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Χάντμπολ Α1 Ανδρών
Εύκολα η ΑΕΚ τον Φίλιππο 33-23

Τουρνουά παγκορασίδων Χάντμπολ
2ος ο Φίλιππος, 3ος ο Ζαφειράκης

Φ. Κουτσουπιάς, Φ. Κόβας 
και Ολγα Μοσχοπούλου

Τρία ακόμα νέα 
στελέχη από 

την Ημαθία στο 
Μητρώο της Ν.Δ.

Αναγκαιότητα 
διασφάλισης πλήρους 

εμβολιαστικής κάλυψης 
μαθητών και 

εκπαιδευτικών
έναντι της ιλαράς

Συνελήφθη 
36χρονος με 

1 κιλό κάνναβη 
στο σακίδιό του

Στην πρώτη πεντάδα 
στην Ελλάδα ο Δήμος 
Βέροιας στις δαπάνες 

διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς

-Το πρόβλημα παραμένει λόγω της εγκατάλειψης 
νέων ζώων από τους ιδιοκτήτες τους

Εκλογές για νέο Δ.Σ. του 
Συλλόγου Υπαλλήλων 

Δήμων Ν. Ημαθίας
-Πρωτιά του Κυριάκου Θεοδωρίδη

Για ποιο λόγο 
ανοίγει σήμερα η 
Αγορά στη 1.00 

το μεσημέρι
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Ανάσταση με αποκλιμάκωση 
της έντασης

  Ημέρα θρησκευτικού πένθους η σημερινή. Ημέρα 
ωστόσο και περισυλλογής ειδικά φέτος που το Πάσχα 
συμπίπτει με στιγμές ανησυχίας για την πατρίδα μας. 
Οι σχέσεις με τα Σκόπια και ειδικά με την Τουρκία 
είναι τεταμένες και η κατάσταση μυρίζει “μπαρούτι”. 
Οι ακροβατισμοί και οι επεκτατικές βλέψεις του 
σουλτάνου απειλούν ανά πάσα στιγμή την ηρεμία και 
ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ευθέως οι Τούρκοι 
παραδέχονται ότι οι μυστικές υπηρεσίες τους αλωνίζουν 
και επιδίδονται σε ένα μπαράζ απαγωγών στο εξωτερικό 
με σκοπό την εκβιαστική άσκηση πιέσεων προς πάσα 
κατεύθυνση. Απ’ οτι φαίνεται το περιστατικό με τους 
δύο Έλληνες φυλακισμένους στρατιωτικούς δεν είναι 
τόσο τυχαίο...Ας έχουμε για μια φορά ως Έλληνες 
σύμπνοια και εθνική συνεννόηση γιατί δεν έχουμε 
την πολυτέλεια σε τέτοιες καταστάσεις να παίζουμε 
μικροπολιτικά παιχνίδια ατενίζοντας τον ορίζοντα των 
εκλογών.  Αυτό είναι το πιο ισχυρό όπλο. Αύριο με την 
Ανάσταση του Θεανθρώπου, ας ευχηθούμε να επέλθει 
ηρεμία και αποκλιμάκωση στην ένταση με την άσπονδη 
γείτονα και να σημάνει Ανάσταση και για την χώρα 
μας που ταλανίζεται τα τελευταία χρόνια. Καλό Πάσχα! 
Χρόνια πολλά!

2 www.laosnews.gr Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΕ.Ι.Η.Ε.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
KIN.6974030002
FAX2331502481
www.laosnews.gr
news@laosnews.gr
laosveroia@gmail.com

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018
Μήνας:4
Εβδομάδα:14

ΑνατολήΉλιου:06.03

ΔύσηΉλιου:18.52

096-269

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
+ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Τα Άγια Πάθη του Κυρίου

Με 3 έκτακτες πτήσεις
θα φτάσει τι Άγιο Φως στην 
Αθήνα και σ΄’ολη τη χώρα

Με τονπρογραμματισμό εμπορικών και ειδικών έκτακτων
πτήσεωντηςAegeanAirlines-OlympicAirθαμεταφέρουνκαι
φέτοςτοΆγιοΦως,μετάτηνάφιξήτουαπόταΙεροσόλυμα,το
απόγευματουΜεγάλουΣαββάτου,(6.30-7.00)απότοδιεθνές
αεροδρόμιο «ΕλευθέριοςΒενιζέλος» τηςΑθήναςσε όλη την
Ελλάδα.

ΣύμφωναμεταστοιχείατουυπουργείουΕξωτερικών,τρεις
θαείναιοιέκτακτεςπτήσειςπουθαμεταφέρουντοΆγιοΦως
απόΑθήνασεΛάρισα,Λήμνο,Σάμο,Χίο,ΚεφαλονιάκαιΙωάν-
νινα,ενώμεεννέαπρογραμματισμένεςπτήσειςθαγίνειημε-
ταφορά τουπροςΣαντορίνη,Μυτιλήνη,Θεσσαλονίκη,Χανιά,
Ρόδο,Ζάκυνθο,Αλεξανδρούπολη,ΗράκλειοκαιΜύκονο.

HμεταφοράτουΑγίουΦωτόςπροςΚέρκυρα,ΚωκαιΚάρ-
παθοθαγίνειαπότηνεταιρία«SkyExpress»μεμίαπρογραμ-
ματισμένηπτήσηπροςΚέρκυρακαιμίαέκτακτη(μεενδιάμεσο
προορισμό)προςΚωκαιΚάρπαθο.

Συμβίωσημεφίλους,ηκαλύτερηλύση
γιακαλάγεράματα!

Τριπλάσιοςθαείναιμέχρι το2050οαριθμόςτωνατό-
μων άνω των 60 ετώνστονπλανήτη…Μοιραίο, αφού ο
παγκόσμιοςπληθυσμός γερνάει. Και τι γίνεται όταν γερ-
νάει;

Ως γνωστόν οι περισσότεροι ηλικιωμένοι είτε φροντί-
ζονταιαπόταπαιδιά τους, είτεπηγαίνουνσεγηροκομεία.
Υπάρχουνόμωςκαικάποιοιπιοτολμηροίπουδενθέλουν
να ζήσουν μόνοι τους και επιλέγουν να ζήσουν με τους
φίλουςτους.Όπωςδιαβάζουμεσεξέναηλεκτρονικάμέσα,
ηνέατάσηείναιησυγκατοίκηση–όχιστο ίδιοσπίτιαλλά
στο ίδιοσυγκρότημασπιτιών.Ένασχέδιοστέγασηςπου
δημιουργήθηκε γιαπρώτηφοράστηΔανία και στηρίζεται
στιςφιλίες και τις κοινωνικές επαφέςπουδημιουργούνται
σεμιακοινότητα.Είναι κάτισαν ιδιωτικόχωριό,όπουκά-
θεκάτοικοςήζευγάριέχειτοδικότουσπίτικαιυπάρχουν
επίσηςκοινόχρηστοιχώροιδραστηριοτήτωνκαιαναψυχής.
Κάθε«χωριό»έχειτουςδικούςτουκανόνες.Τονέομοντέλολειτούργησετόσοκαλάπουέχειήδηεπεκταθείσεπολλές
ευρωπαϊκέςχώρεςκαιστιςΗΠΑ.Καιείναιηκαλύτερηλύσηγιαόλους.Γιαναδούμεωστόσο,στηνΕλλάδαθαέχειτύ-
χηαυτήηκαταπληκτικήιδέα,γιατουςηλικιωμένουςπουθέλουννασυνεχίσουνναζουντιςζωέςτουςμεαξιοπρέπεια
καινακοινωνικοποιούνταιμετουςφίλουςτουςπαραμένονταςενεργάμέλητηςκοινωνίας;

Κουτσουπιάς, Κόβας και Μοσχοπούλου τρία ακόμα νέα 
ονόματα στο Μητρώο Πολιτικών Στελεχών της Ν.Δ.

Τρία ακόμαστελέχη
τηςΝ.Δ.,απότηνΗμα-
θία, επαγγελματίεςπου
δραστηριοποιούντα ι
στον τόπο καταγωγής
τους και επιστήμονες,
ηλικίας 30-60 ετών, εί-
ναι μέσαστα40 νέαο-
νόματαπουπροέκυψαν
από τοΜητρώοΠολιτι-
κώνΣτελεχώντηςΝέας
Δημοκρατίας

Πολλά από αυτά τα
νέαστελέχη θασυμπε-
ριληφθούν στα  ψη-
φοδέλτια της Ν.Δ.στις
εθνικέςκαι αυτοδιοικητικέςεκλογές,θασυμβάλουνστοπρόγραμματουκόμματοςκαι,εφόσονγίνεικυβέρνηση,θα
αξιοποιηθούνστονκυβερνητικόμηχανισμό.ΟιτρείςνέοιτουΜητρώουείναιοι:

ΦώτηςΚουτσουπιάς,57ετών,εκπαιδευτικός,μεδιδακτορικόδίπλωμααπότηνΠαιδαγωγικήΣχολήτουΑΠΘκαι
απότοΠανεπιστήμιοΜακεδονίας.

ΦώτηςΚόβας,33ετών,σπούδασεΝομικάκαιΟικονομικέςκαιαπότο2003διατηρείκτηνοτροφικήεκμετάλλευση
μεαντικείμενοτηβοοτροφία.Εντάχθηκεστοντομέααγροτικήςανάπτυξηςκαιτροφίμων

ΌλγαΜοσχοπούλου,47ετών,μεπτυχίοστηΔιοίκησηΜονάδωνΥγείαςκαιΠρόνοιαςτουΤΕΙΑθηνώνκαιμετα-
πτυχιακότίτλοΜΒΑστηΔιοίκησηΜονάδωνΥγείας.ΔραστηριοποιείταισειδιωτικούςκαιδημόσιουςφορείςΥγείας

Πολλά ερωτηματικά υπήρξαν με το φετινό πρό-
γραμμα τηςΠασχαλινήςΑγοράς, που ανακοίνωσε ο
ΕμπορικόςΣύλλογοςΒέροιας,σχετικάμετοωράριοτης
ΜεγάληςΠαρασκευής.

Ωστόσουπάρχεισαφήςεξήγησηκαιμαςτηνέδωσε
ηπρόεδροςΑθηνάΤσιπουρίδου,παραπέμπονταςστο
βασιλικό διάταγμα του 1966που ισχύει μέχρι σήμερα
και το οποίο απαγορεύει τη λειτουργία τωνΕμπορικών
καταστημάτωνκαιτηναπασχόλησημισθωτώνπριναπότη
1.00τομεσημέρι,γιατηΜεγάληΠαρασκευή.

Η Βέροια δεν το ακολούθησε αυτό τοωράριο τόσα
χρόνια και η αγοράάνοιγεσυνήθωςμετά τις 11.00π.μ.,
παρατύπως!

Ότανόμωςάνοιξεο«Σκλαβενίτης» τασούπερ-μάρκετ
τουστηνΑλεξάνδρειακατ’αρχάςκαιστηΒέροιαμετά,ζή-

τησεναεναρμονιστείτοωράριοτωνκαταστημάτωντουμε
αυτότωνΕμπορικώνΣυλλόγων,σύμφωναμετηνεπίσημη
απόφασηηοποίαπροέβλεπεναπιάνουνδουλειάοιεργα-
ζόμενοίτουστη1.00τομεσημέρικαιόχιαπότοπρωί…(!).

Οπότε μ’ αυτή την αφορμή, επικαιροποιήθηκε τρό-
πον τινά, το διάταγμα, το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή,
οπότε τσήμερα,Μεγ. Παρασκευή, το ωράριο θα είναι
1.00-6.00μ.μ.ΑύριοΜεγάλοςΣάββατο η αγορά θα είναι
ανοιχτήαπότις9.00π.μ.μέχριτις4.00τοαπόγευμα.

Γιαποιολόγοανοίγεισήμεραηαγοράστη1.00τομεσημέρι
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Ευχές
Αγάπη, ειρήνη και 

αλληλεγγύη ας είναι 
το μήνυμα της Ανά-
στασης του Κυρίου 
για όλους μας

Καλό Πάσχα 
Παναγιώτης 

Γκυρίνης
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Ευχές
Ο Δήμαρχος Ηρω-

ικής Πόλης Νάουσας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο σας 
εύχονται ολόψυχα

ΚΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Μήνυμα Δημάρχου 
Βέροιας 

για την Ανάσταση  
Με την ευκαιρία του εορτα-

σμού της μεγαλύτερης γιορτής 
της Ορθοδοξίας, θα ήθελα να ευ-
χηθώ σε όλους τους δημότες του 
Δήμου Βέροιας Καλή Ανάσταση. 
Εύχομαι το αναστάσιμο φως να 
φωτίσει τις ζωές όλων μας, χαρί-
ζοντας αγάπη, ελπίδα και πίστη 
για ένα καλύτερο μέλλον. 

Το θείο Δράμα των Παθών του 
Κυρίου που ολοκληρώνεται με την Ανάσταση συνιστά το απόλυτο 
διαχρονικό μήνυμα αγάπης, θυσίας και αλληλεγγύης για το συνάν-
θρωπο. 

Συμβολίζει επίσης τη μετάβαση από τον πόνο και την οδύνη 
στην ελπίδα και την τελική νίκη, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για 
την αντιμετώπιση των προσωπικών και συλλογικών μας προβλη-
μάτων. 

Με οδηγό την ανιδιοτελή αγάπη που εκπορεύεται από το ανα-
στάσιμο μήνυμα, ας πορευτούμε και οι ίδιοι στο δρόμο της αλληλεγ-
γύης και της ανθρωπιάς, προσφέροντας, μέσα από μικρές πράξεις 
αγάπης, αισιοδοξία και χαρά σε όσους συνανθρώπους μας έχουν 
πραγματική ανάγκη. 

Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση
Κωνσταντίνος Χ. Βοργιαζίδης

Το Σάββατο 14 Απριλίου
Ευρεία σύσκεψη 

για το «κομφούζιο» 
στο Δημαρχείο Βέροιας

Σύσκεψη για την βέλτιστη εφαρμογή της Δράσης «Εφαρμογή της 
μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥ-
ΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» 
του (ΠΑΑ) 2014-2020, πραγματοποιεί ο Δήμος Βέροιας το Σάββατο 
14 Απριλίου στις 6.30 μ.μ. στο Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος Κ. Βοργιαζί-
δης στη σχετική ανακοόινωση αναφέρει:

«Σε συνέχεια της αριθ. 6769/26-6-2017 1ης πρόσκλησης για την 
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή 
της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜ-
ΦΟΥΖΙΟ)», συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, όπου με την 
αριθ. 10852/6-10-2017 Απόφαση Ένταξης, εντάχθηκαν συνολικά 
1876 παραγωγοί έναντι του συνολικού ποσού των 9.474.270,72 ευ-
ρώ, εκδόθηκε η από 8-3-2018 2η πρόσκληση για την υποβολή προ-
τάσεων, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της εφαρμογής της συγκεκριμένης 
μεθόδου στην αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων, εχθρών των 
πυρηνόκαρπων, καλείστε να παρευρεθείτε το Σάββατο 14-4-2018, 
στις 18.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Δήμου Βέροιας, προκειμένου:

-Να διατυπωθούν απόψεις - θέσεις από όλους τους παρευρισκό-
μενους φορείς, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους, ώστε να υπάρ-
ξει πλήρης ενημέρωση όλων των αγροτών σχετικά με τις ωφέλειες 
του προγράμματος.

-Να εξεταστούν οι πιθανές μέθοδοι ενημέρωσης - ευαισθητοποίη-
σης του κοινού σχετικά με τις ωφέλειες του προγράμματος.

-Να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα στην εφαρμογή του.
Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας και την καλή σας διάθεση για την 

πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος, 
σε μία εποχή δύσκολη όπου οι αγρότες παλεύουν άνισα για να μη 
σβήσει ο κλάδος, παρακαλούμε για την παρουσία εκπροσώπου του 
φορέα σας στην προγραμματισμένη σύσκεψη».

Με την αριθ. 2896/134128/12-12-2017 
Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι 
Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων της χώρας που 
χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυ-
γίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για 
την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης 
τους.

Σύμφωνα με τη ανωτέρω απόφαση, ο 
Δήμος Βέροιας κατατάσσεται πέμπτος στη 
σειρά ανάμεσα σε 109 δήμους στην Ελ-
λάδα, όσον αφορά το ύψος των δαπανών 
για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς έτους 2017 και κατατάσσεται μετά τους συνδέσμους Αθη-
νών- Πειραιά και Θεσσαλονίκης και τους Δήμους Σερρών, Κομοτηνής, 
Κιλκίς και Πυλαίας Χορτιάτη.

Από το συνολικό ποσό για το οποίο υπέβαλε αίτηση χρηματοδό-
τησης ο Δήμος Βέροιας για το έτος 2017 έλαβε κρατική ενίσχυση σε 
ποσοστό 29,2% για τις δαπάνες που πραγματοποίησε για τη βελτί-
ωση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και σε ποσοστό 
21% για τις δαπάνες που πραγματοποίησε για τη σίτιση των αδέσπο-

των ζώων. Η κατάταξη του Δήμου Βέροιας στην 
Πέμπτη θέση μεταξύ των δήμων της Ελλάδος, 
αποδεικνύει για άλλη μία φορά το έμπρακτο ενδι-
αφέρον της διοίκησης για την διαχείριση των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς και την διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, αλλά παράλληλα αναδεικνύει 
και την ανάγκη συνεργασίας των δημοτών για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς.

Παρόλο που, από τις αρχές του έτους 2017 
έως τις 28-9-2017, που υποβλήθηκε ο φάκελος 
χρηματοδότησης εμβολιάστηκαν κατά της λύσσας 

συνολικά 407 ζώα, με τον 1ο εμβολιασμό (κουτάβια) συνολικά 86 
ζώα, με το πενταπλό εμβόλιο συνολικά 197 ζώα, αποπαρασιτώθηκαν 
συνολικά 675 ζώα και στειρώθηκαν συνολικά 322 αδέσποτα ζώα, το 
πρόβλημα της ύπαρξης των αδέσποτων ζώων συνεχίζει να παραμένει 
λόγω της εγκατάλειψης νέων ζώων από τους ιδιοκτήτες τους.

Αναγκαιότητα 
διασφάλισης πλήρους 

εμβολιαστικής κάλυψης 
των μαθητών και 

εκπαιδευτικών, σε όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

έναντι της ιλαράς
Από τον Δήμο Βέροιας γνω-

στοποιούνται τα εξής: 
«Ενημερώνουμε τους γονείς 

των μαθητών, τους Συλλόγους 
Γονέων και Κηδεμόνων, τους εκ-
παιδευτικούς της Α΄βάθμιας και 
Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης και κά-
θε ενδιαφερόμενο ότι σύμφωνα 
με ανακοίνωση του Τμήματος Ε-
πιδημιολογικής Επιτήρησης και 
Παρέμβασης του ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ., 
από το Μάιο 2017 μέχρι σήμερα 
έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 
περισσότερα από 700 κρούσμα-
τα ιλαράς και δύο θάνατοι. Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται 
σποραδικά περιστατικά ιλαράς σε βρέφη και παιδιά που φοιτούν σε 
βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθμούς και σχολεία της Α΄βάθμιας 
και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί, λόγω του συγχρωτισμού τους στις σχολικές αίθουσες 
χαρακτηρίζονται ως ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση από ιλαρά, 
εφ’ όσον είναι επίνοσοι (δηλαδή δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν 
νοσήσει από το συγκεκριμένο ιό). 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων περί πρό-
ληψης λοιμωδών νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, 
είναι απαραίτητη η διασφάλιση πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης 
έναντι της ιλαράς με δύο δόσεις εμβολίου, των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας. Η 
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (ΑΔΑ: Ω893465ΦΥΟ-8ΘΝ), εν όψει 
της τρέχουσας επιδημικής έξαρσης ιλαράς, συστήνει:

1. τον άμεσο εμβολιασμό με το εμβόλιο ιλαράς – ερυθράς 
– παρωτίτιδας (MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων 
που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σύμφωνα με 
το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι κι ενήλικες που 
έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει 
να είναι εμβολιασμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά, είτε με τη 
μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς, είτε με τη μορφή του τριπλού 
εμβολίου (μικτού) MMR.

2. τη διενέργεια της 1ης δόσης του εμβολίου MMR στην η-
λικία των 12 μηνών και τη διενέργεια της 2ης δόσης τρεις (3) μήνες 
μετά την 1η δόση ή – εφ’ όσον έχει παρέλθει το διάστημα αυτό- το 
ταχύτερο δυνατόν. Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η 2η δόση 
μπορεί να γίνει με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την 
1η. 

Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όσο διάστημα η επιδημική έξαρ-
ση ιλαράς είναι σε εξέλιξη και μέχρι να εκδοθεί νεότερη απόφαση 
της Επιτροπής.

Μ.Ε.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ»

Στην πρώτη πεντάδα στην Ελλάδα ο 
Δήμος Βέροιας στις δαπάνες διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς
-Το πρόβλημα παραμένει λόγω της εγκατάλειψης 

νέων ζώων από τους ιδιοκτήτες τους

Εκλογές για νέο Δ.Σ. του  
Συλλόγου Υπαλλήλων 

Δήμων Ν. Ημαθίας
-Πρωτιά του 

Κυριάκου Θεοδωρίδη
Πρωτιά στις εκλογές του Συλ-

λόγου Υπαλλήλων Δήμων Ν. Η-
μαθίας για τον Κυριάκο Θεοδωρί-
δη, που έγιναν το απόγευμα της 
Τετάρτης. Ο κ. Θεοδωρίδης με 97 
ψήφους ήρθε πρώτος, με δεύτε-
ρο τον απερχόμενο πρόεδρο του 

σωματείου Θανάση Χειμώνα με 95.  
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται:  
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 97 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 95 
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 77 
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 72 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 49 
ΔΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 
ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40 
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 37 
ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΝΙΚΗ 35 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 81 
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 69 
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 66 
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.  
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 76 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 63 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ  

      ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74 
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 66 
 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 58 
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 55 
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 48 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 46 
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ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.) 
Προβολές: Καθημερινά στις 17.30

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΛΙΜΠΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΖΙ-
ΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ

Το Κορίτσι στην Ομίχλη    (Ζαν Ρενό)
La Ragazza Nella Nebbia του Ντονάτο Καρίσι
Προβολές:  Κάθε μέρα στις : 19.15 και 21.45  ( 

εκτός Μ. Σάββατο  )

Σκηνοθεσία: Ντονάτο Καρίσι
Σενάριο: Ντονάτο Καρίσι
Πρωταγωνιστούν: Τόνι Σερβίλο, Ζαν Ρενό, Α-

λέσιο Μπόνι, Λορέντζο Ρικέλμι, Γκαλάτεα Ράντζι, 
Μικέλα Σεσκόν, Λουκρέτζια Γκουιντόνε

ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ - A QUIET PLACE      (ΕΜΙ-
ΛΙ ΜΠΛΑΝΤ)

Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΒΟΝΤΣ  
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝΣΚΙ
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.15 και 21.30    ( 

εκτός Μ. Σάββατο  )

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/4/18 - 11/4/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Επί οκτώ συναπτά 
ο ελληνικός λαός υφί-
σταται μια διαρκή και 
αδιάκοπη, επίπονη δι-
αδικασία σταύρωσης. 
Υποφέρει, ταλαιπωρεί-
ται, σηκώνει αγόγγυστα 
το σταυρό του μαρτυ-
ρίου του. Υποβάλλεται 
σε επαναλαμβανόμενες 

θυσίες, που όμως η πράξη αποδεικνύει ό-
τι δεν έχουν το προσδοκώμενο αντίκρισμα, 
αφού αντί σταδιακά αυτές να περιορίζονται, 
δυστυχώς εντείνονται και συνεχώς αυξάνονται. 
Η κατάσταση απλά χειροτερεύει, η συνταγή 
αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλη-
μάτων καθίσταται εν τοις πράγμασι αναποτε-
λεσματική, τα δε αναδυόμενα εθνικής φύσεως 
ζητήματα δυσχεραίνουν την προσέγγιση του 
όποιου ορατού σημείου εξόδου από το βάλτο 
της κρίσης. 

Η διάχυτη απογοήτευση κυριαρχεί σε όλες 
τις εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής του τόπου και όλοι δείχνουν συμβιβα-
σμένοι, χωρίς ελπίδα και όραμα. Ο πόνος της 
σταύρωσης επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο 
μια και από πουθενά δεν προκύπτει, έστω και 
ως θεωρητική πιθανότητα, η προοπτική της 
ανάστασης, η λυτρωτική επενέργεια της οποί-
ας θα μπορούσε να δράσει καταλυτικά στην 
αλλαγή του αδιέξοδου κλίματος. 

Το δράμα που υφίσταται η ελληνική κοινω-
νία έχει πλέον φτάσει στην κορύφωσή του. 
Τα μνημόνια όχι μόνο δεν ολοκληρώνονται, 
αλλά διαδέχονται εξακολουθητικά το ένα το 
άλλο αλλάζοντας ονόματα και περιτύλιγμα, 
σε μια αναπόφευκτη και μοιραία παράμετρο 
της ιστορίας, με αδρανείς παρατηρητές όλους 
εμάς τους «βαλσαμωμένους» βολεμένους του 
καναπέ και της τηλεόρασης. 

Συνήθως, την κορύφωση του δράματος 
είθισται να ακολουθεί η Κάθαρση, η όποια 
ριζική λύση, θετική ή αρνητική, μπροστά στην 
ένταση και στη φθορά του σταδιακού εγκλωβι-

σμού. Για να συμβεί όμως αυτό, δεν μας τιμά 
να αναμένουμε την καθοριστική παρέμβαση 
του «από μηχανής θεού», κάποιου δηλαδή άλ-
λου, τρίτου, αστάθμητου παράγοντα, ο οποίος 
με την διοχέτευση της δύναμής του θα μας 
συνδράμει με μαγικό τρόπο στις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουμε σε οικονομικό και εθνικό 
επίπεδο, οι οποίες κατατρώουν κάθε παραγω-
γική και αναπτυξιακή χαραμάδα επιχειρήσει να 
ανοιχτεί.  

Δεν μας τιμά καθόλου ως Έλληνες να ανα-
μένουμε με τα χέρια απλωμένα, ζητιανεύοντας 
τα ψίχουλα της τυχόν φιλανθρωπίας των κατ’ 
επίφαση εταίρων μας. Αυτών, που έχουν ενδυ-
θεί και απολαμβάνουν τον ρόλο του δανειστή 
- δυνάστη και συνειδητά ξεχνούν την λαμπρή 
συνεισφορά του Ελληνικού Έθνους, διαμέσου 
των αιώνων, σε πολιτικό, επιστημονικό, αλλά 
και γεωστρατηγικό επίπεδο. 

Οφείλουμε να δράσουμε με προθυμία και 
να εργαστούμε όλοι μαζί συλλογικά, παραμε-
ρίζοντας τις όποιες διαφορές μας διαιρούν και 
μας ομαδοποιούν, μην ξεχνώντας ότι ο κάθε 
λαός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
τύχη του και τις ιστορικές του παρακαταθήκες. 
Μπροστά στα αδιέξοδα έχουμε ηθικό και ιστο-
ρικό χρέος να μη μείνουμε με τα χέρια σταυ-
ρωμένα, αναμένοντας μοιρολατρικά το τέλος 
ως αναπόφευκτη απόρροια της σταύρωσης. 

Όπως ακριβώς η τραγικότητα των στιγμών 
του Θείου Δράματος και των παθών του Ιησού 
Χριστού ανατράπηκε από την ένδοξη Ανάστα-
σή του και ο «εχθρικός» Σταυρός του Χριστού 
μετατράπηκε σε πηγή ζωής και κραταίωμα 
απανταχού των Ορθοδόξων, έτσι και σήμερα 
η πίστη στην προοπτική της Ανάστασης του 
ελληνικού λαού και στη δραπέτευση από τη 
στενωπό της σταυρικής πορείας προς τον τω-
ρινό Γολγοθά θα πρέπει να παραμένει αναμ-
μένη και ισχυρή, παρέχοντας μια ελπιδοφόρα 
και αισιόδοξη νότα για το αύριο.    

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

H προσδοκία 
της Ανάστασης που αργεί

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Η Ανάσταση του Χριστού είναι ο συμβολισμός του μυσταγωγικού περάσματος από την ε-
φήμερη θνητότητα στην αιωνιότητα της Ύπαρξης. Ο Ιησούς, νικώντας το Θάνατο, κατάφερε να 
αποδείξει ότι η φθορά του υλικού σώματος δεν είναι ο οριστικός επίλογος αλλά η μετάβαση στην 
ανα-γέννηση της Ψυχής. Το «τέλος» σηματοδοτεί την «αρχή» μιας άλλης κατάστασης ύπαρξης 
και μετουσιώνει το φόβο για το άγνωστο και την ανυπαρξία σε ελπίδα για πνευματική ανάταση 
και εξέλιξη. 

 Το Θείο Δράμα είναι αστείρευτη πηγή έμπνευσης στον πολύπλευρο προσωπικό αγώ-
να καθενός από εμάς, επειδή εγκαινιάζει νέους συσχετισμούς μεταξύ φθαρτού και άφθαρτου, 
ανθρώπινου και θεϊκού, κοσμικής νομοτέλειας και θεϊκής λύτρωσης. Τα Πάθη είναι η αναπαρά-
σταση του δικού μας Γολγοθά που περιδιαβαίνουμε με πόνο και απογοήτευση, κάθε φορά που 
βιώνουμε μια απώλεια, όταν νιώθουμε ευάλωτοι, όταν αποτυγχάνουμε ή όποτε αισθανόμαστε 
μόνοι και αβοήθητοι. Είναι όλες οι στιγμές της δοκιμασίας, της ασθένειας, των ποικίλων κρίσεων. 
Όλες οι στιγμές που χάνουμε την πίστη μας και την επαφή με τον Ανώτερο Εαυτό μας, επειδή α-
δυνατούμε να ερμηνεύσουμε αυτά που συμβαίνουν και να δώσουμε επαρκείς απαντήσεις σε όλα 
τα άδικα «γιατί;». 

 Ο Ιησούς άντεξε το μαρτύριο του Σταυρού και διατήρησε όλες τις αρετές Του, διδά-
σκοντας την καρτερικότητα στον πόνο, τη συγχώρεση της προδοσίας και την επιμονή στις αξίες 
που διακήρυττε. Ακολούθησε με εμπιστοσύνη το μονοπάτι της Θείας Βούλησης, υπομένοντας τα 
Πάθη και επιβλήθηκε στο πεπερασμένο της υλικής υπόστασης, μέσω της ένωσής του με το Θείο. 
Η θυσία του εκπέμπει το μήνυμα του θάρρους και της ελπίδας ότι κάθε δυσκολία είναι παροδική 
και πως, μετά από κάθε πόνο, έρχεται η λύτρωση. Αρκεί κανείς να μην παραιτηθεί από την ανα-
μέτρηση που του επιφυλάσσει η ζωή και να καταφέρει να μείνει συντονισμένος με το παράδειγμα 
του Θείο Πάθους, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και προάγγελο της Ανάστασης, 
δηλ της αξιοποίησης των Θείων αρετών που κατοικούν μέσα μας για να φωτίζουν το δρόμο που 
οδηγεί στην ψυχική ενδυνάμωση. 

 Η Ανάσταση είναι το διαχρονικό σύμβολο της ελπίδας, ότι ο πόνος θα ξεπεραστεί και 
της δικαίωσης κάθε προσωπικού Γολγοθά. Είναι η μεταμόρφωση της αμφισβήτησης σε ακλόνη-
τη πίστη και η υπέρβαση των στενών προσωπικών περιορισμών, μέσω της ένωσης με την άυλη 
υπόσταση του θεϊκού, που υπάρχει στον πυρήνα του καθενός μας.  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Ο επίλογος κάθε Γολγοθά…
είναι η λυτρωτική Αναγέννηση…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Πώς εκείνο το άστρο της Bηθλεέμ 
έδυσε επάνω στον σταυρό;» Δεν έδυσε, 
αντίθετα πήρε φως και ενέργεια από ε-
κείνον που έφευγε και θα ξανάρθει. Κάθε 
φως που έρχεται φεύγει πάντα μεγαλύτε-
ρο. Εδώ μεγαλώνει, ωριμάζει και κάποια 
στιγμή εκπέμπει. Εκπέμπει αγάπη, ηρε-
μία, φως, αλήθεια και ανοιξιάτικες ευωδίες 
που μένουν για πάντα.

 Είχε πει: «εγώ θα παρέλθω μα 
οι λόγοι μου ποτέ. Θα μείνουν σαν φά-
ροι μέσα στον χρόνο για να παρηγορούν 
πονεμένες ψυχές». Πράγματι οι λόγοι του 
Κυρίου είναι αυτοί εδώ και χιλιάδες χρό-
νια. Αυτό το αστέρι ήρθε για να μείνει, 
όπου και μένει σήμερα και φωτίζει τις ψυ-
χές εκατομμυρίων ανθρώπων.

 Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν 
είναι ένας θάνατος μα μια υπενθύμιση 

της φλόγας της πίστης που καίει μέσα σε 
εκείνους που το έχουν ανάγκη. Το ζητούν, 
το αποζητούν και επιλέγουν να ζουν μα-
κριά από το σκοτάδι. Το σκοτάδι φοβά-
ται το φως του άστρου της Bηθλεέμ και 
προσπαθεί με κάθε τρόπο να το σιγήσει. 
Εκείνο παραμένει άσβεστο, δυνατό, φω-
τεινό και σήμερα απλά χαίρεται που του 
δίνουμε μια μέρα δόξας. Δικής του δόξας.

 Δεν έδυσε. Σε λίγο, απόψε θα 
νυχτώσει και θα βγει σαν βασιλιάς στους 
δρόμους και στα στενά της πόλης, όπου 
θα υποκλιθούν ταπεινά, θα το αρωματί-
σουν και απέναντί του θα αναφωνήσουν, 
«Αι γενεαί πάσαι», τον ύμνο του Επιταφί-
ου…»

Maktoub
«The Pilgrimage of The Mad Man»



«Μή ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν 
ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐ-
σταυρωμένον; Ἠγέρθη οὐκ ἔ-
στιν ὧδε» (Μαρκ. 16.60).

Ἕνα παράξενο θέαμα ἀντι-
κρύζουν σήμερα οἱ μαθήτριες 
τοῦ Χριστοῦ. Πηγαίνουν ξημε-
ρώματα τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων 
στόν τάφο τοῦ προσφιλοῦς δι-
δασκάλου τους γιά νά ἀλείψουν 
μέ μύρα τό σῶμα του καί ἀντί νά 
εὑρεθοῦν ἐνώπιον τοῦ σφραγι-
σμένου μνήματος καί τῶν στρα-
τιωτῶν πού εἶχαν ἀναλάβει τή 
φύλαξη του, εὑρίσκονται ἐνώπι-
ον ἑνός οὐρανίου φύλακος, ἑνός 
ἀγγέλου, πού εἶναι ἐκεῖ γιά νά 
μεταφέρει τό φαιδρό μήνυμα τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στίς μυ-
ροφόρες γυναῖκες.

«Μή ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζη-
τεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐσταυ-
ρωμένον; Ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧ-
δε».

Μήν ἀπορεῖτε καί μή ξαφνιάζεσθε, λέει ὁ ἄγγελος στίς 
γυναῖκες. Τό γνωρίζω ὅτι ἀναζητᾶτε τόν Ἰησοῦ ἀπό τή 
Ναζαρέτ, αὐτόν πού σταυρώθηκε, ἀλλά δέν εἶναι ἐδῶ. 
Ἀναστήθηκε.

Δύσκολο νά πεῖ κανείς τί ξάφνιασε καί τί ἐντυπωσίασε 
περισσότερο τίς μαθήτριες τοῦ Κυρίου: τό ὅτι βρῆκαν τόν 
τάφο ἀνοικτό χωρίς τόν διδάσκαλό τους ἤ τά λόγια τοῦ 
ἀγγέλου; Διπλή ἡ ἔκπληξη. Διπλός ὁ θαυμασμός γιά 
τίς μυροφόρες. Καί δέν θά μποροῦσε νά συμβεῖ δια-
φορετικά, ἀφοῦ βρισκόταν ἐνώπιον τοῦ μεγαλυτέρου 
θαύματος ὅλων τῶν ἐποχῶν, τoῦ θαύματος τῆς Ἀνα-
στάσεως τοῦ Θεανθρώπου.

«Μή ἐκθαβεῖσθε». Μαζί μέ τίς μυροφόρες γυ-
ναῖκες ἤλθαμε καί ἐμεῖς «τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων» 
ζητώντας τόν Χριστό. Ἀλλά ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, εὑρι-
σκόμεθα σέ πλεονεκτικότερη θέση ἀπό τίς μαθήτριες 
τοῦ Κυρίου. Γιατί δέν τόν ἀναζητοῦμε στό κενό μνη-
μεῖο. Δέν ἀποροῦμε ἄν τόν ἔκλεψε κανείς ἀπό τόν 
τάφο, ὅπως φοβόταν οἱ Ἰουδαῖοι. Ἐμεῖς γνωρίζουμε 
ὅτι εἶναι ἀναστημένος καί δέν ἀνησυχοῦμε ποῦ βρί-
σκεται, γιατί ξέρουμε ὅτι βρίσκεται μέσα στήν καρδιά 
ὅσων τόν πιστεύουν καί σπεύδουν μέ λαχτάρα πρός 
Αὐτόν. Ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι εἶναι ἀναστημένος, εἰς 
πεῖσμα ὅλων ἐκείνων πού τόν ἤθελαν νεκρό, καί 
εἶναι μαζί μας γιά νά μᾶς προσφέρει τή χαρά τῆς 
Ἀναστάσεώς του. Ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι εἶναι ἀναστη-
μένος καί κανείς δέν μπορεῖ πλέον νά τόν βλάψει. 

«Μή ἐκθαμβεῖσθε … Ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε».
Ἐνώπιον τοῦ θαύματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 

Κυρίου κανείς δέν μπορεῖ νά μείνει ἀπαθής, κανείς 
δέν μπορεῖ νά μήν ἐκπλαγεῖ καί νά μήν θαυμάσει. 
Γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἕνα γεγονός, 
εἶναι μία πραγματικότητα στή ζωή τοῦ κόσμου καί 

τῶν ἀνθρώπων. 
Ὅσο ι  νομ ί ζουν 
πώς ὁ Ἰησοῦς δέν 
ὑπάρχει, γιατί δέν 
τόν ἀνακάλυψαν 
στίς ἔρευνές τους, 
δέν τόν ἀπέδειξαν 
μέ τίς μελέτες καί 
τά πειράματά τους, 
αὐτοί πλανῶνται 
καί προσπαθοῦν 
νά παραπλανή -
σουν καί τούς ἄλ-
λους.

Ὅσοι νομίζουν 
πώς ὁ Ἰησοῦς δέν 
ὑπάρχει ἤ δέν ἀ-
ναστήθηκε, γιατί 
δέν τόν βλέπουν 
ἤ δέν τόν ἔχουν 
συναντήσε ι ,  ἄς 
ἐλέγξουν τόν ἑαυτό 
τους, ἄς ἐλέγξουν 
κατά πόσο ἔχουν 
διάθεση νά τόν 
δοῦν· ἄς ἐλέγξουν 
κατά πόσο δέν εἶ-
ναι τυφλωμένα τά 
μάτια τους ἀπό τήν 
ἄρνηση, τήν ἀμφι-
βολία, τήν ἀπιστία· 

ἄς ἐλέγξουν κατά πόσο ἡ ψυχή τους 
εἶναι γεμάτη ἀπό τούς ρύπους τῆς 
ἁμαρτίας καί σκοτεινή ἀπό τίς σκιές 
τῶν παθῶν, ὥστε δέν ὑπάρχει ἐκεῖ 
τόπος γιά τόν ἀναστάντα Χριστό.

«Μή ἐκθαμβεῖσθε … Ἠγέρθη οὐκ 
ἔστιν ὧδε».

Ὁ λόγος τοῦ ἀγγέλου πρός τίς 
μυροφόρες γυναῖκες ἀπευθύνεται 
καί σέ ἐμᾶς σήμερα, ἀδελφοί μου. 
Ἄς μήν μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ ἀπουσία του 
ἀπό τόν τάφο. Ἀντίθετα ἄς μᾶς χα-
ροποιεῖ, γιατί ἡ ἀπουσία του ἀπό 
τόν τάφο σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι 
ὄντως ἀναστημένος. Καί ἄν δέν τόν 
αἰσθανόμασθε ἤδη μέσα στήν ψυχή 
μας, μποροῦμε νά τόν αἰσθανθοῦμε 
καί νά τόν συναντήσουμε, ὅπως οἱ 
μαθητές καί οἱ μαθήτριες τοῦ Κυρίου 
μας, ὅπως ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς. 
Ἀρκεῖ νά τό θελήσουμε. Ἀρκεῖ νά 
τοῦ τό ζητήσουμε· γιά νά γίνουμε καί 
ἐμεῖς μάρτυρες τοῦ χαρμοσύνου μη-
νύματος τῆς Ἀναστάσεώς του στόν 

κόσμο πού ἐναγιωνίως τό ἀναζητᾶ.
Χριστός ἀνέστη!

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
 Παντελεήμων
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Eυχές
Αυτές τις 

ημέρες, έχουμε 
όλοι μας την 
ανάγκη να 

νιώσουμε την 
Ελπίδα και την 
Αισιοδοξία που 

συμβολίζει η 
Ανάσταση του 
Θεανθρώπου!

Εύχομαι καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε 
όλους τους Ημαθιώτες και όλες τις Ημαθιώτισσες!

Τάσος Μπαρτζώκας
 Δικηγόρος – Πολιτευτής ΝΔ

«Διεμερίσαντο τά ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς 
καί ἐπί τόν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον» 
(Ψαλμ. 21.19)

Ὁ προφητικός λόγος γίνεται πράξη σήμερα 
ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου. Ὁ δίκαι-
ος καταδικάζεται, ὁ ἀπαθής πάσχει, ὁ Θεός 
σταυροῦται, ἡ κτίσις σείεται, ὁ ἥλιος κρύπτε-
ται καί οἱ ρωμαῖοι στρατιῶτες διαμερίζουν τά 
ἱμάτιά του καί βάζουν κλῆρο γιά τό ποιός θά 
πάρει τόν χιτώνα του, «τόν ἄρραφον, τόν ἐκ 
τῶν ἄνωθεν ὑφαντόν». Δέν τά παίρνουν ὡς 
εὐλογία ἀπό τόν ἀδίκως σταυρούμενο Κύριο, 
τά παίρνουν ὡς λάφυρα τῆς ὑπηρεσίας πού 
ἐξετέλεσαν, λίγο πρίν ὁ ἑκατόνταρχος, βλέ-
ποντας τά γενόμενα, ὁμολογήσει κι αὐτός τή 
Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ.

«Διεμερίσαντο τά ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς». Ἀπό 
τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ ἀκούεται τό θεῖο παρά-
πονο πρός τούς ἀνθρώπους. Τούς ἀγάπησα, 
τούς θεράπευσα, ἀνέστησα τούς νεκρούς 
τους, θυσιάζομαι γι᾽ αὐτούς χωρίς νά δυσανα-
σχετῶ, καί αὐτοί δέν ἱκανοποιήθηκαν ἀπό ὅλα 
αὐτά, δέν ἀρκοῦνται σέ αὐτά, ἀλλά ἐρίζουν γιά 
τά ἱμάτιά μου.

«Διεμερίσαντο τά ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς». Κά-
ποιοι νόμισαν ὅτι μέ τή Σταύρωση θά παύσει 
νά ἀκούεται ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ. Κάποιοι 
νόμισαν ὅτι θά παρέμενε ἄφωνος, ὅπως ἦταν 
ὁδηγούμενος στόν Σταυρό, «ὡς ἀμνός ἐνα-
ντίον τοῦ κείροντος αὐτόν» (Ἡσ. 53.7). Ὅμως 
ἡ φωνή τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ ἀκού-
εται καί θά συνεχίζει νά ἀκούεται ἀνά τούς 
αἰῶνες. Συνεχίζει νά διαπερνᾶ τόν χρόνο καί 
νά ἀκούεται ὡς μία πραγματικότητα πού δυ-
στυχῶς ἐπιβεβαιώνεται σέ κάθε ἐποχή. Γιατί 
πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀπό τήν ἡμέρα τῆς 
Σταυρώσεώς του μέχρι σήμερα ἐπεδίωξαν νά 
διαμερίσουν τά ἱμάτια τοῦ Ἰησοῦ. Ἄλλοι ἀπό 
προσωπικές φιλοδοξίες καί ἐγωισμούς, ἄλλοι 
ἀπό ἄγνοια καί κακία, ἄλλοι ἀπό ἀπροσεξία 
καί ἀδιαφορία καί ἄλλοι γιά νά ἱκανοποιήσουν 
τά προσωπικά τους μικροσυμφέροντα. 

Ὅλοι ὅμως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, ἀντί νά στρέ-
ψουν τήν προσοχή τους στόν Ἐσταυρωμένο, 
ἀντί νά τοῦ ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνη 
τους γιά τή θυσία του, ἀντί νά τοῦ συμπαρα-
σταθοῦν στίς στιγμές τῆς ὀδύνης του σάν τόν 
Ἰωάννη καί τίς μαθήτριές του, ἀντί νά ζητή-
σουν συγχώρηση σάν τόν εὐγνώμονα ληστή, 
διαμερίζουν τά ἱμάτιά του, δέν κερδίζουν τίπο-

τε,  μόνο βλάπτουν τόν ἑαυτό τους.
«Διεμερίσαντο τά ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καί 

ἐπί τόν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον». 
Ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ἀκούεται καί σήμερα, 

ἀδελφοί μου, ἀκούεται μέσα στούς ναούς μας, 
ἀκούεται μέσα στήν ψυχή τοῦ καθενός μας μέ 
σκοπό νά μᾶς βοηθήσει νά ἐρευνήσουμε τόν 
ἑαυτό μας μήπως ἀνήκουμε σέ ὅσους δια-
μερίζουν γιά τά ἱμάτια τοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτοί 
εἶναι ὅσοι ἐπιλέγουν τόν δικό τους τρόπο γιά 
νά πιστεύουν, ὅσοι ἐπιλέγουν τόν δικό τους 
τρόπο γιά νά τηροῦν τίς ἐντολές του, ὅσοι ἐ-
πιδιώκουν νά βγάλουν τόν Χριστό ἀπό τή ζωή 
καί τήν καθημερινότητά μας, ὅσοι δέν θέλουν 
νά αἰσθάνονται τόν ἔλεγχο τῆς ἀγάπης του, ὅ-
σους τούς ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία του γιά νά ζοῦν 
τή ζωή τους ἀντίθετα πρός τίς ἐντολές του. 

Διαμερίζουν τά ἱμάτιά του ὅσοι προσπα-
θοῦν νά ἀπαλείψουν τό ὄνομά του ἀπό τήν 
ἱστορία, ἀπό τήν κοινωνία, ἀπό ὁτιδήποτε φέ-
ρει τή σφραγίδα του, καταστρέφοντας ἀκόμη 
καί ἀναγνωρισμένα μνημεῖα πολιτισμοῦ καί 
ἔργα τέχνης. Διαμερίζουν τά ἱμάτιά του ὅσοι 
προσπαθοῦν νά βλάψουν καί νά ἀδικήσουν 
τά πιστά τέκνα του, ὅσοι συκοφαντοῦν τό ὄ-
νομά τους καί τήν ἱστορία τους ἐπιχειρώντας 
νά ὑφαρπάσουν τήν κληρονομία τους, τήν πο-
τισμένη μέ τό αἷμα χιλιάδων ἁγίων καί μαρτύ-
ρων. Διαμερίζουν τά ἱμάτιά του ὅσοι ἀγνοοῦν 
τούς εὐεργέτες τους καί τούς προσφέρουν «ἀ-
ντί τοῦ μάννα χολήν, ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος».

Ἄς μήν ἀνησυχοῦμε ὅμως, ἀδελφοί μου, 
ἀλλά ἄς ἐμπιστευόμασθε τή δύναμη τοῦ Ἐ-
σταυρωμένου Κυρίου μας· γιατί ὅσοι ἐπιχεί-
ρησαν νά διαμερίσουν τά ἱμάτιά του, χάθηκαν 
καί ἐξαφανίσθηκαν ἀπό τό προσκήνιο τῆς 
ἱστορίας, συνετρίβησαν «ὡς σκεύη κεραμέ-
ως». Ἐμεῖς ἄς μείνουμε πιστοί στόν δι᾽ἡμᾶς 
σταυρωθέντα Κύριο, γιατί ὅσοι βρέθηκαν κά-
τω ἀπό τόν Σταυρό του ὄχι μέ τούς στρα-
τιῶτες, πού διαμέριζαν τά ἱμάτια, ἀλλά μέ 
τήν Παναγία Μητέρα του, μέ τόν ἠγαπημένο 
μαθητή του καί τίς θαρραλέες γυναῖκες, αὐτοί 
ἀξιώθηκαν νά δοῦν καί τήν Ἀνάστασή του. Καί 
εὔχομαι πατρικά νά εἴμασθε καί ἐμεῖς ἀνάμε-
σά τους.

Διάπυρος πρός τόν δι᾽ ἡμᾶς παθόντα 
καί σταυρωθέντα Κύριον εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 

Παντελεήμων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας



Ο Σεβασμιώτατος :
Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου το πρωί θα χο-

ροστατήσει στην Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της 
Αποκαθήλωσης του Κυρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου στις 11:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Ακολουθία της Παννυχίδος στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου Βεροίας, εν συνεχεία θα προεξάρχει στην τελετή της 
Αναστάσεως στην Πλατεία Ελιάς στην Βέροια και έπειτα 
θα ιερουργήσει στον Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

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

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

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

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 10 Απριλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Παλαιοχωρίου.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 12 Απριλίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναούσης 
επι τη εορτή των Αγίων Πέντε Ναουσαίων Ιερομαρτύ-
ρων.

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

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

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 14 Απριλίου στις 6:00 
μ.μ. θα συμμετάσχει στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον 
Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ναούσης και εν συνεχεία θα προ-
εξάρχει της Πάνδημης Ιερής Λιτανείας  της Εικόνος των 
Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον «Χώρο Μαρτυρί-
ου» Κιόσκι.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

Κομνήνιο Βεροίας Τηλ.: 23310 44034 & 44036
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, ώρα 10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία Επιταφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

Καλή Ανάσταση

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2018

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00 - 11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00 - 20:50 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
20:50 - 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Μ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΒΙΚΕΛΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
8:00 - 10:15 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
23:00 - 02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ -ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - 
ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2018

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00 - 11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00 - 21:00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
21:00- 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ -ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
23:00 - 02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ-ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ-ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
7:30 - 10:30 ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Κίνηση του Μητροπολίτη

Περιφορά του Επιταφίου στο Γηροκομείο Βέροιας
  Την Μ.Παρασκευή 6 Απριλίου 2018 και ώρα 5.00 μ.μ. , θα γίνει περιφορά 

Επιταφίου στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και το Μ.Σάββατο 7 Απριλίου 
2018 και ώρα 12.00 μεσημβρινή  , θα τελεστεί η ακολουθία της πρώτης Ανάστα-
σης του Κυρίου στον Ι.Ν.Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Γηροκομείου Βέροιας.

Ιερός Ναός Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κωστοχωρίου

Ανακοίνωση
Η Ενοριακή Επιτροπή του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κωστοχω-

ρίου, καλεί όλους τους συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας, να παρακολου-
θήσουμε όλοι μαζί την Αναστάσιμη ακολουθία που θα τελεστεί το Μ. Σαββάτο στις 
23.00 το βράδυ.

Η Ενοριακή ΕπιτροπήKHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Μ. Πέμπτη 

5 Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Στεφάνου Βέροι-
ας ο Χρήστος Γκαλαϊτσης 
του Δημητρίου σε ηλικία 76 
ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Μ. Πέμπτη 

5 Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης 
Βέροιας η Ελένη Φενερίδου 
συζ. Κωνσταντίνου σε ηλι-
κία 86 ετών.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Μ. Πέμπτη 

5 Απριλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής στην 
Βεργίνα ο Πρόδρομος Σωτ. 
Θεοχαρόπουλος σε ηλικία 
25 ετών.



Του Ιερέως:
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Τετέλεσται! Μία λέξη, φίλοι 
αναγνώστες, ένας ολόκλη-
ρος ωκεανός. Όσες ικανότη-
τες πνευματικές και αν έχει ο 
άνθρωπος και δύναμη λόγου 
αν διαθέτει και η πέννα του να 
μοιάζει με κάλαμο οξυγράφου 
γραμματέα, είναι αδύνατο αν 

εμβαθύνει και όλο το βάθος και τα νοήματα που περι-
κλείει, να περιγράψει. Όσα και αν, ύστερα από προ-
σπάθεια και θερμή προσευχή, καταγράφει με αφορμή 
αυτή τη  λέξη και πάλι θα μοιάζει με το χελιδόνι, που 
με τα φτερά του αγγίζει την επιφάνεια της θάλασσας, 
ενώ κάτω από το σώμα του εκτείνεται ο αχανής ωκε-
ανός.

Ο θάνατος των προσφιλών μας προσώπων μας 
συγκινεί. Η ανάμνηση της τελευταίας στιγμής τους 
μας συγκλονίζει και επιθυμούμε να φέρουμε στη μνή-
μη μας συνεχώς τα γεγονότα εκείνης της στιγμής και 
προπάντων τα τελευταία λόγια που ο προσφιλής μας 
διατύπωσε, λίγες στιγμές πριν κλείσει για πάντα στον 
πλανήτη αυτό τα μάτια του.

Αν τα λόγια τα τελευταία των προσφιλών συναν-
θρώπων μας μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας, ασύ-
γκριτα πιο πολύ τα τελευταία λόγια του Κυρίου μας 
και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών της επίγειας 
ζωής του, μένουν καταγεγραμμένα στη μνήμη μας και 
κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας φαντάζουν 
και ηχούν έντονα και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε 
στο νόημά τους, για να ωφεληθούμε πνευματικά και 
για να τροφοδοτήσουμε την πίστη μας σε Εκείνον και 
να κάνουμε να θεριέψει η αγάπη μας προς τον γλυκύ-
τατο Ιησού.

Τετέλεσται! Ο θάνατος κάθε ανθρώπου είναι το πιο 
βέβαιο γεγονός επάνω στη γη. Η ώρα του θανάτου 
είναι το πιο αβέβαιο πράγμα, από όσα συμβαίνουν 
στον πλανήτη μας. Και ασφαλώς κανένας λογικός άν-
θρωπος δεν πιστεύει ότι θα ζήσει αιώνια στη γη ούτε 
είναι σίγουρος για την ώρα που θα πρέπει να αναχω-
ρήσει για την αιωνιότητα, γι’ αυτό η συνεχής προετοι-
μασία του, γι’ αυτό το σίγουρο γεγονός, θα είναι και το 
χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο γνώρισμά του έναντι των 
μη λογικών και μη πνευματικών ανθρώπων.

Όσο, όμως, και αν είμαστε σίγουροι για τον ερχο-
μό του, όσο και αν προετοιμαζόμαστε για την αντιμε-
τώπισή του, δεν παύει να μας δημιουργεί το φόβο και 
την αγωνία.

Επίσης, για τους μη πιστούς και συνεχώς αμφι-
βάλλοντες για την πέραν του τάφου ζωή, ο θάνατος 
γίνεται πιο φοβερός, εφόσον οδηγεί τον άνθρωπο στο 
άγνωστο που πάντοτε φοβίζει.

Τετέλεσται! Τελείωσε μια ζωή αγία και τελεία. Και ο 
ήλιος έχει τις κηλίδες του και κάθε άνθρωπος τις αδυ-
ναμίες του. Μόνον ο Κύριός μας υπήρξε ο τέλειος και 
μηδενί λειπόμενος.

«Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ», ψάλ-
λει και εξαγγέλλει θριαμβευτικά η εκκλησία μας.

Ερευνούν οι άπιστοι, εξετάζουν σχολαστικά οι 
εχθροί της Εκκλησίας, για να βρουν κάποια 
αδυναμία του, ή έστω ένα λόγο διφορούμε-

νο όπως και τότε, για να τον 
παγιδεύσουν εν λόγω, για να 
τον κατηγορήσουν και δεν 
ευρίσκουν. Και ο ίδιος ο Πι-
λάτος, τρεις φορές ομολογεί 

ότι: «ουχ ευρίσκει κατηγορίαν κατ’ αυτού».
Και ο ίδιος ο Ιούδας πετάει κυριολεκτικά τα τρι-

άκοντα αργύρια στο πρόσωπο εκείνων που του τα 
έδωσαν για την προδοσία, λέγοντας: «Ήμαρτον πα-
ραδούς αίμα αθώον». Αλλά και άνθρωποι με κοσμική 
σοφία, όχι μόνον τότε, αλλά και στους μεταγενέστε-
ρους χρόνους και μέχρι των ημερών μας, διατυπώ-
νουν την ομολογία τους ότι: «ουδέποτε ούτως ελάλη-
σεν άνθρωπος ως ούτος ο άνθρωπος» ή «ουδέποτε 
ούτως είδομεν».

Ο Μέγας Ναπολέων έλεγε: «Γνώρισα πολλούς σο-
φούς, γι’ αυτό λέγω ότι δεν είναι μόνον ένας από αυτούς 
ο Χριστός. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους, γι’ αυτό 
φωνάζω, ώστε ν’ ακούσουν τα πέρατα της οικουμένης, 
ότι δεν είναι μόνον ο πιο τέλειος άνθρωπος. Είναι η πιο 
τέλεια ύπαρξη, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος». Και 
ο κορυφαίος αρνητής των τελευταίων χρόνων Ρενάν, 
έλεγε: «αν σβήσει το όνομά σου Χριστέ, από την ιστο-
ρία, θα είναι σαν να σβήσει ο ήλιος το φως του, σαν να 
κλονισθεί η γη από τα θεμέλιά της».

Τετέλεσται!
Τελείωσε η συμφορά του ανθρώπου, αφού με το 

τέλος του Κυρίου μας, αυγάζει καινούργια ημέρα. 
Από την αγία του πλευρά βγαίνει το ζωογόνο για την 
ανθρωπότητα αίμα Του, «επιστάξας ζωτικούς αυτοίς 
κρουνούς». Η ανοιχτή πλευρά του συνιστά όλα τα 
μυστήρια της Εκκλησίας μας, που είναι οι αγωγοί της 
θείας Χάριτος. Με το άγιο και πανακήρατο αίμα Του 
ποτίζεται το θεοφύτευτο δένδρο της Εκκλησίας μας, 
που θα σκιάζει μυριάδες ανθρώπους, που θέλουν τη 
σωτηρία τους.

Τετέλεσται!
Όλοι μας έχουμε μόνο ιστορία. Ο Κύριός μας έχει 

και προϊστορία. Όλοι σχεδόν οι προφήτες, με κορυ-
φαίο τον Ησαΐα, τον είδαν να σαρκώνεται, με τους 
ανθρώπους να συναναστρέφεται, να διδάσκει, να 
θαυματουργεί και να δίδει μία μαρτυρία σε κάθε βήμα 
του. Όλη αυτή η ζωή, κατά την οποίαν «διήλθεν ευερ-
γετών και ιώμενος πάντας», τελείωσε με τη Σταύρω-
σή του, για να αρχίσει με την Ανάστασή Του μία άλλη 
αξιοθαύμαστη.

Ύστερα από αυτά, φίλοι αναγνώστες, γεννώνται 
στου καθενός μας τη σκέψη συγκλονιστικά ερωτήματα.

Θα έλθει κάποια στιγμή και το τέλος το δικό μας. 
Θα μοιάζει, έστω λίγο, στο τέλος του Κυρίου μας; Ό-
ταν φθάσουμε στο τέλος, θα μπορούμε χωρίς ντροπή 
να βλέπουμε την πορεία του παρελθόντος μας και να 
ατενίσουμε με ελπίδα το αιώνιο μέλλον μας;

Θα συμβεί να τελειώσει με το θάνατό μας μια ζωή 
ενάρετη, πνευματοφόρα με καρπούς πνευματικούς, 
που μας εξασφαλίζουν την αιώνια ευτυχία και μετοχή 
μας στη μακαριότητα του πλάστη και δημιουργού μας;

Όταν έλθει το τέλος μας, θα μπορούμε να το α-
ντιμετωπίζουμε σαν μια γλυκιά προσμονή, που είχε 
αίσιο τέλος, όπως συνέβαινε με τους αγίους μας ή θα 
τρέμουμε σαν τα φύλλα του δένδρου, αναλογιζόμενοι 
το κακό που κάναμε και το καλό που παραλείψαμε, 
χωρίς να έχουμε και το χρόνο να το διορθώσουμε;

Ας γίνει για τον καθένα μας «ο θάνατός Του ζωή 
μας» και ας επιτρέψει η μακροθυμία Του να παρα-
μερισθούν τα εμπόδια της σωτηρίας μας και ας μας 
επισκιάζει η ζωογόνος Χάρη Του.
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

  Είναι ημέρα Σάββα-
το πρωί στα Ιεροσόλυμα 
γιορτή του Εβραϊκού Πά-
σχα.  Οι Ισραηλίτες έχουν 
έρθει από παντού για να 
γιορτάσουν την επέτειο 
της  ημέρας της διάβασης 

(=Πάσχα) της Ερυθράς Θάλασσας  με τη βοήθεια 
του Θεού  πριν από 1200 χρόνια περίπου.(1225 
π.χ.) Ήταν η μεγαλύτερη γιορτή για τους Εβραίους  
γιατί την ημέρα εκείνη ελευθερώθηκαν από τους 
Αιγυπτίους και γυρίζουν  πίσω στην πατρίδα τους 
στα Ιεροσόλυμα ύστερα από πολλές εκατονταετίες 
. Την προηγούμενη μέρα, δηλ. την Παρασκευή 
είχαν προηγηθεί τα γεγονότα με τη Σταύρωση και 
την Ταφή του Χριστού. Ο κόσμος ήταν αναστατω-
μένος. Σκιάζει την  πόλη ακόμα η βαριά  ατμόσφαι-
ρα του θανάτου που τραυμάτισε το λαό για την 
καταδικαστική απόφαση της ποινής του θανάτου  
που πήρε. Μέσα του ίσως ένιωθε τύψεις που πα-
ρασύρθηκε από τους Αρχιερείς.

     Πέρασε η μέρα με του Σαββάτου με ανάμει-
κτα συναισθήματα των ανθρώπων. Την άλλη μέ-
ρα, Πρώτη της εβδομάδος(σημερινή Κυριακή) νω-
ρίς το πρωί την ώρα της ανατολής του ήλιου έχουν 
βγει στο δρόμο κάποιες γυναίκες και βιάζονται να 
φτάσουν γρήγορα στο σκοπό τους. Είχαν νικήσει 
το φόβο από την αγάπη και την αφοσίωση προς 
τον προσφιλή τους νεκρό. Ήταν η Μαρία από τα 
Μάγδαλα,     η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλώμη. 
Έχουν προμηθευτεί ακριβά αρώματα και σπεύ-
δουν να επαλείψουν το σώμα του Χριστού κατά 
τα έθιμα της εποχής εκείνης,  Την προηγουμένη 
μέρα (Παρασκευή)  λίγο πριν από τις 6 η ώρα είχε 
γίνει βιαστικά η αποκαθήλωση από το Γολγοθά. 
Με τη μεσολάβηση του Βουλευτή Ιωσήφ φίλου 
του Χριστού από την πόλη της Αρμαθαίας, παρά-
λαβε το σώμα και έγινε ο ενταφιασμός στο δικό 
του λαξευτό τάφο. Δεν πρόλαβαν να τηρήσουν τα 
νεκρικά έθιμα. Η μόνη  έγνοια των μυροφόρων ή-
ταν  πως θα απομακρύνουν τη μεγάλη πέτρα που 
έφραζε την είσοδο. Ξαφνικά, μόλις έφτασαν είδαν 
μπροστά τους έναν άγγελο λουσμένο στο φως 
και τρόμαξαν. Εκείνος έσπευσε να τις καθησυχά-
σει ότι δεν πρέπει να φοβούνται, γιατί  ο Χριστός 
Αναστήθηκε και ότι παράγγειλε να ειδοποιηθούν 
οι μαθητές του, ιδιαίτερα ο Πέτρος  να τον περιμέ-
νουν στην πατρίδα τους τη Γαλιλαία. Οι γυναίκες 
τρόμαξαν και αμέσως γύρισαν πίσω. Σε κανένα 
δεν είπαν τίποτα «εφοβούντο γαρ.» 

Μετά την Ανάστασή του ο Χριστός, γράφει ο 
ευαγγελιστής Μάρκος:  «πρώτη Σαββάτου εφάνη 
πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή αφ’ ης  εβεβλήκει 

επτά δαιμόνια.» ( Μαρκ ΙΣΤ, 9) Δηλαδή ο Χρι-
στός εμφανίζεται  για πρώτη φορά στη Μαρία τη 
Μαγδαληνή,τη γυναίκα την οποία γιάτρεψε όταν 
έπασχε από τα επτά δαιμόνια. Τις Μυροφόρες δεν 
συνόδευε η Παναγία ούτε και ο αγαπημένος του 
Ιησού μαθητής Ιωάννης. 

     Οι μαθητές του Χριστού μετά από την κα-
ταδικαστική απόφαση το Πρωί της Παρασκευής, 
στο Πραιτόριο από τον Πιλάτο λίγο  πριν της 9ης 
πρωινής ώρας, φοβούμενοι τα χειρότερα και για 
τους ίδιους,  κλείστηκαν σε κάποιο δικό τους σπίτι 
στην πόλη και δεν επικοινωνούσαν  με κανένα όλη 
την ημέρα της γιορτής του εβραϊκού Πάσχα. Φα-
ντάστηκαν ότι μπορεί και αυτοί να ενοχοποιηθούν 
από τις κατηγορίες του Ιησού. 

      Κάποια στιγμή το πρωί της  επομένης ημέ-
ρας 1η της  εβδομάδος(Κυριακής)  άκουσαν από 
έξω ένα θόρυβο. Κάποιος κτυπούσε επίμονα την 
πόρτα. Όταν διαπίστωσαν ότι ήταν η Μαρία Μα-
γδαληνή δίστασαν να της ανοίξουν. Νόμισαν ότι τα 
γεγονότα κλόνισαν την υγεία της και παραφέρεται. 
Ήξεραν το βεβαρυμμένο παρελθόν της υγείας της 
που έπασχε από σεληνιασμό. Όταν άνοιξαν την 
πόρτα τους ανακοίνωσε με πάθος ότι ο Κύριος 
Αναστήθηκε και ότι ο τάφος του  ήταν άδειος . 
Τους το επιβεβαίωσε και ένας άγγελος και ότι η 
ίδια τον συνάντησε. Εκείνοι τελικά πείστηκαν και 
επισκέφτηκαν  πολλές φορές τον τάφο γι αυτό και 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους ευαγγελιστές 
για τις μεταβάσεις τους.

   Στους ερευνητές αλλά και στον κάθε χριστια-
νό δημιουργείται η απορία της τιμητικής επιλογής 
της Μαρίας της Μαγδαληνής να αξιωθεί να ζήσει 
όλο το δράμα του Χριστού επί του Σταυρού και 
την επομένη πρώτα εμφανίζεται στην Μαρία και 
μετά όλους τους άλλους. Όλη  η συμπεριφορά 
της μετά τη θεραπεία της από τα δαιμόνια ήταν  
η  ευγνωμοσύνη. Διακόνησε μαζί με τις άλλες γυ-
ναίκες το Χριστό σε όλο το διάσημα της δημόσιας  
δράσης του. Ακολούθησε την Μητέρα του Χριστού 
στη Σταύρωση στη συνέχεια στην αποκαθήλωση 
και στον ενταφιασμό του για αυτό και γνώριζε την 
τοποθεσία. Περισσότερο όμως μέτρησε το θάρρος 
με το οποίο οπλίστηκε για να μεταβεί μαζί με τις 
άλλες γυναίκες στον τάφο. Πρώτη είδε τον άγγελο 
που της έδωσε την είδηση της Ανάστασης. Κατά τη 
συνάντησή της μαζί του  θέλησε να τον πλησιάσει 
αλλά εκείνος της είπε «μη μου άπτου» μη με πλη-
σιάζεις.

   Στη δύσκολη περίοδο που ζούμε ως άνθρω-
ποι και ως λαός ας προσπαθήσουμε να την μιμη-
θούμε για να επιτύχουμε τη δική μας προσωπική 
συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Είναι δική 
μας υποχρέωση. Ας μη προσπαθούν κάποιοι να 
συνδέουν τη ζωή της με το Χριστό ανακρίβειες και 
ανιστόρητες καταστάσεις   

Η ορθόδοξη εκκλησία την κατέταξε μεταξύ των 
αγίων και η μνήμη της γιορτάζεται την 22α Ιουλίου.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΟ 

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ
Ο Πολιτιστικός Όμιλος 

Ξηρολιβάδου  τηρώντας και 
φέτος την παράδοση προ-
σκαλεί όλα τα μέλη του Ο-
μίλου, τους συγχωριανούς 
και τους φίλους του χωριού 
να παρακολουθήσουμε όλοι 
μαζί την Αναστάσιμη Ακο-
λουθία που θα τελεστεί το 
Μεγάλο Σάββατο στις 22:00 
το βράδυ στον Ιερό Ναό 
του Προφήτη Ηλία στο Ξη-
ρολίβαδο.  

Το Δ.Σ. 

«Τετέλεσται!»ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Λίαν πρωί Μυροφόροι έδραμον, προς το μνήμα σου   
θρηνολογούσαι ..» θρησκευτικοί ύμνοι



Γράφει 
ο Παύλος Πυρινός

Το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο, στις αρχές του 
20ου αιώνα προήγαγε ό-
λες τις επισκοπές της Μα-
κεδονίας και διάλεξε και 
απέστειλε στις μακεδονικές 
αυτές Μητροπόλεις νέους, 
φλογερούς πατριώτες ως 
Μητροπολίτες, που τέθη-

καν αμέσως επικεφαλής του πολύμορφου αγώνα για 
τη διάσωση της Μακεδονίας.

Ανάμεσα σ’ αυτούς σελαγίζουν τα ονόματα του 
Δράμας Χρυσοστόμου Καλαφάτη, του Καστοριάς 
Γερμανού Καραβαγγέλη, του Πελαγονίας Ιωακείμ 
Φοροπούλου, του Κορυτσάς Φωτίου Καλπίδου, του 
Γρεβενών Αιμιλιανού Λαζαρίδου, τον Νευροκοπίου 
Θεοδωρήτου Βατματζίδη, του Θεσσαλονίκης Αλε-
ξάνδρου Ρηγοπούλου, του Σερρών Γρηγορίου, του 
Μελενίκου Ειρηναίου, του Βοδενών Στεφάνου, του 
Βεροίας Καλλινίκου Α΄ Δελικάνη κ.α.

Σε αυτούς και σε πολλούς άλλους το Πατριαρχείο 
ανέθεσε την αποστολή διάσωσης της Μακεδονίας 
από την πανσλαβιστική απειλή.

Χωρίς αυτούς ο Ελληνισμός θα είχε χαθεί από τη 
Μακεδονία.

Οι Ιεράρχες της Μακεδονίας, βοηθούμενοι και 
από άλλους, ανέλαβαν με ενθουσιασμό και φρόνημα 
τον αγώνα τους και έκαναν θαύματα.

Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα και 
μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, ο κλήρος αγωνί-
στηκε με αδάμαστο πνεύμα και καθαγίασε τον Αγώ-
να με το αίμα Ιεραρχών, Ιερέων κα μοναχών.

Ο Μακεδονικός Αγώνας φαινομενικά τελείωσε 
με την επανάσταση των Νεοτούρκων, στην ουσία 
συνεχιζόταν στην αρχή καλυμμένα, στη συνέχεια 
απροκάλυπτα με την εξόντωση του ελληνικού πλη-
θυσμού από τις συμμορίες των Κομητατζήδων και 
την αλλοίωση του ελληνικού πληθυσμού από τις 
διάφορες προπαγάνδες.

Σ’ αυτούς τους τρόπους εξόντωσης των ελληνι-
κών πληθυσμών, αντέδρασαν σθεναρά οι Ιεράρχες 
και ο κλήρος της Μακεδονίας και όχι μόνο.

Μερικοί απ’ αυτούς έδω-
σαν και το αίμα τους για τη 
σωτηρία της Μακεδονίας, ό-
πως ο Μητροπολίτης Κορυ-
τσάς Φώτιος Καλπίδης και 
ο Μητροπολίτης Γρεβενών 
Αιμίλιος Λαζαρίδης.

Σήμερα θα γράψουμε λίγα 
λόγια για να τον εθνομάρτυ-
ρα Μητροπολίτη Γρεβενών 
Αιμιλιανό Λαζαρίδη, τελευταίο 
θύμα (Ιεράρχου) του Μακε-
δονικού Αγώνα.

Ποιος ήταν ο Μητροπολί-
της Γρεβενών Αιμιλιανός;

Ο Γρεβενών Αιμιλιανός 
γεννήθηκε το 1877 στα Πέρ-
ματα, Κωμόπολη Ελλήνων 
τουρκοφώνων (ορθοδόξων 
καραμανλήδων), στην Επαρ-
χία Ικονίου Μικράς Ασίας. 
Σπούδασε στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης.

Μετά τις σπουδές του, υπηρέτησε ως διάκονος 
και καθηγητής των θρησκευτικών κοντά στον Μητρο-
πολίτη Πελαγονίας Ιωακείμ, με έδρα το ελληνικό και 
ιστορικό Μοναστήρι.

Τον Μάρτιο του 1910 εκλέγεται Μητροπολίτης 
Γρεβενών, η οποία την εποχή εκείνη ταλανίζονταν 
από τη Ρουμανική Προπαγάνδα.

Από την πρώτη στιγμή της ενθρονίσεώς του α-
γωνίζεται για την ελληνικότητα της περιοχής του.

Περιόδευσε σ’ όλα τα χωριά της επαρχίας του 
και εμψύχωνε τους βλαχόφωνους Έλληνες, ενίσχυε 
τους κατατρεγμένους από τη Ρουμανική και Βουλγα-
ρική Προπαγάνδα.

Με πόνο ψυχής ενημέρωνε το Πατριαρχείο για 
την κατάσταση που επικρατούσε στην επαρχία του. 
Οι εκθέσεις του αποτελούν μέχρι σήμερα κείμενα 
μεγάλης ιστορικής σημασίας, αλλά και εθνικής αφυ-
πνίσεως.

Διηγείτο το τι κάνουν στην επαρχία του οι Ρου-
μανίζοντες. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Γρεβενών, 
προσπάθησε με την παιδεία να τονώσει τη θρη-
σκευτική και εθνική συνείδηση των Γρεβενιωτών 
και να τους κρατήσει μακριά από τις ανθελληνικές 

προπαγάνδες και το πέτυχε στο 
ακέραιο. Φρόντισε όλα τα ελλη-
νόπουλα να έχουν σχολικά βιβλία 
και οι δάσκαλοι το μισθό τους.

Η δράση του προκάλεσε την 
οργή των Νεοτούρκων Βουλγά-
ρων και Ρουμάνων. Για το λόγο 
αυτό αποφάσισαν να τον βγά-
λουν από τη μέση.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1911 είχε 
λειτουργήσει στο χωριό Σχίνοβο 
την άλλη μέρα θα πήγαινε στο 
χωριό Γκριντάδες. Στο δρόμο ό-
μως τον έστησαν ενέδρα, αφού 
συνέλαβαν αυτόν, το Διάκο του 
και τον συνοδό τους αγωγιάτη, 
τον βασάνισαν και μετά τους κα-
τακρεούργησαν με φρικτό τρόπο.

Οι κάτοικοι από τους 
Γκριντάδες ανησύχησαν, 
γιατί άργησε ο Δεσπότης. 
Βγήκαν στους δρόμους και 
ύστερα από λίγες μέρες, 
όταν έφτασαν στο σημείο 
εκτέλεσης, είδαν το φρικτό 
θέαμα.

Η κηδεία του μακαριστού 
Αιμιλιανού έγινε στις 9 Ο-
κτωβρίου στα Γρεβενά. Τα 
δύο χωριά Σχίνοβο και Γκρι-
ντάδες ονομάστηκαν, προς 
τιμήν του, Αιμιλιανός και Δε-
σπότης.

Η περιοχή θρήνησε τον 
ποιμένα της που θυσιάστη-
κε γι’ αυτήν σε ηλικία 34 ε-
τών.

Οι κάτοικοι των Γρεβε-
νών τον τιμούν μέχρι σή-
μερα ως ιεροεθνομάρτυρα. 
Ήταν, όπως αναφέραμε, το 
τελευταίο θύμα του Μακε-
δονικού Αγώνα στο χώρο 
των Ιεραρχών, αφού σε λίγο 
θα ξεκινούσαν οι Βαλκανι-
κοί Πόλεμοι και θα ανέπνε-
αν τον αέρα της ελευθερίας 

οι περιοχής Ηπείρου και Μα-
κεδονίας.

Η θυσία του Αιμιλιανού 
παράδειγμα προς μίμηση για 
όλους μας.

Αν σήμερα υπάρχει Μα-
κεδονία, πολλά οφείλονται 
στους Ιεράρχες της εκκλησίας 
μας και στο πνευματικό κέ-
ντρο της Ρωμηοσύνης, το Πα-
τριαρχείο μας.

Λίγες μέρες, μετά τη δο-
λοφονία του Μητροπολίτου 
Γρεβενών Αιμιλιανού, σε συ-
νεδρίαση της Δημογεροντί-
ας Βεροίας (14 Οκτωβρίου 
1911), με προεδρεύοντα τον 
Αιδεσιμότατο Αρχιερατικό Ε-
πίτροπο Πρωτοπαπά Χ΄΄Ιω-
άννου, παρόντων των Δημο-
γερόντων (Ν. Αντωνιάδη, Γ. 

Καραγεωργίου, Εμμ. Καζαμπάκα και Δημ. Ζομπά) 
και του γραμματέως της Ιεράς Μητροπόλεως Κων. 
Στ. Βαφείδου, αναγνώσθηκε επιστολή του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. Καλλινίκου, με 
την οποία εγκρίνεται η τέλεση πάνδημου υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του Μητροπολίτου Γρεβενών 
Κυρού Αιμιλιανού μνημόσυνον και αποφασίστηκε 
στις 16 Οκτωβρίου 1911, ημέρα Κυριακή, τελεσθεί 
στην εκκλησία Αγίου Αντωνίου μονοεκκλησιά για την 
ανάπαυση της ψυχής του μάρτυρος μνημόσυνο.

Εγκρίθηκε όπως ο Ναός διακοσμηθεί πένθιμα και 
συστηθεί τον Δήμο Βασιλείου, Δ/ντή του Αρρεναγω-
γείου, όπως εκφωνήσει επιμνημόσυνο λόγο.

Με αυτόν τον τρόπο τιμήθηκε ο ιεροεθνομάρτυ-
ρας Αιμιλιανός στη Βέροια.

Επίσης, στη συνεδρίαση της Δημογεροντίας 
(27ης Σεπτεμβρίου)2, λίγα χρόνια αργότερα, απο-
φασίστηκε η συνδρομή 200 δρχ. προς την επιτροπή 
προς συλλογή εράνων για την ανέγερση μνημείου 
του δολοφονηθέντος Μητροπολίτου Γρεβενών Αι-
μιλιανού, ύστερα από έκκληση – αίτηση της Μη-
τροπόλεως Γρεβενών προς όλες τις Μακεδονικές 
Μητροπόλεις.

Ετσι στήθηκε ο ανδριάντας – μνημείο του Γρεβε-
νών Αιμιλιανού ως παράδειγμα προς μίμηση και να 
διαλαλεί ανά τους αιώνες τους αγώνες – θυσίες της 
εκκλησίας για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Πηγές – Βοηθήματα
1.Κώδικας υπ’ αριθ. 22 «Πρακτικά Δημογεροντί-

ας» από 27/3/1911 έως 18/4/1936 σελ. 44 της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας.

2.Κώδικας υπ’ αριθμ. 22, ο.π., σελ. 10 
3.Αναστασίου Εμμ. Χριστοδούλου, Η Συμβολή 

της Βεροίας εις τον Μακεδονικό Αγώνα 1902-198, 
Σεπτέμβριος 1965.

4.Αγγελου Κ. Ανεστόπουλου, Ο Μακεδονικός Α-
γώνας 1903-1908, τομ. Γ΄ Θεσσαλονίκη 1976.

5.Ελίνα Μαστάλλου – Γιαννάκενα, Παύλος Με-
λάς, εκδόσεις Πελασγός.

6.ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, Αφιέρωμα στη Μακεδονία, Χρι-
στούγεννα 1992.
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Ανάσταση στη 
Παναγία του Σελίου

Ανάσταση στο Σέλι!Το υψηλότερο χωριό της Ελλά-
δος!Στην εκκλησία της Παναγίας στις 22:00 το βράδυ.

Ο Τουριστικός Όμιλος Σελίου εύχεται στους κατοί-
κους και φίλους του χωριού Καλή Ανάσταση και Καλό 
Πάσχα και ενημερώνει ότι η Ανάσταση του Κυρίου θα 
γίνει το Μ.Σάββατο στον ιερό ναό Παναγίας Σελίου, 
στις 10:00 το βράδυ 

Νέο Δ.Σ. 
στην Εταιρεία 
Μακεδονικών 

Σπουδών
Το  Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, διεξήχθησαν 

στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αρχαιρεσί-
ες για την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμ-
βουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής 
με τριετή θητεία. Εψήφισαν 539 εταίροι:

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται:
1ος Πάππας Ν. Βασίλειος
2ος  Καραθανάσης Ε. Αθανάσιος
3ος Χρήστου Π. Κωνσταντίνος
4ος Δαρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
5ος Καρακωστάνογλου Ι. Βενιαμίν
6ος Πουρνάρης Σ. Γεώργιος
7ος Μιχαηλίδης Τ. Αθανάσιος
8ος Ισμυρλιάδου Αδελαΐδα
9ος Γαρούφας Α. Δημήτριος
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Δεληκάρη Αγγελική
2. Ακριτίδου Π. Δήμητρα
3. Πολυζωϊδης Σ. Κωνσταντίνος
4. Μαυρουδής Α. Ελευθέριος
5. Παπανούσης Π. Μιχαήλ
6. Βαβούσκος Κ. Αναστάσιος
7. Λεοντιάδης Γ. Ιωάννης
8. Χατζητόλιος Ι. Απόστολος
9. Ιωαννίδης Α. Θεόφιλος (Λάκης)
10. Σαλμανίδης Σ. Αντώνιος
11. Σούλης Β. Ιωάννης
Για την εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται:
1ος Μαστραντώνη Βαρβάρα
2ος Γιαννόπουλος Νικόλαος
3ος Λυκοτραφίτης Π. Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικοί εκλέγονται:
1. Αγγελάκης Π. Άγγελος
2. Βαλλίδης Σταύρος

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Το τελευταίο θύμα του Μακεδονικού Αγώνα (1877-1911)

AΔΑ: 6ΧΥΗΩ9Ο-Κ43
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                Βέροια  3-04-2018            
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                    Αρ. πρωτ: 9865
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας   
Πληρ.: Β. Καραγκιόζογλου 
Τηλ.:  23313-50611 FAX:  2331021777 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδο-
τική δημοπρασία η εκμίσθωση  τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων 
που βρίσκονται στην Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας και συγκε-
κριμένα:  

P Το αριθ. 257 αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.063τ.μ. 
P Το αριθ. 312α αγροτεμάχιο εκτάσεως  6.000τ.μ. 
PΤο  αριθ.  312β αγροτεμάχιο εκτάσεως 3.000τ.μ. 
P Το  αριθ.  312γ αγροτεμάχιο εκτάσεως   3.000τ.μ.           
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 20 Απριλίου  2018, 

ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Βέροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που κα-
ταρτίστηκαν με την αριθ. 157/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

P 09:00–10:00 για το αριθ. 257  αγροτεμάχιο, 
P 10:00–11:00 για το αριθ. 312α αγροτεμάχιο, 
P 11:00–12:00 για το αριθ. 312β αγροτεμάχιο, 
P 12:00–13:00 για το αριθ. 312γ  αγροτεμάχιο, 
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος 

ορίζεται το ποσό  των 20,00  €/στρέμμα. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιο-

λογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 5 της Λεπτομερούς 
διακήρυξης. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια.      
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 

δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα 
του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρ-
τηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.
veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
στο κατάστημα της Τ.Κ. Συκιάς.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτο-
μερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής 
Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος 
όροφος και στα τηλ. 2331350611  κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

AΔΑ: ΩΔ5ΒΩ9Ο-ΘΚΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                Βέροια  3-04-2018            
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                    Αρ. πρωτ: 9864
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας   
Πληρ.: Β. Καραγκιόζογλου 
Τηλ.:  23313-50611 FAX:  2331021777 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία η εκμίσθωση  τεσσάρων  (4)  αγροτεμαχίων που 
βρίσκονται στην Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας και συγκεκρι-
μένα:  

P Το αριθ. 189 αγροτεμάχιο εκτάσεως  6.125τ.μ.
P Το αριθ. 33 αγροτεμάχιο εκτάσεως 1.250τ.μ. 
P Το αριθ. 235 αγροτεμάχιο εκτάσεως 11.312τ.μ. 
P Το αριθ. 324 αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.562τ.μ.           
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 17 Απριλίου  2018, 

ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Βέροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δη-
μοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που κα-
ταρτίστηκαν με την αριθ. 157/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

P 09:00–10:00 για το με  αριθ. 189  αγροτεμάχιο
P10:00–11:00 για το με αριθ. 33 αγροτεμάχιο 
P 11:00–12:00 για το με αριθ. 235 αγροτεμάχιο, 
P 12:00–13:00 για το με αριθ. 445  αγροτεμάχιο,
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος 

ορίζεται το ποσό  των 20,00  €/στρέμμα. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιο-

λογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 5 της Λεπτομερούς 
διακήρυξης. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια.      
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 

δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα 
του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρ-
τηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.
veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και 
στο κατάστημα της Τ.Κ. Συκιάς.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτο-
μερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής 
Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος 
όροφος και στα τηλ. 2331350611  κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Η επ ιληψία 
ε ίναι  μ ια από 
τις πιο κοινές 
ν ε υ ρ ο λ ο γ ι κ έ ς 
ασθένειες. Επί 
του παρόντος, 
οι κύριες μέθο-
δοι θεραπείας 
περιλαμβάνουν 
φαρμακολογική 
και χειρουργική 
θεραπεία. Ωστό-
σο, περίπου το 
ένα τρίτο των α-
σθενών παρου-
σιάζουν ανθεκτι-
κή επιληψία(δεν 
ανταποκρίνονται 
στις συμβατικές 
θ ε ρ α π ε υ τ ι κ έ ς 
μεθόδους). Ως 
εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη μια 
νέα προσέγγιση 
για τη θεραπεία 
της επιληψίας. 
Αρκετές μελέτες 
επ ιβεβα ίωσαν 
ότι η μουσικοθε-
ραπεία μπορεί 
να είναι αποτελε-
σματική στη μεί-
ωση των επιλη-
πτικών κρίσεων 
και των επιληπτι-
κών εκκρίσεων, 
παρέχοντας έτσι 
μια νέα επιλογή 
στις μέχρι τώρα 
μεθόδους θερα-
πείας.

Αποτελέσματα κλινικών μελετών του Dr. 
Hughes, δείχνουν ότι μετά από ακρόαση ενός συ-
νόλου συνθέσεων του Μότσαρτ, 2 ώρες την ημέρα 
για δεκαπέντε ημέρες, πέντε στους δέκα ασθενείς 
με επιληπτική εγκεφαλοπάθεια, παρουσίασαν μεί-
ωση των επιληπτικών κρίσεων σε σύγκριση με την 
αρχική τιμή. Ο Dr. Hughes αναφέρει αρχικά στις 
μελέτες του τη μουσική επίδραση στην επιληψία, 
όταν διαπίστωσε μειώσεις στις επιληπτικές δρα-
στηριότητες σε ασθενείς με κωματώδη κατάσταση, 
κατά την έκθεση στη συγκεκριμένη σονάτα του 
Mozart K.448. Τα αναδυόμενα στοιχεία συνεχί-
ζουν να αποδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα της 
μουσικής στην επιληψία γενικότερα, αλλά και πιο 
συγκεκριμένα στη χρήση της μουσικής του Mozart, 
γνωστό πλέον και ως “Mozart Effect”. Η προηγού-
μενη μελέτη μας έδειξε παρόμοια αποτελέσματα με 
τα αποτελέσματα ερευνών της Dr. Coppola. Πάνω 
από το 70% των παιδιών με ανθεκτική επιληψία 
είχε μείωση κατά 50% στις συχνότητες των κρίσε-
ων μετά από τουλάχιστον 6 μήνες ακρόασης του 
Mozart K.448 ακούγοντας τη μια φορά τη νύχτα. 
Σε μια διαφορετική μελέτη του ο Dr. Hughes δια-
πίστωσε ότι οι επιληπτικές εκφορτίσεις μειώνονται 
κατά τη διάρκεια αλλά και αμέσως μετά της ακρό-
ασης του Mozart K.448 συγκεκριμένα, σε 23 από 
τους 29 ασθενείς με επιληψία. Η μεγαλύτερη μείω-
ση των απορρίψεων παρατηρείται σε ασθενείς με 

γενικευμένες ή κεντρικές επιληπτικές εκκρίσεις.
Η σονάτα του Mozart K.448 όμως δεν είναι το 

μοναδικό κομμάτι της μουσικής που έχει ευεργε-
τικά αποτελέσματα στα παιδιά με επιληψία. Άλλη 
μουσική με χαμηλότερες αρμονικές μπορεί επίσης 
να μειώσει τις επιληπτικές εκφορτίσεις στα επιλη-
πτικά παιδιά. Υπάρχουν ποικίλες συνιστώσες σε 
σχεδόν κάθε είδους μουσική, όπως η μελωδία, ο 
ρυθμός, ο τόνος και η αρμονία. Κάθε ένα από αυτά 
τα μουσικά στοιχεία μπορεί να διαδραματίσει ση-
μαντικό ρόλο στις ευεργετικές επιδράσεις της μου-
σικής. Πρόσφατα, έχουν εισαχθεί αρκετές θεωρίες 
σχετικά με τις επιπτώσεις του ήχου στον εγκέφαλο, 
όπως η εμπλοκή στις οδούς των νευροδιαβιβα-
στών. Η μουσική έκθεση είναι γνωστό ότι αυξάνει 
την έκφραση των επιπέδων ντοπαμίνης στον ε-
γκέφαλο. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν στοιχεία 
που υπονοούν ένα ρόλο για την ντοπαμίνη στην 
παθοφυσιολογία της επιληψίας. Είναι πιθανό ότι η 
ακρόαση μουσικής τροποποιεί τις ντοπαμινεργικές 
οδούς που συμβάλλουν στις ευεργετικές επιδρά-
σεις στη θεραπεία της επιληψίας. 

Παρ’ όλα αυτά, ο πραγματικός μηχανισμός εξα-
κολουθεί να είναι ασαφής. Περισσότερες μελέτες 
είναι απαραίτητες για την αποσαφήνιση των μου-
σικών επιδράσεων στις περιοχές του εγκεφάλου, 
οι οποίες καθιστούν τη μουσική περισσότερο ε-
φαρμόσιμη σε κλινικές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα στο 
κομμάτι της επιληψίας.

THE MOZART EFFECT
Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) 
ΕΡΓΟ:           Ενίσχυση και αναβάθμιση 
                      υδρευτικών υποδομών 
                      Δήμου Νάουσας
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια και τοποθέτηση
                      εξοπλισμού για την 
                      αναβάθμιση των 
                      υφιστάμενων υδρευτικών
                      υποδομών του Δήμου
                     Νάουσας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ Περιφέρειας 
       Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 

ΑΔΑ: Ψ79ΤΟΕΜΣ-ΑΒΜ
ΑΔΑΜ: 18PROC002914494 218-04-04

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Τ.Π.Α.)

Τεχνική Υπηρεσίας ΔΕΥΑΝ
Νάουσα, Ιανουάριος 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-

τευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) (διεύθυνση: οδός 
Σφαγείων, Νάουσα, τ.κ.59200 τηλ. 2332025266 
φαξ 2332022620 email: deua17@otenet.gr) 
προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, 
Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών 
υποδομών του Δήμου Νάουσας».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμ-
βάνει την προμήθεια (όπως περιγράφεται 
στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ, συνημμένος στη σύμβαση) και τοπο-
θέτηση αυτού του εξοπλισμού, σε θέση πλή-
ρη λειτουργίας και  Συνοπτικά έχει ως εξής:

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για τη δημιουργία έξι (6) Τοπικών Σταθμών 
Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του 
δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις, πηγές και 
αντλιοστάσια) με χρήση προγραμματιζόμε-
νων λογικών ελεγκτών (PLC), τηλεμετρικών 
καταγραφικών (Data Loggers), διατάξεων πα-
ρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων 
νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητή-
ρων, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμε-
νο εξοπλισμό.

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για τη δημιουργία δέκα (10) Σταθμών Ελέγχου 
Παροχής - Πίεσης (ΣΜΠ) (5 Σταθμούς μέτρη-
σης πίεσης και 5 Σταθμούς μέτρησης παροχής 
και πίεσης) σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερι-
κού δικτύου ύδρευσης με χρήση τηλεμετρικών 
καταγραφικών(Data Loggers), λοιπά μετρητικά 
όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

• Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγ-
χου (ΦΣΕ) αποτελούμενων από μονάδα ακου-
στικού ελέγχου διαρροών, μονάδα ψηφιακής 
συσχέτισης διαρροών, διατάξεις ακουστικής 
καταγραφής διαρροών, φορητό μετρητή πα-
ροχής και διάταξη επισκόπησης αγωγών και 
εντοπισμού διαρροών.

• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθ-
μού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει 
εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ 

• Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονι-
κής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συ-
στήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς 
προβλήματα λειτουργία του για διάστημα ενός 
(1) μήνα, από την ημερομηνία θέσεως του σε 
λειτουργία και

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπη-
ρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής 
λειτουργίας.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των 
προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και 

οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφο-
νται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνι-
κών Προδιαγραφών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται 
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λε-
ξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
32441100-7,  32441200-8 και 48151000-1. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται 
στο ποσό των 462.644,00 € συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24%  (προϋπολογισμός χωρίς 
Φ.Π.Α.: 373.100,00 €,   Φ.Π.Α. : 89.544,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δε-
καπέντε  (15) μήνες από την ημερομηνία υ-
πογραφής της (13 μήνες για την παράδοση 
και 2 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη 
τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του 
συνολικού συστήματος).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 
13.00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρή-
ση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.
Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήμα-
τος, την 11 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13.00

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακή-
ρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδι-
κτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.
promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Α-
ριθμό : 56498

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δια-
κήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 
σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, 
σε δύο νομαρχιακές και σε μία εβδομαδιαία 
τοπική.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας 
Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περί-
πτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, 
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : https://www.naoussa.gr/
news/espa στις 5/4/2018

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατί-
θεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
επτά  χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ 
(7.462,00 €) που αντιστοιχεί στο 2% του προ-
ϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτεί-
ται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2017ΕΠ0810023). Η σύμβαση περιλαμβάνεται 
στο Υποέργο 3 με τίτλο «Αναβάθμιση των υφι-
στάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου 
Νάουσας» της πράξης: «Ενίσχυση και ανα-
βάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάου-
σας» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτε-
ραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» 
του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» με βάση την 
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2117/06-04-
2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
και έχει λάβει κωδικό MIS 5002907.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Πληροφορίες 
Υπ.  Ιωάννης Κουκούλος 
Τηλ   2332025266
Φαξ :  2332022620 
Email : deua17@otenet.gr

Νάουσα, Ιανουάριος 2018
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ

Ο Πρόεδρος 
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Με… ευρωπαϊκή φόρα 
επέστρεψε στις εγχώ-
ριες υποχρεώσεις της 

η ΑΕΚ που μετά τη μεγάλη 
πρόκριση στα ημιτελικά του 
Challenge Cup επί της Μπέρ-
χεμ στο Λουξεμβούργο δεν 
άφησε κανένα περιθώριο και 
στον Φίλιππο. Η Ένωση νίκη-
σε με 33-23 τους Βεροιώτες 
στο παιχνίδι που έριξε την 
αυλαία της 21ης αγωνιστικής 
της Handball Premier έχο-
ντας σε εξαιρετική ημέρα τον 
Μπάμπη Δομπρή τον οποίο 
δεν μπόρεσε να περιορίσει η 
άμυνα του Φιλίππου.

ΗΑΕΚ μπήκεπιο δυνατά και συγκε-
ντρωμένα στο παιχνίδι, δείχνοντας διά-
θεσηναμηναφήσειδικαιώματαστονΦί-
λιπποναπιστέψειότιμπορείνατηναπει-
λήσει. Προηγήθηκε γρήγορα με 3-1 στο
4:05πριν υπάρξει η –πρόσκαιρη όπως
αποδείχθηκε – αφύπνιση των Βεροιω-
τών.Αρχικά ισοφάρισανσε3-3(5:16)και
στη συνέχεια μείωσαν σε 6-5 στο 11:34
μετά από 3-0 σερί τηςΑΕΚ.Από εκείνο
τοσημείο και μετάηΈνωση κυριάρχησε
στηνάμυνά της, με τονΦίλιπποανσκο-
ράρειμόλις τέσσεραγκολσε18,5λεπτά.
ΟΠαυλίδηςέβλεπετηνομάδατουναμην
έχει λύσεις από τηνπεριφέρεια (ηπλει-

οψηφία τωνσουτ κατέληξεστηναγκαλιά
του σχεδόν ακίνητου Ραντούλοβιτς), να
δέχεταιαιφνιδιασμούςκαιανδενήτανκαι
οι επεμβάσεις τουΖλατάνουσεσουαπό
ταέξιμέτρατότεηδιαφοράθαήτανακό-
μημεγαλύτερη.

ΗΑΕΚ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό
στηνάμυνακαιστοδεύτερομέροςχωρίς
ναεπηρεάζεταιαπότιςαλλαγέςκάτιπου
ηςεπέτρεψεναμεγαλώνειτηδιαφοράκαι
ναμηναπειλείταισεκαμίαπερίπτωσηα-
πότονΦίλιπποπουκατάφερεναμειώσει
κάποιαστιγμήστα έξι από τα εννιά γκολ
τη διαφορά, αλλά δεν είχε συνέχεια.Αν
υπάρχει κάτιθετικόγια τονΠαυλίδηείναι
η εμφάνιση κάποιων από τους νεαρούς
παίκτεςπουχρησιμοποίησεστατελευταία
λεπτάκαικυρίωςτουΜενέλαουΚαλλιαρί-
δηκάτωαπόταδοκάρια.


Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-3, 8-5, 11-6,

13-7, 16-9 (ημχ.),  19-11, 21-13, 25-16,
26-17,29-21,33-23

ΑΕΚ (Νίκος Γραμματικός):Τσικογιαν-
νόπουλος,Πέρρος 4, Γεωργιάδης 3,Χό-
γκας 4, Ζαμπούνης 2, Π.Νικολαΐδης 1,
Ραντούλοβιτς,Συγγάρης,Χατσίκας2,Λό-
κεν2,Δομπρής7,Βαμβακάς3,Αργυρού,
Μαντζόπουλος,Βραζάλιτσα4,Μυλωνάς1

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ. (ΘόδωροςΠαυλίδης):
Κότσιφας, Ζλατάνος, Ζευγαρόπουλος 3,
Τριανταφυλλίδης, Ελευθεριάδης, Παπα-
δόπουλος1,Τζιμπούλας1,Καλλιαρίδης,
Χαραλαμπίδης 2, Σεϊρεκίδης 4,Φιλόσο-
γλου,Κωστακίδης5,Αποστολίδης2,Σια-
ματάς,Αρσενασβίλι4,Γρηγοριάδης1

Διαιτητές:Τσάκωνας–ΚινατζίδηςΔίλε-
πτα:3-5Πέναλτι:3/5–4/5

Ο Εθνικός Κοζάνης 
ήταν ο νικητής 
στο 1o Πασχαλι-

νό τουρνουά χάντμπολ 
Παγκορασίδων, που 
διοργάνωσε στο ΔΑΚ 
Αμυνταίου, (το διήμερο 
3-4 Απριλίου), το τμήμα 
χάντμπολ των Ελπίδων 
Αμυνταίου, κερδίζοντας 
στον τελικό τον Φίλιππο 
Βεροίας με 11-24. Τόσο 
στον μικρό, όσο και στον 
μεγάλο τελικό, είχαμε 
επανάληψη των αναμε-
τρήσεων, της φάσης των 
ομίλων. Ο Εθνικός είχε 
από την αρχή του αγώνα 
την πρωτοπορία στο 
σκορ και σταδιακά διεύρυνε το προβάδισμα 
του, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης 
στην ομάδα του Φιλίππου.

Απότηνάλληστονμικρότελικό,οΖαφειράκηςΝάουσας,
όπως και στους ομίλους επικράτησε τουΜέγαΑλέξανδρου
Γιαννιτσώνμε10-15καικατέλαβετην3ηθέση.Τηναπονομή
των επάθλων και του τροπαίου, έκαναν οΑντιδήμαρχοςΑ-
μυνταίουκ. ΙωάννηςΝάτσηςκαιοδιευθυντήςσπουδών του
φροντιστηρίουΞένων Γλωσσών «ΚΟΡΥΦΗ» και εκπρόσω-
πος της κατασκήνωσης«ΕΛΑΙΩΝΕΣ», κ.ΧρήστοςΜογλενί-
δης.

Αγώνεςχιαστί
ΕλπίδεςΑμυνταίουΑ15-6ΕλπίδεςΑμυνταίουΒ
ΑΟΑΚαστοριάς11-18ΦιλώταςΠΑΣ
ΖαφειράκηςΝάουσας15-16ΦίλιπποςΒέροιας
ΜέγαςΑλ.Γιαννιτσών10-18ΕθνικόςΚοζάνης

ΑγώνεςΚατάταξης
Θέσεις7-8,ΕλπίδεςΑμυνταίουΒ10-19ΑΟΑΚαστοριάς
ΕλπίδεςΑμυνταίουΒ (ΣωκράτηςΒακάλης –Παναγιώτης

Δημητρίου):Πέπα,Αντωνιάδου,Βακάλη,Ελευθεράκη,Καπε-
τανοπούλου,Κουτσουρίδου,Κωτσοπούλου,Ντίνα,Πανταζή,
Σούλη, Τυρπένη, Χρυσοστόμου, Ελευθεράκη,Διπλαλέξη,
Παπαναστασίου.

ΑΟΑΚαστοριάς (Κων/νοςΡαπτόπουλος):Χαντζή,Παρα-
ρά,Σιάντση,Λάτσου,Παπουτσίδου,ΖήκουΤσόπρα,Παπαγε-
ωργιάδου,Λάππα,Τοκατλίδου.

Θέσεις3-4
ΖαφειράκηςΝάουσας15-10ΜέγαςΑλ.Γιαννιτσών
ΖαφειράκηςΝάουσας (ΦώτηςΠαπουτσής) : Τσιγαρίδα,

Φαρμάκη,Κυριακίδου, Γουδη,Ψαρά,Παπαδοπούλου,Τζιά-
τζιου,ΜουρατίδουΖ.,ΜουρατίδουΕ.

ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννιτσών (ΚικήΤρελοπούλου):Πα-
τσάνη, Πέγιου, Βακαλάκη, Βασιλειάδου,Θεοδωρακόγλου,
Χασφατίγια,ΠαπαδοπούλουΕυγ. Γαζή,Παπαδοπούλου,Σ.,
ΠαπαδοπούλουΕυδ.Πλεμπλέ,Καλογιάννη,Κουλούδη,Καλ-
φοπούλου.

Θέσεις1-2
ΦίλιπποςΒέροιας11-24ΕθνικόςΚοζάνης
Φίλιππος Βέροιας (Κική Τριανταφυλλίδου): Κουτόβα,

Πετανίδου, Μπίκα, Τζουβάρα, Χουδαβερδόγλου,Δήμου,
Πατρίκα, Νικολοπούλου, Παπαδοπούλου, Βελισσαρίδου,
Νικολαΐδου,Τσανάκα, Σγούρου, Καραμήτσου, ΧαιτίδουΚ.,
Πιπελίδου,Λιλιοπούλου,ΧαιτίδουΜ.

ΕθνικόςΚοζάνης (ΖωήΣουλίου):Αθανασιάδου,Αλεξαν-
δρίδου,Αποστολίδου,Ιωαννίδου,Καπρινιώτη,Καραγιώργου,
Καραδήμου, Κεχαγιά, Μωυσιάδου, Παρανομου, Πελέκα,
Στραβού,Τσαμπάζη,ΦλώρουΑθ.,ΦλώρουΒ.,Ψιάνου,Κα-
ραγιάννη.

Κατάταξηομάδων
1ηΕΘΝΙΚΟΣΚΟΖΑΝΗΣ
2ηΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
3ηΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ
4ηΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5ηΠΑΣΦΙΛΩΤΑΣ
6ηΕΛΠΙΔΕΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥ1
7ηΑΟΑΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
8ηΕΛΠΙΔΕΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥ2

ΧάντμπολΑ1Ανδρών

Εύκολα η ΑΕΚ
τον Φίλιππο 33-23 

Τουρνουά παγκορασίδων χαντ μπολ

2οςοΦίλιππος3οςοΖαφειράκης

Ευχές των Αετών Βέροιας 
Ηδιοίκηση,οπροπονητήςκαιοιπαίκτεςτωνΑετώνΒέροιαςεύχονταισεόλοτονκόσμοΚαλήΑνάστασηκαιΚαλόΠάσχα.
ΤοάγιοΦως,αςαγαλιάσειτιςψυχέςκαιτιςζωέςόλουτουκόσμου,γιαέναμέλλονπιοαισιόδοξοκαιπιοφωτεινό



13www.laosnews.grΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

Πώς έρχεται στα ξαφνικά φυ-
σάει παντοδύναμος εκείνος ο αέ-
ρας που παίρνει την αναπνοή τα 
χείλια του στεγνώνει παγώνοντας 
το πρόσωπο και προσπαθεί τρί-
βοντας δυνατά να το ζεστάνει,τέ-
τοιο ένα ανέμισμα τον πλησιά-
ζει,σαν στοιχειό,γυρεύει να τον 
καταχτήσει.

Σκαρφαλωμένες αναμνήσεις 
από ψηλά μείνανε ν’αγναντεύ-
ουν,μ’όλη τους τη ζωντάνια νωπή 

ακόμα,στα χέρια να κολλούν τα δάχτυλα,και να μη λεν να 
φύγουν ..

Κανείς δε βλέπει τα μελλούμενα εικόνες φευγαλέες 
μοναχά αναζητούν ακόμα, καλπάζουν στην ανάμνηση 
καβαλλαρέοι που ξεχάστηκαν κι αυτοί καταμεσίς του δρό-
μου πιλαλάνε.. 

Κάθε συνάντηση χαρά με όποιο περασμένο είδωλο,κι 
ας μην τον αναγνώριζε πολλές φορές έτσι που κύλησαν 
τα χρόνια,ετούτη την εικόνα την καινούργια ακόμα την 
απομυζούσε.

Πρόσθετε κάτι στην ανάμνηση,ένα ανέμισμα ψυχής 
που τρεμουλιάζει,χάδι ατέλειωτο να δίνει στο κορμί,να 
τον ζωογονεί,να φτάνει ως εδώ στης άνοιξης την πόρτα 
να την αγκαλιάζει.

Κι ήταν εκεί αραχνιασμένες θύμησες που τον καλού-
σαν μαζί να ξεπηδήσουνε μέσα απ’τα λουλούδια στο 
κάλεσμα της άνοιξης να στήσουνε χορό.

Κρατώντας αρμαθιές αισθήματα στο χέρι πλησίαζε και 
έβγαζε κάθε φορά να δίνει ένα ένα,πιστεύοντας σ’αυτό 
που χάριζε και τίποτα ας μην του δίναν πίσω..

Ανέμισμα,σηκώνοταν ο αετός ψηλά σιγά σιγά όσο 
φυσούσε ακόμα,τα χρώματά του τα πολλά τα σχέδια να 
προβάλλει  εκεί ψηλά που να τα βλέπουν όλοι,καθένα μια 
ελπίδα ξέχωρη που έμεινε μετέωρη ακόμα..

Κι όσο ανέβαινε μεγάλωνε η δύναμή του όλη,ο σπάγ-
γος τον ετράβαγε όλο πιο  δυνατά, με ζόρι να τον συ-
γκρατεί σαν τάχα νάθελε μαζί να ταξιδέψουν.

Το χιόνι στο βουνό δεν έλιωσε ακόμα το ξεσηκώνει 
το ανέμισμα μια μπάλα στρόγγυλη να πλάσει,κατρακυ-
λώντας λίγο λίγο πιό μεγάλη νάρχεται πάνω του να τα 
διαλύσει όλα,τις θύμησές του ολόγυρα να τις σκορπά,το 
κάθε τι που τον αποτελούσε... 

Ανέμισμα να ξεσηκώνει την ψυχή,τον ταξιδεύει πάνω 
απ’του κάμπου τα λουλούδια πέρα ως πέρα τα δέντρα 
ανθισμένα να στρώνουν των ονείρων το χαλί κάπου σε 
ένα απ’αυτά να ξαποστάσει .

Αφήνουν ένα ήχο τα λουλούδια όλα μαζί με τ’άνθια και 
τα φύλλα στη σιωπή της εξοχής ,να τον ακούει όλο πιο 
δυνατή να γίνεται η συναυλία των χρωμάτων που μόλις 
ξεκινούσε.

Χρώματα ζωντανά το δέρμα να σκιάζουν αποχρώ-
σεις, αλλού σκουραίνοντας κι αλλού στο φως ν’αστρά-
φτουν,μια λιχουδιά κάθε κορμί σαν τον καρπό στα δέ-
ντρα,να προκαλεί το φρούτο του να δρέψει.

Ένα ποτάμι από χυμούς να ξεχειλίζει,τ’ανέμισμα το 
ελαφρύ το άρωμα του καθενός να στέλνει κύμα κύμα,δε 
λέει να ησυχαστεί..

Παλεύει να ξεφύγει στρίβει εδώ κι εκεί για να βρεθεί 
κάθε φορά στο ίδιο μέρος.

Να νιώθει πάλι την καρδιά απ’την αρχή το βήμα να τα-
χαίνει ένα απλό ανέμισμα και 

όμως,αλλάζει τις εικόνες τόσο γρήγορα αιχμαλωτίζει 
τις στιγμές που του προσφέρει.

Παράλογη επιστροφή στα νιάτα βαριά ηχούν του χρό-
νου οι καμπάνες ξυπνούν ακόμα και τα πιο απωθημέ-
να,τα φέρνουνε μπροστά με τα λουλούδια να μοσχοβο-
λούν..

Μάταια καρτερούσε μια βροχή όλα να τα ξεπλύνει,να 
δυναμώσουνε οι μυρουδιές να γίνουνε πιο εύκολες οι 
συναντήσεις.

Η άνοιξη τον έφτανε γύρευε λίγα λόγια να της πει 
έτσι που σίμωνε στο μαύρο και το κόκινο της παπαρού-
νας χρώμα,χαμογελαστή μα δεν προλάβαινε τα φύλλα 
φεύγαν στο ανέμισμα κι έμενε μοναχός κατάμαυρος ο 
μίσχος.

Πώς έρχεται στα ξαφνικά φυσάει παντοδύναμος εκεί-
νος ο αέρας που παίρνει την αναπνοή τα χείλια του στε-
γνώνει παγώνοντας το πρόσωπο μένει να προσπαθεί, 
τρίβοντας δυνατά να το ζεστάνει,τέτοιο ένα ανέμισμα τον 
πλησιάζει σαν στοιχειό,γυρεύει να τον καταχτήσει.

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη

Ανεμίσματα
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
το γνωρίζω πως σας «έλειψα» και με 

πεθυμήσατε, τόσο πολύ, που κάποιοι σε 
γνωστή περιοχή της πόλης, βαφτίσανε ως 
Βελέντζα, ένα σκύλο, αδέσποτο, κοινώς κο-
πρόσκυλο. 

Το βλέπουμε καθημερινά, μου είπανε και 
μας θυμίζει εσένα, που έχουμε καιρό να σε 
δούμε. 

Τέτοιος πόθος!
Το διάστημα που απείχα από την πλη-

κτρολόγηση, έχουν συμβεί «σημεία και τέρατα», μέχρι και το μετρό της 
πρωτεύουσας των Βαλκανίων, έγινε επισκέψιμο!

Παρόλα αυτά, επειδή η Εβδομάδα που διανύουμε δεν είναι απλώς 
Μεγάλη, αλλά τεράστια, τιτανοτεράστια, όπως θα λέγανε τα πιτσιρίκια, 
κρίνω σκόπιμο να «θεολογήσουμε», από απόσταση, διότι δεν είμαστε 
και ειδικοί. 

Εάν πάντως εμφανιζότανε ένα τζίνι και μου ζητούσε μία επιθυμία, για 
να την πραγματοποιήσει, χωρίς δεύτερη σκέψη θα του έλεγα: «θέλω να 
με φέρεις σε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε να μπορέσω να ζήσω, 
αυτή την Εβδομάδα». Αυτό το μεγαλείο, αυτό το θαύμα!

Και τι δεν έχει αυτή η Εβδομάδα. 
ιδού ο Νυμφίος έρχεται, τροπάριο Κασσιανής, σήμερον κρεμάται επί 

ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας, η ζωή εν τάφω, ω γλυκύ μου έαρ, 
Πάθη, Σταύρωση, Ταφή, Ανάσταση και … κοκορέτσι για να μην ξεχνάμε 
πόσο ανθρωπάκια είμαστε!

Τα καλογέρια μπορεί να «υποφέρουν», διότι βαριά είναι η καλογερι-
κή, αλλά τώρα τι ευτυχία. Τι στιγμές μοναδικές να ζούνε άραγε!

Φίλε μου, θα είμαι «σκληρός», αλλά δεν πειράζει, διότι θα ακολουθή-
σει ο οβελίας και δεν θα δυσκολευτείς να ξεχάσεις και να χωνέψεις!

Σήμερα που είσαι αραξάτος και πίνεις το φραπεδάκι σου και μετά θα 
πάμε βόλτα και το βραδάκι στα τσιπουράδικα, ξέρεις τι μέρα είναι;

Μεγάλη Παρασκευή! 
Μία ημέρα θα έπρεπε να θρηνούμε, να έχουμε ανοίξει λάκκο και να 

χώσουμε την κεφάλα μας μέσα και εμείς «γλεντοκοπάμε», διασκεδάζου-
με!

Τι γιορτάζουμε άραγε. 
Το ότι θανατώθηκε από τους ανθρώπους, αυτά τα «ζώα», Αυτός που 

αγαπά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος.
Εάν είχαμε λίγη συνείδηση, λίγη ντροπή, θα φορούσαμε μαύρα σε 

ένδειξη πένθους, όλο το χρόνο.

Είμαι τυφλός, δεν βλέπω, δεν πειράζει, πάρε το φως σου!
Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν πειράζει, πάρε φωνή και ούρλιαζε!
Είμαι παράλυτος, δεν πειράζει, σήκω και περπάτα!
Είμαι νεκρός, πέθανα, δεν υπάρχω, δεν πειράζει, σήκω είσαι ζωντα-

νός!
Και Αυτόν, Τον Μεγάλο, που μας βλέπει από κει ψηλά, αποφασίσαμε 

ότι Tου πρέπει η Σταύρωση. Τόσο, μα τόσο ανθρωπάκια, θα πείτε.

Όχι φίλοι μου, μπορεί να μας έκανε καλά, ως ο μοναδικός ιατρός, 
αλλά ταυτόχρονα μας ζήτησε, να μετανοήσουμε. Μας ζήτησε να κατα-
λάβουμε την μηδαμινότητά μας και να ζητήσουμε συγχώρεση. Δύσκολα 
πράγματα. 

Ποιος εγώ να ζητήσω, συγνώμη. Γιατί τι έκανα. 
Εγώ είμαι ο ένας. Προσεύχομαι, νηστεύω, μοιράζω και ξεροκόμματα, 

εγώ είμαι εντάξει, ο δίπλα μου έχει το πρόβλημα.
Εγώ, μοντέλο είμαι, ο άλλος είναι ο χοντρός!
Ήλθε και τοποθέτησε έναν καθρέπτη και μας ανάγκασε να δούμε τη 

γύμνια μας και … τα γραμμάριά μας!

‘Ηλθε και Είπε αλήθειες. Δεν συμβιβάστηκε. Δεν ήταν γιαλατζί επανα-
στάστης.

Ήταν, είναι και θα είναι ο Ένας και Μοναδικός!
Είναι Αυτός που δημιούργησε τα πάντα και Του ανήκουνε τα πάντα.
Το κατάλαβες ηλίθιο ανθρωπάκι!
Ας υποθέσουμε, φίλοι μας ότι ο γλυκύτατος Ιησούς ερχότανε, σήμερα 

στη Θεία λειτουργία και έβλεπε, να κάθονται μπροστά στην εκκλησία οι 
«επίσημοι», οι κυριλάτοι, τα γαλόνια, τα αστέρια, τα πιστόλια, τα νεροπί-
στολα, τα πορτοφόλια, τα …

Το πρώτο πράγμα, που θα «ρωτούσε», για ποιο λόγο κάθονται, 
μπροστά. 

Ως τι; 
Ως σωτήρες του έθνους, ως οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές, ως οι τερά-

στιοι εκσυγχρονιστές, ως οι μεγαλύτεροι εθνομηδενιστές, ...
Και μιά που το έφερε η κουβέντα, αλήθεια στο χώρο της Εκκλησίας 

δεν είμαστε όλοι ίσοι, απέναντι στον Μεγάλο. Ως τι τολμάμε και ανορθώ-
νουμε το βλέμμα μας και Τον κοιτάμε κατάματα!

Πριν από αρκετά χρόνια, όταν πηγαινοερχόμουν, Βέροια-Θεσσαλονί-
κη, καθημερινά με το λεωφορείο, ένα απόγευμα, που υπήρχανε όρθιοι, 
ένα καλογέρι, που καθότανε κάτω, ποιος άραγε να σηκωνότανε, πιάσα-
με κουβεντούλα και κάποια στιγμή μου είπε.

Διαβάστε και αναλογιστείτε, οι μεγάλοι.
Εάν αγόρι μου, είπε, δεχτούμε ότι η κόλαση είναι ένα πολυόροφο 

κτίριο, κάτω στα υπόγεια θα βρίσκονται, πατριάρχες, δεσποτάδες, κληρι-
κοί, εμείς οι μοναχοί και πολλοί μεγαλοσχήμονες. 

Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.

Και εάν δε σας αρέσει το λεωφορείο και το δρομολόγιο Θεσσαλονί-
κη-Βέροια, ας πάμε πιο πίσω. Στα χρόνια του Γολγοθά. 

Τι ήταν ο Πιλάτος. Ο εκπρόσωπος του Καίσαρα στην Ιερουσαλήμ. Η 
εξουσία δηλαδή.

Μάλιστα δεν είχε καμία διάθεση να αναμιχθεί με την καταδίκη του 
Χριστού «λάβετε αυτόν υμείς και κατά τον νόμον υμών κρίνατε αυτόν».

Αργότερα πήρε και θέση υπέρ του Ιησού «εγώ ουδεμίαν αιτίαν ευρί-
σκω κατ’ αυτού».

Παρόλα αυτά κάνοντας μικροπολιτική, αργότερα προστάζει να μαστι-
γωθεί και να σταυρωθεί ο Χριστός.

Ο Πιλάτος ήταν και αυτός κακούργος, διότι ένιψε τας χείρας του. 
Ενώ μπορούσε να προστατέψει τον Μοναδικό, δεν το έκανε. 
Ήθελε να είναι καλός με τον Καίσαρα και τους φαρισαίους, την τοπική 

εξουσία, σκέφθηκε την βόλεψή του και καταδικάστηκε!
Ιεράρχες, της Ελληνικής εκκλησίας, τα έτη έχουν περάσει (χωρίς 

βέβαια να σημαίνει και κάτι αυτό), παρακαλώ αναλογιστείτε. Σκεφθείτε, 
επιτέλους σηκώστε ανάστημα. Αρκετά, με τα κοσμικά πρέπει!

Ε, μεγάλε εκεί, στην Πόλη, είμαι σίγουρος, ότι  θα πεις Χριστός Ανέ-
στη, με τους δύο στρατιωτικούς μας. Το γνωρίζεις καλύτερα από όλους, 
ότι άδικα ταλαιπωρούνται.

Το Πατριαρχείο δεν είναι μόνο για να σβήνει τα φώτα και να συμμε-
τέχει στην ημέρα, εξοικονόμησης ενέργειας και … βλακείας ταυτόχρονα!

Καλός είναι ο Πάπας και τα πόδια που σκύβει και φιλά, αυτές τις ημέ-
ρες, αλλά αρκετά με αυτή την υποκρισία. Δεν βαρεθήκατε.

Εάν είχατε «μαγκιά», την ημέρα που συνεδριάζανε οι ισχυροί της γης, 
οι τζι οκτώ και δεκαοκτώ και συζητάνε για την επίλυση της φτώχειας, 
τρώγοντας τον αγλέορα, θα τους «αφορίζατε», θα τους καταδικάζατε. 
Εκεί να δείξτε τα κότσια σας, τη δύναμή σας.

Να σας θυμίσω, ότι ο Χριστός, ο Ένας και Μοναδικός, τους έχοντες 
εξουσία, τους ισχυρούς, δηλαδή, τους αποκάλεσε, γεννήματα οχιάς. 

Οι καρέκλες, δεν είναι μόνο για να καθόμαστε! Πάρτε σκαμπό! 

Η Ορθοδοξία φίλοι μου, δεν είναι κάτι εύκολο. 
Θέλει κότσια, τσαγανό, αλλά ταυτόχρονα είναι και μοναδική και μακά-

ριοι αυτοί που μπορούν και την βιώνουν καθημερινά (εγώ είπαμε, εξαι-
ρούμαι. Σκουλήκι και τίποτα άλλο, άντε και κοπρόσκυλο!).

Τι είναι τελικά, ο Χριστός, τι να διδάξουμε στα θρησκευτικά. 
Άλλο «τεράστιο» θέμα. Λες και έχει ανάγκη, ο Μεγάλος από τη διδα-

σκαλία στα σχολεία. 
Αλήθεια θα τα βάψει μαύρα, ο Κύριος εάν εμείς καταργήσουμε τα 

θρησκευτικά και διδάξουμε θρησκειολογία.
Πόσο ηλίθιοι, παίζει να είμαστε!
Ναι, να διδάξετε και για τις άλλες ομολογίες, αλλά χωρίς ωραιοποίη-

ση, φρου-φρου και αρώματα. Όχι με τον μανδύα της ανύπαρκτης αγαπο-
λογίας.

 Θα πείτε την αλήθεια. Ότι έχουνε σαρία, κόβουνε πόδια, χέρια, κεφά-
λια, λιθοβολούνε. 

Κατάλαβες; Την αλήθεια θα διδάξεις!
Και ενώ θα διδάσκεις, για το κόβω χέρι, μάτι και δεν ξέρω τι άλλο, θα 

πεις και για τον Χριστό. Την Αλήθεια, όμως. 
Θα πεις ότι είναι ο Μεγαλύτερος δημοκράτης και ο Μεγαλύτερος επα-

ναστάτης, ο Μόνος, ο Ένας και Μοναδικός.
Δεν αναγκάζει κανέναν, να τον ακολουθήσει και χτυπά την εξουσία, 

όχι με στάσεις και αίμα αλλά με λόγια και πράξεις. 
Τι είσαι εσύ, πόρνη, έλα μαζί μου. Μετανόησε, σβήσε το παρελθόν 

και ακολούθα. Τόσο απλά.

Άλλη μεγαλειώδης σκηνή, στο Σταυρό. Ο Μεγάλος, ανάμεσα σε δύο 
ληστές.

Ο διάλογος θα μπορούσε σε γραφή Βελέντζα, τιποτένια δηλαδή, να 
είναι.

Εγώ είμαι ληστής, δεν μπορώ να έλθω μαζί Σου.
Αυτό ακριβώς σου λέω, μπορείς έλα.
Δεν κατάλαβες, είμαι κλέφτης.
Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Αυτό σου λέω, έλα ως κλέφτης. 
Κλέψε τον Παράδεισο, ρε άνθρωπέ μου. Μπορείς, κάντο.
«Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία Σου»!
Αυτό ήταν, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εκλάπη ο Παράδεισος. 
Τι να λέμε τώρα, μεγαλείο!

Και επειδή κουράστηκα και σας κούρασα, θα κλείσουμε, με το μονα-
δικό γεγονός της Ανάστασης.

Τι είσαι εσύ, ο θάνατος; 
Άντε πήγαινε σαπέρα, είμαι ο Χριστός και δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Και αναστήθηκε και ανατραπήκανε τα πάντα, αρχές, εξουσίες, ο κό-

σμος όλος. 
Καλά είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι υπάρχει Ανάσταση.
Η λογική φίλοι μου, η κοινή λογική, λέει ότι εάν δεν υπάρχει Ανάστα-

ση, δεν υπάρχει και η έννοια της δικαιοσύνης.
Σε βολεύει να είσαι ο ισχυρός, να ζεις μέσα στα πλούτη και στη χλιδή, 

να σε προσκυνούνε όλοι, και από την άλλη να υπάρχουν οι άθλιοι, οι κα-
τατρεγμένοι, οι βασανισμένοι και εδώ να τελειώνουνε όλα.

Όχι φίλε μου, υπάρχει η Ανάσταση, και η ζωή μετά θάνατον για να 
αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να πάρει ο καθένας ότι του αξίζει.

ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ο ΕΝΑΣ, ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ!
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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

Απόαστυνομικούς τουΤμήματοςΑσφάλειας
Νάουσας συνελήφθη  τηνΤετάρτη 4Απριλίου
2018, το απόγευμα σε περιοχή τηςΗμαθίας,
36χρονοςημεδαπόςγιακατοχήκάνναβης.

Σεβάρος τουσχηματίσθηκε δικογραφία κα-
κουργηματικού χαρακτήρα, γιαπαράβαση της
νομοθεσίαςπερίναρκωτικών.

Ειδικότερα,σεαστυνομικόέλεγχοτου36χρο-

νουπουεπέβαινεσεμοτοποδήλατο,διαπιστώ-
θηκενακατέχειμέσασεσακίδιο,δύοσυσκευα-
σίεςμεποσότητεςκάνναβηςσυνολικούβάρους
1κιλούκαι295γραμμαρίων,οιοποίεςκατασχέ-
θηκαν,όπωςκαιτοόχημαπουχρησιμοποιούσε.

Οσυλληφθείςοδηγήθηκεστονκ.Εισαγγελέα
ΠρωτοδικώνΒέροιας.

Συνελήφθη 36χρονος
με 1 κιλό κάνναβης στο σακίδιό του

Φαρμακεία
Μ. Παρασκευή 6-4-2018

08:00-11:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

15:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ)23310-63620

19:00-01:00 + διαν. ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Μ. Σάββατο 7-4-2018
08:00-14:30ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό σχολείο)
23310-29101

08:00-14:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-
ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

08:00-14:30ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

14:30-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ723310-28594

19:00-01:00 + διαν. ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ
ΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

Κυριακή του Πάσχα 8-4-2018
08:00-14:30ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ623310-22017
14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.

ΠΙΕΡΙΩΝ7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

19:00-01:00 + διαν. ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-29759

Δευτέρα 9-4-2018
08:00-14:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ1823310-23132
14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)
23310-66755

19:00-01:00 + διαν.ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής
69)23310-24534

Τρίτη 10-4-2018
13:30-17:30ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙ-

ΩΝ3123310-26914
21:00-01:00 + διαν. ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟ-

ΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Την Πέμπτη
2 9  Μαρ τ ί ο υ
2018, μία ομά-
δα ωφελούμε-
νων τουΚΔΗΦ
ΑμεΑ «Τα Παι-
διά της Άνοι-
ξης»πραγματο-
ποίησε επίσκε-
ψη στις εγκα-
ταστάσεις του
ΚΔΗΦ «Ζωή»,
στη Θεσσαλο-
νίκη. Το προ-
σωπικό και οι
περιθαλπόμενοι
του «Ζωή» εί-
χαν σχεδιάσει
δραστηριότητες
ιδιαίτερα δια-
μορφωμένες στις δυνατότητες και τα ενδιαφέ-
ροντα τωνωφελούμενων μας.Οιωφελούμενοι
διασκέδασανκαιαπόλαυσαντηδιαδικασίακαθώς
τουςδόθηκεηευκαιρίαναγνωριστούνκαινααλ-
ληλεπιδράσουνμεταξύτους.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης, ήταν η
συνύπαρξη των ωφελούμενων με άτομα από
άλλουςφορείς, η κοινωνικοποίηση, η δραστηρι-
οποίηση, η ένταξη και η εξοικείωσημε νέαπρό-

σωπα και καταστάσεις και η δημιουργική τους
απασχόληση.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε πολύ όλο το προσωπικό και

τουςωφελούμενους του ΚΔΗΦ «Ζωή» για την
άριστησυνεργασίακαισυνύπαρξηκαιευχόμαστε
ημελλοντικήμαςσυνεύρεσηναγίνειστοδικόμας
χώρο.

ΤΟΔ.ΣΤΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ

«ΤαΠαιδιάτηςΆνοιξης»στο
ΚΔΗΦ«Ζωή»τηςΘεσσαλονίκης



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
2ου ορόφου χωρίς ασαν-
σέρ,85τ.μ.,με2ΔΣΚ,ανα-
καινισμένο,περιοχήΚυριώ-
τισσας, 29.500 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οροφοδι-
αμέρισμα 110 τ.μ. καθαρά
στηΝάουσα,Νικομηδείας4
στον2οόροφο.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6937111143.

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο (Βε-
ν ι ζ έ λου  &  Μπ ιγκάνου
γωνία) πωλείται οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου
διώροφης οικοδομής 87
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση,
ηλεκτρ. τέντες στα μπαλ-

κόνια. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.:6979464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικής της
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομη θέρμανση και θέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο

800 τ.μ. στο Μακροχώρι,
άρτιο, οικοδομήσιμο, σε
πολύ καλή κεντρικήπεριο-
χή.Πληροφορίες στο τηλ.:
6936 711661 & 23310
26609.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κόπε -
δο 500 τ.μ. στη Μελίκη
(πλησίον Κονάκι) .  Τιμή
λογική. Πληρ. τηλ.: 6970
862964.

15Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 12
στρέμματαμεμονοκατοικίαημι-
τελή.Τιμήεξαιρετική50.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδο
από400τ.μ.τοκαθένα,μεμο-
νωμέναήόλαμαζί,στηΡαχιά,

στο κέντρο του χωριού, πίσω
από το σχολείο. Τηλ.: 23310
20051 & 6942 779696 κ.Αγ-
γελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματα με δέντρα (ροδα-
κινιές) στον 5ο χρόνο, στην

περιοχή τηςΜέσης, 500
μέτρα από το χωριό.
Τηλ. επικοινωνίας: 6971
629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλα στο Κηροπλα-
στείο) 2ος όροφος, με κε-
ντρική θέρμανση μεωρο-
μετρητή, πλήρως ανακαι-
νισμένο. Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ.ΓεώργιοΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΟΝΤΑΙ:α)διαμέρισμα100
τ.μ.,1οςόρ.,κεντρικήθέρμαν-
ση,ηλιακό,β)κατάστημαισό-
γειο100τ.μ.,μεγάλαμπαλκό-
νιακαιπροαύλιο.Τηλ.:23310
71554&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙμαγαζίστην
οδόΣταδίου67 τ.μ.με έξ-
τραεξωτερικόχώροσετιμή
μεγάλης ευκαιρίας 30.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίαωςσερβιτόρα για
καφενείο sport-καφέ στη
Βέροια γιαπρωινήήαπο-
γευματινή εργασία. Τηλ.:
6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελλη-
νίδα για εργασίαπρωινού
8ώρου σε καφέ-ουζερί.
Τηλ.:6971831074.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ζητάπωλητή ήπωλήτρια
με δίπλωμαοδήγησης για
μόνιμη απασχόλησηστον
ΝομόΗμαθίας και στους
όμορουςΝομούς.Βιογρα-
φικά: info@staboulis.com.
Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλλη-
λος με δίπλωμα οδήγη-
σης κατηγορίας Β΄ σε
κατάστημα ενοικιάσεως
αυτοκινήτων (γνώσεις
πλυντηρίου αυτοκινήτων)
στηΖάκυνθο για τησεζόν
1Μαΐου έως31Οκτωβρί-
ου. Τηλ.: 6945 704344.
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμετα-
φορών ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με εμπειρία σε μεταφορι-
κή-κούριεργιατοΝ.Ημαθί-
ας.Αποστολήβιογραφικών:
ouzounidisp@gmail.com.

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

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο,αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα,μεατομικήθέρμανση,πλήρωςεπιπλωμένη
και εξοπλισμενημε ολες τις ηλεκτρικέςσυσκευές,
μεaircondicionκαιαποθηκευτικούςχώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλεπικοινωνίας6974030013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-

κόπεδο 510 τ.μ.,
στοΔιαβατό.Τιμή
συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.:
6980357675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύ-
ριος ή κυρία άνω
των 25 ετών με
άνεση λόγου και
ευχέρεια στις δη-
μόσιεςσχέσεις να
αναλάβει εταιρία
στο Νομό. Τηλ.:
6934888738.
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ΡΙΑ ζητείται κύριοςάνω των30
ετών,σοβαρός,μεευχέρειαλόγου

&άνεσηστιςδημόσιεςσχέσειςνα
αναλάβειεταιρίαστοΝομόΗμαθί-

ας.Τηλ.:6934888738.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και

μηχανικόςαυτοκινήτωνγιασυ-
νεργείοστηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
2331071553&6936905040.

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

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑπροσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις
και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονο-
γονικής οικογένειας, ζητάει ερ-
γασία, γιαφύλαξηηλικιωμένων
και καθαρισμό σπιτιών. Τηλέ-
φωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων& καθα-
ρισμα σπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
και υφασματάκια προστατευ-
τικά, σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυ-

ποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50ετώνψάχνειεμφανίσιμηκυ-
ρίαως 50 ετών για γνωριμία.
Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια
από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

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

Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη
γκαρσονιέρα35τ.μ.,καθ.κατασκευή2004,1
οςόροφος ,έχειαλουμινίουκουφώματα με
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30 τ.μ. -Τιμή:140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονοκου-
ζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμικήθέα
,σευπεράριστηκατάσταση,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλεια και ζεστασιά, άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,
κέντροαπόκεντρο,μόνο220€.Πληροφορίες
αποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24698ΠΑΠΑΚΙΑ ενοικιάζεται κο-
μπλέανακαινισμένη,επιπλωμένηκαιμεόλες
τιςηλεκτρικέςσυσκευέςεξοπλισμένη ισόγεια
γκαρσονιέρα58τ.μ.,καθ.σαλονοκουζίναμε
1,5υ/δ,σεκαλήκατάσταση ,μεενεργειακή
κατηγορίαΖ , έχειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμηδένκοινόχρηστα , ενοίκιο190€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά

μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη , τέντεςκαιείναιχωρίςα-
νελκυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.ευ-
ρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός ,χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

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

Κωδ: 115685ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζε-
ταισπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
105 τ.μ. 2οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης
,Διαμπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους
,αποτελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλο-
κουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1999καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευ-
πέρυθρες,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
Θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναι
μεδιπλάτζάμια,-Τιμή:260€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σε τιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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,μεδύο ντουλάπες και μεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή

330€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ.Ισόγειαμεεξαιρετικάκαλή
πρόσβαση.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Ενοί-
κιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ: 23795 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1990και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έ-
πιπλα,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου -Τιμή:
250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθω-
μα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-

σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ:24003 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας56 τ.μ.σεπολύκαλόσημείογια
άπειρεςεπαγγελματικέςχρήσεις.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρομεWCαλλάκαιυπό-
γειο.Τομίσθωματουπολύχαμηλόστα250€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24007 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
και επιπλέον45 τ.μ.πατάρικαι102 τ.μ.υ-
πόγειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310
€.ΑποκλειστικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας112τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείται από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1977
και διαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα και αποθήκη -Τιμή:
50.000€.

Κωδ: 14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας119 τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα
καιδύοΜπάνια .Είναι κατασκευασμένο το
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρε-
λαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστή-
ριοκλειστόκαιμεγάλο,κήποκοινόχρηστοκαι
Τζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ ,
είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβερά-
ντες-Τιμή:πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται σήμερα2 με-

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

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ13851ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωΜα-

κροχώριπωλείται καινούργιος επαγγελματι-
κόςχώροςδύοορόφωνκατάλληλοςγιαωδείο
καιόχιμόνοσυνολικά167τ.μ.,σεοικόπεδο
1.054τ.μ.κατασκευή2005,6χώροι,σεδύο
επίπεδακαισευπεράριστηκατάσταση,πράγ-
ματιπρόκειται για ένααριστούργημακατα-
σκευής,αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασηςκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου, έχεικλιματιστικά
καιθωρακισμένηπόρτα,αφοράαπαιτητικούς
αγοραστέςκαιπρόκειται για ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
προσφέρεται σε τιμή μοναδικής ευκαιρίας
μόνο65.000€,

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

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

Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,
ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο40000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-

γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή,
υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

Κωδ.13857Πωλείταιαγροτεμάχιοστο
ΚαλοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.
μενερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

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

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνο-
δόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8 ,άρτιοκαιοικοδομίσημο
,μοναδικήευκαιρία , τιμή70.000€.Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820

τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο
, εξαιρετικόγια επένδυσηκαι γιαανέγερση
μονοκατοικίας ,η τιμήτουεξαιρετικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,άποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμή ευκαιρίας
μόνο130.000€όλο.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεπλήρηλειτουργίακαι
σεσημείοεξαιρετικό,γιαλόγουςαναχώρησης
απότηΒέροια,κομπλέωςέχεικομπλέτιμή
35.000€μόνοκαιμεπολύλογικόμίσθωμα
στα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθα
συζητηθούν.

Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-
χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές.Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ, Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€όλα.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής ε-
πιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.
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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστηνπεριο-

χήτηςΗμαθίαςενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπαρακά-
τωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜηχανικόςεγκατα-
στάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικόςεγκαταστάσεων4ηςειδικότητας-
Θερμαστής

3)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ή ΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγος
Α΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόπαραγωγική εταιρία τηςΒέροιας ζητείται εργατοτεχνί-

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

HΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΖΗΤA:

-ΤεχνολόγοΓεωπόνο
-ΗλεκτρολόγοΠαραγωγήςμεεμπειρίασεΒιομηχα-

νικούςαυτοματισμούς(Ηπροϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί)
ΒιογραφικάγίνονταιδεκάστοΕ-mail:

a.barakou@aspis.gr

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

Τηλ.: 6979 159954.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιανα εργαστείωςγραμματει-
ακήυποστήριξησεγραφείογιαπρωινήήαπογευματινήαπασχό-
ληση.

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

επιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατετοβιογραφικόσαςμεφωτογραφίαγια

συνέντευξηergasiaxm@gmail.com

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

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντων«ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙ-

ΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας ενδιαφέρεται για
τηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

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



Mεγάλη Παρασκευή και ο Επιτάφιος 
θρήνος απλώνεται παντού σ’ όλες τις 
ελληνικές πόλεις, σ’ όλες τις γειτονιές, 
σ’ όλες τις Ενορίες, ενώ ο κόσμος αλλά 
και η Αγορά βρίσκεται σε αναμονή της... 
Ανάστασης!

Στη Βέροια, στις 7.00 μ.μ. θα ξεκινήσει 
η ακολουθία και στις 9.00 μ.μ. η λιτάνευ-
ση των Ιερών Επιταφίων από κεντρικούς 
και παράπλευρους δρόμους της πόλης, 
από τις Ενορίες της Μητρόπολης, όπου 
κάποιες από αυτές διασταυρώνονται με-
ταξύ τους ψάλοντας όλοι μαζί το «ζωή εν 
τάφω».

Τα καταστήματα σήμερα θα ανοίξουν 
σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου, στη 
1.00 το μεσημέρι, αναμένοντας να ζε-
σταθούν λίγο τα ταμεία, κυρίως σε είδη 
δώρων, παιδικά ρούχα και παπούτσια, 
τσουρέκια και λαμπάδες.  Εξαίρεση απο-
τελούν τα κρεοπωλεία τα οποία θα είναι 

σήμερα Μ. Παρασκευή ανοιχτά από τις 
8.00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. και το Μ. 
Σάββατο από τις 7.00 π.μ. μέχρι τις 4.00 
το απόγευμα, όπου αναμένεται και η με-
γαλύτερη κίνηση. Φέτος οι τιμές για το 
κατσίκι κυμαίνονται από 8,60 - 8,90 ευρώ 
και για το αρνάκι από 8,20 - 8,50 ευρώ.

Η κίνηση στο εμπορικό κέντρο και στις 
πιάτσες των καφέ είναι εμφανώς αυξημέ-
νη (έως συνωστισμού) με τη βοήθεια του 
καιρού και η Τροχαία έλαβε περιοριστι-
κά μέτρα κυκλοφορίας για το βράδυ, για 
την διευκόλυνση των Επιταφίων καθώς 
και για το Μεγ. Σάββατο για την ομαλή 
λειτουργία στο κέντρο της πόλης και την 
ασφάλεια οδηγών και πεζών κατά την τε-
λετή της Ανάστασης, η οποία, ως κεντρι-
κή τελετή, θα γίνει και φέτος στην Πλατεία 
Εληάς, για τρεις Ενορίες.

Οι ρυθμίσεις της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης είναι:

 Για την Ακολουθία και τελετή Αναστά-
σεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και 
την Πλατεία Εληάς στην πόλη της Βέροι-
ας η Αστυνομική Δ/νση έλαβε απόφαση 
για τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις:

 Την απαγόρευση της κυκλοφορίας 
παντός είδους οχημάτων στην πόλη της 
Βέροιας το Μ. Σάββατο 07-04-2018 κατά 
τις ώρες 22:00 έως 01:00 στις οδούς: 

•Μητροπόλεως, από τη συμβολή της 
με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της 
με την οδό Μ. Μπότσαρη

 •Εληάς, από τη συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της 
με την οδό Ανοίξεως.

 •Ανοίξεως, από τη συμβολή της με 
την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή 
της με την οδό Στρατού

 •Βενιζέλου, από τη συμβολή της με 
την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή 

της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου
 •Θεμιστοκλέους, από τη συμβο-

λή της με την οδό Κεντρικής έως τη 
συμβολή της με την οδό Μητροπό-
λεως.

 •Τρύφωνος, από τη συμβολή της 
με την οδό Κεντρικής έως τη συμβο-
λή της με την οδό Μητροπόλεως. 

•Ζιωγοπούλου, από τη συμβο-
λή της με την οδό Κεντρικής έως τη 
συμβολή της με την οδό Μητροπό-
λεως. 

•Εθνικής Αντίστασης, από τη συμ-
βολή της με την οδό Μητροπόλεως 
έως τη συμβολή της με την οδό Γορ-
γοποτάμου. 

•Λουτρού, από τη συμβολή της με 
την οδό Μητροπόλεως έως τη συμ-
βολή της με την οδό Ελευθερίας

 •Μιαούλη, από τη συμβολή της 
με την οδό Μητροπόλεως έως τη 
συμβολή της με την οδό Γοργοπο-
τάμου 

•Αγίου Δημητρίου, από τη συμβο-
λή της με την οδό Μητροπόλεως έως 
τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως 

 Η κυκλοφορία των οχημάτων κα-
τά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλο-
φορίας στις παραπάνω οδούς θα 
διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων με 
μέριμνα του Τ.Τ. Βέροιας. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
 για την περιφορά

 των επιταφίων στη Βέροια
Για την στην ομαλή και ασφαλή 

διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχη-
μάτων, την εξυπηρέτηση και ασφά-
λεια του κοινού κατά τις θρησκευτι-
κές εκδηλώσεις για τις Ακολουθίες 
και περιφορά των Επιταφίων των 
Ιερών Ναών της Πόλης στην πόλη 
της Βέροιας, Ο Διευθυντής  της Δι-
εύθυνσης  Αστυνομίας Ημαθίας κ. 
Χρήστος Σιμούλης, αποφάσισε για 
τις παρακάτω ρυθμίσεις::  

Την απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας παντός είδους οχημάτων στην 
πόλη της Βέροιας την Μ. Παρασκευή 

06-04-2018 κατά τις ώρες 20:00 έως 
22:00 στις κατωτέρω οδούς: •Μητροπό-
λεως, από τη συμβολή της με την οδό 
Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό 
Μ. Μπότσαρη. 

 •Εληάς, από τη συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της 
με την οδό Ανοίξεως. 

•Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την 
οδό Βενιζέλου έως 
τη συμβολή της με 
την οδό Στρατού. 

 •Βενιζέλου, από 
τη συμβολή της με 
την οδό Μητροπό-
λεως έως τη συμβο-
λή της με την οδό 
Κεντρικής.  

•Κεντρικής, από 
τη συμβολή της με 
την οδό Μ. Αλεξάν-
δρου έως τη συμβο-
λή της με την οδό 
10ης Μεραρχίας. 

 •Θεμιστοκλέους, 
από τη συμβολή της 
με την οδό Κεντρι-
κής έως τη συμβολή 
της με την οδό Μη-
τροπόλεως. 

 •Τρύφωνος, α-
πό τη συμβολή της 
με την οδό Κεντρι-
κής έως τη συμβολή 
της με την οδό Μη-
τροπόλεως.  

•Ζιωγοπούλου, 
από τη συμβολή της 
με την οδό Κεντρι-
κής έως τη συμβολή 
της με την οδό Μη-
τροπόλεως.  

•Εθνικής Αντί-
στασης,  από τη 
συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως 
έως τη συμβολή της 
με την οδό Γοργο-
ποτάμου. 

•Λουτρού, από 
τη συμβολή της με 
την οδό Μητροπό-

λεως έως τη συμβολή της με την οδό 
Ελευθερίας.

 •Μιαούλη, από τη συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της 
με την οδό Γοργοποτάμου.

 •Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή 
της με την οδό Μητροπόλεως έως τη 
συμβολή της με την οδό Ανοίξεως. 
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CMYK

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει η κίνηση στην 
Αγορά της Βέροιας περιμένοντας την Ανάσταση

Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων για τους Επιτάφιους και την Ανάσταση στη Βέροια
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