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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΩΜΟΣ
Σαν αρτηρία ο «κόκκινος 
σπάγκος» δένει το νήμα 
της μνήμης και της ζωής
Το νέο του βιβλίο παρουσιάζεται 

την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στη Βέροια

Σήμερα στη Βέροια
9η Επιστημονική
 Ημερίδα με θέμα 

«Θέσεις και αντιθέσεις 
στην Καρδιολογία»

Συμμετοχή φορέων και 
συλλόγων της Ημαθίας 

στο συλλαλητήριο 
για την Μακεδονία το 

μεσημέρι της Κυριακής
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η Βέροια 
υποδέχεται 

την 
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Εργοτέλη

Γενική Συνέλευση καλεί ο Αγροτικός 
Σύλλογος Γεωργών Βέροιας

Δυναμικές 
κινητοποιήσεις 
αποφασίζουν τη 

Δευτέρα οι αγρότες
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Οι γραμμές πρέπει να είναι 
πιο καθαρές

  Η σημερινή θέση διαισθανόμαστε ότι θα έχει περισσότερο 
ψυχαναλυτική διάθεση, αφού όλη την εβδομάδα 
παρατηρώντας τις εξελίξεις στο Σκοπιανό, αναμένουμε 
να δούμε τι θα γίνει στο κυριακάτικο συλλαλητήριο στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι μας έχουν μπερδέψει 
λιγάκι… Έχοντας ζήσει τον παλμό και την συμμετοχή 
στο συλλαλητήριο του 1992, όταν είχαν ξεσηκωθεί και 
οι πέτρες και σε πανηγυρικό κλίμα με κάθε τρόπο 
(και με δωρεάν δρομολόγια) είχαμε μεταφερθεί στη 
Θεσσαλονίκη(οι εικόνες στο σταθμό του ΟΣΕ με τον κόσμο 
να κρέμεται σαν τσαμπιά είναι αξέχαστες) έχουμε την 
εντύπωση ότι δεν έχουν καμία σχέση με την σημερινή 
πραγματικότητα. Τι άλλαξε άραγε; Ο κόσμος εξακολουθεί 
να έχει την βούληση να εκδηλώσει την αντίθεσή του και 
να δηλώσει και διαδηλώσει ότι η Μακεδονία είναι μία 
και ελληνική(δήλωσε και διαδήλωσε ήταν το σύνθημα της 
διαφημιστικής καμπάνιας του συλλαλητηρίου του 1992). 
Ωστόσο βλέπουμε ότι κόμματα, αυτοδιοίκηση, οργανώσεις 
αλλά εν μέρει και η Εκκλησία κρατούν αποστάσεις 
από το κυριακάτικο συλλαλητήριο. Δεν αποθαρρύνουν, 
αλλά δεν πρωτοστατούν όπως συνέβαινε τότε. Οι φόβοι 
που εξέφρασε ο μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
στην επιστολή του προς τον αρχιεπίσκοπο, ότι αν δεν 
πρωτοστατήσει επίσημα η Εκκλησία ελλοχεύει ο κίνδυνος 
να είναι αυτές οι δράσεις ολιγομελείς και αποσπασματικές 
και να αποδυναμωθεί η φωνή διαμαρτυρίας, ας ελπίσουμε 
ότι δεν θα επιβεβαιωθούν. Βλέπουμε να πρωτοστατούν 
σύλλογοι, οργανώσεις και πρόσωπα που δεν έχουν σε 
καμία περίπτωση την εμβέλεια και την επιρροή να 
εμπνεύσουν τους πολίτες στο βαθμό και στο επίπεδο του 
1992. Φοβόμαστε μηπως χαρακτηριστούμε γραφικοί, 
εθνικιστές όταν βλέπουμε τις επίσημες αρχές του τόπου 
να απέχουν. Σε τέτοιες δράσεις όμως δεν χωρούν ημίμετρα 
και μεσοβέζικες στάσεις. Οι γραμμές πρέπει να είναι πιο 
καθαρές. Αφορά ένα ευαίσθητο εθνικό θέμα και η μόνη 
επιλογή είναι να στηρίζουμε όλοι με όλες τις δυνάμεις 
μας τέτοιες δράσεις συντεταγμένα και οργανωμένα. Οι 
ταγοί του τόπου κατάφεραν να μας μπερδέψουν και να 
αναρωτιόμαστε τελικά αν πρέπει να συμμετέχουμε, ενώ 
τέτοια διλήμματα ειδικά για την ιστορία και την ονομασία 
της Μακεδονίας μας δεν έπρεπε ούτε καν να περνούν από 
το μυαλό μας. 
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Γιαταεπείγοντα(!)ελλείψειάλλων…

Κοινωνικήπροσφοράκαιαλληλεγγύη…ΗέλλειψηδημόσιωνW.C.στηνπόληβρίσκειπρακτικέςλύσεις…Σεκατά-
στασηέκτακτηςανάγκηςόλαγίνονται!!!

Γκρέμισε τον τοίχο ο αέρας!
Μεγάλο μέρος

τηςπερίφραξης του
γηπέδου του Λου-
τρού γκρέμισε την
Πέμπτη ο δυνατός
αέρας! Ο τσιμεντέ-
νιοςμαντρότοιχοςύ-
ψουςπάνωαπόδύο
μέτρων έπεσε σαν
χάρτινοςπύργοςσε
μήκος 20 μέτρων,
χωρίςωστόσοναυ-
πάρξουνάλλαπαρα-
τράγουδα, αφού το
γήπεδο ήταν άδειο.
Ευτυχώς...

Έκοψανπίταχθεςοιδικηγόροι

ΤηνπίτατηςνέαςχρονιάςέκοψανχθεςτοβράδυοιδικηγόροιτηςΗμαθίαςσταγραφείατουΣυλλόγουστηΒέροια.
Δικηγόροι,δικαστές,δικαστικοίυπάλληλοισυγκεντρώθηκανστηναίθουσαεκδηλώσεωντουΣυλλόγουευχήθηκαντακα-
λύτεραγιατο2018,έκοψαντηβασιλόπιτα,καιτογλέντησανμεζωντανήμουσικήκαιχορόμέχριαργά.

ΗτυχερήτηςβραδιάςήτανηδικηγόροςΜαρίαΘυμιοπούλου,στηνοποίαέπεσετοφλουρί,τοοποίοαντιστοιχούσεσε
έναλάπτοπ,ωςδώρο.

Καιτουχρόνου!

Προσφορά 
εκπαίδευσης

και ζωής
Για την προσφορά οχημάτων στηνΠυρο-

σβεστική Νάουσας για την εκπαίδευση των
υπαλλήλων της στον απεγκλωβισμόπολιτών
μετά από τροχαία ατυχήματα, βραβεύτηκε ο
ΤάσοςΜπακαλιός (στηφωτογραφίαμε τον δι-
οικητήΝίκοΠαλαμούτη).Ο γνωστός επιχειρη-
ματίαςεδώκαιπολλάχρόνιαπαρέχεισυνεχώς
οχήματαγιατηνεκπαίδευσητωνπυροσβεστών,
συμβάλλονταςταμέγισταστηνεκπαίδευσήτους
στονκρίσιμοτομέατουαπεγκλωβισμούεπιζώ-
ντων.Καιμπράβοτου.

Κάτι ακούστηκε 
ότι μετά την πλαστική 

σακούλα, θα καταργηθούν και 
τα καλαμάκια...

Έγινε χαμός στην Αθήνα...
Νόμιζαν ότι θα καταργηθεί 

το σουβλάκι!
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Ο «Ευστάθιος Χωραφάς» 
συμμετέχει στο συλλαλητήριο 

για την «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
-Κάλεσμα για την Κυριακή 21 Ιανουαρίου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας Ημα-
θιας «Ευστάθιος Χωραφας» συμμετέχει στο 
Συλλαλητήριο για την «ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΜΑΣ» 
την Κυριακή 21/1/2018 στην συμπρωτεύουσα 
Θεσσαλονίκη.

Αναχώρηση λεωφορείων από Πολιτιστικό 
Σύλλογο Πατρίδας Κυριακή 21/1, ώρα 12:00 
το μεσημέρι.

Η μεταφορά είναι ΔΩΡΕΑΝ από τον Σύλ-
λογο.

Απαιτείται εγγραφη για συμμετοχή στο 
Συλλαλητήριο, με ονοματεπώνυμο και τηλέ-
φωνο στους: πρόεδρο του Συλλόγου, Αντώνη 
Καγκελιδη (6973330999), και πρόεδρο της 
Τοπικής Κοινότητας Πατρίδας, Γιάννη Σιδη-
ροπουλο (6933289844) μέχρι και την Τετάρτη 
17/1. Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά εγγραφης!!

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος 

Αντώνης Καγκελίδης

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας 

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας  θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, 
Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την Τρίτη 23-1-2018 στις 3.00 μ.μ., για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων χαμηλής 
ισχύος στον ΓΕΡΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ για το κατάστημά το στην οδό Α.ΤΣΟΥΠΕΛΗ 8 στη Βέροια.

-Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων χαμηλής 
ισχύος στον ΣΙΦΑΛΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ για το κατάστημά του στην οδό ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 14 στη Βέροια.

-Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων χαμηλής 
ισχύος στον ΚΑΡΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην οδό ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ & πάροδο ΙΕΡΑΡΧΩΝ 
στη Βέροια.

-Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων χαμηλής 
ισχύος στον ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για το κατάστημά του (“STRETTO”) στην οδό Εληάς 6 στη Βέροια.

-Επί αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Ντόπιων Μακροχωρίου για παραχώρηση της Πλατείας Δημαρχείου για  
πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Γενική Συνέλευση καλεί ο Αγροτικός 
Σύλλογος Γεωργών Βέροιας

Δυναμικές 
κινητοποιήσεις 
αποφασίζουν τη 

Δευτέρα οι αγρότες 

Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέ-
ροιας τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Μέσης και καλούν  τα μέλη τους και τους αγρότες της περιοχής 
να διεκδικήσουν με αγώνα το δίκιο τους, «για να τελειώνει αυτός ο ε-
μπαιγμός», όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.

«Η Κυβέρνηση εδώ και μήνες μας εγκατέλειψε στο θέμα των βροχο-
πτώσεων και του εμπάργκο.

Αντί να ασχοληθεί με τα σοβαρά μας προβλήματα στην τιμή στην δι-
άθεση στην αποζημίωση και στην στήριξη του ροδακίνου. Το μόνο που 
κάνει είναι να φροντίζει να μας φορτώνει με φορολογικές και ασφαλιστι-
κές εισφορές με νέες επιβαρύνσεις στον ΕΦΚΑ και στον ΕΝΦΙΑ και να 
προγραμματίζει μια σειρά νέους φόρους», αναφέρουν.

Οι αγρότες την ερχόμενη  Δευτέρα, το απόγευμα, στην  Γενική Συνέ-
λευση τους στη Μέση, θα αποφασίσουν από κοινού, δυναμικές κινητο-
ποιήσεις.

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Οικονομική Επιτροπή

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει την 
Τρίτη  23 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ., με 
τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
της 1ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού και Τε-
χνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 
2018.

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
οριστικού αναδόχου του έργου «Ενδοδημο-
τική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
οριστικού αναδόχου του έργου «Συντήρηση 
αγροτικών δρόμων».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για 
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού 
(2017).

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατα-
σκευή των δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειρο-
σφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».

-Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση 
του αριθμ 61 αγροτεμαχίου συνοικισμού Ταγαροχωρίου.

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για 
«Έξοδα κίνησης προέδρων Τ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)».

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για 
«Συμμετοχή του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠ)».

-Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για 
«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».

-Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια κτηνιατρικού 
υλικού».

-Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Συντήρηση σχολικών 
και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας (2017)» & «Συντή-
ρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων των Δ.Ε. Απ.Παύ-
λου, Δοβρά, Βεργίνας και Μακεδονίδος (2017)».

-Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων».

-Διάθεση ή μη πιστώσεων για τη συντήρηση και επι-
σκευή, τα ανταλλακτικά, τα τέλη κυκλοφορίας και τα ασφά-
λιστρα των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 
2018.

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανακατασκευή των δα-
πέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντι-
σφαίρισης ΕΑΚ».

-Διάθεση ή μη πίστωσης για «Έξοδα συμβολαιογρά-
φων και δικαστικών επιμελητών».

-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχειριστή της παγί-
ας προκαταβολής έτους 2017.

-Έγκριση ή μη χορήγησης πάγιας προκαταβολής για το 
έτος 2018 και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως διαχειρι-
στή της.

-Επί αιτήματος Δ.Βόλκα για εξώδικο συμβιβασμό για 
καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέ-
στη το αυτοκίνητό του.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση 
προσφυγής του Χρ.Σιαραπτσή.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση 
προσφυγής της Αν.Ανδρεάδου.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση 
προσφυγής του Ι.Γερουλίδη.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση 
προσφυγής της εταιρίας «ΜΑΡΚΒΕ Α.Ε.».

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση 
προσφυγής της Δ.Ε.Η.  Α.Ε.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Τριμ. Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζή-
τηση προσφυγής του Ν. Λαβδάνη».

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Τριμ. Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζή-
τηση προσφυγής της Ανδρ.Φασίδου.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση 
προσφυγής (με αίτημα δ/κής επίλυσης διαφοράς) της εται-
ρείας «Αντωνούδη Ολυμπία και Σια Ο.Ε.»

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση 
προσφυγής (με αίτημα δ/κής επίλυσης διαφοράς) της Ευ-
αγ.Καρακώστα.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρα-
σταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση 
προσφυγής (με αίτημα δ/κής επίλυσης της διαφοράς) της 
Ελ.Πατρίκη.

-Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.
Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την 
οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκρι-
ση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ. 219/
ΤΜ/2017).

-Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.
Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την 
οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκρι-
ση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ. 231/
ΤΜ/2017).

-Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.
Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την 
οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας (απόφ. 
225/ΤΜ/2017).

-Ανάκληση ή μη της αριθμ.24/2018 απόφασης Ο.Ε. και 
μη παράσταση δικηγόρου στο Ειρηνοδικείου Βέροιας στη 
συζήτηση αγωγής του Χ.Ζιάκα.

-Ορισμός ή μη δικηγόρων για άσκηση ενώπιον του αρ-
μοδίου δικαστηρίου, αγωγών διόρθωσης κτηματολογικών 
στοιχείων ακινήτων περιοχής Κομνηνίου και Τριποτάμου, 
εκ μέρους του Δήμου, ώστε να φαίνονται ως ιδιοκτησία του 
Δήμου Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή 
μη πίστωσης.
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Το Σκοπιανό και η 
προοπτική λύσης του 
απασχολεί καθημερι-
νά την κοινή γνώμη και 
δικαίως. Αμφότερες οι 
εμπλεκόμενες χώρες έ-
χουν δεχθεί να καταλή-
ξουν γρήγορα σε συμ-

φωνία, ώστε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
τον Ιούλιο 2018 να επικυρωθεί η απόφαση 
για την ένταξη των Σκοπίων. 

Σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο, όταν οι 
διαπραγματεύσεις αφορούν κρίσιμες παρα-
μέτρους εθνικού και γενικότερα γεωστρατη-
γικού χαρακτήρα τα μέρη οφείλουν να έχουν 
άριστη εικόνα των αδυναμιών του αντιπάλου 
και να έχουν εκ των προτέρων σχηματοποιή-
σει τις απαντήσεις στη ρητορική της απέναντι 
πλευράς. Και αυτό για να μπορούν αναλό-
γως να ελιχθούν ή να καθυστερούν την εξέ-
λιξη της διαδικασίας και να μην ενοχλούνται 
από τις υψηλές κορώνες και τα μεγάλα λόγια 
του έτερου συνομιλητή, που συνήθως λαμ-
βάνουν χώρα προς ικανοποίηση του εσωτε-
ρικού ακροατηρίου των ψηφοφόρων τους. 

Έχει κατ’ επανάληψη καταγραφεί στα μέ-
σα μαζικής ενημέρωσης ότι η πρόταση που 
βρίσκεται στο κέντρο του τραπεζιού αναφορι-
κά με το όνομα του γειτονικού κράτους είναι 
το «Νέα Μακεδονία» στη σλαβική του εκδοχή 
(Νόβα Μακεντόνιγια), με την επισήμανση της 
ελληνικής πλευράς ότι αυτό θα πρέπει να 
είναι άκλιτο και αμετάφραστο. Η αλήθεια είναι 
ότι το όνομα «Νέα Μακεδονία» δεν ακυρώνει 
τον σφετερισμό της ιστορικής κληρονομιάς 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σημειολογικά ο 
προσδιορισμός «νέα» υποδηλώνει μετεξέλι-
ξη ή αναγέννηση. Υποδηλώνει την ύπαρξη 
και όχι την απουσία δεσμού. Τη Νέα Υόρκη 
την έφτιαξαν μετανάστες ή πρόσφυγες α-
πό την βρετανική Υόρκη, ομοίως στη Νέα 
Σμύρνη εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από 
την Σμύρνη της Μικράς Ασίας. 

Όμως, το σημαντικότερο και πλέον κυ-
ρίαρχο μειονέκτημα του ονόματος «Νόβα 
Μακεντόνιγια» είναι ότι, ακόμη και στη σλα-
βική του εκδοχή, αναφέρεται στην όλη Μα-
κεδονία και όχι σε τμήμα της. Ως εκ τούτου 
επικυρώνει αντί να ακυρώνει το ιδεολόγημα 

του «Μακεδονισμού» και του «διαμελισμέ-
νου μακεδονικού έθνους». Δηλαδή ούτε λίγο 
ούτε πολύ αναδεικνύει την προσπάθεια του 
Μέρους (Σλαβομακεδόνες) να σφετεριστεί το 
Όλον (Μακεδονία). Με απλά λόγιο το όνομα 
«Νέα Μακεδονία» ουσιαστικά θα νομιμοποι-
ήσει όχι μόνο τον σφετερισμό της ιστορικής 
κληρονομιάς αλλά και τις βλέψεις των Σλα-
βομακεδόνων επί της ελληνικής Μακεδονίας. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο φαντασιακός 
αλυτρωτισμός που πηγάζει από αυτό το ι-
δεολόγημα θα συνεχίσει να δηλητηριάζει τις 
διμερείς σχέσεις. 

Συνακόλουθα, το «Νέα Μακεδονία» ευθέ-
ως παραβιάζει και την τιθέμενη εθνική γραμ-
μή για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό 
προσδιορισμό, μια και το πρόθεμα «Νέα» ή 
«Νόβα» είναι χρονικός προσδιορισμός. Πέ-
ραν τούτου το ζητούμενο για ονομασία που 
θα ισχύει έναντι πάντων (erga omnes) δεν 
είναι και τόσο βέβαιο ότι τελικά θα ισχύσει 
ενόψει του γεγονότος ότι τα Σκόπια αρνού-
νται να υιοθετήσουν το νέο όνομα και στο 
εσωτερικό τους. Αυτό άλλωστε θα απαιτούσε 
συνταγματική αναθεώρηση, την οποία οι 
Σκοπιανοί δεν δείχνουν διατεθειμένοι να υλο-
ποιήσουν, παρότι δεν αποτελεί ανυπέρβλητο 
εμπόδιο γι αυτούς, μια και στη γειτονική χώ-
ρα τα τελευταία 25 χρόνια έχουν πραγμα-
τοποιηθεί πάνω από 20 τροποποιήσεις του 
Συντάγματος.    

Όλα τα παραπάνω είναι αδήριτη ανάγκη 
να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να αποτε-
λέσουν βάση διαμόρφωσης της ελληνικής 
πρότασης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος βια-
σύνης από την ελληνική πλευρά. Αυτό θα 
πρέπει να γίνει εγκαίρως αντιληπτό από τους 
Σκοπιανούς, στους οποίους είναι απαραίτητο 
να καταστεί σαφές με κάθε νόμιμο και διπλω-
ματικά εφικτό και δόκιμο τρόπο ότι το όποιο 
μέλλον του κράτους τους μέσα από την έντα-
ξή του στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ περνά από την 
έγκριση της Ελλάδος, την καλή γειτονία μαζί 
της και το σεβασμό των εθνικών κόκκινων 
γραμμών αναφορικά με την ονομασία και την 
χρήση της λέξης «Μακεδονία» ή παράγωγου 
αυτής. 

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

Σκοπιανό : Αναγκαίες, 
αυτονόητες επισημάνσεις

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Οι άνθρωποι συχνά έχουν τη συνήθεια να θεωρούν δεδομένο αυτό που έχουν, είτε 
πρόκειται για τα πρόσωπα που τους περιβάλλουν, είτε για εκείνα που απόκτησαν, είτε 
για τον τρόπο που ζουν την καθημερινότητά τους. Αγωνίζονται να διατηρήσουν την αί-
σθηση της ασφάλειας και αδυνατούν να αναλογιστούν πως θα ήταν τα πράγματα, αν 
δεν ήταν όπως τώρα. Η ναρκισσιστική εκδοχή του εαυτού μας δημιουργεί την απαίτηση 
να μείνουν σταθερά τα κεκτημένα και ενισχύει την τάση να αγωνιζόμαστε στον υπερθε-
τικό για όλο και περισσότερα, χωρίς να μένει χώρος για να εκτιμήσουμε και να απολαύ-
σουμε όλα εκείνα τα σημαντικά πράγματα που υπάρχουν ήδη.    

Οτιδήποτε θεωρείται δεδομένο βαθμιαία απαξιώνεται, επειδή παραβλέπονται οι 
ιδιαίτερες ποιότητές του, που το καθιστούν μοναδικό ως προς τη φύση του, και ανεπα-
νάληπτο για τη συνεισφορά του στην εικόνα της ευρύτερης πραγματικότητας που, υ-
ποκειμενικά, βιώνεις. Κάθε άνθρωπος, κάθε απόκτημα και κάθε αγαθό έχει τη δική του 
ενέργεια και μεταμορφώνει την κάθε μας ημέρα με ξεχωριστό τρόπο, αν καταφέρουμε 
να ψηλαφίσουμε τα αποτυπώματα που αφήνει πάνω στην ψυχή μας. 

Τα δεδομένα μας μπορεί να ανατραπούν ξαφνικά, ακόμη και αν έχουμε την ψευδαί-
σθηση ότι θα μείνουν στέρεα για πάντα. Και τότε συνειδητοποιούμε πόσο λίγο αναγνω-
ρίσαμε τη σπουδαιότητά τους, και πόσο ελάχιστα αξιοποιήσαμε όλα όσα μπορούσαν 
να μας προσφέρουν. Ο εφησυχασμός μας μεταφράζεται σε καταστροφική αμέλεια, η ο-
ποία θολώνει την κρίση μας, και δηλώνει ασέβεια απέναντι σε όλα εκείνα που θεωρού-
με δεδομένα. Η αξία κάποιου πράγματος γίνεται αντιληπτή μέσα από την έλλειψη που 
γεννά η απουσία. Ο ήρωας της ιστορίας το επαληθεύει, αφού κατάφερε να αναγνωρίσει 
πόσο ανεκτίμητο ήταν το άγαλμά του και, τελικά, πλήρωσε το τίμημα για να μπορέσει 
να το δει. Αυτή τη φορά με άλλα μάτια… 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«’Ο, τι θεωρείς 
δεδομένο, 

αργά ή γρήγορα θα το χάσεις…»
Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Κάποτε, ζούσε ένας άνθρωπος ανά-
μεσα στους λόφους, που είχε στην ιδιο-
κτησία του ένα άγαλμα, σμιλεμένο από 
αρχαίο τεχνίτη. Κειτόταν εκεί, στην πόρτα 
του, με το πρόσωπο προς τα κάτω κι 
εκείνον ούτε που τον ένοιαζε γι’ αυτό. 
Μια μέρα, πέρασε απ’ το σπίτι του ένας 
άνθρωπος από την πόλη, ένας άνθρωπος 
της γνώσης, και, βλέποντας το άγαλμα, 
ρώτησε τον ιδιοκτήτη αν θα’ θελε να το 
πουλήσει.

 Ο ιδιοκτήτης γέλασε και είπε: 
«Και ποιος παρακαλώ θα θέλει ν’ αγο-
ράσει αυτή τη μαυρισμένη και βρώμικη 
πέτρα;». Ο άνθρωπος από την πόλη είπε: 
«Εγώ, θα σου δώσω ετούτο το νόμισμα τ’ 
ασημένιο, γι’ αυτή την πέτρα». Κι ο άλλος 
άνθρωπος έμεινε κατάπληκτος και κατεν-
θουσιασμένος.

 Το άγαλμα μεταφέρθηκε στην πό-
λη, στη ράχη ενός ελέφαντα. Και μετά 
από πολλά φεγγάρια, ο άνθρωπος απ’ 
τους λόφους, πήγε στην πόλη και εκεί 
που περπατούσε στους δρόμους, είδε 
πλήθος μπρος σ’ ένα μαγαζί και κάποιον 
που με δυνατή φωνή διαλαλούσε: «Ελάτε 
μέσα και δείτε τα’ ομορφότερο, το θαυμα-
στότερο άγαλμα όλου του κόσμου! Μόνο 
δυο ασημένια νομίσματα για να κοιτάξετε 
αυτό το θαυμάσιο έργο ενός δεξιοτέχνη 
του είδους!».

 Μετά απ’ αυτό, ο άνθρωπος απ’ 
τους λόφους πλήρωσε δυο νομίσματα 
ασημένια και μπήκε μες στο μαγαζί να δει 
το άγαλμα που είχε πουληθεί από τον ίδιο 
για ένα νόμισμα ασημένιο…»

Khalil Gibran
«Το άγαλμα και ο χωρικός 

που δεν το εκτίμησε»

The Post: Απαγορευμένα Μυ-
στικά

Κάθε μέρα 19.00 και 21.15
(Συνεχίζει για 2η εβδομάδα)
Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλ-

μπεργκ
Σενάριο: Λιζ Χάνα, Τζοζ Σίν-

γκερ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, 

Μέριλ Στριπ, Αλισον Μπρι, Σά-
ρα Πόλσον, Κάρι Κουν, Ντέιβιντ 
Κρος, Μπρους Γκρίνγουντ, Τρέι-
σι Λετς, Μπομπ Οντενκερκ

Ο Επιβάτης - The Commuter        (Λίαμ Νίσον)
Κάθε μέρα : 21.15
Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Βέρα Φαρμίγκα, 

Πάτρικ Γουίλσον, Σαμ Νιλ
Σκηνοθεσία: Ζομ-Κολέτ Σερά
Σενάριο: Μπάιρον Γουίλινγκερ, Φιλίπ ντε 

Μπλάσι, Ράιαν Ενγκλε

Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα
Ώρα προβολής:  19.00 
 (Προβολές μόνο Παρασκευή 19/1– Σάββατο 

20/1 – Κυριακή 21/9)
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέικ Κά-

σνταν 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 πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακά-
τω: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     18/1/18 - 24/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Aπό τη Σχολή Μετεκπαί-
δευσης και Επιμόρφωσης Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Βόρειας 
Ελλάδος της Αστυνομικής Α-
καδημίας, ανακοινώνεται, ότι 
την Παρασκευή 19-01-2018 
και ώρα 13:30΄ στις εγκατα-
στάσεις της Σχολής στο Πα-
νόραμα της Βέροιας, πραγμα-
τοποιήθηκε η τελετή απονο-
μής πιστοποιητικών σπουδών 
σε συνολικά 13 Αστυνομι-
κούς, οι οποίοι προέρχονται 
από Υπηρεσίες της Βόρειας 
Ελλάδος και συμμετείχαν στο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 
«Εκπαιδεύσεις προσωπικού 
Ελληνικής Αστυνομίας σε θέ-
ματα ολοκληρωμένης διαχεί-
ρισης εξωτερικών συνόρων», 
στον Ειδικό Στόχο «Σύνορα», 
Εθνικό Στόχο «Κεκτημένο της 
Ένωσης» του Εθνικού Προ-
γράμματος του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφά-
λειας/Τομέας Σύνορα και Θε-
ωρήσεις 2014-2020, με τίτλο: 
«Λήψη συνέντευξης από πα-
ράνομους μετανάστες – Αφε-
νημέρωση (Debriefing)», δι-
άρκειας πέντε  ημερών.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί 
εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονι-
κό διάστημα από 15-01-2018 
έως 19-01-2018, από Εμπει-
ρογνώμονες Αξιωματικούς 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η 
κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη λήψη συνέντευ-
ξης από παράνομους μετανάστες – αφενημέρωση 
(debriefing) αλλά και για τη γενικότερη ενημέρωση 
τους, σε θέματα που σχετίζονται με αυτή, για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων.

Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος εκ-
παίδευσης συμπεριλήφθηκαν αντικείμενα που α-
φορούν την αναγνώριση του φαινομένου της ριζο-
σπαστικοποίησης από τους επαγγελματίες πρώτης 
γραμμής στα σύνορα, η ανάπτυξη θεμάτων παρά-
νομης προώθησης μεταναστών ως αποτέλεσμα 
της δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων, η αφενη-
μέρωση, οι μεταναστευτικές ροές – συναλλαγές και 
πρακτική άσκηση με επιμέρους αντικείμενα διδα-
σκαλίας.

Η εκπαίδευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα 
Σύνορα και Θεωρήσεις.

Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτή-
σαντες αστυνομικούς απένειμε ο Διοικητής της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλη-
νικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός 
Διευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ, ο οποίος τους 
ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία και καλή 
σταδιοδρομία.

15 Ιανουαρίου 2017
Στον Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

τελέσαμε επιμνημόσυνη δέηση, υπέρ ανα-
παύσεως των ψυχών των αποβιωσάντων 
μελών μας. Ακολούθησε δεξίωση στην αί-
θουσα του Συνδέσμου.

29 Ιανουαρίου 2017
Στο κέντρο «Σείριος» πραγματοποιή-

σαμε την ετήσια χοροσυνεστίαση και την 
κοπή βασιλόπιτας.

 5 Φεβρουαρίου 2017
Πραγματοποιήσαμε την ετήσια Γεν. Συ-

νέλευση  του Συνδέσμου και συμπληρωμα-
τική  εκλογή αντιπροσώπων για το 70ό  ε-
κλογοαπολογιστικό  Συνέδριο της Π.Ο.Π.Σ.

16 Φεβρουαρίου 2017
Πολλά μέλη του Συνδέσμου μας αποφα-

σίσαμε να γιορτάσουμε μαζί την ημέρα της 
Τσικνοπέμπτης.

7 και 8 Μαρτίου 2017
Τρεις (3) αντιπρόσωποι του Συνδέ-

σμου μας συμμετείχαν στις εργασίες του 
70ού εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της 
Π.Ο.Π.Σ.

17 Μαρτίου 2017
Εξήντα (60) μέλη του Συνδέσμου πα-

ρακολουθήσαμε την ακολουθία των Χαι-
ρετισμών της Θεοτόκου στην Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ 
ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ Αριδαίας. Ακολούθησε συνε-
στίαση στο Λουτράκι Αριδαίας.

7 Απριλίου 2017
Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές 

οργανώσεις Ι.Κ.Α.- Δημοσίου- Ο.Α.Ε.Ε. 
Νομού Ημαθίας πραγματοποιήσαμε στο 
πάρκο της «ΕΛΙΑΣ» συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας και αναδείξαμε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε οι συνταξιούχοι.

31  Μαΐου 2017
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου συνα-

ντηθήκαμε στο Εργατικό Κέντρο Βέροιας 
με άλλα Δ.Σ. των συνεργαζόμενων συνταξι-
ουχικών  οργανώσεων και προετοιμάσαμε 
την συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης.

 12  έως 17 Μαΐου 2017
Ο Σύνδεσμός μας πραγματοποίησε 6/

ήμερη εκδρομή: ΖΑΓΚΡΕΠ-ΠΡΑΓΑ- ΒΟΥ-
ΔΑΠΕΣΤΗ.

 7 Ιουνίου 2017
Με την ευκαιρία λήξης των μαθημάτων 

διδασκαλίας παραδοσιακών χορών και εν 
όψει των καλοκαιρινών διακοπών διοργα-
νώσαμε γεύμα αποχαιρετισμού.

 13 Ιουνίου 2017
Πολλά μέλη του Συνδέσμου μας συμ-

μετείχαμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

στη Θεσσαλονίκη των συνεργαζόμενων 
συνταξιουχικών οργανώσεων των Νομών 
Θεσσαλίας - Ηπείρου- Μακεδονίας – Θρά-
κης.

11 Αυγούστου 2017
Αρκετά μέλη του Συνδέσμου μας παρα-

κολούθησαν στο Αρχαίο Θέατρο Δίου Πιερί-
ας, με εισιτήρια που διέθεσε η Π.Ο.Π.Σ., το 
έργο «Επτά επί Θήβας» του Κ.Θ.Β.Ε.

1η Οκτωβρίου 2017
Ημέρα αφιερωμένη στην Τρίτη ηλικία. 

Πραγματοποιήσαμε αρτοκλασία στην Ι-
.Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 
(Μουτσιάλη). Επισκεφτήκαμε και ξεναγη-
θήκαμε στο Μουσείο της Βεργίνας και α-
κολούθησε γεύμα στην Παραλία της Κατε-
ρίνης.

10 Οκτωβρίου 2017
Πολλά μέλη του Συνδέσμου μας συμμε-

τείχαμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 
Θεσσαλονίκης των συνταξιουχικών οργα-
νώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.

22 και 23 Οκτωβρίου 2017
Πενήντα (50) μέλη του Συνδέσμου μας 

πραγματοποιήσαμε 2/ήμερη εκδρομή: Κα-
βάλα - Δράμα - Σέρρες. Εκτός από τον 
ψυχαγοπαιδαγωγικό  χαρακτήρα της εκ-
δρομής, μας δόθηκε η ευκαιρία να συνα-
ντηθούμε με τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλό-
γων των Νομών αυτών, όπου ανταλλάξαμε 
απόψεις και συσφίξαμε τις σχέσεις μας.

14 Δεκεμβρίου 2017
Με την ευκαιρία λήξης των μαθημάτων 

διδασκαλίας παραδοσιακών χορών για τις 
γιορτές των Χριστουγέννων, δόθηκε γεύμα 
αγάπης στο κέντρο «Ψαροπούλα».

Εκτός αυτών των τακτικών εκδηλώσεων 
ο Σύνδεσμός μας είχε και άλλες πολλές 
εκδηλώσεις. Αναφερόμαστε ενδεικτικά στις 
πιο σημαντικές.

Όλη τη διάρκεια του έτους εκτός των 
καλοκαιρινών διακοπών λειτούργησε τμήμα 
διδασκαλίας παραδοσιακών χορών.

Στείλαμε περισσότερες από τετρακόσιες 
(400) αιτήσεις μελών μας στο Γ.Λ.Κ. για 
επιστροφή των παρανόμως παρακρατη-
θέντων ποσών για την υγειονομική περί-
θαλψη.

Με την ευκαιρία των εορτών  των Χρι-
στουγέννων οργανώσαμε και πάλι κοινω-
νικό παντοπωλείο και μοιράσαμε σε  είκοσι 
επτά (27) οικογένειες δέματα με αξιόλογες 
ποσότητες ειδών μακράς διάρκειας, αλλά 
και άμεσης κατανάλωσης.

Το Γραφείο λειτουργούσε σε καθημε-
ρινή βάση: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ  από  10:30π.μ.  
έως  12:30μ.μ. Την ΤΡΙ-
ΤΗ  από  07:00μ.μ. έως 
09:00μ.μ.

Η καθημερινή λειτουργία 
του Γραφείου  μας έδωσε 
την ευκαιρία σε πάρα πολ-
λά μέλη μας να λύσουν τα 
διάφορα προβλήματα  που 
αντιμετώπισαν.

Πιστεύουμε ότι οι δρα-
στηριότητες αυτές δημιούρ-
γησαν μεταξύ των μελών 
μας ανθρώπινες φιλικές 
και κοινωνικές σχέσεις και 
παρακίνησαν πολλούς συ-
νταξιούχους να εγγραφούν 
μέλη του Συνδέσμου μας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Ο Γεν. Γραμματέας
ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν.  ΗΜΑΘΙΑΣ

Aπολογισμός 
δραστηριοτήτων του 2017

Εκπαιδευτικές δράσεις 
στην Αστυνομική 
Ακαδημία Βέροιας

Κάλεσμα αγροτών 
σε σύσκεψη από τον 

«Μαρίνο Αντύπα»
Σύσκεψη με θέμα την καλύτερη οργάνωση του αγώνα 

κατά των κυβερνητικών μέτρων σε βάρος των αγροτών 
πραγματοποιεί τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στο «Χρήστος 
Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς) ο Αγροτικός Σύλλογος 
«Μαρίνος Αντύπας».

«Το 2018 μας βρήκε απλήρωτους, παράλληλα αυ-
ξάνονται κι άλλο οι ασφαλιστικές εισφορές 2%, ενώ στα 
αντιαγροτικά σχέδια περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο 
αύξησης του ΕΝΦΙΑ στα χωράφια κατά 200 εκατ. ευρώ, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο κάθε αγρότης θα πληρώνει 
12 ευρώ το στρέμμα» αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό 
κάλεσμα του συλλόγου προς τους αγρότες.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Συμμετοχή στο συλλαλητήριο για 
την Μακεδονία

Από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας, α-
νακοινώνεται ότι ο σύλλογος θα συμμετάσχει με 
λεωφορείο, από τη Νάουσα, την Κυριακή 21 Ιανου-
αρίου 2018 στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία 
μας! Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική... όλοι 
μαζί στο συλλαλητήριο!Δηλώσεις συμμετοχής έως 
την Παρασκευή 19/1 στα τηλέφωνα 6972020962 & 
2332022577. Αναχώρηση λεωφορείου στις 11:00 
π.μ. από το κτίριο του Συλλόγου.Για τον παραπάνω 
λόγο η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση μετα-
φέρεται το Σάββατο 20  Ιανουαρίου 2018  και ώρα 
6:00 μ.μ.



O Σεβασμιώτα-
τος :

Την Κυριακή 21 
Ιανουαρ ίου  στ ις 
7:00μ.μ. στο Πνευ-
ματικό Κέντρο της 
Μητροπόλεως Βε-
ροίας (Βενιζέλου 
29, 1ος όροφος) θα 
ομιλήσει στους «Α-
καδημαικούς Διαλό-
γους» με θέμα « Το 
πρώτο ζητούμενο 
στη ζωή του ανθρώ-
που».

Την Τρίτη 23 Ια-
νουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου στο Νεο-
χώρι Ημαθίας, επί 
τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του εν 
Ολύμπω.

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό 
και στην παράκληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέ-
ροια.

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη Ημαθί-
ας, επί τη εορτή της Οσίας Ξένης.

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίας Μαρίνης του ομωνυμου δη-
μοτικού διαμερίσματος Βεροίας, επί 

τη εορτή του 
Αγίου Γρηγο-
ρίου του Θεο-
λόγου.

Την Παρα-
σκευή 26 Ια-

νουαρίου στις 10:30 θα παραστεί και 
θα ομιλήσει στην Σύναξη Ιερέων στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πα-
λατίτσια Ημαθίας, επί τη εορτή της 
Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει και θα τελέσει 
xειροτονία Διακόνου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Μηνά Ναούσης.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 
11:00π.μ. θα παραστεί στην εκδήλω-
ση του Σωματείου «Παναγία Σουμε-
λά» προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών 
στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτι-
σμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” στην Νάουσα.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 
6:00μ.μ. στον Χώρο Τεχνών Βεροίας 
θα παραστεί στην Εκδήλωση της Ιε-
ράς Μητροπόλεως μας με θέμα «Μά-
να Μακεδονία μου».

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου20-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

KΗΔΕΙΑ

Kηδεύεται  σή -
μερα Σάββατο 20 
Ιανουαρίου 2018 
στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου Μικρής 
Σάντας Ημαθίας η 
Ελένη Γραμματικο-
πούλου σε ηλικία 
98 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
 ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας 
τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. 

Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για 
οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK. 1. Αδελ-
φάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ια-

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤ.
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά
Τα εγγόνια, Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής στην Πατρίδα 
Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
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, Ο εγγονός

Τα αδέλφια, Τα ανήψια 
Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως του Σωτήρος Πα-
πάγου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΣΟΦΟΚΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ 

(Ο ΣΟΦΟΣ)
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 και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ια-

νουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΚΑΤΟ
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
Τα αδέλφια - Τα ανήψια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα γίνει στον πολυχώρο «Ελιά»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου 
Τριποτάμου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, κόρης, α-
δελφής και νύφης

ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
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,
Η μητέρα, η αδελφή, η πεθερά
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ακαδημαϊκοί διάλογοι
Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο 

Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Δια-
λόγους» θα είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
. Παντελεήμων, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Το 
πρώτο ζητούμενο στη ζωή του ανθρώπου». H είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη



Του ιερέως
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Με αυτό τον όρο, φίλοι ανα-
γνώστες, χαρακτηρίσθηκε, με αρ-

κετή δόση περιφρόνησης, η προσήλωση σε αρχές που 
θεωρήθηκαν εμπόδιο στην πρόοδο και την απελευθέ-
ρωση του ανθρώπου, θρησκευτικές αντιλήψεις, ηθικές 
διδασκαλίες, κοινωνικές αξίες, ολόκληρη η δεοντολογία 
που ρυθμίζει τη ζωή μας.

Το «πρέπει» και «δεν πρέπει», το «επιτρέπεται» και 
«δεν επιτρέπεται», οι έννοιες του καλού και του κακού, 
όλα αυτά που συνιστούσαν καταφατικά ή αποφατικά μία 
κλίμακα αξιών, έπαιρναν με τον όρο «συντήρηση» την 
ετικέτα του κατεδαφιστέου. Όποιος τολμούσε να τα υπε-
ρασπισθεί, ήταν αρτηριοσκληρωτικός, καθυστερημένος. 
Όποιος τα πολεμούσε, ήταν εξ ορισμού προοδευτικός, 
κοινωνικός επαναστάτης, ελευθερωτής του ανθρώπου 
από ένα επαχθή ζυγό που τον καταπίεζε, τον βασάνιζε, 
του στερούσε τη χαρά της ζωής. Αυτά ήταν η ρίζα όλων 
των κακών. Αυτά έκαναν τη ζωή μας κόλαση. Και η κα-
τάργησή τους θα την μετέτρεπε σε παράδεισο.

Φιλόσοφοι, μυθιστοριογράφοι, θεατρικοί συγγραφείς, 
έκαναν, στ’ αλήθεια, καλή δουλειά. Γκρέμισαν πολλά. 
Όσο μπόρεσαν περισσότερα. Και στη θρησκεία και στην 
ηθική και στις καθιερωμένες κοινωνικές αξίες. Γκρέμισαν 
πολλά «ταμπού» (άλλος όρος αυτός που χρησιμοποίησε 

η «κοινωνική επανάσταση» για την κατεδάφιση που είχε 
βάλει στόχο της).

Και λοιπόν; Τί έγινε; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Γιατί, 
ας μην το ξεχνάμε, «εκ του καρπού γινώσκεται το δέν-
δρον». Όλη αυτή η επανάσταση, όλο αυτό το γκρέμισμα, 
έκανε τον άνθρωπο πιο ευτυχισμένο; Πιο ελεύθερο; Έφε-
ρε περισσότερη χαρά στη ζωή μας; Λιγόστεψε τον πόνο; 
Έβγαλε το ψέμα και έβαλε στη θέση του την αλήθεια;

Ας μην αυταπατώμεθα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγι-
νε. Ύστερα από τόσο γκρέμισμα, το ψέμα και η κακία, ο 
πόνος και η δυστυχία, η αδικία και η ανελευθερία, εξακο-
λουθούν να βασιλεύουν στη ζωή μας. Περισσότερο από 
πριν. Γιατί άραγε; Μα απλούστατα! Γιατί ο άνθρωπος 
έκανε φρικτό λάθος. Πίστεψε ότι αιτία των δεινών του ή-
ταν η δεοντολογία. Το «πρέπει» και «δεν πρέπει». Το «ε-
πιτρέπεται» και «δεν επιτρέπεται». Η διάκριση του καλού 
και του κακού, της αλήθειας και του ψεύδους, της δικαιο-
σύνης και της αδικίας. Και φαντάστηκε ότι, καταργώντας 
τη δεοντολογία θα λείψει το κακό, η αδικία, το ψέμα. Σαν 
να πούμε ότι, αν καταργήσουμε τη διάκριση των μανιτα-
ριών σε βρώσιμα, δηλητηριώδη και θανατηφόρα, σε μα-
νιτάρια που επιτρέπεται να τρώμε ή που δεν επιτρέπεται 
να τρώμε, θα μπορούμε να τα τρώμε όλα ελεύθερα. Λες 
και το πρόβλημα ήταν στην κατάταξη και όχι στο γεγονός 
ότι υπάρχουν δηλητηριώδη μανιτάρια που αν τα φάμε, 
θα επιφέρουν το θάνατο.

Με την κατάργηση, λοιπόν, των κανόνων της ζωής, 
του «πρέπει» και «δεν πρέπει», του «επιτρέπεται» και 

«δεν επιτρέπεται», δεν διορθώθηκε κανένα κακό. 
Απλώς ο άνθρωπος «έχασε το μπούσουλα» Τώρα, 
αφού τίποτα πιο δεν απαγορεύεται, όλα επιτρέπονται. 
Και η απάτη. Και οι καταχρήσεις. Και οι μίζες. Και οι 
ληστείες. Και η ανήθικη εκμετάλλευση μικρών παιδιών. 
Και η βία. Και η διαστροφή. Και τα ναρκωτικά.

Τώρα, μπορούμε ελεύθερα να τρώμε μανιτάρια, και 
να πεθαίνουμε ελεύθερα. Όπως στρώσαμε, κοιμόμα-
στε.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ «ΑΙΓΕΣ»

Κοπή βασιλόπιτας
       
 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» καλεί τα μέλη και τους φίλους του στην 

καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στις 4.30μμ. στο 
χώρο εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Βεργίνας.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κοπή πίτας
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης στην κοπή της βασιλόπιτας που θα 

γίνει την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 1.00 το μεσημέρι στην πιτσαρία ΠΑΠΑ-
ΓΑΛΟΣ στην περιοχή Εληάς. Η συμμετοχή κατά άτομο είναι 12 ευρώ και περιλαμβάνει 
πλήρες γεύμα, κρεατικό, σαλάτα, ούζο με ζωντανή μουσική.

Δηλώσεις συμμετοχής ή περνώντας από τα γραφεία της Λέσχης Ανοίξεως 90 ή τη-
λεφωνείστε στο 23310 25654. Η λέσχη μας είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 
από ώρες 10.30 έως 12.30 π.μ.

Το Δ.Σ.

Το τρίτο βιβλίο 
του Γιώργου Σιώ-
μου «Ο κόκκινος 
σπάγκος», κυκλο-
φόρησε τον περα-
σμένο Οκτώβριο 
από τις εκδόσεις 
«Αλεξάνδρεια» και  
παρουσιάζεται το 
απόγευμα της  ερ-
χόμενης Τετάρτης 
24 Ιανουαρίου στη 
Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Βέροιας. Προη-
γήθηκαν τα βιβλία 
του «Ο Κορυδαλλός 
« που κυκλοφόρη-
σε το 2012 από τις 
εκδόσεις Αλεξάνδρεια και « Το παράπονο 
του Εμμανουήλ Παππά» το 2014 από τις 
εκδόσεις Γαβριηλίδη με 9 διηγήματα ανα-
φερόμενα σε τοπία της Βέροιας, με ήρωες , 
κατοίκους  της πόλης. 

Ο Γιώργος Σιώμος  κατάγεται από τα 
Γρεβενά, αλλά εδώ και 25 χρόνια ζει στη 
Βέροια, εργαζόμενος της ΔΕΗ από όπου 
συνταξιοδοτήθηκε.

 « Στη Βέροια μεγάλωσα τα παιδιά μου. 
Μια μέρα , όντας συνταξιούχος, έπινα καφέ 
με τον Δαμιανό τον Καϊλόγλου, μουσικός, 
δάσκαλος βιολεντσέλο, και του διηγήθη-
κα κάποιες ιστορίες από τα παιδικά μου 
χρόνια στο χωριό. Ακούγοντάς τες,  μου 
ζήτησε να γράψω μια ιστορία και να του την 
παραδώσω την επόμενη φορά που θα τον 
δω. Έτσι κι έγινε. Από τότε, επί έξι μήνες 
είχα βυθιστεί στην εποχή των παιδικών μου 
χρόνων. Κάθε εβδομάδα σχεδόν έγραφα 
και από μια ιστορία», είπε ο συγγραφέας 
στον Άκου 99.6, στην εκπομπή «πρωι-
νές σημειώσεις». 

Ο κ. Σιώμος μεγάλωσε στο χωριό Λόχμη 
των Γρεβενών, ένα πολύ μικρό χωριό.

 «Λένε ότι πατρίδα μας είναι η παιδική 
ηλικία, είναι πάντα ωραία. Με το πρώτο 
βιβλίο, τον «Κορυδαλλό», προσπάθησα 
να αποτυπώσω την εποχή εκείνη και τον 
τρόπο ζωής των κατοίκων που θεωρώ ότι 
μοιάζει με όλη την ύπαιθρο της χώρας, 
απλώς εστιάζω μέσα από τα δικά μου τα βι-
ώματα αλλά και βιώματα φίλων, στο χωριό. 
Οι άνθρωποι τότε ήταν γεωκτηνοτρόφοι και 
είχαν δύσκολη ζωή. Η περίοδος 1950 έως 
67’ είναι καταγεγραμμένη σ αυτό το βιβλίο, 
το οποίο δεν  είναι αυτοβιογραφικό. Προ-
σπαθώ να αποτυπώσω απλώς την εποχή 
εκείνη , με τα μάτια ενός παιδιού που μεγα-
λώνει, από διήγημα σε διήγημα. Το τελευ-

ταίο μέρος του βιβλίου ονομάζεται ερημεία 
και αντικατοπτρίζει την σημερινή κατάσταση 
του χωριού. Έτσι λοιπόν, όλη η δράση εξε-
λίσσεται στο νεκροταφείο. Όταν ερημώνει 
ένα χωριό, γεμίζει το νεκροταφείο». 

Η περιπέτεια με την συγγραφή του πρώ-
του βιβλίου, του άρεσε και ως ηλικιωμέ-
νος 60+ χρονών, όπως λέει, αποφάσισε 
να συνεχίσει. Έτσι έρχεται «Το παράπονο 
του Εμμανουήλ Παππά»,  διηγήματα που 
σχετίζονται με κατοίκους, περιοχές αλλά και 
καφέ της Βέροιας. Το τρίτο του βιβλίο με 28 
διηγήματα, λειτουργεί σαν «κόκκινος σπά-
γκος» που τα δένει με το νήμα της μνήμης, 
το νήμα της ζωής, ως αρτηρία που τρο-
φοδοτεί με αίμα όλα τα ζωτικά όργανα του 
σώματος. Στο πρώτο διήγημα, στο τσάμικο, 
που ως χορευτής ο ίδιος το ξέρει καλά, ο 
αναγνώστης διαβάζει στην τελευταία πα-
ράγραφο μια δυνατή περιγραφή του χορού 
που βγαίνει από την  ψυχή …

 «Έγερση. Διατρέχω τρεις χιλιάδες χρό-
νια σε τρία λεπτά. Δεν είμαι εγώ αυτός που 
βλέπεις, είμαι οι άλλοι, οι παλιοί, μου έχουν 
δώσει τον μαύρο σκούφο τους, τα μαύρα 
σεγκούνια και τη λευκή φουστα¬νέλα τους, 
με πτυχές όσες και τα χρόνια της σκλαβιάς, 
τα τσαρούχια με τη μαύρη φούντα. Έχω κα-
θήκον βαρύ, πρέπει να βγάλω το άχτι τους, 
να τινάξω από πάνω τους τη δουλεία, τα 
βάσανα και τους εξευτελισμούς. Γονατί¬ζω 
με το δεξί πάνω στο στήθος του τύραννου, 
ενώ έχω το δεξί μου χέρι, με την παλάμη 
ανοιχτή, σε ετοιμότητα πάνω από τον ηττη-
μένο, κάνω μια μικρή παύση για να απολαύ-
σω τη νίκη μου, έγερση, τέλος».

Ο συγγραφέας χαρίζει ωραίες στιγμές 
στους αναγνώστες και στα τρία του βιβλία, 
που όσο τα ανακαλύπτει κανείς, τόσο αφή-
νεται ευχάριστα στο λόγο και τις περιγρα-
φές του. 

Σοφία Γκαγκούση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΩΜΟΣ
Σαν αρτηρία ο «κόκκινος 

σπάγκος» δένει το νήμα της 
μνήμης και της ζωής

Το νέο του βιβλίο παρουσιάζεται 
την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στη Βέροια

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

Βέροια 10-01-2018
Αριθ. Πρωτ.: 280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αριθ. 134/10-

01-2018 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (AΔA: 72Ζ4Ο-
Ρ1Υ-ΜΓΡ), χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Ν.998/79. έκταση εμβαδού 1.969, 32 τ.μ., του Α.Τ. 313 
αγροκτήματος Πατρίδας, Ο.Δ. 1932, στη θέση «Ποτιστικά», 
της Τ.Κ. Πατρίδας, Δ.Ε. Δοβράς, Δήμου Βέροιας, ως:

ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 
6α του άρθ.3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομο-
θεσίας με αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής κατά 
το παρελθόν.

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαι-
ώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί στοι-
χείο 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 αντιρρή-
σεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσε-
ων Π.Ε. Ημαθίας.

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Α’ βαθμό

Πρόσκληση  
στην κοπή πίτας του 

Γηροκομείου Βέροιας
 Τα  Δ.Σ. του Αδελφάτου  Γηροκομείου  Βέροιας και της 

Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσίδειο Γηροκομείο  Βέροιας`` , οι Τρόφιμοι  
και  το Προσωπικό , σας  προσκαλούν στην αίθουσα 
εκδηλώσεων   του  Γηροκομείου Βέροιας , την    Κυριακή  
21  Ιανουαρίου  2018   και   ώρα  12.00.,  στην   κοπή   
της   βασιλόπιτας , από   τον  Σεβασμιότατο   Μητροπολί-
τη   Βέροιας  Ναούσης και Καμπανίας κ` Επίτιμο Πρόεδρό 
μας , κ.κ. Παντελεήμονα.

 Η     Πρόεδρος του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ    
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ   

   ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
 Η  Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.

 ``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``
ΚΑΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ                            

Σύγκλιση έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης

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

1.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού των Δο-
μών του Συλλόγου

2. Κύρωση του νέου Οργανισμού των Δομών του Συλ-
λόγου

3. Ανακήρυξη μεγάλων Δωρητών και Ευεργετών του 
Συλλόγου

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

5. Θέματα που θα αναδείξουν τα μέλη
Σε περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας η Γενική Συνέλευση 

θα επαναληφθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 την ίδια 
ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη προειδοποίηση και θα 
πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε.

Καλούμε τα μέλη μας να παραβρεθούν στη σημαντική 
αυτή συνέλευση, ενόψει της έναρξης λειτουργίας των νέ-
ων αναβαθμισμένων Δομών του Συλλόγου (νέου Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας και νέας πτέρυγας του Σπιτιού της 
Βεργίνας).

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Γράφει η 
Ευδοξία Δαβόρα
Μουσικοπαιδαγωγός - 
μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Πριν δυο μήνες περίπου 
γνώρισα τον Γιάννη...

Ένα πλάσμα με ξανθές 
μπούκλες και καταγάλανα μά-
τια. Και ήταν σαν εικόνα του 
μικρού πρίγκιπα από το βιβλίο 

του Αντουάν Ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Άλλωστε πρίγκιπα τον φω-
νάζουνε οι γονείς του. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Δύο 
ετών, τον φέρανε οι γονείς του για συνεδρίες Sonatal. Ένα 
πλάσμα ανήμπορο να ελέγξει τα άκρα του, να καθίσει, να 
στηρίξει το κεφάλι του, ακόμη και να εκφράσει τα συναισθή-
ματά του. Εγκεφαλική παράλυση η διάγνωση, τετραπληγία. 
Και μόνο στο άκουσμα σε φοβίζει.

Ο όρος εγκεφαλική παράλυση «CP» είναι ένας όρος «ο-
μπρέλα» που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συνθήκες 
όπου κάποια εγκεφαλική βλάβη ή τραύμα επηρεάζει αρνητικά 
την κινητικότητα ενός παιδιού. Με πάνω από 17 εκατομμύρια 
ανθρώπων να ζουν με CP, το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζει 
εγκεφαλική παράλυση, είτε κατά την εμβρυϊκή περίοδο, με 
πιο κοινά αίτια, ερυθρά (στο πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης), 
τοξοπλάσμωση, παθολογικές καταστάσεις πλακούντα, ασυμ-
βατότητες αίματος εμβρύου – μητέρας, ή κατά τη διάρκεια 
του τοκετού, λόγω πρόωρου τοκετού ή παράταση αυτού, οξύ 
τοκετού ή εγκεφαλικής αιμορραγίας, και δυστυχώς σε κάποιες 
περιπτώσεις λόγω ιατρικού λάθους. Με τα ελλιποβαρή μωρά 
να είναι 100 φορές πιθανότερο να  πάθουν CP από τα μωρά με κα-
νονικό βάρος γέννησης, πολλές από τις αιτίες σε αυτά τα στάδια είναι 
αποτρέψιμες. 

Για ένα μικρό ποσοστό παιδιών (10% περίπου), η εγκεφαλική πα-
ράλυση είναι επίκτητη (δηλ. επέρχεται μετά τη γέννηση και μέχρι την 
ηλικία των 3 ετών). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η CP μπορεί να προ-
κύψει από διάφορες καταστάσεις στη ζωή του παιδιού, από κάποιο 
τραύμα, όγκους, καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλίτιδα κ.α.

Με το δεδομένο της εγκεφαλικής βλάβης, στην εγκεφαλική πα-
ράλυση, δεν μπορούμε να μιλάμε για θεραπεία και πλήρη αποκατά-
σταση, λόγω του ότι έχει καταστραφεί νευρικός ιστός ο οποίος δεν 
αναγεννάται. Θεραπεία γίνεται με την έννοια του τρόπου αγωγής, με 
την εκμάθηση κινήσεων, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα φυσιολογι-
κά πρότυπα, και όχι της ίασης. Και η αποκατάσταση με την έννοια της 
εκτέλεσης λειτουργικών δραστηριοτήτων (πλύσιμο, ντύσιμο κ.λ.π). 
Παρ’ όλα αυτά έχει αποδειχθεί ότι με την κατάλληλη αγωγή, όπως φυ-
σικοθεραπεία, εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγω-
γή,  εγχειρήσεις, κινητικά βοηθήματα ή βοηθήματα στήριξης, μπορεί 
να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση και αποκατάσταση των πάσης φύ-
σεως κινητικών, νοητικών και άλλων διαταραχών. Σε κάθε περίπτωση 
όμως η επιτυχία της κάθε αγωγής εξαρτάται από την μορφή, την έκτα-
ση και την βαρύτητα της εγκεφαλικής παράλυσης, από την παρουσία 
ή μη άλλων διαταραχών (επιληψία, νοητικά προβλήματα, προβλήματα ανάπτυξης, όρασης ή ακοής), και φυσικά από την έγκαιρη διάγνωση, τη 
σωστή καθοδήγηση και την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας.

Από εκείνη την ημέρα με τον Γιάννη χορεύουμε αγκαλιά για να αποκτήσει την αίσθηση του χώρου. Και κάνουμε ασκήσεις για να ενεργοποι-
ηθούν τα νεύρα στο τόσο εύθραυστο σώμα του. Και μασάζ για να απαλύνουμε τον 
πόνο. Πειραματιζόμαστε παρέα με μικρά μουσικά όργανα ώστε να αρχίζει να απλώνει 
μόνος του τα χέρια του και να πιάνει όσο μπορεί. Με ήχους και τραγούδι. Πολύ τρα-
γούδι για να μπορέσει κάποια στιγμή να μιμηθεί και αυτός με τη σειρά του τις κινήσεις 
του προσώπου μου και να πει την πρώτη του συλλαβή. Πολλές φορές είναι δύσκολο. 
Και για εμένα και για εκείνον.... αλλά κάθε του χαμόγελο, κάθε του έκφραση που σου 
δείχνει ότι σε νιώθει και ανταποκρίνεται... σε κάνει να ερωτεύεσαι τη δουλειά σου όλο 
και πιο πολύ και να παίρνεις δύναμη από τα μάτια του!
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Ο μικρός πρίγκιπας και η εγκεφαλική παράλυσηΗ Λέσχη Καταδρομέων 
Ημαθίας στηρίζει το 
συλλαλητήριο για τη 

Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη
Η Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας από την ίδρυσή της 

συστηματικά κρατιέται μακριά από την εμπλοκή της σε κομ-
ματικούς τακτικισμούς. 

Λειτουργεί με γνώμονα την προσφορά στον συνάνθρω-
πο, στο κοινωνικό σύνολο και στην πατρίδα, και ως “συ-
γκολλητική ουσία” για ανθρώπους που μπορεί να έχουν και 
εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις σε ξεχωριστά θέματα. 

Ως Έλληνες πολίτες όμως διατηρούμε το συνταγματικό 
δικαίωμα της έκφρασης ελεύθερης άποψης και λόγου. 

 Έτσι και τώρα το όνομα του γειτονικού κράτους  δεν θα 
μας ενδιέφερε αν δεν αποτελούσε προβολή επιθετικού αλυ-
τρωτισμού σε βάρος της χώρας μας (και ιδιαίτερα της περι-
οχής που κατοικούμε) όπως και κακόβουλου σφετερισμού 
της ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Μακεδονίας. 

 Εμείς, οι Έλληνες κάτοικοι της Μακεδονίας, δεν μιμού-
μαστε άλλους λαούς, ούτε έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε 
την ταυτότητά μας, επειδή ο τόπος μας μαρτυρεί από 
μόνος του, μέσα από αληθινά μνημεία, ότι εδώ έζησαν και 
ζουν Έλληνες. Στο διάβα του χρόνου ο Ελληνισμός απέ-
δειξε ότι αποτελεί από τη μια τον πιο ευχάριστο γείτονα, 
αλλά και από την άλλη θεωρεί αδιανόητο την εις βάρος του 
επιβολή. Και δίνει πάντα τον καλό αγώνα για και τα δυο. Τυ-
χεροί όσοι λογίζονται φίλοι μας. Η φιλία όμως προϋποθέτει 
αμοιβαιότητα. 

 Θεωρούμε επιζήμια μια ονομασία που περιέχει το 
όνομα της Μακεδονίας, εφ’ όσον χρησιμοποιείται για να 
επισφραγίσει αλυτρωτικές και επεκτατικές βλέψεις κατά της 
πατρίδας μας είτε αυτές προέρχονται από το ίδιο το κρατί-
διο είτε από άλλες κρυφές “δυνάμεις”. 

Μπρος σ’ αυτήν την απειλή δεν εννοείται να μένει κανείς 
απαθής.  

Ευχόμαστε οι προσπάθειες εύρεσης συμφωνίας για το 
ζήτημα της ονομασίας, την οποία χειρίζονται οι αρμόδιες 
αρχές της πατρίδας μας, να έχουν θετική έκβαση. Όμως ως 
ελάχιστο μέσον στήριξης της διαπραγματευτικής ομάδας 
δηλώνουμε ότι είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιηθεί ο όρος 
«Μακεδονία» στην νέα ονομασία του κράτους των Σκο-
πίων. Αναμένουμε παράλληλα με το όνομα  να εξασφαλι-
σθούν όλες οι εγγυήσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
πραγματική αλλαγή της στάσης των Σκοπίων, όσον αφορά 
στις αλυτρωτικές βλέψεις και την συστηματική παραχάραξη 
της ιστορίας έτσι ώστε να το βοηθήσουμε και εμείς να βρει 
το δρόμο του προς μια ενωμένη Ευρώπη της συνεργασίας 
των πολιτών της και του σεβασμού όλων. 

Στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασής μας, την προσεχή 
Κυριακή 21 Ιανουαρίου η Λέσχη μας στηρίζει την πραγμα-
τοποίηση του συλλαλητηρίου και καλεί όσους μπορούν να 
συμμετάσχουν σε αυτό. Η Λέσχη μας δεν προγραμματίζει 
οργανωμένη κάθοδο, αν και εξατομικευμένα, μέλη του Δ.Σ. 
της Λέσχης μας θα συμμετάσχουν σε αυτό. 

Με καταδρομικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας
Λυκοστράτης Θωμάς     Λούκας Κωνσταντίνος
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Στις 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο 
Veriopolis η 9η Επιστημονική Ημερίδα Καρδιολογίας, που διορ-
γανώνεται από την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Βέ-
ροιας, σε συνεργασία με τη Β΄ Καρδιολογική Κλινική του Α.Π.Θ.

Τίτλος της φετινής διοργάνωσης είναι: «Θέσεις και αντιθέσεις 
στην Καρδιολογία» και περιλαμβάνει μεγάλη θεματολογία με 
διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια, μεταξύ άλλων για την ανα-
γκαιότητα των εμβολιασμών στον ασθενή με Χρόνια Καρδιαγ-
γειακή, για τις Μυοκαρδίτιδες και τις Μυοκαρδιοπάθειες, για την 
Καρδιακή ανεπάρκεια και τις συνοσηρότητες, για την επεμβατι-
κή Καρδιολογία, για την Ηχοκαρδιογραφία και άλλες απεικονι-
στικές τεχνικές, για την επαναιμάτωση στο οξύ έμφραγμα κ.ά.

Θα έχει προηγηθεί στις 8 το πρωί της ίδιας μέρας Νοσηλευ-
τική Ημερίδα με στρογγυλό τραπέζι για τον νοσηλευτή και τους 
καρδιολογικούς ασθενείς, αλλά και διάλεξη για την Καρδιολογι-
κή Νοσηλευτική ως ξεχωριστή ειδικότητα.

Η τελετή έναρξης της ημερίδας θα γίνει στις 9.30 το πρωί 
του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου, με τους χαιρετισμούς των επισή-
μων και των οργανωτών.

Στην Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας είναι οι κ.κ. Κα-
νονίδης Ιωάννης (Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Β΄ 
Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο), Βογιατζής Ιωάννης 
(Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομεί-
ου Βέροιας), Ντάτσιος Αντώνιος (Επεμβατικός Καρδιολόγος, 
Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας) και 
Ζιώγα Ευφροσύνη (Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη Καρδιολο-
γικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Σταλίδου Ρούλα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Παπαστεργίου Ανθή Παυλίδου Ελένη Σανίδα 

Σταυρούλα Κοτζαχρήστου Σοφία Σίσκου Βασιλική
08.00 ΕΝΑΡΞΗ –ΕΓΓΡΑΦΕΣ
08.20 – 09.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Νοσηλευτής και καρ-

διολογικοί ασθενείς Πρόεδροι: Ζιώγα Ε. –Παπαδοπούλου Δ. 1. 
Νοσηλευτής στο ΤΕΠ. Τι προσφέρει; – Τσακελίδου Ε. 2. Ο ρό-
λος του νοσηλευτή στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο – Κυριάκου 
Π. 3. Νοσηλευτής στη Στεφανιαία Μονάδα. Τι προσφέρει και με 
ποιες προϋποθέσεις; – Ζιώγα Ε.

09.00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Καλέα Δ. Καρδιολογική Νοση-
λευτική. Μήπως πρέπει να γίνει ξεχωριστή ειδικότητα για τους 
νοσηλευτές; – Παπαδοπούλου Δ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
09.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ –ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
09.45 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Πρόεδρος: Κανονίδης Ι. Η ανα-

γκαιότητα των εμβολιασμών στον ασθενή με Χρόνια Καρδιαγ-
γειακή Νόσο – Αποστολίδης Δ.

10.30 – 11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Οξεία συμπτωματολο-
γία στο ΤΕΠ Πρόεδροι: Λαμπρόπουλος Σ. – Μακρίδης Π. 

1. Οξύ θωρακικό άλγος – Αβραμίδου Α. 
2. Δύσπνοια – Ντάπτσεβιτς Ι. 
3. Υπερτασική κρίση – Γαλητσιάνος Ι. 
4. Συγκοπή – Βογιατζής Ι.
11.30 – 12.00 Διάλειμμα
12.00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Βογιατζής Ι. Παραγωγή φαρ-

μάκων και επιδράσεις στους προϋπολογισμούς υγείας και την 
οικονομία – Παππάς Α.

12.30 – 14.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΗΚΓ Πρό-
εδροι: Σαββάτης Σ. – Καρακώστας Γ. Σπυρομήτρος Γ., Κουλού-
ρης Ε., Δαδούς Τ., Χατζηελευθερίου Χ., Κουτσαμπασόπουλος 
Κ., Ιωαννίδης Α., Καραπαντσούδη Ε.

14.00 – 15.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Μυοκαρδίτιδες – Μυ-
οκαρδιοπάθειες Πρόεδροι: Καραμήτσος Θ. – Χατζηελευθερίου 
Χ. 1. Διάγνωση μυοκαρδίτιδας. Πότε MRI και πότε μυοκαρδια-
κή βιοψία; – Καραμήτσος Θ. 2. Μυοκαρδίτιδα με διατηρημένο 
Κλάσμα Εξώθησης της Αριστερής Κοιλίας. Κλινική αξιολόγηση 
και αντιμετώπιση – Οικονόμου Κ. 3. Από οξεία μυοκαρδίτιδα σε 
διατατική μυοκαρδιοπάθεια – Παπαβασιλείου Ε.

15.00 – 16.00 Μεσημβρινή Διακοπή – Ελαφρύ Γεύμα
16.00 – 18.00 ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙ-

ΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Πρόεδροι: 
Στυλιάδης Ι. – Μωραλίδης Ε. Σαχπεκίδης Β., Μωραλίδης Ε., 
Καραντουμάνης Ι., Αποστολίδου Ξ., Μιχαηλίδης Κ., Αναγνώ-
στου Ε., Σδόγκος Ε., Καρακώστας Γ., Καραμήτσος Θ.

18.00 – 19.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Καρδιακή ανεπάρκεια 

και συνοσηρότητες Πρόεδροι: Καρακώστας Γ. – Οικονόμου Κ. 
1. Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Πρόγνωση και θεραπευτικοί 

αλγόριθμοι –Εκκλησίαρχος Δ. 2. Ποια είναι η θέση των αντιδια-
βητικών δισκίων στην καρδιακή ανεπάρκεια; – Δουμαλά Ε. 3. 
Νεφρική δυσλειτουργία στην καρδιακή ανεπάρκεια. Γιατί υπάρ-
χει ανησυχία; – Παπαδημητρίου Μ.

 4. Σεξουαλική δυσλειτουργία στην καρδιακή ανεπάρκεια – 
Κουτσαμπασόπουλος Κ.

19.00 – 19.30 Διάλειμμα
19.30 – 21.00 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Πρόεδροι: Τσούνος Ι. – Γραΐδης Χ. Ντάτσιος 
Α., Παπαδόπουλος Θ., Γραϊδης Χ., Παπαζαχαρίου Σ., Σαμαράς 
Α., Μποστανίτης Ι., Δημητριάδης Δ.

21.00 – 21.30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Μακρίδης Π. Επαναιμά-
τωση στο οξύ έμφραγμα. Ο χρόνος είναι ...μύς – Κανονίδης Ι.

21.30 Λήξη Ημερίδας –Συμπεράσματα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
1. Αβραμίδου Αθανασία.Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Καρδιο-

λογικής Κλινικής Νοσοκομείου Καστοριάς 
2. Αναγνώστου Ευθύμιος.Καρδιολόγος Θεσσαλονίκη 
3. Αποστολίδης Δημήτριος.Παθολόγος, Βέροια 
4. Αποστολίδου Ξανθή.Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Καρδι-

ολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης

 5. Βογιατζής Α. Ιωάννης.Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 

6. Γαλητσιάνος Ιωάννης.Καρδιολόγος Θεσσαλονίκη 
7. Γραΐδης Χρήστος.Επεμβατικός Καρδιολόγος, Κλινική «Κυ-

ανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη
 8. Δαδούς Τζώρτζ.Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ 

Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης 

9. Δουμαλά Ελένη.Ενδοκρινολόγος, Γιαννιτσά 
10. Δημητριάδης Δημόκριτος.Επεμβατικός Καρδιολόγος, Κλι-

νική «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη 
11. Εκκλησίαρχος Δήμος.Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ 

Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης 

12. Ζιώγα Ευφροσύνη.Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 

13. Ιωαννίδης Αντώνιος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιο-
λογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης

 14. Καλέα Δέσποινα. Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη Αιμα-
τολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλο-
νίκης 

15. Κανονίδης Ιωάννης.Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυ-
ντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκ. 
Θεσσαλονίκης 

16. Καρακώστας Γεώργιος.Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδι-
ολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κιλκίς 

17. Καραμήτσος Θεόδωρος. Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθη-
γητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 

18. Καραντουμάνης Ιωσήφ. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Έδεσσας

 19. Καραπαντσούδη Ελένη.Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινι-
κής Νοσοκομείου Έδεσσας 

20. Κατσέας Γεώργιος. Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδι-
ολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Γιαννιτσών 

21. Κουλούρης Ευστάθιος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδι-
ολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κοζάνης 

22. Κουτσαμπασόπουλος Κωνσταντίνος. Καρδιολόγος, Καρ-
διολογική Κλινική Νοσοκομείου Βέροιας 

23. Κυριακού Παρασκευή.Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Αιμοδυ-
ναμικού Εργαστηρίου Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 
Βέροιας 

24. Λαμπρόπουλος Στέλιος.Καρδιολόγος, Διευθυντής της 
Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κοζάνης 

25. Μακρίδης Παντελής. Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Έδεσσας

 26. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος. Ακτινολόγος, Κοζάνη 
27. Μποστανίτης Ιωάννης. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδι-

ολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κατερίνης 
28. Μωραλίδης Ευστράτιος. Πυρηνικός Ιατρός, Αναπληρω-

τής Καθηγητής ΑΠΘ, Γ΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, 
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσ/νίκη

 29. Ντάπτσεβιτς – Σιδηροπούλου Ιρένα.Καρδιολόγος, Επι-
μελήτρια Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Νάουσας 

30. Ντάτσιος Αντώνιος.Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελη-
τής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 

31. Οικονόμου Κώστας.Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολο-
γικής Κλινικής Νοσοκομείου Έδεσσας 

32. Παπαβασιλείου Ελευθέριος. Καρδιολόγος, Νάουσα 
33. Παπαδημητρίου Μαρία. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-

διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κιλκίς 
34. Παπαδόπουλος Θωμάς.Επεμβατικός Καρδιολόγος 
35. Παπαδοπούλου Δέσποινα.Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμέ-

νη Στεφανιαίας Μονάδας & Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Νοσ. 
«Γ Παπανικολάου», Θεσ/νίκη 

36. Παπαζαχαρίου Σωτήριος.Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης 

37. Παππάς Απόστολος.Βιολόγος, Marketing Manager Φαρ-
μακευτικής Εταιρείας 

38. Σαββάτης Στέλιος.Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ 
Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης 

39. Σαμαράς Αντώνιος.Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελη-
τής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας. 

40. Σαχπεκίδης Βασίλειος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλο-
νίκης 

41. Σδόγκος Ευάγγελος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιο-
λογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 

42. Σπυρομήτρος Γεώργιος. Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κατερίνης 

43. Στυλιάδης Ιωάννης. Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλο-
νίκης

 44. Τσακελίδου Ελισάβετ. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη ΤΕΠ 
Νοσοκομείου Βέροιας 

45. Τσούνος Ιωάννης. Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιο-
λογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης

 46. Χατζηελευθερίου Χρήστος. Καρδιολόγος, Διευθυντής 
Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Δράμας

Σήμερα στη Βέροια

9η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα 
«Θέσεις και αντιθέσεις στην Καρδιολογία»



Μεπολλές αθλητικές εκδηλώσεις
καιαυτότοΣαββατοκύριακοστον
Ν.Ημαθίας.Στοποδόσφαιροξε-

χωρίζειτοπαιχνίδιτηςΒέροιαςμετονΕργο-
τέλητηνΚυριακήστις3μ.μ.

ΣτηνΓ’Εθνική.τηνΚυριακήστις3μ.μ
ΦίλιπποςΑλεξάνδρειας -Μ.Αλέξαν-

δροςΤρικάλων
Κιλκισιακός-Νάουσα

Γ’εθνικήΜπάσκετΚυριακήστις5μ.μ
ΠρωτέαςΓρεβενών-Φίλιππος
ΑΟΚΒέροιας-Ε’ύαθλοςΠολυκάστρου

ΧαντμπολΑ1ΑΝΔΡΏΝ
Σάββατοστις6μ.μ
Φίλιππος-Καματερό
Α1ΓυναικώνΚυριακήστις5μ.μ
Φίλιππος-Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών
ΕΚΑΣΚΕΜΑ

Σάββατο20-1-2018
Αλεξάνδρεια-Πιερία
Μελίκη-Κιλκίς
Ζαφειράκης-Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών

ΕΚΑΣΚΕΜΒ’
Κυριακή21-1-2018
ΑΕΤΟΙΒέροιας-ΒαφύραςΚατερίνης
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Την Δευτέρα  29 Ιανου-
αρίου 2018 πραγματο-
ποιείται η καθιερωμένη 

πρωτοχρονιάτικη πίτα των 
Παλαιμάχων Ποδοσφαιρι-
στών ΓΑΣ και ΠΑΕ Βέροιας. 
Η εκδήλωση θα γίνει στη 
SALA του πολυχώρου Εληάς 
με ώρα έναρξης 8.00 μ.μ. 
Στην εκδήλωση  έχουν προ-
σκληθεί να παραβρεθούν όλα 
τα μέλη του Συλλόγου, φίλα-
θλοι, οπαδοί και τέως παρά-
γοντες της ομάδας.

Πάντως ταμηνύματαείναιπολύενθαρρυντικά
και αναμένοντες νέεςπαρουσίες .Ήδη δήλωσαν
ενδιαφέρονεκτόςαπότατακτικάμέλητουΣυλλό-
γουπουκατοικούνστηΒέροιακαιπαλαίμαχοιπο-
δοσφαιριστέςεκτόςΒέροιας,ενώαπότοΔ.Σ.του
Συλλόγουγίνεταιπροσπάθειαναενημερωθούνκαι
παλαίμαχοι ποδοσφαιριστέςπου από την ημέρα
πουσταμάτησαν την ενεργό τουςδράσηαπείχαν
παντελώςαπόοποιαδήποτεεκδήλωση.

Έτσι μέχρι στιγμής δήλωσαν και απάντησαν
θετικά οτι θα παραβρεθούν στην κοπή της πί-
τας ,οΓιάννηςΔανδέλης,οΚώσταςΒιόπουλος,ο
ΓιώργοςΡαντίδης, οΤάκηςΚαραγκιοζόπουλος, ο
ΚώσταςΧαραλαμπίδης, οΤάκηςΠαρίζας καθώς
καιοιγνωστοίΣπυρίδωνΓκέσιος,Γιατζιτζόπουλος,
Μήττας,Κάκκαλης,ΠαπαδόπουλοςΤάκης,Στόϊος,
Υφαντίδης, Ελευθεριάδης, ΣαββίδηςΜπάμπης,
Φουλατσικλής όπως και οΜάκηςΛιόλιος από τη
μακρινήΛευκάδα.

Στην γιορτή αυτή εκτός από το λαϊκό μουσικό
πρόγραμμα από καλλιτέχνες τηςΒέροιας τοΔ.Σ
αποφάσισενατιμήσειτουςεξήςγιαδιαφορετικούς
λόγους: .ΤουςφιλάθλουςΘεόδωροΣιδηρόπουλο
Ε/ΑΣτρατηγόπουδεν έλλειπε και δεν λείπειαπό
κανέναπαιχνίδι τηςΒέροιαςστηνΑθήνα, και τον
Βασίλειο Σακελλαρίου για τη μεγάλη του αγάπη,
αφοσίωσηκαισυμπαράστασηστηνομάδατηςΒέ-
ροιας,,  τους τέωςπροέδρους τηςομάδαςΚώστα
ΓκαβαϊσέκαιΑντώνηΑλεξιάδηγια τηνουσιαστική

προσφορά τουςσταποδοσφαιρικά δρώμενα της
Βασίλισσας και τονΔημήτρη Τσιούχαπαλαίμαχο
ποδοσφαιριστή για τον εξαίρετο χαρακτήρα και
πρότυποοικογενειάρχη.

ΑπότημακρινήΑυστραλίακαι τηνΜελβούρνη
οπαλαίμαχοςποδοσφαιριστήςΚώσταςΚατσώνης
έστειλε τους χαιρετισμούς του για καλή χρονιάσ’
όλους τους φιλάθλους της Βέροιας, πετυχημένη
πορείαστηναγαπημένητουομάδα,καλήεπιτυχία
στην κοπή τηςπίτας τωνπαλαιμάχωνδια μέσου
τουτέωςπαράγονταΝικολάουΓκίκα.

Οπρόεδρος τωνπαλαιμάχωνΤάκηςΠαπατζί-
κοςευχαριστείόλουςόσουςπροσέφερανδώραγια
τηνκοπήτηςπίταςκαιιδιαίτεραθαήθελεναευχα-
ριστήσειτουςπαλαίμαχουςποδοσφαιριστέςΑντώ-
νηΑντωνιάδη καιΜίμηΔομάζο για τηναποστολή
τηςαυτοβιογραφίαςτουςκαθώςκαιτονέγκριτοδη-
μοσιογράφο-συγγραφέαΚώσταΜπλιάτκα για την
προσφοράτουβιβλίουμετίτλο«Λυπάμαι,χάσατε»
αλλάκαιτηνπρόθεσήτουςνασυμμετάσχουνστην
εκδήλωση, ενώ εκπροσώπησε τουςπαλαίμαχους
στην κοπή τηςπρωτοχρονιάτικηςπίτας τηςΠΑΕ
πουέγινεστοκτήμα«Αλέξανδρος».

ΕπίσηςοΑντιπρόεδρος τωνΠαλαιμάχωνΘω-
μάςΠαπαδόπουλος και ο ΓιάννηςΜπαρμπαρού-
σηςπαραβρέθηκαν στηΝ.Νικομήδεια και συμ-
μετείχαν στα γυρίσματα  που επιμελείται ο τέως
Υπουργός Γ.Λιάνης για τη ζωή τουΜίμηΠαπαϊ-
ωάννουαφούκαιοιδύοπαραπάνωήτανσυμπαί-
κτεςτουΜίμηστηΒέροιαπροτούμεταγραφείστην
ΑΕΚ.

Μετά την πολύτιμη ισοπαλία 
της Βέροιας στην Καλλιθέα οι 
παίκτες του Απόστολου Χαρα-

λαμπίδη καλούνται να ξεπεράσουν και 
το εμπόδιο του Εργοτέλη τον οποίον 
αντιμετωπίζουν την Κυριακή στις 3 
μ.μ στο Δημοτικό Στάδιο. Το πρόβλη-
μα για τον προπονητή της Βέροιας 
είναι μόνο η απουσία του Μπλέτσα ο 
οποίος μπορεί να είναι καλύτερα αλλά 
η η συμμετοχή του στο παιχνίδι της 
Κυριακής ίσως επιφέρει κάποια υπο-
τροπή, και γι ‘ αυτό δεν θα είναι στην 

αποστολή. Αντίθετα επιστρέφει μετά 
από ένα περίπου μήνα ο τερματοφύλα-
κας Σοϊλεμέσογλου, αλλά ως βασικός 
θα είναι ο Γιαγκόζης και δεύτερος ο 
Τριαντάφυλλος.

Πάντωςτοπαιχνίδιχρειάζεται ιδιαίτερηπροσοχή
καιοιπαίκτεςτηςΒέροιαςδενθαπρέπειναεπηρε-
αστούναπότηνβαθμολογικήθέσητουαντιπάλου.

ΜίανίκητηνΚυριακήθαδώσειμεγάληβαθμολο-
γικήανάσαστηνβασίλισσα τουβορράκαιθααπο-
σπαστείσημαντικάαπότηνεπικίνδυνηζώνη.

Τοπαρόνπρέπειναδώσουνκαιοιφίλαθλοιγιατί
όπως είπαμε ηΒέροια δεν είναι ούτε του Γιώργου
ούτε τουΘόδωρου,ούτε τουΚώσταηΒέροια είναι
Βέροια.

Πολλές νέες παρουσίες στην πίτα 
των παλαιμάχων Βέροιας

ΜεστόχοτηνίκηηΒέροια
υποδέχεταιτηνΚυριακήτονΕργοτέλη

Αθλητικό Πανόραμα του Σαββατοκύριακου 
20-21/1



ΕΠΣ Ημαθίας

Κοπή πίτας 
μικτών 
ομάδων

τη Δευτέρα
Από την Ε.Π.Σ.Ημαθιας γνω-

στοποιε ίτα ι  ότ ι  την ΔΕΥΤΕΡΑ
22.01.2018καιώρα19.00θαγίνειη
κοπή τηςβασιλοπιτας για τιςΜικτές
Ομάδες τηςΈνωσηςστο εστιατόριο
PAPAGALO ,όπου είναι καλεσμένοι
να παραβρεθούνστηνεκδήλωσηοι
προπονητές, όλοιποδ/στες τωνΜι-
κτώνΟμάδωνΠΑΙΔΩΝ&ΝΕΩΝ,όλο
τοΔ.Σ. τηςΈνωσης, καθώς και όλα
ταμέλητηςΕπιτροπήςΜικτώνΟμά-
δωντηςΈνωσης.
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Στην Αθήνα και τελικό προορι-
σμό το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ βρίσκεται η 

αγωνιστική ομάδα Jiu-Jitsu του ΑΣ 
Ρωμιός, για να λάβει μέρος στο 17ο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου-Ζί-
τσου 2018 που θα διεξαχθεί 20 και 
21 Ιανουαρίου.

Ηαποστολήτηςομάδοςμεεπικεφαλήτονπρο-

πονητήΧρήστοΜιχαήλωβαποτελείταιαπότους:
-ΙωαννίδουΜαρια
-ΙωκειμίδουΕυγενία
-ΙγνατιάδουΜαρία
-ΔερβεσίδηΝικόλαο
-ΛιλιόπουλοΜιχαήλ
-ΜπέλλαΓεώργιο
-Νικολαΐδη-ΜπάκοΓεώργιο
-ΠαπαδόπουλοΑθανάσιο
-ΠελέκηΦώτιο

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή επιστροφή

μεπολλάμετάλλια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης20.01.2018
Α1ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(17ηαγω-

νιστική)
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 15.00ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ -

ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑΑΡΑΧΟΥ
Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣΑ-

ΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΙΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ 15.00ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ -ΑΤΡΟΜΗ-
ΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΣΩΤΗ-
ΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ15.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ -
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 15.00ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΙ-
ΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ15.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ -ΠΑ-
ΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΡΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΗ-
ΣΕΛΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ15.00ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ -
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(9ηαγωνι-
στική)

ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ15.00ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟ-
ΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΟΤΣΑΜΠΑ-
ΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΥΚΙΑΣ 15.00ΑΟΣΥΚΙΑΣ -ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗ-
ΜΑΧΟΥ

Διαιτησία:ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΓΚΟΓΚΑΣΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ-ΤΟΤΣΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ15.00ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΑΣΓιαν-
νακοχωριου

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ-ΠΕΤΡΟΥΘΩΜΑΣ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 15.00ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝ-
ΝΗΣ-ΔΟΞΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟ-
ΓΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ

Στην Αθήνα βρίσκεται για το 17ο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου-Ζίτσου
η αγωνιστική ομάδα του ΑΣ Ρωμιός 

ΕΠΣ Ημαθίας

Οιδιαιτητέςτωναγώνων
τουΣαββάτου20/1/2018

ΕΠΣΗμαθίας
Αναβολή αγώνων Κυριακής 

21/1/2018
ΗΕπιτροπήΠρωταθλήματοςκαιΚυπέλλου τηςΈνωσηςανακοινώνειότιοιαγώνεςπρωταθλήματος

τηςΑ2καιτηςΓ’ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίαςτηςΚΥΡΙΑΚΗΣ21.01.2018ΑΝΑΒΆΛΛΟΝΤΑΙ,λόγωτουμε-
γάλουσυλλαλητηρίουγιατηνΜακεδονίαμας,πουθαπραγματοποιηθείστηνΘεσσαλονίκη.

ΟιπαραπάνωαναβληθέντεςαγώνεςθαδιεξαχθούντηνεπόμενηΚυριακή28.1.2018.

Με την 13η αγωνιστική, που σημαίνει και το
τέλος τουπρώτου γύρου, συνεχίζεται τηνΚυριακή
21 Ιανουαρίου τοπρωτάθλημα της Γ’Εθνικής (3ος
όμιλος).ΟΦίλιπποςΒέροιας ταξιδεύεισταΓρεβενά
όπου εκεί θα αντιμετωπίσει στις 17:00 των τοπικό
Πρωτέα.ΗομάδατουΔήμήτρηΓκίμαπροετοιμάστη-
κεκατάλληλακαθόλητηνεβδομάδαενώοΒεροιώ-
τηςτεχνικόςδήλωσεστοfilipposbc.gr:

«Οπρώτοςγύροςτελειώνειγιαμαςμεέναπολύ
δύσκολοπαιχνίδισεμιαδυνατήέδρα.Ηομάδατων

Γρεβενώνείναιμιαπαραδο-
σιακήδύναμηστηΓ’Εθνική
καιμετάτηνίκητηςστοΒό-
λοσίγουραφιλοδοξεί να δι-
εκδικήσει την άνοδο.Όπως
εχουμε κατ επανάληψη το-
νισειστουςπαίκτεςαλλακαι
δημοσίως κανένα παιχνίδι
στις εθνικές κατηγορίες δεν
είναι εύκολο και πουθενά
δεν θα βρούμε κόκκινα χά-
λιαούτεκαιθαμαςραίνουν
μετριαντάφυλλα.

Επίσης δεν εχουμε εγ-
γυημένοσυμβόλαιο ανόδου

ούτενικών.Εχουμεστόχοναανέβουμεκιηομάδα
μαςπροσπαθείπάνταγιατηνίκη.Αντακαταφέρου-
με θα τελειώσουμε τονπρώτο γύροσίγουραστην
κορυφή.Ομωςόπωςκαιναέχειθαμένειέναςολό-
κληροςγύρος.Είναιπολύνωρίςκαιγιαγέλιακαιγια
δάκρυα.Τέσσεριςμήνεςπριντοτελοςτασυναισθή-
ματαπρέπειναδιαρκούνμιαημέρα.»

Διαιτητές τουαγώναορίστηκανοι κ.κ.Παπαδό-
πουλοςΧκαιΑγραφιώτηςΙωάννης.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
ΣταΓρεβενάμετονΠρωτέα
τηνΚυριακήοΦίλιππος

Μεεντόςέδραςπαιχνίδικλείνειοπρώτοςγύρος
τουπρωταθλήματος για την ομάδα τουΚωνσταντί-
νουΗλιάδη.

Έχοντας πλέον και τον ΓιάννηΛέφα, που έχει
ξεπεράσεισεμεγάλοβαθμότοντραυματισμότου,η
ομάδατηςΗμαθίαςκαλείταιναπετύχειτηντρίτησε-
ρίνίκηκαιναπάρειακόμημεγαλύτερηβαθμολογική
ανάσαενόψειτουδεύτερουμισούτηςσεζόν.

ΟΕύαθλος είναι ισόβαθμος στην κατάταξη και
έχει τους ίδιουςστόχουςμε τουςΗμαθιώτες και θα

μεταβούνστοΔΑΚ«Βικέλας» μεστόχο τηνπρώτη
νίκημακριάαπότοΠολύκαστρο

Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Ηλιάδη στο
SportsUp: «Είναι σημαντικόπαιχνίδι για μας, μιας
καιπροερχόμαστεαπόδύοσερί νίκες καιπαίζουμε
μεμιαομάδαπουέχουμεακριβώςτους ίδιουςβαθ-
μούς.Μέχριστιγμήςέχουμεκαλύψειμόνοτοχαμένο
έδαφος με τα καλάαποτελέσματα του 2018 και το
συγκεκριμένοπαιχνίδι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη
συνέχειαμαςστοπρωτάθλημα.»

ΜπάσκετΓ΄Εθνική
ΑΟΚ Βέροιας – Εύαθλος Πολυκάστρου



Ανάκατα μπερδεύονταν στο νού τη θύ-
μιση χαϊδεύαν όλα μαζί,το  κατακάθι της 
ζωής.  

Θυμότανε αυτό που μένει στο φυλτζάνι 
σαν αδειάσει το υγρό,πικρό πηχτό στα δό-
ντια να σκαλώνει,δεν είναι άλλο για να πιεί 
και η προσπάθεια με το νερό να βγούνε 
δυό γουλιές ακόμα μάταιη δεν οφελούσε..

Ταξίδια της ζωής αφήνουνε στο τέλος,α-
νάμνηση σαν κατακάθι όση από την ο-
μορφιά τους μπόρεσε να κρατηθεί,έρωτες 
καυτεροί που τα γκρεμίσαν όλα μέχρι να 
χαθούν, κάθε παιχνίδι όποια προσπάθεια 

όση χαρά προσωρινή σαν όλα,το κατακάθι τους αφήνουν μοναχά..
Ανάκατες μπλέκουνε οι ουσίες την αίσθηση χαϊδεύουν,μένει ακόμα 

δυνατή η επαφή της γεύσης,το χρώμα και το σχήμα,ξαναγεννά στη 
θύμιση κάθε συγκίνηση που χάρισαν ποτέ.

Ενα καλάθι απομεινάρια που φωλιάζουν στο μυαλό,της μιάς οι 
ψηλοτάκουνες οι γόβες,τα ξέχωστα με το φελλό της άλλης που σαν τη 
φλόγα κέντριζαν τον πόθο στο κορμί,φορέματα που πάνω στο πετσί 
κολλούσαν, προβάλλοντας εδώ τη μέση τη λεπτή,εκεί τους στρογγυ-
λούς γοφούς να θέλουν έξω από το φόρεμα να βγούνε.

Όλα εκείνα τα στολίδια βραχιόλια,δαχτυλίδια,περιδέραια με γούστο 
διαλεγμένα, γνώρισμα  κάθε μιάς,πού πάλευε να ξεχωρίσει..

Απομεινάρια στο κατακάθι μαζεμένα,ο τρόπος που κινιόντουσαν 
όλα αυτά,στον ήχο της φωνής τους ταιριασμένα,το σχήμα των μαλ-
λιών,το νευρικό τους τίναγμα στη μια, το ισιωμένο κολλητό στην άλ-
λη,απόμεινε κι αυτό ανάκατο με τ’άλλα .

Κάθε μορφή ένα δικό της κατακάθι,και γίνανε πολλά,τώνα πάνω 
στο άλλο,τη σκουπιδόμαζα στα σχέδια τα κινούμενα θυμίζαν,μόνο 
που τούτα δω δεν ήτανε σκουπίδια.

Στιγμές που εξατμίστηκαν στης αγωνίας τον ιδρώτα,ατμός που 
έγινε το δάκρυ της βροχής,κι ύστερα στέρεο ξανά,στοιβάχτηκε στής 
μνήμης το καλάθι.  

Αυτό που έμοιαζε νάχει χαθεί ήταν ο ήχος,η μουσική του καθενός 
η μελωδία,μα καθώς άδειαζε γυρνώντας το καλάθι ανάποδα ακούγο-
ταν η απαλή φωνή που άφηναν  τα χείλια να ξεφύγει,το χτύπημα των 
τακουνιών το νευρικό της άλλης,το θρόϊσμα των ρούχων της λεπτής 
που πέρναγε σαν σίφουνας και τα ξεσήκων’ όλα.

Η μουσική,που κάποιοι ήχοι αποθηκεύονται χωρίς κανείς να ξέρει 
όταν ακούει ώρα πολλή κομμάτια διάφορα το ένα πάνω στ’άλλο,-
μπερδεύονται θαρρείς κι όλα μαζί συνθέτουνε καινούργιο ένα τραγού-
δι,το δικό του.

Φυλτζάνια γυρισμένα ανάποδα,μετά το στράγγισμα διαβάζουν,τά-
χα πως βλέπουν τα μελλούμενα μες τις γραμμές που χάραξε το 
κατακάθι,γύρναγε το καλάθι του κι αυτός και γέμιζε ο τόπος στολίδια 
περασμένα,στην άκρη πεταμένα,φωτογραφίες απ’το άλμπουμ της ζω-
ής,δίσκοι με τα παληά τραγούδια,ποιήματα που είχανε γραφτεί μέσα 
στον πυρετό εκείνο..

Καθένα ένα δικό του αχνάρι αποτύπωνε που τώρα έλαμπε ξανά 
και γυάλιζε μπροστά του προκαλώντας.

Ετσι που τα κυτούσε ένα ένα ξανάρχονταν στο νου εικόνες ξεχα-
σμένες,το κοραλλένιο δαχτυλίδι έτσι αχτινωτό που ήταν στόλιζε το 
δάχτυλο το μακρουλό καθώς στη γυμνωμένη πλάτη ακουμπούσε,-
σφράγιζε τη μορφή της μόνιμα να την κρατά.

Η φούστα η κολλητή άρχιζε πάλι να κινιέται δείχνοντας τους γο-
φούς σαν χάδι τρυφερό να ερεθίζουν,το περιδέραιο μακρύ πιο κάτω 
από τη μέση,θηλειά να τον αιχμλωτίσει απλωμένη,να φύγει δεν μπο-
ρεί..

Η κόκκινη εκείνη εσάρπα που σκέπαζε τους ώμους ,άφηνε απ’το 
χνούδι της κομμάτια στα χέρια που τη χάϊδευαν έναν καιρό,κουκούλω-
νε τους πόθους,σηκώνοταν ξανά το τράβηγμα που κράταγε αιχμάλω-
το να μη φανεί,να δυναμώνει,τούτοι οι κρίκοι τα μεγάλα σκουλαρίκια,-
δείχνανε χειροπάδες,να σφίγγουνε τα χέρια,προσευχή γονατιστή που 
στέλνανε ψηλά να λυτρωθούνε..

Ο πλαστικός εκείνος αναπτήρας ακόμα τίναζε τη φλόγα του στο 
πάτημα ν’ανάψει το τσιγάρο,όλα φαινόνταν τόσο ζωντανά

Το κατακάθι είναι παντού κολλάει σ’όλα,όσο και να μαζεύτηκαν 
πολλά,μια μάζα άχρηστη πολύχρωμη δίχως κανένα σχήμα,να ξετρυ-
πώνει τα θυμίσματα ένα ένα,θαρρείς και ξαναβγαίνουν στον αφρό για 
να χαθούν σε λίγο.

Η χωνεμένη μάζα πιο εύθραστη παρά ποτέ δύσκολα στέκοταν 
ξανά,κι ας είχαν τόσο βοηθήσει την πάλη μέσα στη ζωή,γίνανε μια 
ανάμνηση γλυκειά,και κάθε τόσο γυρνάει το καλάθι ανάποδα εικόνες 
χωνεμένες,στέκουν εκεί,χαμογελούν,δίχως και να το ξέρουνε ακόμα 
μια χαρά κερνούν και φεύγουν.

Κάποια φωνίτσα φώναζε πως είναι ψεύτικη ετούτη η εικόνα,της 
θύμισής το κατακάθι,δεν πείραζε,ακόμα κι έτσι τ’άρεσε στην τύχη πού 
και πού να τις  ξανακυτά. 

Ανάκατα μπερδεύανε το νου,τη θύμιση χαϊδεύαν όλα μαζί τα κατα-
κάθια της ζωής στο αδειανό φυλτζάνι ετούτο το παχύ υγρό πικρό στα 
δόντια να σκαλώνει δύσκολο να το πιεί,το παρελθόν ανάποδα γυρ-
νούσε,το μέλλον να διαβάσει ακόμα προσπαθεί....
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Πεζοτράγουδα του Γιάννη Χαλόφτη

Κατακάθι
ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

(1918-2018)
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ
(1903-1960)

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

Ο Γεώργιος 
Γουδής με την 
υπ’ αριθμ. 1/10-
2-1930 «Ημε-
ρησία Διαταγή 
Τοπικού Εφό-
ρου ίδρυσε την 
Τοπική Εφορεία 
Π ρ ο σ κ ό π ω ν 

Βεροίας με δύο προσκοπικές ομάδες. Έτσι 
άρχισε η ιστορία της δεύτερης προσκοπι-
κής περιόδου (1930-1939) με την οποία, 
όπως γράψαμε, θα ασχοληθούμε σήμερα.

Ο Γεώργιος Γουδής ήταν προικισμένος 
με εξαίρετα χαρίσματα! Ήταν άνθρωπος με 
ιδανικά. Δονούσε ολόκληρο τον ψυχικό του 
κόσμο η Ελλάδα και ο Χριστός.

Μα πάνω απ’ όλα ήταν πλασμένος για 
αρχηγός. Δεν μπορούν όλοι να αναδει-
χθούν ηγήτορες. Χρειάζονται ειδικές ικανό-
τητες και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο Γεώργιος 
Γουδής τα είχε όλα. Ενέπνεε, ενθουσίαζε. 
Ηλέκτριζε και συγκινούσε μέχρι δακρύων. 
Δίδασκε χωρίς να κουράζει. Και όταν ακό-
μη ήταν αυστηρός, και τότε ήταν αγαπητός.

Με όλα αυτά τα ηγετικά προσόντα α-
ναδείχθηκε, πράγματι, ο θεμελιωτής και 
οργανωτής του προσκοπισμού στη Βέροια.

Με τρόπο καταπληκτικό που θαυμάζει 
κανείς οργάνωσε τον προσκοπισμό στη 
Βέροια.

Α΄ ΣΤΕΛΕΧΗ
Για την οργάνωση και εκπαίδευση των 

προσκόπων Βεροίας ο Γεώργιος Γουδής 
επέλεξε παλιούς βαθμοφόρους και πρώτα 
αυτούς που είχαν τα απαιτούμενα ηθικά και 
πνευματικά προσόντα.

Έτσι συγκρότησε το σώμα αξιωματικών 
προσκόπων ως εξής:

α) Για το βαθμό του επόπτου ΤΠΣ Βε-
ροίας, τον Γεώργιο Στ. Κανάκη, προϊστάμε-
νο του μεταφραστικού γραφείου του Πρω-
τοδικείου Βεροίας.

β) Για το βαθμό του αρχηγού ομάδος 
τους:

1. Κων/νο Παπαχατζή, εισαγγελικό υ-
πάλληλο, παλιό οπλαρχηγό ομάδος.

2. Αργύριο Δημητρακάκη, δικαστικό υ-
πάλληλο, παλιό υπαρχηγεύοντα ενωμο-
τάρχη και 

3. Αθανάσιο Τσανάκα, ιδιωτικό υπάλλη-
λο, παλιό ενωμοτάρχη 

γ) Για το βαθμό του υπαρχηγού ομάδος 
τους:

1. Αθανάσιο Περατινό, δικαστικό υπάλ-
ληλο, παλιό υπενωμοτάρχη,

2. Κλέωνα Παπανίδη, τηλεγραφικό υ-
πάλληλο και

3. Αλκιβιάδη Μαωλίδη, ιδιωτικό υπάλ-
ληλο

Όλοι αυτοί αποτέλεσαν τα προσωρινά 
στελέχη του προσκοπισμού στη Βέροια.

Β΄ Επιτελική Υπηρεσία
Για την αρτιότερη οργάνωση της εσω-

τερικής λειτουργίας της Τοπικής Εφορείας 
συστάθηκε Επιτελική Υπηρεσία.

Η υπηρεσία αυτή διαιρέθηκε σε τρία 
τμήματα:

α) Προσωπικού, β) Κίνησης, γ) Οικονο-
μικής υπηρεσίας.

Τέλος, ως επιτελάρχης ορίστηκε ο προ-
σωρινός αρχηγός Κ. Παπαχατζής και υπα-
σπιστής του κ. Γ. Γουδή ο πρόσκοπος κ. 
Χατζηδήμου.

Γ΄ Εκπαίδευση
Για τη συστηματική και ομοιογενή εκ-

παίδευση των προσκόπων ιδρύθηκε εκπαι-
δευτικός ουλαμός για να διδαχθούν την ύλη 
για προσκόπους Γ΄ και Β΄ τάξης.

Ο εκπαιδευτικός ουλαμός λειτούργη-
σε από την 1η Απριλίου 1930. Σ’ αυτόν 
φοίτησαν δόκιμοι πρόσκοποι, ύστερα από 
προφορικές εξετάσεις ενώπιον του Τοπικού 
Εφόρου Γ. Γουδή, οι:

1. Αντωνιάδης Αλέξ.
2. Γιαμάς Ιωάννης

3. Δαβόρας Αθανάσιος
4. Ευθυμιάδης Σ.
5. Ζανετόπουλος Γ.
6. Ζανετόπουλος Χρ.
7. Ιακωβίδης Μ.
8. Κανάκης Δ.
9. Κανελλίδης Κ.
10. Κάππος Αντ.
11. Μάντσης Αλ.
12. Νάτσικας Αλ.
13. Νικοδημόπουλος Βασ.
14. Νικολαΐδης Γ.
15. Οικονομίδης Κ.
16. Παπαδόπουλος Φ.
17. Παυλίδης Γ.
18. Σίμος Σίμου
19. Στυλιανίδης Σ.
20. Κίτσος Βασ.
21. Τσικής Κ.
22. Τσιράκογλου Θ.
23. Σακελλαρίδης Α.
24. Χατζηδήμου Κ.
Ακόμη, λίγο αργότερα, γράφτηκαν στον 

εκπαιδευτικό ουλαμό και οι πρόσκοποι: 
Σωκρ. Βλαχογιάννης, Ευάγγελος Ζανετό-
πουλος, Αντ. Παπαχαραλάμπους, Κ. Μά-
ντσης, Θεόδ. Μαυρίδης και Δημ. Παπαδό-
πουλος.

Τον Οκτώβριο του 1930, ύστερα από 
εξάμηνη εκπαίδευση, σταμάτησε η λειτουρ-
γία του εκπαιδευτικού ουλαμού και συστή-
θηκε νέα σχολή υποψηφίων υπαρχηγών 
στην οποίαν φοίτησαν αυτοί που διακρίθη-
καν στον εκπαιδευτικό ουλαμό.

Οι πρόσκοποι που φοίτησαν στη σχολή 
υποψηφίων υπαρχηγών ήταν:

1. Αθανάσιος Δαβόρας
2. Γεώργιος Ζανετόπουλος
3. Κων/νος Μάντσης
4. Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος
5. Κων/νος Χατζηδήμου
6. Δημήτριος Παπαδόπουλος
7. Ιωάννης Γιαμάς

8. Γεώργιος Παυλίδης
9. Σ. Βλαχόπουλος
10. Αντώνιος Κάππος
11. Γ. Μπεζιρκιάνογλου
Η λειτουργία της σχολής άρχισε στις 1-

11-1930 και σταμάτησε στις 28-2-1932.
Όλοι αυτοί που φοίτησαν στη σχολή 

αυτή, έτυχαν ευρύτερης μόρφωσης και α-
ποτέλεσαν στη συνέχεια τα στελέχη των ο-
μάδων, ενώ αυτοί που φοίτησαν μόνο στον 
εκπαιδευτικό ουλαμό αποτέλεσαν τους κα-
τώτερους βαθμοφόρους των ομάδων (υπε-
νωμοτάρχες – ενωμοτάρχες).

Δ΄ Τοπικός Προσκοπικός 
Σύνδεσμος Βεροίας

Ακόμη, ο Γ. Γουδής πρότεινε στην πε-
ριφερειακή Εφορεία Θεσσαλονίκης κατάλ-
ληλα πρόσωπα για τη συγκρότηση του 
Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Βεροίας 
που θα βοηθούσε ηθικά και υλικά την προ-
σκοπική κίνηση.

Τα προτεινόμενα για το σκοπό αυτό 
ήταν:

1. Σμυρλής Θρασύβουλος
2. Φωτεινός Γεώργιος
3. Ζουμπάς Γεώργιος
4. Γιαμάς Αθανάσιος
5. Ζάχος Στέφανος
6. Μαρκόπουλος Νικόλαος
7. Καρατζόγλου Αναστάσιος
8. Τζίκας Αντώνιος
9. Πολυζωΐδης Θεμιστοκλής
10. Δανιήλ Ανδρέας
11. Γιαννόπουλος Ευάγγελος
12. Βαφείδης Στέφανος
Με τη συγκρότηση του προσωρινού 

επιτελείου βαθμοφόρων, της επιτελικής 
υπηρεσίας, της εκπαίδευσης των προσκό-
πων και της συγκρότησης του προσκο-
πικού συνδέσμου ο Γ. Γουδής έθεσε τις 
βάσεις για την μετέπειτα πρόοδο του προ-
σκοπισμού.

Συνεχίζεται



Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Ε.Α. ΙΧ, 54
1. Γήρας επάν 

μεν απή, πας εύ-
χεται. Ην δε ποτ’ 
έλθη

2. μέμφεται, 
έστι δ’ αεί κρείσσον οφειλόμενον.

ΑΠΟΔΟΣΗ
1. Όταν τα γεροντάματα
 πολύ ‘ναι μακριά του,
2. εύχεται ο κάθε άνθρωπος 
να ζήσει να γεράσει.
3. Αν έρθουν όμως κάποτε, 
τα βρίσκει όλο κουσούρια
4. και λέει πως πάντα πιο καλό
 θα ‘ταν να σου χρωστιούνται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  - ΣΧΟΛΙΑ
Ο επιγραμματοποιός Μενεκράτης, που 

καταγόταν από τη Σμύρνη ή τη Σάμο, στο 
επιδεικτικό του επίγραμμα Ε.Α. ΙΧ, 54 
αφού καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετώπιζαν οι σύγχρονοί του τα γερά-
ματα (τρόπος, που δε διαφέρει καθόλου 
από το δικό μας, παρόλο που πέρασαν 
πάνω από είκοσι αιώνες) καταλήγει σ’ 
ένα συμπέρασμα με το οποίο επίσης όλοι 
συμφωνούμε, ότι δηλαδή τα γεράματα 
είναι πιο καλά να τα περιμένεις σαν κάτι 
που σου χρωστιέται παρά να τα ζεις.

Το επίγραμμα του Μενεκράτη του 
Σμυρναίου ή Σάμιου, που μας απασχολεί, 
αποτελείται από ένα μόνο ελεγειακό δίστι-
χο, έχει δηλαδή την κλασική μορφή. Λίγες 
λέξεις αλλά απέραντο περιεχόμενο.

Όταν τα γηρατειά είναι μακριά, είναι α-
πόντα, οι νέοι άνθρωποι δεν τα παίρνουν 
στα σοβαρά. Βλέπουν τους εαυτούς τους 
σαν ηθοποιούς που παίζουν τους γέρο-
ντες ή τις γερόντισσες με ψεύτικες, μπο-
γιατισμένες ρυτίδες και με αλευρωμένα 
άσπρα μαλλιά. Περούκες υπάρχουν όλων 
των χρωμάτων.

Στις ονομαστικές γιορτές και στα γενέ-
θλια εύχονται στον εορτάζοντα να ζήσει 
εκατό χρόνια και βάλε, χωρίς να σκέφτο-
νται ότι τότε θα πρέπει να είναι εσχατό-
γερος κι εκείνος κι αυτοί, ως συνομήλικοί 
του, αν ζουν, και τα γυαλάκια, που θα 
φορούν, δεν θα είναι παιχνίδια, αλλά ε-
ντελώς απαραίτητα για να βλέπουν, και 
το μπαστούνι θα είναι το απαραίτητό τους 
στήριγμα. Ότι δεν τα σκέφτονται αυτά το 
αποδεικνύει με πόσο κέφι 
δίνουν την ίδια ευχή και 
ποιητικά: «Να ζήσεις, να 
γεράσεις, κι ένα αμπέλι ν’ 
αγοράσεις!».

Όλη αυτή η ειδυλλια-
κή, θα λέγαμε, ατμόσφαι-
ρα, με την οποία περι-
βάλλουν οι νέοι τα γερά-
ματά τους, αλλάζει ριζικά, 
όταν έρθουν τα χρόνια 
και τους τα φορτώσουν. 
Τότε ως γέροι πια, βλέ-
πουν πόσο βαριά είναι 
και πόση προίκα (προ-
βλήματα υγείας μικρά και 
μεγάλα) και πίκρα κουβα-
λούν, ακριβά ανταλλάγ-
ματα για τις χαρές που 
έρχονται, όταν έρχονται 
απ’ τα παιδιά τους και τα 
εγγόνια τους.

Μπορεί να μη φταί-
νε τα γεράματα που μας 
βρίσκουν, όταν μας βρί-
σκουν, αλλά εμείς που 
κάναμε τα πάντα (δεν α-
φήσαμε γιατρό για γιατρό 

προσπαθώντας να ξεφύγουμε απ’ του 
χάρου τα δόντια και να πάρουμε παρά-
ταση) για να τα προφτάσουμε, να μη μας 
ξεφύγουν. Κι όταν τα πιάσουμε, τότε ό,τι 
μας φταίει, σ’ αυτά το φορτώνουμε. Πώς 
ήμασταν και πώς καταντήσαμε. Όταν εί-
χαμε τα νιάτα, εδώ πατούσαμε κι εκεί 
βρισκόμασταν, ενώ τώρα που γεράσαμε 
και «η Μητροπόλεως» μας φαίνεται ανή-
φορος. Αχ! Πού είσαι, Νιότη, που έδειχνες 
ότι θα γινόμουν άλλος!

ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ…
«Να ‘ταν τα νιάτα δυο φορές, τα γη-

ρατειά καμία!». Αυτά λέει το δημοτικό 
τραγούδι. Τα γηρατειά θα θέλαμε να τα 
λογαριάζουμε μόνο σαν κάτι που μας το 
χρωστάει η ζωή, αφού πρώτα τη ζήσουμε 
ώσπου να τη βαρεθούμε. Ώσπου έχουμε 
όρεξη για περιπέτειες θα θέλαμε να είμα-
στε νέοι. Ώσπου τα υπάρχοντά μας μας 
φτάνουν και μας περισσεύουν, όσα μας 
χρωστιούνται ας περιμένουν. Καλύτερα 
να σε χρωστούν και να έχεις να παίρνεις, 
παρά να μην περιμένεις τίποτε πια να 
σου δώσει η ζωή.

Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι που 

δεν θέλουν ούτε να ακούν τη λέξη γερά-
ματα. Μιλούν για Τρίτη ηλικία, σαν να λέ-
με για Τρίτη Άνοιξη, και δεν έχουν βέβαια 
πέρα για πέρα άδικο. Αν ένας γέρος (ή 
μια γριά) είναι γερός, γιατί να μη χαίρεται 
τη ζωή όπως ένας γερός νέος;

Το θέμα θα έπαιρνε απρόβλεπτο μά-
κρος, γι’ αυτό, επειδή τα σημειώματα δεν 
είναι πραγματείες, θα χρησιμοποιήσω ως 
κατακλείδα του σημερινού μου σημειώ-
ματος ένα επίγραμμα, που άλλοι λένε 
ότι ανήκει στον Μενεκράτη τον Σάμιο (ή 
Σμυρναίο) και άλλοι στον επιγραμματο-
ποιό Λουκίλλιο που έζησε τον πρώτο αιώ-
να μετά Χριστόν.

ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ (Ε.Α. ΙΧ, 55)
1. Ει’ τις γηράσας ζην εύχεται, 
άξιός εστι
2. γηράσκειν πολλών εις ετέων 
δεκάδας.

Η ΑΠΟΔΟΣΗ
1. Αν κάποιος, ενώ γέρασεν, 
εύχεται να ζει κι άλλο,
2. αξίζει ετούτος να γερνάει 
πολλές δεκάδες χρόνια.
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Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

σήμερα πληκτρολογώ με 
μεγάλη δυσκολία, διότι στην 
κυβέρνηση των φτωχών, λεί-
πει πλέον ο καθηγητής-φαι-
νόμενο, ο κ. Ζουράρης. 

Πρόκειται για μία τερά-
στια απώλεια, και το κενό 
που μένει δυσαναπλήρωτο!

Παρόλα αυτά, αποφάσισα να γράψω λίγες γραμμού-
λες (το εννοώ!).

Αύριο θα ξημερώσει Κυριακή, και στην Θεσσαλονίκη 
θα μαζευτεί από ότι φαίνεται αρκετός κόσμος, για να 
φωνάξει ότι η Μακεδονία δεν ανήκει, ούτε στον Νίμιτς, 
ούτε στον Τίτο!

Για το συγκεκριμένο θέμα, τα είπαμε στο προηγούμε-
νο αρθράκι, οπότε στο σημερινό λίγες λεξούλες. 

Το ποιος ή ποιοι είναι οι διοργανωτές και το ποιος θα 
μιλήσει, που είναι παντελώς αδιάφορο. 

Θα προσπαθήσουν κάποιοι να οικειοποιηθούν κατα-
στάσεις, πάλι δεν με αφορά.

Η ουσία, είναι ότι οι γείτονες, χρόνια τώρα, προσπα-
θούν να μας κλέψουν και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανοί-
ξουμε τους ασκούς του αιόλου.

Απλά να γνωρίζουμε, ότι θα θερίσουμε, ότι θα σπεί-
ρουμε.

Αλλάξανε λέει οι κάτοικοι των Σκοπίων, βγάλανε 
αγάλματα.

Και εγώ έβγαλα τη φωτογραφία της Μόνικας και θα 
βάλω της Θεανώς. 

Πόσο καιρό πιστεύεις ότι θα την κρατήσω!

Που λέτε λοιπόν φίλοι μου, ο ευσωμούλης  είναι πα-
σίγνωστος!

Ότι θα με συζητάνε καμιά τριακοσαριά και βάλε χιλιό-
μετρα μακριά, με ξεπερνά! 

Κουραστική η προηγούμενη ημέρα, αποφάσισα να 
πιω ένα καφεδάκι.

Στο διπλανό τραπέζι, τρεις κυρίες.
Δεν συνηθίζω να κρυφακούω, αλλά μου έκανε εντύ-

πωση που ήταν και οι τρεις οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε 
μπήκα στον πειρασμό.

Η μία ήταν φαν της Θεανώς, διότι της άρεσε ο τσελε-
μεντές με τα γεμιστά.

Η άλλη ήταν ένθερμη οπαδός της νέας βουλευτού 
του κυβερνώντος κόμματος, που «πήρε» από τους κε-
ντρώους του Βασιλάκη Καίλα!

Δεν θα το πιστέψετε, έλεγε. 
Μπερδεύτηκα και αντί να πάω στο σπίτι μου, χτύ-

πησα στο πάνω διαμέρισμα, όπως και η εν λόγω βου-
λευτής, που πήγε να μιλήσει στη βουλή και πήγε πάνω, 
στο προεδρείο και ο πρόεδρος, ο κ. Βαρεμένος, είπε να 
την συνοδεύσουν.

Και τι έγινε ρωτήσανε οι φίλες, με αγωνία.
Μου άνοιξε ο γείτονας και περάσατε εσείς καλά και 

εγώ καλύτερα.
Καλά δεν ντρέπεσαι, παντρεμένη γυναίκα, αναφωνή-

σανε οι φιλενάδες.
Καθόλου. 
Όπως ο άντρας μου, κάθε ημέρα μου λέει «με τον 

Κυριάκο», έτσι και εγώ του λέω «με τον γείτονα»!

Η τρίτη της παρέας ήταν ιδεολογικά προσκείμενη 
στην αριστερά και ήταν μέλος του κόμματος.

Μια χαρά περνάτε εσείς, με τα γεμιστά σας και τον 
γείτονα, σχολίασε.

Τι να πω και εγώ με τις συντρόφισσες. 
Δόθηκε εντολή από το κόμμα, να δημιουργήσουμε 

ταψιά από σάμαλι, για να τα δώσουμε σε ένα χοντρό 
στη Βέροια, για να σταματήσει να μας κακολογεί!

Για αυτό σας λέω, φίλοι μου, είμαι και μεγάλη φίρμα!
Και ενώ η ώρα περνούσε, τα πράγματα σοβαρέψανε.
Αρχίσανε να αναρωτιούνται για το αν θα έχουμε κα-

θαρή έξοδο, το καλοκαίρι.
Τότε βρήκα και εγώ την ευκαιρία να εισέλθω στη συ-

ζήτηση.

Πιστεύω ότι πρέπει να πάτε στο μέντιουμ Ζαίρα.
Έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτική. 
Λέει τα πάντα και με απίστευτη ακρίβεια, βροντοφώ-

ναξα.
Άντε καλέ, βγάλε το τάμπλετ, να διαβάσουμε για αυ-

τά που μας λέει ο κύριος;
Ταμπλέτα γιατί να φέρω, δεν έχει κουνούπια, είπε η 

δεύτερη της παρέας.
Τελικά αφού επήλθε η συνεννόηση και ο φορητός έ-

λαβε τη θέση του, δίπλα στα σπρεσάκια και στα κουλου-
ράκια (όλα τα προσέχω!), η τρίτη άρχισε να κουγκλάρει 
για το μέντιουμ. 

Πληκτρολόγησε Αλζαζίρα και …..
Καλέ τι είναι όλα αυτά.
 Όλο Άραβες βλέπω και Ντουμπάι.
Λες να έφερε κιόλας την ανάπτυξη, ο χαριτωμένος 

ο ηγεμόνας μας, ο Αλέξης μας, ανέκραξε η τρίτη της 
παρέας.

Τελικά αφού έμαθα και για τον μουσουλμανικό φο-
νταμενταλισμό (ξεφτέρια τις έχει κάνει ο Κουτσονίκας!), 
βγάλαμε άκρη, και βρήκαν τη μαντάμ Ζαίρα και όχι την 
Αλζαζίρα!

Αργά το βράδυ έμαθα ότι την επισκεφθήκανε γεμάτες 
αγωνία.

Μαντάμ Ζαίρα, μάθαμε ότι λέτε καταπληκτικά μελ-
λούμενα. 

Και μέλια λέω και σουβλάκι με πίτα και γύρο σε ψω-
μάκι, χωρίς κρεμμύδι με τζατζίκι!

Θα θέλαμε να μας πείτε, τι βλέπετε για τον πολυχρο-
νεμένο μας. 

Θα τα καταφέρει, θα μας οδηγήσει σε καθαρή έξοδο;

Βλέπω, βλέπω, είπε, την έξοδο του Μεσολογγίου!
 
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΡΜΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 
«ΤΟ ΓΗΡΑΣ»

Μαθηματικοί Διαγωνισμοί   
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και  «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

Το παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας, διοργανώνει τους μαθηματικούς διαγωνισμούς 
«ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»  για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, 
που πέτυχαν στον Ημαθιώτικο  διαγωνισμό «ΥΠΑΤΙΑ» 
καθώς και  «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» για τους μαθητές από την  Β΄ 
Γυμνασίου  έως  την   Γ΄ Λυκείου που πέτυχαν στον δια-
γωνισμό «ΘΑΛΗΣ».Στον Ημαθιώτικο διαγωνισμό «ΚΑΡΑ-
ΘΕΟΔΩΡΗ» συμμετέχουν και μαθητές από τους νομούς  
Έβρου , Κοζάνης ,Πιερίας και Φλώρινας με την συνεργασία 
των τοπικών παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιανουα-
ρίου 2018 στις 09.00 το πρωί στο 4ο ΓΕΛ Βέροιας (Ερ-
γατικές Κατοικίες). 

Στην ιστοσελίδα του παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ 
(www.emeimathias.gr), στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://
hms.gr) αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να βρουν τα θέματα και τις λύσεις των αντίστοι-
χων διαγωνισμών προηγούμενων χρόνων. 

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Κοπή βασιλόπιτας 
και ετήσιος χορός

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

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ορχήστρα με ζωντανή 
μουσική. Θα διατίθεται (ενισχυμένη φέτος) ποικιλία εδε-
σμάτων (μπουφές) και ποτών.

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

Η συμμετοχή φίλων και συγγενών συνίσταται. Θα πε-
ράσουμε καλά. Η γραβάτα δεν είναι υποχρεωτική.

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

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό22-01-2018 μέχρι28-01-
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

Η ΙεράΜητρόπολιςΒεροίας,Ναούσης και
Καμπανίας ενόψει τηςπιθανολογούμενης κα-
πηλεύσεως του ονόματος τηςΜακεδονίας θα
πραγματοποιήσει τηνΚυριακή 28 Ιανουαρίου
στις 6:00μ.μ. στονΧώροΤεχνώνΒεροίας εκ-
δήλωση με θέμα «ΜάναΜακεδονία μου».Η
εκδήλωση θαπεριλαμβάνει ομιλία ιστορικού
περιεχομένου και μουσικό πρόγραμμα.Από
τηνΜητρόπολη καλούνται όλοι οιπολίτες  να
συμμετέχονόλοικαιναδιακηρύξουντηνελληνι-
κότητατηςΜακεδονίαςμας.ΕίσοδοςΕλεύθερη.

Την Κυριακή 28 
Ιανουαρίου στο Χώρο 

Τεχνών Βέροιας 
Εκδήλωση

τηςΜητρόπολης
μεθέμα«Μάνα
Μακεδονίαμου»

Φαρμακεία
Σάββατο 20-01-2018

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

08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

08:00-14:30ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ-
ΡΑΣ10 (κοντάσταΚΤΕΛ) 23310-62989 14:30-
20:30

14:30-20:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής69) 23310-
24534

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

Κυριακή 21-01-2018
08:00-14:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ

1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677
14:30-20:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-
65770

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

Δευτερα 22-01-2018
14:30-20:30ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

14:30-20:30ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
8223310-67530

19:00-01:00+διαν.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)
23310-66755

O ετήσιος χορός 
του ΚΑΠΗ Δήμου 

Βέροιας
ΤοΚ.Α.Π.Η τουΝ.Π. ΚΑΠΑΔήμουΒέροιας

διοργανώνειτονετήσιοχορότουκατάτονοποίο
θακοπείκαιηβασιλόπιτα.

ΚαλείταμέλητουτηνΠέμπτη1Φεβρουαρίου
2018στις8.00μ.μ.στηνΕλιά.

Τιμή πρόσκλησης: 13 ευρώ το άτομο στην
τιμή ΄περιλαμβάνεται: φαγητό, ποτό, ζωντανή,
μουσική.ΠροσκλήσειςθαδιατίθενταισταΚΑΠΗ.

Σεμινάριο 
για δωρεάν 
μαδήματα 

πρώτων βοηθειών
ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτουΕμπορικούΣυλ-

λόγουΑλεξάνδρειας,διοργανώνεισεμινάριοσε
συνεργασίαμετηνΟΜΑΔΑΟ.ΔΙ.Κ(Ομάδαδια-
χείρισηςκρίσεων),τηνΤετάρτη24Ιανουαρίου
2018 καιώρα18:00 στηναίθουσαΔημοτικού
Συμβουλίου τουΔήμουΑλεξάνδρειας.Τοθέμα
του σεμιναρίου είναι: «ΔΩΡΕΑΝΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΩΝΒΟΗΘΕΙΩΝ».



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  1)

Διαμέρισμα 26 τ.,μ.

στον 3οόροφο ευήλιο

και ευάερο, σε πολύ

καλή κατάστασηπλη-

σίον της πλατείας Ω-

ρολογίου.2)Οικόπεδο

1.100 τ.μ. στα Παλα-

τίτσια. Από τον ιδιο-

κτήτη. Μεσίτες απο-

κλείονται. Τηλ.: 6937

226223.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτηκαινούργιοκα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο),

με πατάρι  30 τ .μ. ,

αυτόνομη θέρμανση

κα ι  θέση πάρκ ιγκ .

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χω-

ράφι 12 στρ. στο

δ ρ ό μ ο  Β έ ρ ο ι -

α -Λα ζοχώρ ι ,  σ ε

παραγωγή ρόδια

8 ετών, 960 δέν-

δρα, με 25 τόνους

παραγωγής, περί-

φραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

με ροδάκινα και πο-

μώνα στην άσφαλτο

7.500τ.μ.,κοντάστην.

Αγ. Μαρίνα και Αγ.

Γεώργιο. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πάρκιγκστοκέντροτης

πόλης,περιοχήΑστικά,

κοντά στο 6ο και 13ο

ΔημοτικόΣχολείο.Τηλ.:

6976845732.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

κέντρο,Αστικά, γκαρ-

σονιέρα 3ου ορόφου,

δωμάτιο,σαλοκουζίνα,

μπάνιο, ανακαινισμέ-

νη, ατομική θέρμανση

πετρελαίου, αιρ κοντί-

σιον,πλήρωςεπιπλω-

μένη, ευχάριστη, φω-

τεινή. Ενοίκιο 180,00

ευρώ. Μεσιτικό γρα-

φείο«ΣΤΟΧΟΣ».Τηλ.:

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικ ίας Πα-

στέρ 8 στη Βέροια,

ενο ικ ιάζετα ι  γκαρ-

σονιέρα 1ΔΧΛΚ, ε-

πιπλωμένη και έχει

εγκατάσταση  γραμ-

μή Internet, κεντρική

θέρμανση, T.V., κλι-

ματιστικό, ηλ. κουζι-

νάκι με φούρνο, ψυ-

γείοκ.λπ.Πληρ.τηλ.:

23310 24939, 6973

015833.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργε ίο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο,μεπολύκα-

λό ενοίκιο.Τηλ.: 6944

860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

με  σταθερή πελα-

τ ε ί α .  Τη λ . :  6 9 4 2

424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: οδο-

ντίατρος για συστέ-

γαση και κοπέλα για

να εργασθεί σαν βοη-

θός οδοντιάτρου στη

Βέροια. Τηλ.: 6946

145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο-

πο ιός  γ ια  φούρνο

στη  Νάουσα.  Τηλ.

επικοινωνίας: 6982

643134.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

inoxcon sofkos

αναζητεί βοηθό ψυ-

κτ ικού γ ια  μόν ιμη

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

συσκευαστήριοτροφί-

μων στοΜακροχώρι

Ημαθίας.Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο

για delivery έως 40

ετών για μόνιμη ερ-

γασία για το κατά-

στημα «Κρεπούλης»

στη Βέροια.  Τηλ. :

2331504753.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-

ΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ

ζητούνταικοπέλεςγια

εργασία. Τηλ.: 6984

472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμ-

βάνει τη φύάλη και

περιποίησηηλικιωμέ-

νωνσε24ωρηβάση.

Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυ-

ρία μονογονικής οι-

κογένειας, ζητάει ερ-

γασία, για φύλαξη η-

λικιωμένων και καθα-

ρισμό σπιτιών. Τηλ.

εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-

σίαγιαφύλαξημωρού

ήκαθαρίστριασεσπίτι

καιγραφεία.Τηλ.επικοι-

νωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-

νειτηνφροντίδαηλικι-

ωμένων& καθαρισμα

σπιτιών,γραφείωνκαι

σκάλες. Τηλ.: 6946

479828.

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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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ ρ εβα -

τάκ ι  ΒΕΒΕ σε άσπρο

χρώμα, με στρώμα και

υφασματάκιαπροστατευ-

τικά, σχεδόν αχρησιμο-

ποίητο. Τιμή ευκαιρίας

150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ε ξ ο -

πλισμός καφετέριας

(καφετιέραASTORIA

MONH) ,  πλυντήρ ιο

π ιά των  (D IHR- Ι τα -

λ ικό) ,  φραπιέρα (ε-

παγγελματική-βαρέ-

ως τύπου), τοστιέρα

(επαγγελματική 2 ε-

στιών), 2 στρογγυλά

τραπέζια, 7 καρέκλες

(με κουπαστή) και 8

ψηλά σκαμπό.  Πω-

λούνται  σε τ ιμή ευ-

καιρ ίας.  Τηλ. :  6974

867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ

κύριος 50 ετώνψάχνει

εμφανίσιμηκυρίαως50

ετώνγιαγνωριμία.Τηλ.:

6972371446.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιχωρίς
κοινόχρηστα,αυτόνομηγκαρσονιέραstudio35
τ.μ.,κατασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχεικαι-
νούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ηθέρμανσηείναιμεA/Cκαιξυλόσομπα,1οςό-
ροφος,ενοίκιομόνο130€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24092-ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΩραιότατη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας40 τ.μ.
ευρίσκεταιστον2οόροφοσχετικάκαινούρ-
γιαςοικοδομήςμεέτοςκατασκευήςτο1990.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο . Διαθέτειανεξάρτητηθέρμανση
Κλιματισμό Inverter.Βλέπεισεανοιχτωσιά
,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
πολύφωτεινή.Τιμή:180€.

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

Κωδ23751ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
65τ.μ.,1οςορ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανα-
καινισμένομερικώς,μεκαινούργιακουζίνα,σε
εξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιτέντες,μεκλιματιστικό
καιθωρακισμένηπόρταεισόδου,γωνιακό,σε
πολύκαλήτιμήμόνο230€.

κωδ.24140ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ,Ενοικιάζεται
διαμέρισμα72 τ.μ., κατασκευή94,2υ/δ,1
οςόροφος,ενοίκιομόνο100€.Θαδοθείκαι
χρονικόπεριθώριομεδωρεάνπαραμονήστον
μισθωτήγιακαθάρισμακαισυμμάζεμα.

Κωδ:23967-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοδια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέπει
σεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου, έχει
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,Ανελ-
κυστήρακαινούργιο ,κλειστόγκαράζμεγάλο
καιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευσης,Τέντες,
Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ23243ΠΙΕΡΙΩΝ,Μονοκατοικία95

τ.μ.,κατασκευή1965,2υ/δ,1οςόροφος,σε
ανοιχτωσιά,καλοδιατηρημένη ,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,μεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματα,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πολύάνετηβεράντακαιμεανοιχτόparking,το
οποίοείναικαιαυλήδικήτου.Ενοίκιο270€.

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.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλά-
πες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακό
θερμοσίφωνα,έχειδύομπάνια,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,380€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424-ΩΡΟΛΟΙΑποθήκησυνολι-

κήςεπιφάνειας80τ.μ.σεημιυπόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:100€.

Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,
ισόγεια, κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίοςχώρος,οιχώροιτουλειτουργικοί,γω-
νιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1981καιδιαθέτει
κουφώματασυνθετικά,με έπιπλακαιμε δι-
πλάτζάμια-Τιμή:300€.

Κωδ:24303 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
πολυτελήγραφείασυνολικήςεπιφάνειας183
τ.μ.1οςορ.Διατίθενται6χώροικαιWC.Είναι
κατασκευασμένατο1972καιδιαθέτουνθέρ-
μανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Πρόκειταιγια
ακίνητομεεξαιρετικήπροβολή ,Κουφώματα
Συνθετικάκαινούργιακαιπόρταθωρακισμέ-
νη.Υπάρχειανελκυστήρας,καιαποθήκη,μί-
σθωμαβολικό600€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24514–ΣτηΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΟΝΤΑΙκατάαποκλειστικότηταγραφείανεό-
δμητασυνολικήςεπιφάνειας185τ.μ.1ουορ..
καιπάνωσεκεντρικόδρόμο.Είναικατασκευ-
ασμένατο2010καιδιαθέτουνθέρμανσηΑτο-
μικήμεΠετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Πόρτα
ΘωρακισμένηκαιΑποθήκη.Μίσθωμα500€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105034ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεταιΚα-

τάστημα33τ.μ.Ισόγειο,32τ.μ.Υπόγειοκαι20
τ.μ.πατάρι,κατασκευή2000,1υ/δ,σεκαλή
κατάσταση,οιχώροιτουλειτουργικοί,εξαιρε-
τικήςπροβολής, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεμεγάλοεμπορικόδρόμο,σπάνιο
κατάστημα,σεπολύκαλή τιμήμόνο350€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC , ενοίκιο200€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105037-ΚέντροστηνΕδέσσηςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστημασυνολικήςεπιφάνει-
ας70τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροστο ισόγειο ,πατάριμεγάλοκαιWC.
Ενοίκιομόνο400€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικής επιφάνειας97 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερμοσυσσω-
ρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια,Μπαλκόνια
20τ.μ.-Τιμή:65.000€.

Κωδ:105025-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας98τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελ-
κυστήρα,Αποθήκητιμή:45.000€.

Κωδ:105026-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.στον1ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1977
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Αποθήκη-Τιμή:67.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105081ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, πωλείται

μονοκατοικία100τ.μ.,σε516τ.μ.οικόπεδο
,κατασκευή8,2υ/δ,σαλόνι ,κουζίναξεχω-
ριστήκαιμπάνιο , νεοαναγειρόμενη ,απλά
ονειρεμένηκαισεάψογηκατάσταση,αλουμινί-
ουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένης
κατασκευής ,ατομικήθέρμανση ,υποδοχή
γιατζάκι,ιδανικήγιακατοικία,μεγάλοςκήπος
,σεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο80.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105082ΡΑΧΗ,Μονοκατοικία216
τ.μ.,και108τ.μ.υπόγειοσε1000τ.μ.οικόπε-
δοστηζώνη,κατασκευή2005,4υ/δ,σεδύο
επίπεδαμεζονέτα ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
καιεντυπωσιακή ,ολοκαίνουργιακατοικίαμε
ωραιότατηκατασκευή,μεκαινούργιασυνθετι-
κάκουφώματακαιδιπλάτζάμια,ιδιαίτερηςαρ-
χιτεκτονικής,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
BBQ,διαθέτει τζάκικαιμίααποθήκη,μεδύο
ντουλάπες ,είναι ιδανικόγιακατοικίακαιγια
απαιτητικούςαγοραστές ,σετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα,280.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
17.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλη-

σίονΠλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33

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

Κωδ.14614ΚΕΝΤΡ0, ευκαιρίαμεγάλη
κοντάσταΚΤΕΛπωλείταιεπαγγελματικήστέ-
γη,5χώρωνμε2WCσυνολικά110τ.μ.,1ος
όροφοςκαιμεεξαιρετικήπροβολή,κατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις,εξαιρετικήπερίπτωση,
τιμήμόνο80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14602 -ΠεριοχήΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας86τ.μ.στοι-
σόγειο,μεπολύμεγάληβιτρίνακαιάλλοτόσου-
πόγειο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:100.000€.

Κωδ:22786-ΠΙΕΡΙΩΝεπίτουκεντρικού
δρόμου ΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλοκαισπάνιοκατά-
στημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας369τ.μ.
Είναι κατασκευασμένο το1994καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Τιμήεξαιρε-
τικάχαμηλήμόνο450.000€.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,υ-
πόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Το
μηνιαίομίσθωματουσήμερα1.200€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,

πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο30.000€.

Κωδ:115727ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπεριοχήΣοφου-
λιόπωλείταιαγροτεμάχιοσυνολικήεπιφάνειας
14.750τ.μ.σετιμήπροσφοράς37.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105793ΦΥΤΕΙΑπωλείταιαγροτε-
μάχιοσυνολικής επιφάνειας30.000 τ.μ.σε
προνομιακήτοποθεσία,έχειμέσααμπέλια,δί-
νεταισετιμήευκαιρίαςόλομαζίμόνο60.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΩΔ.14587ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο197

τ.μ.,ιδανικόγιακατοικία,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία,ευκαιρίαγιαμεγάληυπεραξία,γωνιακό
οικόπεδο,σε τιμή εκπληκτικάσυμφέρουσα
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14641-ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1220
τ.μ.Τιμή:75.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή

τιμήπωλείται οικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιο τουχωριού20.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14404-ΠΑΝΟΡΑΜΑχαμηλάΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας2.026τ.μ.
άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Μόνο30.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ ι-

σόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ105436ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεσημείοεξαιρετικό,για
λόγουςαναχώρησηςαπότηΒέροια,κομπλέ
ωςέχειτιμή45.000€μόνοκαιμεπολύλογικό
μίσθωμαστα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτά-
σειςθασυζητηθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.24593ΣτηνΕληάκαισεοικοδομή

περιωπήςενοικιάζεταιέναωραίογραφείογια
επαγγελματίαπουεπιθυμείμεγάληπροβολή
.ΈναςενιαίοςχώροςμεκουζίνακαιWC,η
θέρμανσητουμεκλιματιστικό , τιμήκομπλέ
μεόλαρεύμα,νερό,μεπαροχήinternetκαι
κοινόχρησταμόνο120€.

Κωδ.14457ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο420
τ.μ., εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα , ,αμ-
φιθεατρικόοικόπεδο,ελαφρώςεπικλινές,σε
μοναδικήτοποθεσία,σετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας,πολύσπάνιαευκαιρία,50.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης,κουφώματαμε
μονάτζάμια,καλόγουστο,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου και
μεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύοντουλάπες
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφι-
βολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο
70.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105040ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεταιμε-
γάλοςημιυπόγειοςχώροςπουμπορείναχρη-
σιμοποιηθείωςκατάστημα-αποθήκημε324
τ.μ.,πολύφωτεινός,μεπολύκαλήκαιομαλή
πρόσβαση ,χωρίςθέρμανσηκαιμεράμπα
αυτοκινήτου,ενοίκιο500€.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣτηνοικοδομήΚονίτσης12–Βέροια,ρετιρέοροφοδι-

αμέρισμα,3δωμάτια,σαλόνιμετζάκι,κουζινοτραπεζαρία,
λουτρό.Εξοπλισμένομε:

-κεντρική θέρμανση (ωρομετρητές) καιπλήρη κλιμα-
τισμό

-κουζίναμε εντοιχισμένα:ψυγείο, ηλ.Φούρνο, ηλ.Ε-
στίες,συσκευήμικροκυμάτων,πλυντήριοπιάτων

-ηλιακό150LκαιΘ.Σ.120L
-δάπεδαδωματίωνξύλιναπαρκέ,2ντουλάπες
-στο λουτρό: καμπινάτη μπανιέρα, έπιπλο μπάνιου,

λεκάνηW.C.,σεταξεσουάρ
-βεράντα:πίσωμεγάλημεκλειστόχώρομεντουλάπια

καιπαροχέςγιαπλυντήριορούχων
-βεράντα στηνπρόσοψη μεγάλη με τηλεχειριζόμενη

τέντακαικιγκλιδώματααλουμινίου
-εσωτερικέςπόρτεςαπόμαόνιέπιπλο
-εξωτερικά κουφώματααλουμινίου βαρέως τύπουμε

θερμογέφυρα,ρολάκαισίτες
Κλειστήθέσηπάρκιγκκαιμεγάληαποθήκη

Πληρ. τηλ.: 23310 24939, 6973 015833

ΕΤΑΙΡΙΑ με σταθερή ανάπτυξη που εδρεύει
στην Βέροια με αντικείμενο τις κατασκευές μη-
χανημάτων και τον προγραμματισμό συστη-
μάτων αυτοματισμού, αναζητεί νέο έως 30 ε-
τών, με καλή γνώση αγγλικών,Η/Υ και δίπλωμα
οδήγησης.Απαραίτητα χαρακτηριστικά, ανήσυ-
χο πνεύμα, αντίληψη και έφεση στις κατασκευ-
ές και την τεχνολογία. Σχετικά πτυχία δεν είναι
απαραίτητα αλλά θα προσμετρηθούν θετικά.
Αποστολήβιογραφικώνστοemail: efi.kantsadou@
gmail.com,πληροφορίες στο τηλ.6932133510.Υ-
πόψινΚαΚαντσάδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•OΔΗΓΟΣμεδίπλωμαΕκατηγορίας
•ΠΡΑΚΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΚΛΑΡΚ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1Ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,24000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

του Σαββατοκύριακου

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη87,περιοχή

ΠασάΚιόσκι στηΒέροια, ιδιοκτήτης διωρόφου οικοδομής με
ανεξάρτητη ιδιόκτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρη
διαμόρφωσησύμφωναμε τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για
τη λειτουργία γυμναστηρίου με την ακόλουθη διάρθρωσησε
χώρους:

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

ταστάσεωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400

λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπόγνώστη τουκλάδουγιαλει-

τουργία τουσυγκροτήματος (σύμφωναμε τις διατάξεις τουΠΔ
219/2006

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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ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί

κυριααπό50ετώνέως70

για σοβαρή σχέση. Τηλ.:

6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμία με κοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά,γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-

ρίαμέχρι50ετώνγιασο-

βαρήσχέση.Τηλ.: 6984

040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ ,
μάρκας TOPLING, ισχύς
30KW, ελαφρώςμεταχει-
ρισμένο, σε άριστη κατά-
σταση, μαζί με δοχείο α-
δρανείας [μπάφερ]500 litr
για ακόμηπιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6944997269.



PΑν τον λαϊκισμό τον 
είχαμε σε ρευστό, θα ή-
μασταν πρώτη υπερδύ-
ναμη...

PΚι η χώρα θα είχε γε-
μίσει ενεχυρολαϊκιστήρια!

PΑπό τα πιο φθηνά 
προϊόντα μας το πολιτι-
κό κόστος. Παντού σχε-
δόν δωρεάν. Είτε που-
λάς είτε αγοράζεις.

PΤο μόνο προϊόν που είναι φθηνότερο από 
τη σακούλα της συσκευασίας.

PΑγοράζεις όσο θέλεις και το χρησιμο-
ποιείς κατά το δοκούν.

PΑλλά ευτυχώς έχουμε χειρότερους και 
φτωχότερους γείτονες από εμάς...

PΕπιστήμονες και τυχοδιώκτες 
στην Τουρκία αναζητούν για πολλά 
χρόνια τη χαμένη κιβωτό του Νώε. Να 
δεις που είναι κρυμμένη πίσω από τη 
Χαμένη Ατλαντίδα.

PΚι άντε να βρεις εσύ Νώε, να πλη-
ρώνει αναδρομικά τεκμήριο για την Κιβω-
τό στα γεράματα.

PΓια το 2018 εύχομαι υγεία και δια-
βατήρια.

PΜε την αγάπη κάθε Σάββατο τρώ-
με φρέσκο ψάρι. Το λες και 
γροθιά στο κατεψυγμένο.

PΧθες βρήκα το μυστι-
κό για μια υπέροχη μα-
ρουλοσαλάτα. Δύο πιτό-
γυρα.

PΠλήρες γεύμα επί δύο.

PΕπίκαιρος διάλογος:
-Μαμά, όταν φεύγουν οι γιορτές πού πά-

νε;
-Κυρίως στα μπούτια και στον κώλο παι-

δί μου!

PΣε έναν μήνα αποκριά και σε δύο Πάσχα. 
Ούτε να χωνέψουμε τα χριστουγεννιάτικα δεν 
μας αφήνουν.

PΤο σεξ κάνει καλό στη μνήμη. Αλλά δεν 
θυμάμαι πού το διάβασα.

PΚαθόμαστε χθες βράδυ στον καναπέ με 
την αγάπη. Παίρνω κρυφά τηλέφωνο από το 
κινητό στο σταθερό, τρέχει αυτή να το σηκώνει 

και τότε της λέω: Μιας και είσαι όρθια, δεν μου 
βάζεις ένα νερό;

PH Oυκρανία θα ανοίξει το Τσέρνομπιλ 
για τους τουρίστες. Είναι όπως το Ντίσνε-
ϊλαντ, απλώς το δίμετρο ποντίκι θα είναι 
αληθινό.

PΚαι:
Ένας κλέφτης αιχμαλωτίζει έναν περαστικό, 

βγάζει πιστόλι και τον απειλεί:
-Δώσε μου εκατό ευρώ ή σε πυροβολώ!
Και ο άλλος τρομοκρατημένος:
-Καλά... αλλά έχεις ρέστα από πεντακοσά-

ρικο;

Κ.Π.
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Συμφωνία Ελλάδος - Βουλγαρίας 
για την αντιμετώπιση 

των εικονικών μεταφορών έδρας
Σε συγκεκριμένες δράσεις για την από κοινού αντιμετώπι-

ση των εικονικών μεταφορών έδρας ελληνικών επιχειρήσεων 
στη Βουλγαρία, καθώς και του λαθρεμπορίου, συμφώνησε ο 
διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος 
Πιτσιλής, με την ομόλογό του της βουλγαρικής Φορολογικής 
Διοίκησης, Γκάλια Ντιμίτροβα (Galya Dimitrova), που συναντή-
θηκαν χθες στην Αθήνα.

Η συνάντηση ήρθε σε συνέχεια της επίσκεψης της ελληνικής 
αποστολής στη Σόφια, στις 17 Οκτωβρίου 2017, με σκοπό τη 
συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας των δύο φορολογικών 
διοικήσεων στους τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών και της 
καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Δημοσίων Εσόδων κατά τη χθεσινή συ-
νάντηση:

«Στο επίκεντρο των 
συζητήσεων των επικε-
φαλής και των στελεχών 
των δύο

φορολογικών διοική-
σεων βρέθηκε το μείζον 
θέμα της φοροαποφυ-
γής από ελληνικές ε-
πιχειρήσεις, οι οποίες 
μεταφέρουν πλασμα-
τικά την έδρα τους στη 
Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο αυτό, 
αξιολογήθηκε η απο-
τελεσματικότητα της υ-
φιστάμενης Σύμβασης 
Αποφυγής Διπλής Φο-
ρολογίας των δύο κρα-
τών και συζητήθηκε η 
διεύρυνση των νομικών 
εργαλείων για την κατα-
πολέμηση της φοροδια-
φυγής και των καταχρη-
στικών πρακτικών, προ-
κειμένου να διασφαλί-
ζονται τα συμφέροντα 
και των δύο χωρών από 
τέτοιες ενέργειες και 
πρακτικές.
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