι, σημαί-
νει ότι δεν με αγαπά;

Αυτό που θα πρέπει να σας απασχολήσει αγαπητοί 
ιεράρχες, είναι εάν σας θέλω, εγώ πλέον μαζί μου.

Λοιπόν, και στο συλλαλητήριο θα πάμε και την μπου-
γάτσα μας θα φάμε και τον φραπέ μας θα πιούμε και εσείς 
μπορείτε να πάτε σε τσάι και συμπάθεια για να συζητήσε-
τε, γιατί ο χοντρός δεν καταλαβαίνει την αγαπολογία!!! 

ΥΓ. 
φασίστες και ναζί να φύγετε να πάτε αλλού!

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟ « ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»,
 ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ: 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ, ΔΕ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΠΡΑΜΑ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ε.Α. ΙΧ, 575

1. Ο ουρανός ά-
στρα τάχιον 

αποσβέσει, ή τάχα νυκτός
2. ηέλιος φαιδρήν όψιν απεργάσεται,
3. και γλυκύ νάμα θάλασσα βροτοίς 
αρυτήσιμον έξει,
4. και νέκυς εις ζωών χώρον 
αναδράμεται,
5. ή ποτέ Μαιονίδαο βαθυκλές 
ούνομ’ Ομήρου
6. λήθη γηραλέων αρπάσεται σελίδων.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. Πιο γρήγορα ο ουρανός 
τ’ αστέρια θα τα σβήσει
2. και της νυχτιάς το πρόσωπο 
σε μια στιγμή ο ήλιος
3. με φως θα το γεμίσει, και γλυκό 
νερό θα έχει
4. η θάλασσα για να αντλούν 
οι άνθρωποι να πίνουν
5. κι ένας νεκρός στων ζωντανών 
τον τόπο θα γυρίσει,
6. παρά θ’ αρπάξει κάποτε από 
τις γερασμένες
7. σελίδες το πολύδοξο η λήθη 
του Ομήρου
8. του Μαιονίδη τ’ όνομα το 
βαθυχαραγμένο.
ΝΟΗΜΑ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο Φίλιππος ο Θεσσαλονικιώτης (2ος αι. 

μ.Χ.;) ένας από τους σημαντικότερους ποι-
ητές της αρχαίας Μακεδονίας, που συνέ-
γραψε και ποιητική ανθολογία με τον τίτλο 
«Στέφανος» ακολουθώντας το παράδειγμα 
του ποιητή Μελέαγρου Γαδαρηνού (1ος αι. 
π.Χ.), με το επίγραμμά του Ε.Α. ΙΧ, 575 
εκφράζει την άποψη ότι η φήμη του Ομή-
ρου θα διαρκεί όσο θα υπάρχουν στη γη οι 
συνθήκες που ευνοούν τη συνέχεια της ζω-
ής, δηλαδή μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, 
επειδή ως τότε θα υπάρχουν και βιβλία και 
ανάμεσά τους πρώτα και καλύτερα τα έργα 
του Ομήρου, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΩΤΗΣ
 – Ι. ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΣ ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ

Το επιδεικτικό επίγραμμα Ε.Α. ΙΧ, 575 
του Θεσσαλονικιώτη Φίλιππου, το αφιε-
ρωμένο στον Όμηρο, το οποίο μετέφρασα 
πρόσφατα (Δεκέμβριος 2017), μου θύμισε 
το επίγραμμα του Βεροιώτη, ιατροφιλόσο-
φου Ιωάννη Κωττούνιου το αφιερωμένο στο 
μεγάλο Σταγειρίτη φιλόσοφο Αριστοτέλη, 
το οποίο είχα μεταφράσει το καλοκαίρι του 
1992, πριν δηλαδή από 25 περίπου χρόνια, 
και είχα πρωτοπαρουσιάσει στην εφημερίδα 
ΒΕΡΟΙΑ.

Τώρα έχοντας μπροστά μου και τα δύο 
κείμενα μένω έκπληκτος, επειδή παρόλους 
τους δεκαπέντε αιώνες (2ος αι. – 17ος αι.) 
που τα χωρίζουν και παρόλες τις διαφορές 
στο περιεχόμενό τους βλέπω τα κοινά τους 
στοιχεία, που αποκαλύπτουν τη βαθιά τους 
σχέση και την αδιάσπαστη συνέχεια της 
ελληνικής σκέψης στο ταξίδι των αιώνων με 
όχημα ορατό την επιγραμματική (αλλά όχι 
μόνο αυτή) ποίηση.

Στη συνέχεια παρουσιάζω το προανα-
φερθέν επίγραμμα του Βεροιώτη Ιωάννη 
Κωττούνιου για να μπορείτε να βγάλετε κι ε-
σείς, φίλοι-φίλες αναγνώστριες-αναγνώστες, 
τα δικά σας συμπεράσματα.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ

 ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΝ
1. Θάττον απεπλάγχθη Φαέθων 
εκλείπτιον οίμον
2. άρμασι παρ’ γαίην τετραφάεσσι θέων
3. τείρεά τ΄αστερόεις ολοή 
περιχλαίνεθ’ ομίχλη
4. βηλός και τάξις σύγχυτ’ αν ουρανίη.
5. Θάττον ερισμαράγοιο αλός ρόος 

αία ετύχθη,
6. παντείων ναετών άλσεσι 
πλαζομένων,
7. και πυρί παμφανόωντι 
εμίσγετ’ αν αργαλέη χθων,
8. ή κλέος εκ σελίδων 
λήσετ’ Αριστοτέλους.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. Πιο εύκολο ο Φαέθοντας 
να πλανηθεί, να χάσει
2. το δρόμο στο διάστημα με τα 
πολλά τ’ αστέρια
3. σιμά στη γη καλπάζοντας 
με το τετράφωτ’ άρμα
4. και να τυλίξει καταχνιά το 
άστρινο κατώφλι
5. συφοριασμένη, του ουρανού 
να μπερδευτεί κι η τάξη.
6. Πιο εύκολο το βροντερό της 
θάλασσας το ρέμα
7. να πήξει κι έτσι να γενεί στεριά 
βασανισμένη
8. και μες στα δάση να γυρνούν 
τα πελαγίσια ψάρια
9. κι η μαύρη γη με τη φωτιά τη 
λαμπερή να σμίξουν,
10. παρά ‘πο των βιβλίων του 
τις ξακουστές σελίδες
11. να σβήσει, να λησμονηθεί 
τ’ Αριστοτέλη η δόξα.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ 

ΔΥΟ (1653)
Ως επίλογο στο σημερινό μου σημείωμα 

θα χρησιμοποιήσω τον πρόλογο του σημει-
ώματός μου στη «ΒΕΡΟΙΑ», το 1992 και την 
επανάληψη μιας πρότασης, που είχα κάνει 
και τότε, ευχόμενος να έχει τώρα καλύτερη 
τύχη.

«Το ποιητικό αυτό δημιούργημα του Ι. 
Κωττουνίου είναι καταχωρισμένο στη σελίδα 
147 του σπουδαίου πραγματικά έργου του 
Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή… «Οι Μακεδόνες 
σπουδαστές του Ελληνικού Κολλεγίου Ρώ-
μης και η δράση τους στην Ελλάδα και στην 
Ιταλία (16ος αι. – 1650)».

…Είναι ένα δείγμα από τα περιεχόμε-
να του συγγράμματος του Ι. Κωττουνίου 
«ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ 
ΔΥΟ»…

Επειδή μέχρι τη στιγμή που γράφεται το 
σημείωμα αυτό (καλοκαίρι 1992, αλλά και 
τώρα χειμώνας 2017-2018) τα επιγράμματα 
του Ι. Κωττουνίου είναι απροσπέλαστα στο 
σύνολό τους (γιατί βρίσκονται στην Ιταλία) 
και ο γράφων δεν ξέρει πότε θα ευτυχήσει 
(τώρα πια που γέρασε δεν τρέφει φρούδες 
ελπίδες) να πάρει στα χέρια του το «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΥΟ» 
σύγγραμμα που δημοσίευσε «ο εκ Βεροίας 
σοφός» το 1653… στην Πάδοβα της Ιταλίας, 
κρίνεται χρήσιμο να παρουσιαστεί στους 
συμπατριώτες του Κωττουνίου, αναγνώστες 
της στήλης αυτής, το δείγμα αυτό ως δείγμα 
πρώτης γνωριμίας…».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ Ι. ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ
Ίσως είναι πια καιρός να γίνει μια προ-

σπάθεια, αρχίζοντας τις προετοιμασίες από 
εφέτος, να γιορτασθούν το 2022 (έπειτα από 
τέσσερα χρόνια) τα 450 χρόνια από τη γέν-
νηση στη Βέροια του Ιωάννη Κωττούνιου.

Στο χρονικό διάστημα που θα μεσολα-
βήσει, θα μπορούσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας με τη βοήθεια όλων των Βεροι-
αίων, και προπάντων εκείνων που έχουν 
προσβάσεις στην Ιταλία, να εκδώσει το σύγ-
γραμμα του Ι. Κωττουνίου «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΥΟ».

Ας σημειωθεί ότι τα επιγράμματά του ο 
Ιωάννης Κωττούνιος τα αφιέρωσε, το κα-
θένα χωριστά, σε Έλληνες και φιλέλληνες 
διανοούμενους, και όλο το έργο στο βασιλιά 
της Γαλλίας Λουδοβίκο 14ο, στην προσπά-
θειά του να βοηθήσει τη σκλαβωμένη του 
πατρίδα…

Η έκδοση επομένως του έργου αυτού τώ-
ρα θα ήταν και μια υπόμνηση ότι οι Έλληνες 
δεν ξεχνούν τους αληθινούς τους φίλους…

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 
«Ο ΜΑΙΟΝΙΔΑΣ ΟΜΗΡΟΣ»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό15-01-2018 μέχρι21-01-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑπότηΣχολήΜετεκπαίδευσηςκαιΕπιμόρφω-
σηςΕλληνικήςΑστυνομίαςΒόρειαςΕλλάδος της
ΑστυνομικήςΑκαδημίας, ανακοινώνεται, ότι χθες
Παρασκευή 12-01-2018 στις εγκαταστάσεις της
ΣχολήςστοΠανόραματηςΒέροιας,πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή απονομήςπιστοποιητικώνσπου-
δώνσεσυνολικά14Αστυνομικούς,οιοποίοιπρο-
έρχονταιαπόΥπηρεσίεςτηςΒόρειαςΕλλάδοςκαι
συμμετείχανστοΕκπαιδευτικόΠρόγραμμα, «Εκ-
παιδεύσειςπροσωπικούΕλληνικήςΑστυνομίαςσε
θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών

συνόρων»,στονΕιδικόΣτό-
χο«Σύνορα»,ΕθνικόΣτόχο
«Κεκτημένο τηςΈνωσης»
τουΕθνικούΠρογράμματος
του Ευρωπαϊκού Ταμείου
ΕσωτερικήςΑσφάλειας/Το-
μέας Σύνορα και Θεωρή-
σεις 2014-2020, με τίτλο:
«Εκπαίδευση αστυνομικού
προσωπικούσε θέματα  ε-
κτίμησης κινδύνου-στρατη-
γικήςανάλυσης»,διάρκει-
αςπέντε(05)ημερών.

Οι ανωτέρω αστυνο-
μικοί εκπαιδεύτηκαν κατά
το χρονικό διάστημα από 08-01-2018 έως 12-
01-2018, από ιδιώτη καθηγητή Διδάκτωρ του
BostonUniversity–SchoolofEducation.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος
ήτανηκατάρτισητωνεκπαιδευομένωνσεθέμα-
ταεκτίμησηςκινδύνου–στρατηγικήςανάλυσης,
για την καλύτερηαντιμετώπιση των ζητημάτων
αυτώνκατάτηνεκτέλεσητωνκαθηκόντωντους.

Στις θεματικές ενότητες τουπρογράμματος
εκπαίδευσηςσυμπεριλήφθηκαναντικείμεναπου
αφορούν τηνΜεθοδολογίαανάλυσης κινδύνου,
τοΜοντέλοΑνάλυσηςΚινδύνουκαιταΑποτελέ-
σματα,προϊόντααναφορές, με επιμέρουςαντι-
κείμεναεκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση συγχρηματοδοτείται από το
ΕυρωπαϊκόΤαμείο ΕσωτερικήςΑσφάλειας για
τονΤομέαΣύνορακαιΘεωρήσεις.

Ταπιστοποιητικάσπουδώνστουςαποφοιτή-
σαντες αστυνομικούς απένειμε οΔιοικητής της
ΣχολήςΜετεκπαίδευσης καιΕπιμόρφωσηςΕλ-
ληνικήςΑστυνομίαςΒόρειαςΕλλάδαςΑστυνο-
μικόςΔιευθυντήςΔιονύσιοςΚούγκας, ο οποίος
τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία
καικαλήσταδιοδρομία.

Φαρμακεία
Σάββατο 13-01-2018

08:00-14:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-
65770

08:00-14:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡ-
ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι)
23310-65770

08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

14:30-20:30ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130

19:00-01:00+διαν.ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26 (6οΔημοτικόσχολείο)
23310-29101

Κυριακή 14-01-2018
08:00-14:30ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ623310-22017
14:30-20:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
19:00-01:00+ διαν.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-

ΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

Δευτέρα 15-01-2018
14:30-20:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

14:30-20:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ1823310-23132

19:00-01:00+διαν.ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 18ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

Χθες στην Αστυνομική Ακαδημία Βέροιας

Απονομήπιστοποιητικώνσπουδών
σε14Αστυνομικούς



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο),

μεπατάρι 30 τ.μ., αυ-

τόνομη θέρμανση και

θέση πάρκιγκ. Τηλ.:

6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-

φι 12 στρ. στο δρό-

μο Βέροια-Λαζοχώρι,

σε παραγωγή ρόδια

8 ετών, 960 δένδρα,

με 25 τόνους παρα-

γωγής, περίφραξη,

ν ερό .  Τηλ . :  6984

704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

με ροδάκινα και πο-

μώνα στην άσφαλ-

το 7.500 τ.μ., κοντά

σ τ η ν .Αγ .  Μαρ ί ν α

και Αγ. Γεώργιο.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πάρκιγκ στο κέντρο

της πόλης, περιοχή

Αστικά,  κοντά στο

6ο και 13οΔημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε -

ΤΑΙ κέντρο,Αστικά,

γ καρσον ι έρα  3ου

ορόφου,  δωμάτ ιο ,

σαλοκουζίνα, μπά-

νιο, ανακαινισμένη,

ατομική θέρμανση

πετρελαίου, αιρ κο-

ντίσιον, πλήρως επι-

πλωμένη, ευχάριστη,

φωτ ε ι ν ή .  Ε νο ί κ ι ο

180,00 ευρώ. Μεσι-

τικό γραφείο «ΣΤΟ-

ΧΟΣ». Τηλ.: 23310

68080,6973735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίαςΠαστέρ

8 στη Βέροια, ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα

1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη

και έχει εγκατάστα-

ση  γραμμή Internet,

κεντρική θέρμανση,

T.V., κλιματιστικό, ηλ.

κουζινάκι μεφούρνο,

ψυγείο κ.λπ. Πληρ.

τηλ.: 23310 24939,

6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-

λοκαίνουργιο studio

35 τ.μ. πλήρως επι-

πλωμένο και εξοπλι-

σμένο με τηλεόραση,

κλιματισμό, ηλ. θερ-

μοσίφωνα,Wi-Fi, θέ-

ση πάρκιγκ και πλυ-

ντήριο σε νεόδμητη

οικοδομή,στοκέντρο

της Βέροιας. Πληρο-

φορίεςστοτηλ:6948

457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδο-

τημένο  συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

1513-14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ψη -

τοπωλείο στη Βέ-

ρο ια,  με  σταθερή

πελατεία. Τηλ.: 6942

424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτ ικού γ ια μόνιμη

εργασία και επίσης

αναζητεί άτομο με

γνώσεις σε βιομη-

χανικό σχέδιο.Απο-

στολή βιογραφικών

info@inoxcon.gr. Τηλ

2332024771.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τρο-

φίμων στο Μακρο-

χώρι Ημαθίας. Τηλ.:

2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά το -

μο για delivery έως

40 ετών για μόνιμη

εργασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια.  Τηλ. :

2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ήκοπέλαάνωτων25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροια για εργασία

και ντελίβερι. Τηλ.:

2331071222&6982

271222 (WUp) ή αυ-

τοπροσώπωςστοκα-

τάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε -

κτρολόγος και μηχα-

νικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια.  Ικανοποι-

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία

ή κύριος για φροντί-

δα και περιποίηση

ηλικιωμένου. Τηλ.:

23310 25176& 6998

027956.

ΑΠΟ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ

ΠΟΤΩΝ ζητείται άν-

δραςαπό22 έως40

ετών, δίπλωμα οδή-

γησηςΓ΄κατηγορίας,

γνώστης χειρισμού

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

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

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

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

ας:6976777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα

μεμεταφορικόμέσογια

καφέ ουζερί στο Μα-

κροχώρι απέναντι από

τοπαλιόκρατικόΚΤΕΟ,

για απογευματινές ώ-

ρες από 4.00 μ.μ. έως

01.00 μ.μ. Τηλ.: 6977

755040, 6983 469968

&2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-

ΠΩΛΕ ΙΟ  Γ ΙΑΝΝΗΣ

ζητούνται κοπέλες για

εργασία.  Τηλ.:  6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-

νει τη φύάλη και περι-

ποίηση ηλικιωμένων

σε 24ωρη βάση. Τηλ.:

6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ  κυ-

ρ ία  μονογον ικής  ο ι -

κογένειας, ζητάει ερ-

γασία, για φύλαξη η-

λικιωμένων και καθα-

ρ ισμό σπιτ ιών.  Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ  ζητε ί  εργα-

σία για φύλαξη μωρού

ή καθαρίστρια σε σπί-

τι και γραφεία. Τηλ. ε-

π ι κ ο ι νω ν ί α ς :  2 3 3 1 0

73642.

ΚΥΡ ΙΑ  α ναλαμβά -

νει την φροντίδα ηλικι-

ωμένων & καθαρισμα

σπιτιών, γραφείων και

σ κά λ ε ς .  Τη λ . :  6 9 4 6

479828.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-

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

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,BBQκαιδύοθέ-
σειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα200€.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφάνει-
ας64τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , είναικατασκευασμένητο1972και
ανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρμανσημε
δύοκλιματιστικάΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά τζάμια,
Τιμή:200€.

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

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

Κωδ:115564 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
άνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας90
τ.μ.στον3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωριστή
καιΜπάνιοανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανση
ανεξάρτητη,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
ναμεδιπλάτζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρακαινούργιοκαιδύοαποθήκες ,
μίσθωμα270€.

Κωδ:115685ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.2οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης ,Δια-
μπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,απο-
τελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευπέρυθρες
,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστηΘέαστον
κάμποκαι τακουφώματατουείναιμεδιπλά

τζάμια,-Τιμή:260€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙμικρήμονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας25τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο
,κουζίνακαιμπάνιο.Έχειμίαμικρήαυλήκαι
αποθήκη ,χωρίςκοινόχρηστα,θέρμανσημε
ένακλιματιστικόκαιμεσόμπαπετρελαίου.
Ενοίκιομόνο130€.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ. Ισόγειαμεεξαιρετικάκαλή
πρόσβαση.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Ενοίκιο
140€.

Κωδ:24424-ΩΡΟΛΟΙΑποθήκησυνολι-
κήςεπιφάνειας80τ.μ.σεημιυπόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24286-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.1οςορ.Αποτελείταια-
πό2Χώρους.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιη
πόρτατουθωρακισμένη,Τιμήπολύπροσιτή
μόνο210€.

Κωδ: 24277 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ. Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμε
πετρέλαιο, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
καιπόρταθωρακισμένη,Τιμή:220€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο, καιWCκαιαποθήκη10 τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ: 24526 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάσταΚΤΕΛ εκμισθώνεται ισόγειο κα-
τάστημα κομπλέανακαινισμένοσυνολικής
επιφάνειας31τ.μ.Μίσθωμαπολύλογικόστα

250€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικο-
ντάσταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας70τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοκαιWC .Είναι
κατασκευασμένοτο1975καιείναιφωτεινό ,
ανακαινισμένομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο
220€.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24637-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπί τηςο-
δούΚεντρικήςκατάαποκλειστικότηταΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας100τ.μ. Ισόγειο
μεεπιπλέονπατάρικαιμεγάλουπόγειο.Είναι
κατασκευασμένο το1992καιδιατηρείταισε
καλήκατάσταση.Τιμή:μόνο250€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ:24676 -ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας123τ.μ. ισόγειογιακάθε
χρήση  εκτόςυγειονομικούενδιαφέροντος .
Αποτελείταιαπό4Χώρους,καιWC.Διαθέτει
καιμίααποθήκη80τ.μ.,Τιμή:550€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24355-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκά-

τωαπότοΜπάσκεττηςΕληάς ισόγειοπάρ-
κινγκσυνολικής επιφάνειας18 τ.μ.Ενοίκιο
50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Διατίθεται

προςπώλησηολοκαίνουργια γκαρσονιέρα
68 τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή .
έωςσήμεραακατοίκητη,πρόκειταιγιαακίνητο
ιδιαίτερης κατασκευής του10,με1 υ/δμε
μίαπολύάνετησαλονοκουζίνακαιμεμπά-
νιοωραιότατο,1οςόροφος,πολύφωτεινή,
διαθέτειθερμοπρόσοψη ,ατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης ,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμιακαι
τιμήστις58.000€.

Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής

επιφάνειας90 τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και
μπάνιο .Είναικατασκευασμένο το2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δια-
θέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματατου
είναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστό
πάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση. -Τιμή:
80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14588-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας90τ.μ.σε1οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαι
δυοΙσόγειακαταστήματα33τ.μ.και45τ.μ.Εί-
ναικατασκευασμένητο1967καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΞύλινα,Αποθήκη,Κήπο,Σκαλιά
εισόδου-Τιμήγιαόλαμαζίμόνο85.000€.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά ,
μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95τ.μ. ισόγεια.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Ανοι-
χτωσιά,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:82.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας128 τ.μ.σε
ημιυπόγειομεπρόσβασηκαιγιααυτοκίνητο
.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένητο1996-ηδετιμήτηςεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33
τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1ος
καιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικό του
κουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιμα-

τιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα
,τιμή55.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρα-
κισμένη.Τιμή:55.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗ-
ΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14301 -ΩΡΟΛΟΙπωλείται ισόγειο

κατάστημα επί μεγάλου κεντρικούδρόμου
συνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροενιαίομεδικότoυWCκαιείναικατάλ-
ληλογιακάθεχρήση.Σπάνιαευκαιρίαμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58
τ.μ., ισόγειο,με45 τ.μ.υπόγειοκαι27 τ.μ.
πατάρι ,εξαιρετικό ,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγια έναπολύαξιόλογοακίνητο τοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή ,μόνο
90.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ι-
σόγειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000
τ.μ.,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέ-
ροντος ,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,
ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαι-
ρετικόσημείο ,είναικατάλληλοκαιγιαάλλες
χρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλή
τιμή,πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο90.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:14726 -ΣτονκόμβοςτηςΚουλού-

ραςπωλείταιΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπιφάνει-
ας7300τ.μ.Τιμή:60.000€.

Κωδ.14429 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται
χωραφοοικόπεδο10.000τ.μ., δεύτεροαπό
τονκεντρικόδρόμο(παλαιάΕθνικήοδόπρος
Κοζάνη)κατάλληλογιακάθεχρήση , τιμήα-
πό100.000€, τώρα53.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14645ΜΕΤΑΤΟΣΤΑΥΡΟ,Μεγάλο
προνομιούχοαγροτεμάχιο37στρ,κοντάστου
Μπονάνου ,στοΣΑΑΚΒέροιας  ,σευψηλή
πίεση , τιμή85.000€,Δεκτέςμόνοσοβαρές
προτάσεις .ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ.14299ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο500τ.μ.,

καιμεημιτελέςκτίσμα ,έχειάριστηπροβολή
καικαλόπροσανατολισμό,εκπληκτικόσίγου-
ρακαιαξιόλογογιαεπένδυση,μίαπολύσπά-
νιαευκαιρίασετιμήπραγματικάχαμηλή,μόνο
55.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14352 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας548τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμήχαμηλήμόνο16.000
€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700 τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω ,
τιμή:115.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμή:45.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείται οικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού20.000€μόνο ,
ευκαιρίασπάνια.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.105012ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑ,Γκαρσονιέρα

σεμορφήStudio40τ.μ.,κατασκευήτο81,1
οςόροφος,ανακαινισμένηκαικαλοδιατηρη-
μένη.Είναι  επιπλωμένηκομπλέ,μεδιπλό
κρεβάτι,σαλόνι,μεηλεκτρικέςσυσκευέςκαι
πλυντήριορούχων,μεκλιματιστικό Ιnverter
και με μία ντουλάπα.Υπάρχει δυνατότητα
στάθμευσηςέξω,μεενεργειακήκλάσηΔ΄,και
είναιμισθωμένημετηνημέρατύπουAirbnb.
Έχειμισθωτικήαπόδοση600€τομήνακαι
πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
18.000€.Πλήρηαπόσβεσησελιγότεροαπό
2,5έτη.Κατάλληληγιαεπένδυση.

Κωδ.22943Σπάνιαευκαιρία ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμ/μακοντάστηνΠλ.Ωρολογίουστον1ο
ορ.πολύαξιόλογοκαιάνετομεμεγάλαδωμά-
τια,βλέπειμπροστάσεδρόμο,διαθέτει2υ/δ
σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο.Συνο-
λικά100τ.μ.μεκουφώματαξύλινακαιμονά
τζάμια ,χρήζεισίγουρακάποιαςανακαίνισης
τιμήμόνο35.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-
πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο6.000€.

www.laosnews.gr

ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

του Σαββατοκύριακου

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,
2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

άτομα (γυναίκες ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφα-
λείας για μόνιμηαπασχόληση.Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη
για δουλειά , δίπλωμααυτοκινήτου και συνεργασίαμε την εταιρεία
γιαεξέλιξη .Βιογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας ,
Θεσσαλονίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργασίας και συσκευασίας εσπε-
ριδοειδώνΗΡΑΕΠΕ,δέχεταιαιτήσειςγιαπροσλήψεις
εποχικούπροσωπικούάνωτων18ετώνσταγραφεία
της  εταιρίας καθημερινά εκτόςΣαββάτου καιΚυρια-
κήςαπό τις 9.00π.μ. έως τις 2.00μ.μ.Απαιτούμενα
δικαιολογητικάενδιαφερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικού υγείας εργαζομένων

σεεργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙΣΚΥΛΙΑ
-ΟΕυριπίδης

ενός έτους πε-
ρίπου,10 κιλά-
κια, υγιέστατος,
στειρωμένος και
τσιπαρισμένος.
Βρέθηκε εγκα-
ταλειμμένος μαζί
με το αδερφάκι
του σε άσχημη
κατάσταση και
σώθηκε  χάρη
στ ις  επίμονες

προσπάθειεςφιλόζωης.Τοαδερφάκιτουυιοθετήθηκεκαιο
μικρούληςψάχνειπαρηγοριάστο νέο τουπαντοτινόσπίτι.
Θαδοθείμεπλήρωςενημερωμένοκτηνιατρικόβιβλιάριοκαι
πολύ ευγνωμοσύνη για τηνολοκλήρωση τηςπροσπάθειας
σωτηρίαςτου.

-Η μικρή Ιρ-
μα ,  ολόλευκο
κοκονάκ ι ,  1 ,5
χρονών 7 κ ι -
λά ,  θα  δoθε ί
εμβολιασμένη,
στειρωμένη και
τσ ιπαρισμένη.
Μια πανέξυπνη
παιχνιδιάρασκυ-
λίτσα που λόγω
σοβαρώνοικογε-

νειακώνπροβλημάτωνψάχνειτονέοτηςσπίτιγιαναπρο-
σφέρειατελείωτεςώρεςχαράςκαιαφοσίωσης.

Τηλ.Επικοινωνίας6943671469
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕ-

ΒΕ σε άσπρο χρώμα, με

στρώμα και  υφασματάκια

προστατευτικά, σχεδόν α-

χρησιμοποίητο. Τιμή ευκαιρί-

ας 150,00 ευρώ. Τηλ.: 6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε ξοπλ ισμός

κ α φ ε τ έ ρ ι α ς  ( κ α φ ε τ ι έ ρ α

ASTORIA MONH), πλυντή-

ριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό),

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι
110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟκεντροΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ.250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγαστρο
200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,24000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατά-
σταση και τιμή (4 γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2
βιβλιοθοκήκες, 4 συρταριέρες με ρόδες, 1 καναπές, 2
καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί ή και
μεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

Η εταιρία επεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕ με έδρα το
7,5 χλμ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητάΗλεκτρολόγο-Μηχανικό για
μόνιμηαπασχόληση.Καθήκοντα:Χειρισμός,συντήρησηκαι επι-
σκευήμηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας των
γραμμώνπαραγωγής.ΠροαιρετικάεπιθυμητήηγνώσηΑγγλικής
γλώσσας.Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:irafruit@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

ΚιόσκιστηΒέροια, ιδιοκτήτηςδιωρόφουοικοδομήςμεανεξάρτητη ιδιό-
κτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρηδιαμόρφωσησύμφωνα
με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για τη λειτουργία γυμναστηρίουμε
τηνακόλουθηδιάρθρωσησεχώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκαταστάσε-

ωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπό γνώστη του κλάδου για λειτουργία

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

σχύς6,5Ηρ,Πλάτος εργασίας50
cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν,
μαχαίρια6+6,κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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φραπιέρα (επαγγελμα-

τική-βαρέως τύπου), το-

στιέρα (επαγγελματική

2 εστιών), 2 στρογγυλά

τραπέζια, 7 καρέκλες

(μεκουπαστή)και8ψη-

λά σκαμπό. Πωλούνται

σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:

6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  72  ε τών

ζητεί κυρια από 50 ε-

τών έως 70 για σοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 6989

007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανί-

σιμος με ανώτερη μόρ-

φωση ζητεί γνωριμία

με κοπέλα ευχαρίστου

χαρακτήρα. Τηλ.: 6942

274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρία χωρίς υποχρεώ-

σεις,φτωχειά,γιασοβα-

ρή σχέση. Τηλ.: 23310

26934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ι ος

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

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.μμε2χώρουςκαι
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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημαλέβηταπέλετ,μάρ-
κας TOPLING, ισχύς 30
KW, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένο, σε άριστη κατά-
σταση, μαζί με δοχείο α-
δρανείας[μπάφερ]500litr
για ακόμηπιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6944997269.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδα-
κτικήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστς μεθόδους
διδασκαλίας Γλώσσας
καιΜαθηματικών κα-
θώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και
αγγλικών σε μαθητές
δημοτικούκαιγυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.επικοινωνίας:
6980973819.



PΆντε να τελειώ-
νουμε με το όνομα 
της FYROM. Έχουν 
κι άλλες χώρες σει-
ρά...

PΑν και φοβά-
μαι ότι στο τέλος 
δεν θα μας καλέ-
σουν ούτε στα βα-
πτίσια.

PΠαρότι ήμασταν 
αρκούντως ενεργοί 
κατά τη σύλληψη.

P Εκείνο που 
θέλω να ξέρω είναι 
αν της τελετής ακολουθήσει μπουφές, ώστε 
να μην μαγειρεύω τσάμπα και βερεσέ.

PΓιατί αν περίμενα από την αγάπη...

PΕιδικά τώρα που ξεκίνησε και δίαιτα. Ε-
μείς δηλαδή που έχουμε κορμάρα να στεγνώ-
σουμε;

PΕπανέρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα. Ε-
κείνο το Ψευδομακεδονία το είχα προτείνει και 25 

χρόνια πριν. Καλού κακού το επαναφέρω...

PΗ γιαγιά η Τόμνι μού έλεγε ότι πρέπει να 
έχω καθαρό κούτελο στην κοινωνία. Ως παρά-
δειγμα προς αποφυγή, συμπεραίνω τώρα.

PΈχω και κούτελο, πάμε μια βόλτα;

PΚι από κούτελα, κι από μέτωπα πάμε κα-
λά στη χώρα...

PΓια σιγουριά, πάντως, την επόμενη φορά οι 
Τούρκοι αξιωματικοί να ζητήσουν άσυ-
λο στο Πολυτεχνείο.

PΣε άλλα νέα, α-
πό σήμερα οι γυναί-
κες θα μπορούν να 
παρακολουθήσουν 
αγώνες ποδοσφαί-
ρου στη Σαουδική 
Αραβία. Υποθέτω ότι 
το οφσάιντ θα το μά-
θουν στην επόμενη 
χιλιετηρίδα.

PΜε νέο νόμο θα 

χάνουν το ΑΦΜ τους όσοι φοροδιαφεύγουν. Φο-
ρολογικός παράδεισος σε ατομική συσκευασία.

PΕίμαι ένα ΑΦΜ χαμένο...

PΣυνταγή της ημέρας. Πώς κάνουμε τον 
αρακά. Κάνουμε όλες τις ενέργειες παρασκευ-
ής του χωρίς άγχος επιτυχίας. Και στο τέλος 
παραγγέλνουμε πίτσα.

PΣτο σκίτσο μας: για να μην νομίζετε ότι εμείς 
οι άντρες σταματάμε ποτέ τη γυμναστική.

PΚείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει, 
είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη... 

PΚαι:
Δύο γέροι κάθονταν σε ένα πάρκο και μιλού-

σαν για τα γηρατειά.
–Οι γυναίκες είναι πολύ τυχερές όταν γερνά-

νε...
–Τι εννοείς;
–Να, στην ηλικία μου δεν μπορώ να κάνω σεξ, 

αλλά η γυναίκα μου είναι πιο υγιής από ποτέ.
–Πιο υγιής; Μα πώς;
–Να φανταστείς ότι νεώτερη είχε κάθε βράδυ 

πονοκέφαλο!

Κ.Π.
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ΕΝΚΛΩ: Αθωώθηκε 
ο εκπρόσωπος της εταιρείας

- Για επίσπευση των διαδικασιών πιέζει η Aiglon!
Θετικές εξελίξεις υπάρχουν στο 

μέτωπο των προσπαθειών επα-
ναλειτουργίας τριών εργοστασίων 
της πρώην Ενωμένης Κλωστοϋφα-
ντουργίας, καθώς ο υποψήφιος ε-
πενδυτής φαίνεται να επιμένει στην 
πρότασή του και να πιέζει για την 
επίσπευση όλων των απαιτούμε-
νων διαδικασιών.

Οι νεώτερες εξελίξεις είναι πως 
ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα  του 
υποψήφιου επενδυτή (Aiglon) που 
είχε προ μηνών συλληφθεί, αθω-
ώθηκε από τη δικαιοσύνη. Παράλ-
ληλα, βρέθηκε τελικά νομική φόρ-
μουλα και έτσι με το υ-
πάρχον θεσμικό πλαίσιο 
μπορεί να προχωρήσει 
η όλη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι εκθέσεις α-
ποτιμήσεων των τριών 
εργοστασίων έχουν ήδη 
αποσταλεί από τη Σύνδι-
κο στις δικαστικές αρχές 
και αυτό που απομένει 
τώρα είναι η εκδίκασή 
τους προκειμένου να λη-
φθεί η σχετική έγκρισή 
τους. Μάλιστα, ο υπο-
ψήφιος επενδυτής έχει 
αρχίσει να ασκεί πιέσεις 
προς διάφορες κατευ-
θύνσεις, προκειμένου να 
επισπευσθεί η όλη δια-
δικασία.

Τα επόμενα βήματα 
που απομένουν να γί-
νουν είναι η δικαστική 
έγκριση των αποτιμή-
σεων και η προκήρυξη 
ανοιχτού πλειοδοτικού 
διαγωνισμού. Τότε που 
θα φανεί στην πράξη το 
ενδιαφέρον του επενδυ-
τή.
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