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Ουδέν κρυπτόν
υπό την Εφορία

Ακτινογραφία και «ξεψάχνισμα» σε βάθος έχει στόχο 
να κάνει η Εφορία σε θυρίδες, κάρτες και δάνεια με σκο-
πό να σκιαγραφήσει το συναλλακτικό προφίλ του κάθε 
πολίτη, αλλά και να βρει χρήματα που δεν έχουν βγει α-
κόμη στο φως. Με σύμμαχο την τεχνολογία, αλλά και την 
διατραπεζική συνεργασία δεν πρόκειται να μείνει τίποτα 
κρυφό από το μικροσκόπιο των οικονομικών υπηρεσιών, 
αφού από τις 4 Μαρτίου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες που μέχρι τώρα καλύπτονταν και δεν έδιναν 
την πλήρη εικόνα. Ας αναλογιστούν όμως ότι αυτό το «ξε-
τίναγμα» θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τους έχο-
ντες από το τραπεζικό σύστημα, αφού η έλλειψη εμπιστο-
σύνης δυστυχώς βαθαίνει περισσότερο. Η διαφάνεια των 
συναλλαγών έχει κάποιο όριο, από το οποίο ξεκινά μετά 
το τραπεζικό απόρρητο, που δίνει κύρος και δύναμη στα 
τραπεζικά ιδρύματα, φυσικά από στενούς όρους.  Αν θέ-
λουν οι τράπεζές μας να καταντήσουν ΚΕΠ, χωρίς καμία 
χρηματοδοτική και αποταμιευτική δύναμη, τότε βρίσκονται 
σε καλό δρόμο… 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πολυκάρπου Σμύρνης,

Προτερίου ιερομάρτυρος

του Σαββατοκύριακου

Ετοιμάζεταιοπεζόδρομος
τηςΈλλης

γιατιςφετινέςΑπόκριες

Ετοιμάζονται πυρετωδώς οι καταστηματάρχες (καφέ-μπαρ) 
της οδού Έλλης για τη φετινή αποκριά και τις εκδηλώσεις που 
διοργανώνουν, από την Τσικνοπέμπτη μέχρι την Κυριακή 10 
Μαρτίου, παραμονή της Καθαράς Δευτέρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τσικνίσματα με υπαίθριες ψη-
σταριές, χάλκινα και τύμπανα, μασκέ μάρτυ, γιορτή μπύρας και 
διαγωνισμό καλύτερου ατομικού και ομαδικού καρναβαλιού.

Προετοιμαστείτε για τρελούς και ξέγνοιαστους ρυθμούς!

Με τους 3 προέδρους του δικηγορικού συλλόγου
Ο φακός του ΛΑΟΥ, αποθα-

νάτισε στο μεσημεριανό γεύμα 
της Παρασκευής που παρέ-
θεσε ο Απ. Βεσυρόπουλος 
στις «Φλαμουριές» με προ-
σκεκλημένους δικηγόρους της 
Ημαθίας, τον βουλευτή με  3 
προέδρους του Δ.Σ.Β. Τον εν 
ενεργεία και σε άλλο πολιτικό 
«στρατόπεδο» Φώτη Καρα-
βασίλη, τον ΔημήτρηΖυγου-
λιάνο και τον πρώην συνάδελ-
φό του ΣτέφανοΚυριαζόπου-
λο, που είχε εκλεγεί βουλευτής 
με τη Ν.Δ. Φωτογραφικά στιγ-
μιότυπα για την τοπική πολιτι-
κή ιστορία του μέλλοντος…

Αναβολή του πρωταθλήματος Kick boxing,
στη Βέροια, λόγω προβλεπόμενης κακοκαιρίας

Οι τελευταίες προβλέψεις της Ε.Μ.Υ για ραγδαία επιδείνωση του καιρού αυτό  το Σαββατοκύριακο, είχαν σαν 
αποτέλεσμα την αναβολή του πρωταθλήματος Kick boxing Β.Ελλάδος, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή στη 
Βέροια (όπως γράφαμε χθες στην ίδια σελίδα), θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητών. Η Ομοσπον-
δία μετά από συνεννόηση με το Κ.Α.Π.Α δήμου Βέροιας ανακοίνωσε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων την 
21η Απριλίου 2019.

Καιυποψήφιοιδημοτικοίσύμβουλοι
ανάμεσαστουςδικηγόρουςπουπροσκλήθηκαν

Ανάμεσα στους δεκάδες δικηγόρους που βρέθηκαν στο μεσημεριανό 
γεύμα της  Παρασκευής στις Φλαμουριές, ήταν και κάποιοι που θα είναι 

υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Με το ψηφοδέλτιο της Γεωργίας Μπατσαρά, που έχει την στήριξη της Ν.Δ. 
η ΣυρμούλαΤζίμα-Τόπη, η ΜυρέλαΟρτατζόγλου και ο ΝίκοςΤριανταφυλλίδης. Ενώ με τον συνδυασμό του Παύλου 
Παυλίδη υποψήφια στην τοπική κοινότητα Βέροιας η ΣοφίαΖειμπέκη. Συζήτησαν με τον βουλευτή της Ν.Δ. και μοιρά-
στηκαν τους προβληματισμούς τους, αφού ως γνωστόν ο Απ. Βεσυρόπουλος ξεκίνησε από την τοπική αυτοδιοίκηση και 
θήτευσε ως αντινομάρχης επί θητείας Κώστα Καραπαναγιωτίδη.

Δενθαμαζευτούνσκουπίδιαστοκέντροτης
Αλεξάνδρειαςλόγωβλάβηςτουαπορριμματοφόρου

Η Αντιδημαρχία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 
Πολεοδομίας και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάν-
δρειας ανακοινώνει ότι λόγω βλάβης του απορριμ-
ματοφόρου πλάγιας φόρτωσης, δε θα πραγματο-
ποιηθεί η  αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέ-
ντρο της πόλης της Αλεξάνδρειας και στην περιοχή 
των Αμπελοτοπίων, έως και την αποκατάσταση 
της βλάβης (θα ακολουθήσει σχετική νεώτερη ανα-
κοίνωση για την επανέναρξή της).

Οι πολίτες της πόλης της Αλεξάνδρειας καλού-
νται, σε περίπτωση που η αποκομιδή από την 
περιοχή τους καθυστερήσει, να μην αφήνουν τα 
απορρίμματά τους εκτός των κάδων.  

Μέχρι πότε
θα είναι κλειστή
η οδός Σοφού; 

Έχουν περάσει τόσοι μήνες από τότε που κα-
τέρρευσε το αρχοντικό Τουρώνη, επί της οδού Σο-
φού(ο κάθετος δρόμος από την οδό Κεντρικής στο 
ύψος της Παλιάς Μητρόπολης προς την Καραχ-
μετ). Ενώ ο δρόμος έχει κλείσει από την Τεχνική 
Υπηρεσία του δήμου εδώ και πολλούς μήνες, δεν 
υπάρχει καμία εξέλιξη. Δεν μπόρεσε να διασωθεί 
ένα ιστορικής σημασίας  διατηρητέο που κατέρρευ-
σε, τουλάχιστον να καθαριστεί άμεσα και να απο-
κατασταθεί η κυκλοφορία σε έναν δρόμο που είναι 
μέσα στα τουριστικά «μονοπάτια» της Βέροιας και 
είναι κρίμα να είναι τόσο καιρό απροσπέλαστα. 



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας την Πέμπτη 21-02-
2019 στις 12:47’, κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς στην 
δασική περιοχή «Καβάκια» της Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου 
Βέροιας. Η Υπηρεσία επενέβη στην εν λόγω πυρκαγιά με 
3 Πυροσβεστικά Οχήματα και 7 Πυροσβεστικούς Υπαλ-
λήλους. Από την πυρκαγιά κάηκαν 4 στρέμματα περίπου 
δασικής έκτασης. 

Την ίδια ημέρα και περί ώρα 13:45’ περίπου, η Π. Υπη-
ρεσία κλήθηκε για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην δασική 
περιοχή «Κοπατσίνα» της Τ.Κ. Δασκίου Δήμου Βέροιας. 
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ο Ε-
θελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Μακεδονίδος με ένα 
Πυροσβεστικό Όχημα και 5 άνδρες, η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία Βέροιας με 4 Οχήματα και 7 άνδρες καθώς και με 
μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος 5 ατόμων.  Από την πυρκαγιά κάηκαν 15 
στρέμματα περίπου δασικής έκτασης. 

Και οι δύο πυρκαγιές τέθηκαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο. 
Για τις παραπάνω πυρκαγιές ενεργείται προανάκριση από την Υπηρε-

σία. 
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Η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή 
την Κυριακή 
στη Βέροια 

Πολιτική εκδήλωση του «Κινήματος Αλ-
λαγής», παρουσία της Ευρωβουλευτή Ε. 
Καϊλή, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
24 Φεβρουαρίου στο Τουριστικό Περί-
πτερο «Ελιά» της Βέροιας στις 12 το 
μεσημέρι. Η εκδήλωση προγραμματίζεται 
εν’ όψει του 2ου Συνεδρίου στις 30 – 31 
Μαρτίου.   

Συνεδριάζει 
την Τετάρτη 
η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής
Τακτική Συνεδρί-

αση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής θα 
γίνει στις 27-02-2019, 
ημέρα Τετάρτη και ώ-
ρα 14:00 με θέματα 
ημερήσιας διάταξης, 
τα εξής:

Θέμα 1ο Εισήγη-
ση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο σχετικά με 
τα παραδοτέα της A 
& Β Φάσης της Κυ-
κλοφοριακής Μελέτης 
στα πλαίσια της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

Θέμα 2ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού Φυσικού 
Αερίου Υψηλής πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου –Φλωροβούνι Θεσπρω-
τίας)»

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη 
γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του θέματός του.

Γυναικολογικό  Ιατρείο 
λειτουργεί στα Εξωτερικά 

του Νοσοκομείου Νάουσας
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ενημερώνει τους 

πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής 
του Νομού Ημαθίας ότι, εφεξής, στο πλαίσιο λειτουργίας 
του Τακτικού Εξωτερικού Μαιευτικού-Γυναικολογικού  Ια-
τρείου που πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή, θα είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων γυναι-
κολογικού και προγεννητικού ελέγχου των εγκύων γυναι-
κών.

   Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από 
την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας 
Νάουσας στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις 
ώρες 07:00 έως 15:00. 

Στάλθηκαν 
τα πορίσματα 
του ΕΛΓΑ σε 

Ριζώματα και Σφηκιά
  Από του Ανταποκριτές ΕΛΓΑ Δημοτικής Ενό-

τητας Μακεδονίδος Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται 
ότι έχουν παραληφθεί τα πορίσματα για τις ζημίες 
που σημειώθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο  2018 από 
βροχοπτώσεις και χαλάζι στις καλλιέργειες κερά-
σια, καπνά και τομάτες .

 Οι ζημιωθέντες παραγωγοί μπορούν να περά-
σουν από τα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας στα 
Ριζώματα να παραλάβουν τα πορίσματα ή να τα 
πληροφορηθούν τηλεφωνικά. 

 Στην τοπική Κοινότητα Σφηκιάς βρίσκονται έξω 
από το ΚΑΠΗ σε ατομικούς φακέλους αλληλογρα-
φίας

Οι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ είναι οι Παπαγεωργίου 
Σοφία 

και Χειμώνας Αθανάσιος
Τηλέφωνα 2331351700, 2331351715

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στη Βεργίνα
Το πρόγραμμά του 

για τον Τουρισμό και τους 
πρώτους υποψήφιους 

παρουσιάζει ο υποψήφιος 
δήμαρχος Βέροιας 
Παύλος Παυλίδης

Το Σάββατο 23 Φε-
βρουαρίου 2019, στις 11 
το πρωί, ο επικεφαλής της  
Ανεξάρτητης Κίνησης Πολι-
τών δήμου Βέροιας «ΣΥΝ-
ΔΗΜΟΤΕΣ»,  υποψήφιος 
δήμαρχος ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥ-
ΛΙΔΗΣ, θα παρουσιάσει  το 
πρόγραμμα του συνδυα-
σμού του για τον Τουρισμό 
καθώς και τους πρώτους  
υποψήφιους συμβούλους 
του ψηφοδελτίου.

Η παρουσίαση θα πραγ-
ματοποιηθεί στην ιστορική 
έδρα του Δήμου  Βέροι-
ας, τη Βεργίνα, στο Cafe 
Nikos, απέναντι από την 
είσοδο του αρχαιολογικού 
χώρου.

Η Ημαθία σε διεθνή έκθεση Τουρισμού στο Βελιγράδι, 
παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλαϊτζίδη

Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFT 
Beligrade 2019” συμμετέχει και η Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας, στο πλαίσιο προβολής και 
προώθησης της περιοχής σε διεθνείς τουριστι-
κές αγορές, με στόχο την ενίσχυση των τουρι-
στικών ροών και από τη Σερβία.

Στην έκθεση που πραγματοποιείται στο Βε-
λιγράδι, στο διάστημα από 21-24 Φεβρουαρίου 
2019, η Ημαθία συμμετέχει μέσω της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  εκπροσωπούμε-
νη και με την παρουσία του αντιπεριφερειάρχη 
Κώστα Καλαϊτζίδη, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του αντίστοιχου σχεδιασμού για την τουριστική 
προβολή της περιοχής (αρχαιολογικοί χώροι, 
θρησκευτικά μνημεία, τοπική γαστρονομία, 
σύγχρονη ξενοδοχειακή υποδομή, πολιτισμός- 
εκδηλώσεις και τουριστικά ενδιαφέροντα 12 
μήνες το χρόνο).

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019” αποτελεί το 
μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός στη Σερβία και όλα τα Βαλκάνια, 
συγκεντρώνοντας μεγάλη συμμετοχή από tour operator όλων των 
βαλκανικών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Φέτος συμμετέχουν 
1100 εκθέτες από 56 χώρες, ενώ αναμένεται να επισκεφθούν την 
έκθεση περισσότεροι από 60.000 επισκέπτες.

Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο πλέον δημοφιλής τουριστικός 
προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, ενώ ισχυροί είναι οι 
δεσμοί, θρησκευτικοί και ιστορικοί, που ενώνουν τις δύο χώρες. 
Τα τελευταία χρόνια, οι δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας (με συνεχείς πρωτοβουλίες του περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα) και άλλων τουριστικών φορέων της χώρας, έχουν 
τονώσει το τουριστικό ρεύμα από τη Σερβία προς την Ελλάδα, με 
τον αριθμό των Σέρβων που επισκέφθηκαν τη χώρα μας να αγγίζει 
το ένα εκατομμύριο.

Με αφορμή τη συμμετοχή της Ημαθίας στην 41η Διεθνή Έκθε-
ση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019”, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας 

Καλαϊτζίδης δήλωσε τα εξής:

“Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, συμμετέχει σε μια ακόμη 
γνωστή διεθνή έκθεση τουρισμού, όπως αυτή στο Βελιγράδι, υλο-
ποιώντας τον εξωστρεφή σχεδιασμό που κάναμε για την τουριστι-
κή προβολή της. Η τουριστική προβολή της Ημαθίας ήταν εξαρχής 
στρατηγική επιλογή μας, την υλοποιούμε άριστα σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και παράλληλα στεκόμαστε 
αξιόπιστα στο πλευρό των τοπικών φορέων τουρισμού και των 
αντίστοιχων επαγγελματικών κλάδων της περιοχής. 

Ενισχύουν την προσπάθεια που κάνουμε και μας δίνουν συ-
γκριτικό πλεονέκτημα, στην προσέλκυση επισκεπτών και στην 
τουριστική ανάπτυξη, οι υποδομές που υπάρχουν και η μοναδι-
κότητα της Ημαθίας από ιστορική, θρησκευτική, πολιτιστική και 
φυσιολατρική άποψη.  Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα της συλλο-
γικής δουλειάς που γίνεται,  έφεραν ήδη θετικό αποτέλεσμα, έτσι 
συνεχίζουμε κι έτσι θα εργαστούμε, συλλογικά, προγραμματισμένα 
και στο μέλλον.”

19 στρέμματα δασικής έκτασης κάηκαν 
από πυρκαγιά στα «Καβάκια» 

Συκιάς και την «Κοπατσίνα» Δασκίου
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Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι είναι συναισθηματικά ασφαλείς μόνο όταν παραμένουν 
οχυρωμένοι πίσω από ένα μανδύα φαινομενικής σκληρότητας, κρυμμένοι μέσα σ’ ένα όστρακο 
που προστατεύει από την έκθεση του πραγματικού εαυτού τους. Ζουν στολίζοντας ένα όστρακο 
– ρόλο, που δεν τους ανήκει, χτίζοντας μια όμορφη ασφάλεια – φυλακή. Ωστόσο, η ανάγκη να 
μην πληγωθώ, παγιδεύει την ανάγκη της αυθεντικής σύνδεσης με τους άλλους. 

Ο φόβος να μην αποκαλύψω τα ευάλωτα και τρωτά μου σημεία, τους φόβους και τις αδυναμί-
ες μου, τα όνειρα και τα ειλικρινή συναισθήματά μου, έχει ως συνέπεια την καταδίκη στη μοναξιά 
και την συναισθηματική απομόνωση. Η αυθεντική έκφραση του εαυτού αντιμετωπίζεται ως αδυ-
ναμία και η μάσκα μιας αμυντικής και ανέκφραστης εικόνας δίνει την ψευδαίσθηση της δύναμης. 

Οι άνθρωποι που έχουν την τάση να προστατεύονται και να περιχαρακώνονται, πληρώνουν 
το τίμημα να δημιουργούν επιφανειακές σχέσεις. Στερούνται τη δυνατότητα να απολαμβάνουν 
την οικειότητα που προσφέρουν οι σχέσεις αγάπης. Κανείς δεν μπορεί πραγματικά να συνδεθεί, 
αν προηγουμένως δεν επιτρέψει στον άλλο να δει την πραγματική εικόνα του. Να αποκαλύψει σε 
εκείνον τις κρυφές πτυχές του εαυτού του. 

Και αυτή φαντάζει ως μια τολμηρή επιλογή. Η έκθεση του εαυτού είναι παρακινδυνευμένη, 
όταν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις που θα λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφάλειας σε μια ενδεχόμενη 
απειλή. Αφήνω τον εαυτό μου να είναι ευάλωτος δε σημαίνει ότι μοιράζομαι τα πάντα με τον κα-
θένα. Τα πολύτιμα κομμάτια μας, αν τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, τα εκθέτουμε σε εκείνους που 
κέρδισαν το δικαίωμα να είναι δίπλα μας. Ανοιγόμαστε και προσφέρουμε κάτι από τον εαυτό μας 
σε αυτούς που αξίζουν την εμπιστοσύνη μας και που ελπίζουμε ότι δε θα εκμεταλλευτούν την 
ευαλωτότητά μας παραβιάζοντας τα όρια, αλλά θα αγγίζουν αυτά τα ευαίσθητα κομμάτια μας με 
φροντίδα και αγάπη. 

Σημαντική τακτική που προηγείται της αυθεντικής αυτό - αποκάλυψης είναι να έχουμε εξασφα-
λίσει μια σχέση οικειότητας και αποδοχής με τον εαυτό μας εμείς οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει ότι έχου-
με καταφέρει να παρατηρήσουμε τις σκέψεις, χωρίς λογοκρισία, και έχουμε αποκρυπτογραφήσει 
τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τα συναισθήματα και κατευθύνουν τη συμπεριφορά μας. Αγκα-
λιάζουμε τον εαυτό μας ως όλον, με θετικές και αρνητικές διαστάσεις.. Αποκτούμε πρόσβαση στις 
δυνάμεις μας και εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να διαχειριστούμε τις συνέπειες μιας προδοσί-
ας. Αυτή η αίσθηση επάρκειας μας καθιστά άτρωτους. Όχι οι τα δανεικά όστρακα – οχυρά. 

Ο πόνος που προέρχεται από δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι ένα αναπόφευκτο 
δεδομένο της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι αλήθεια ότι στις συναναστροφές μας με τους άλλους 
υπάρχει ο κίνδυνος να πληγωθούμε. Και θα πληγωθούμε ξανά και ξανά, αν επιλέξουμε να ε-
μπλεκόμαστε σε σχέσεις, αντί να κλεινόμαστε στο καβούκι μας. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Το μό-
νο σίγουρο είναι ότι αν απαρνηθούμε τη δυνατότητα να κάνουμε σχέσεις, στερούμε από το εαυτό 
μας το δικαίωμα να αισθάνεται ότι ανήκει, ότι μοιράζεται, ότι αγαπά και αγαπιέται. 

Οι σχέσεις χτίζονται μέσα από την αμοιβαία έκθεση. Η αυθεντική σύνδεση υπάρχει όταν πέ-
σουν τα τείχη της άμυνας, της ανασφάλειας και του φόβου. Επικίνδυνο; Βεβαίως! Τίποτα, όμως, 
δεν είναι ισάξιο της αίσθησης πληρότητας που προσφέρει η αυθεντική συνάντηση με τον άλλο. 

«Η γενναιότητα 
του να είσαι ευάλωτος…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Υπάρχει ένας κάβουρας στις βαθιές θά-
λασσες, που επειδή η φύση του χάρισε μα-
λακό και απροστάτευτο στομάχι, χώνεται στο 
πρώτο άδειο όστρακο που θα συναντήσει και 
προσπαθεί να το κάνει σπίτι του.

Συχνά το στολίζει και με πολύχρωμες θα-
λάσσιες ανεμώνες.

Αυτό το κάνει για να ξεγελά τους εχθρούς 
του. Ή και για να ξεγελά λιγάκι και τον εαυτό 
του. Ξέρει κανείς;

Είναι γνωστός ως ο ερημίτης κάβουρας.

Μπορεί να είσαι ερημίτης κάβουρας και να 
μη ζεις στις βαθιές θάλασσες. Δεν μπορεί;

Αν γεννήθηκες με μαλακό στομάχι απρο-
στάτευτο κι έχεις χαθεί στο πρώτο άδειο ό-
στρακο που συνάντησες για να σωθείς, μην το 
σκέφτεσαι… Το’ χουν κάνει πολλοί. Να θυμά-
σαι μόνο τις θαλάσσιες ανεμώνες.

Κανείς άλλος μην περιμένεις να σου στολί-
σει το όστρακό σου…»

Αλκυόνη Παπαδάκη
«Στον ίσκιο των πουλιών»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Πέμπτη 
21/2 – Παρασκευή 22/2 - 
Σάββατο 23/2 - Κυριακή 
24/2 στις 17.00 

μεταγλωττισμένη στα 
Ελληνικά 

Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΜΙ-
ΤΣΕΛ

Σενάριο: ΜΙΣΕΛ ΜΟΡ-
ΓΚΑΝ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΕΒΕΛΥΝ ΑΣΟΥ-
ΑΝΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book       (Υποψήφια 
για 5 OSCAR)

Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις Κάρι, 
Πίτερ Φαρέλι

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα Αλι, 

Λίντα Καρντελίνι 
Ο ΣΕΙΣΜΟΣ   -    THE QUAKE
Προβολές:   Καθημερινά  στις 21.30  
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΕΡΣΕΝ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΟΝΕΡ, ΚΑΘΡΙΝ ΘΟΡ-

ΜΠΟΡΓΚ ΤΖΟΧΑΝΣΕΝ, ΑΝ ΝΤΑΛ ΤΟΡΠ

Η Ευνοούμενη  -  The Favourite  του Γιώργου 
Λάνθιμου    (Υποψήφια για 10 OSCAR)

Προβολές:  Πέμπτη 21/2 – Δευτέρα 25/2 – Τρίτη 
26/2 – Τετάρτη 27/2 στις 20.30

Παρασκευή 22/2 – Σάββατο 23/2– Κυριακή 24/2 
στις 19.00 και 21.30

(Υποψήφια για 10 OSCAR)
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Ντέμπορα Ντέιβις, Τόνι ΜακΝαμάρα
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέιτσελ Βάις, 

Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο Αλγουιν

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/2/19 - 27/2/19

«Ο μάγος του 13» 
της Χρυσάνθης Πρωτοψάλτου 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, οι εκδόσεις Μεταίχμιο και το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο προσκα-
λούν τους μικρούς τους φίλους σε μια εκδήλωση με αφορμή το νέο βιβλίο της Χρυσάνθης Πρωτοψάλτου «Ο 
μάγος του 13» που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 στις 6 το απόγευμα στο χώρο της βιβλιοθήκης 
(Έλλης 8, Βέροια).

Η Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου γεννήθηκε στη Βέροια, την εποχή της ασπρόμαυρης τηλεόρασης. Πέρασε 
καλοκαίρια ποτισμένα απ΄ τη μυρωδιά του ροδάκινου και χειμώνες μουσκεμένους στο ατέλειωτο Βεροιώτικο 
ψιλόβροχο, ακούγοντας παραμύθια απ΄τους παππούδες της. Σπούδασε Προσχολική Αγωγή στη Θεσσαλονί-
κη, έπειτα γνωρίστηκε με τον Χρήστο, παντρεύτηκαν, και λίγο αργότερα γεννήθηκαν ο Νίκος και ο Γιάννης. Κι 
επειδή όλοι τους αγαπούσανε πολύ τις ιστορίες, η Χρυσάνθη σκέφτηκε: <<Χμ, καλά τα κέικ και τα κουλουρά-
κια, αλλά μήπως να΄ φτιαχνα και καμιά ιστορία;>> Άρχισε λοιπόν στην κουζίνα της σκέψης της να τις πλάθει, 
να τις μαγειρεύει, να τις φουρνίζει και μετά να τις σερβίρει ζεστές ζεστές και λαχταριστές: ιστορίες για γέλια ή 
για κλάματα. Μερικές απ’αυτές πήρανε βραβεία, άλλες γίνανε βιβλία. Κάποιες τις διάβασαν πολλοί, μα κά-
ποιες άλλες κανένας, μιας και δεν τις έχει βγάλει ακόμη απ’το ντουλάπι του μυαλού της.

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας Ημαθίας «Η ΑΓΑΠΗ»

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας ¨Η ΑΓΑΠΗ¨ ενημερώνει όλα τα μέλη 

του ότι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 στα γραφεία του συλλόγου, συγκαλεί 
εκλογοαπολογιστική συνέλευση.Παράλληλα την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου από 09:00 – 13:00 
θα υπάρχει και αιμοδοσία σε συνεργασία με το νοσοκομείο Βέροιας και κοπή της βασιλόπιτας 
10:30.Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή για εκλογή στα όργανα του συλλόγου 
(διοικητικό συμβούλιο, ελεγκτική επιτροπή) μπορούν να το κάνουν έως την Παρασκευή 22 Φε-
βρουαρίου στα κιν. 6973518504 Ευτυχία, 6938954944 Ιορδάνης.



Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθί-
ας, γνωστοποιούνται τα εξής: 

«Σε συνέχεια των επανειλημμένων συναντήσεων στο Γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλαιτζίδη, των πιέσεων που ασκήθηκαν από 
την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και της συνδρομής των βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας κ. Φρ. Καρασαρλίδου και κ. Χρ. Αντωνίου πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 – 02 – 2019 συνάντηση στο Υπουργείο 
Εσωτερικών με θέμα τα προβλήματα της μεταφοράς μαθητών στην 
Π.Ε. Ημαθίας.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας κ. 
Φρ. Καρασαρλίδου και κ. Χρ. Αντωνίου.

Συμμετείχαν :
• Από μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών η Σύμβουλος του 

Υπουργού κ. Μ. Σύρκου και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες που 
ασχολούνται με το θέμα της μεταφοράς μαθητών ( σύνταξη ΚΥΑ , Ε-
γκύκλιοι κλπ ). 

• Από τους φορείς μεταφοράς ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ημαθίας 
κ. Αν. Συμεωνίδης και ο Πρόεδρος των Αστικών Νάουσας κ. Η. Ορδου-
λίδης.

• Από την Π.Ε. Ημαθίας οι υπηρεσιακοί  παράγοντες , ο Δ/ντής 
της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Γ. Μιχαλιάς και η Προϊστα-
μένη του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης κ. Σ. Τζόγια.

Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα. Αναγνωρίσθηκαν από μέρους 

του Υπουργείου τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται με την 
έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς στη Π.Ε.Ημαθίας . Η αντιμετώπιση της 
Π.Ε. Ημαθίας , αλλά και όλων των Π.Ε θα πρέπει από το Υπουργείο να 
είναι ΙΣΟΝΟΜΗ , όπως τονίστηκε επανειλημμένα ,από τους υπηρεσια-
κούς παράγοντες της Π.Ε. Ημαθίας ( ελάχιστο κόστος μεταφοράς ,κενά 
της Κ.Υ.Α κλπ. ) .

Τέλος η Σύμβουλος του Υπουργού τόνισε , ότι στην επόμενη Συντο-
νιστική Επιτροπή για το θέμα της Μεταφοράς Μαθητών να κληθεί και η 

Π.Ε. Ημαθίας , διότι έχει να εισφέρει στην επίλυση των δια-
φόρων προβλημάτων λόγω καλής γνώσης του αντικειμέ-
νου και των προτάσεων που υπέβαλλε με το υπόμνημα. 

Ευχή του Αντιπεριφερειάρχη είναι να κληθεί η Π.Ε. Ημα-
θίας το συντομότερο δυνατό και στη νέα σχολική χρονιά να 
μην υπάρχουν προβλήματα ή να είναι ελάχιστα και διαχει-
ρίσημα». 

Ενημέρωση για τη χρήση 
των υγρών οργανικών λιπασμάτων 

στη δενδροκομία
Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέν-

δρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελ-
τίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, διοργανώνει 
εσπερίδα με θέμα  ‘Η χρήση των υγρών οργανι-
κών λιπασμάτων στη δενδροκομία’.

H εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκατα-
στάσεις του στη Νάουσα, τη Δευτέρα 25 Φεβρου-
αρίου 2019 και ώρες 5:30-7:00 μμ.  

Πρόγραμμα
17:00-17:25 Προσέλευση συνέδρων
17:25-17:30 Χαιρετισμός: Δρ. Ελένη ΜΑΛΟΥ-

ΠΑ. Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελ-
τίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμη-
τρα.

17:30-17:50 Δρ. Θωμάς ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. 
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 
Νάουσας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα. “Παρουσίαση αποτε-
λεσμάτων πειραματικών λίπανσης σε ακτινιδιές”.

17:50-18:10 Τάσος ΠΑΠΠΑΣ. Διευθυντής της Εταιρείας ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Υγρά Οργα-
νικά Λιπάσματα. “Η χρήση των υγρών οργανικών λιπασμάτων στη δενδροκομία”.

18:10-19:00 Καθηγητής Γεώργιος ΝΑΝΟΣ. Σχολή Γεωπονικών                             Ε-
πιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. “Μια διαφορετική ματιά στη σημερινή λίπανση 
των δέντρων”.

19:00-19:30  Ερωτήσεις –Συζήτηση.
Υπεύθυνος οργάνωσης: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών. ΕΛ.Γ.Ο. 

‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων – Τμήμα Φυλ-
λοβόλων Οπωροφό-
ρων Δένδρων Νάου-
σας.

Σ.Σ. Νάουσας 38, 
59035 Νάουσα

( τ η λ . : 
2332041548, ηλε-
κτρον. διεύθυνση: 
thosotir@otenet.gr).
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ΟΥΡΑΝΙΕΣ  ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ…
Σε μάθημα Άυλης Αρχιτεκτονικής,  
έψαχνα την αρμονία του κόσμου
μέσα στις Πόλεις που εξορίσθηκε ο νους μου.
 
Μέρες που ταξίδευαν με καράβια,
για τα μέρη πούχαν εξουσία οι αναμάρτητοι 
και διάβαζαν ασταμάτητα τις προκηρύξεις του καιρού,
πριν γεννηθούν οι προφητείες.

Μυγδαλιές και μικρά μπαλκόνια με γλάστρες 
και γλώσσα προπατορική ακούγονταν
εκεί που προσκυνούσαν οι αμέριμνοι.

Μια  κόρη των μυστηρίων 
και άλλη μια,
με τα παράπονα του θέρους στην ποδιά της
ψάχνουν  Ιούλιο και την άκρη του σύμπαντος,
τις λέξεις που σπρώχνει ο άνεμος στην Αθανασία
για
νάρθει το φως το ανυπόταχτο
ναρθεί ... ο ένας για τον άλλον….
νάρθει το all you need is love των Beatles 
που τόχει συνήθειο 
ν` ακούει κάθε Σαββάτο βράδυ ο ΘΕΟΣ. 

Πλανόδιες σκέψεις γέμισε ο κουμπαράς μου!
Η σκέψη μου φόρεσε τη νυχτικιά της. 
Πέφτω στο κρεβάτι κι` έχω στο μυαλό μου 
την Μεσόγειο
καθώς πάει κι` έρχεται ο Καιρός
αναζητώντας τα μαϊστράλια των ονείρων. 
Καληνύχτα!!!  

Γιάννης Ναζλίδης

Πρόσκληση του 
Λυκείου Ελληνίδων στον 

αποκριάτικο χορό 
  Φίλες και φίλοι του Λυκείου Ελληνίδων της Βέροιας, 

ελάτε να γλεντήσουμε όλοι μαζί το Σάββατο 23 Φεβρουα-
ρίου στις 9.00 μ.μ. στο κέντρο ΑΚΡΟΠΟΛΗ στον ετήσιο 
αποκριάτικο χορό μας. Την εκδήλωση πλαισιώνουν «Η 
κομπανία του Δημήτρη Δίγκα» και η «Θρακιώτικη κομπα-
νία»  και τα μέλη της νεανικής χορευτικής μας ομάδας θα 
παρουσιάσουν το αποκριάτικο έθιμο «οι Κορδελάτοι της 
Νάξου».

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε  από 
τα μέλη του Δ.Σ. Πληροφορίες κ.Λόλα Τρομπούκη Κιν. 
6978008428.

Συνάντηση για τα προβλήματα 
της μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Ημαθίας
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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 Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

Προσκυνηματική 
εκδρομή στον Πόντο
Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία 

με το γραφείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ TOURS  διοργανώνει προ-
σκυνηματική εκδρομή στον Πόντο 11 ΗΜΕΡΕΣ από 
26-07 ΕΩΣ 05-08-2019

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ-ΣΙ-
ΝΩΠΗ-ΜΠΑΦΡΑ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΟΙΝΟΗ-ΚΕΡΑΣΟΥ-
ΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ-ΠΛΑΤΑΝΑ-ΟΥ-
ΖΟΥΝΓΚΙΟΛ-ΣΟΥΡΜΕΝΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΖΑ-
ΡΑ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΤΟΚΑΤΗ- ΑΜΑΣΕΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331028291 κιν. 
6942701788

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
θείας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΙΧ.
 ΠΑΤΣΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Μαρίνας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝ.
 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου στην Ραχιά 
Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ 

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

Ο γιος, Η νύφη, Ο εγγονός
Η αδερφή, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτηςΒεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ.  Παντελεή-
μων : 

Το Σάββατο 
23 Φεβρουα-
ρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει 
στον πανηγυ-
ρ ίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίας Πα-
ρασκευής και 
Αγ ίου  Πολυ-
κάρπου Πρασι-
νάδας.

Το Σάββατο 
23 Φεβρουα-
ρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλή-
σει στο Πνευ-
ματικό Κέντρο 
του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Να-
ούσης με θέμα: «Η βοήθεια της Εκκλησίας στα προβλήματα 
του γάμου και της συζυγίας».

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα τελέσει 
Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτη 
Βεροίας, επί τη εορτή της  Α’ και  Β’  ευρέσεως της Τιμίας 
Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Από την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στην 
Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους που διορ-
γανώνει η Ιερά Μητρόπολη μας και θα τελέσει Ιερά Αγρυ-
πνία στον Πανάγιο Τάφο.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-

τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 

Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους 
του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-
12.00 και 16.00-

18.00.  τηλ.επικοιν. 
6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 

2019 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ.Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Χαράλαμπος Ιορδ. 
Αθανασιάδης σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. στην αί-

θουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με 
θέμα:

«Η ενότητα της πίστεως και η κοινωνία της αγάπης».
Ομιλητής ο κ. Παύλος Σαββίδης  Θεολόγος - Ιεροκήρυξ. Σας κα-

λούμε μα προσέλθετε.
Με τιμή

Τα Διοικ. Συμβούλια

Ενημερωτική 
εκδήλωση στο 

Επιμελητήριο περί 
Ανταγωνιστικότητας και 

Επιχειρηματικότητας
Το  Επιμελητήριο Hμαθίας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

πραγματοποιεί ενημερωτική εκδήλωση για τις επιδοτούμενες δρά-
σεις του ΕΠΑνΕΚ με θέμα : «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη Επιχει-
ρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 27/2/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3, Βέροια 

 Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των 
Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους 
προς επίλυση αποριών. 

 Πληροφορίες: Εύη Δαμιανάκη και Σταυρούλα Γιαγκούλα,  στο 
website και στο τηλέφωνο 2331024734.



Του ιερέως
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Έγραψε, φίλοι ανα-
γνώστες, κάποιος «Οι 
καλύτεροι νόμοι, όταν 
δεν εφαρμόζονται σω-
στά, χάνουν την αξία 
τους».

Και έχει πολύ δίκιο, 
γιατί οι νόμοι θεσμοθετούνται για να γίνονται 
οδηγοί στην καθημερινή ζωή. Τί μπορώ και 
τί δεν μπορώ να κάνω. Τί επιτρέπεται και τί 
δεν επιτρέπεται. Μου καθορίζουν πότε η συ-
μπεριφορά μου είναι ωφέλιμη για το σύνολο 
και πότε βλαβερή. Και ακόμη τί οδυνηρές 
τιμωρίες θα έχω, όταν θα είμαι παραβάτης 
των νόμων της πολιτείας.

Με άλλα λόγια, οι νόμοι έχουν σκοπό να 
βοηθούν, ώστε η κοινωνική ζωή να προ-
φυλάσσεται από τους κακοποιούς και τους 
εχθρούς της. Και γι’ αυτό δεν μπορεί να 
σταθεί οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο σύνολο 
ανθρώπων χωρίς την παρουσία νόμων. Δί-
καια δε τιμώνται από αρχαιοτάτων χρόνων 
οι σοφοί εκείνοι άνθρωποι που συνέταξαν 
νόμους, όπως ο Σόλωνας, ο Λυκούργος και 
άλλοι.

Και στην εποχή μας, που οι κοινωνίες έ-
γιναν πολυάνθρωπες και η ζωή πολύπλοκη, 
η θεσμοθέτηση των κατάλληλων, διαφωτι-
στικών και καθοριστικών νόμων θεωρείται 
μια από τις πιο ση-
μαντικές φροντίδες 
των οργανωμένων 
και προοδευμένων 
κρατών. Και στο 
σημείο αυτό πρέπει 
να τονισθεί ότι το 
έργο αυτό, το νομο-
θετικό, το τόσο ση-
μαντικό, δεν βρίσκει 
πάντα τη σωστή 
πορεία του. Παρεμ-
βάλλονται στοιχεία 
τα οποία εκτρέπουν 
το νομοθετικό έργο 
από την αποστολή 
του. Δεν έχει πάντα 
ως οδηγό το γενικό 
καλό και την πρόο-
δο της κοινωνίας.

Γι’ αυτό, εύκολα 
μπορεί να διακρίνει 
ο κάθε απροκάλυ-
πτος και αντικειμε-
νικός άνθρωπος νό-
μους και διατάξεις, 
που έχουν καιρο-
σκοπικό και ψηφο-
θηρικό χαρακτήρα. 
Προβάλλονται νο-
μοθετήματα που 
αποβλέπουν  σε 
προσωπικά οφέλη 
και σε ευεργετικές 
διατάξεις ορισμέ-
νων κατηγοριών αν-
θρώπων εις βάρος 
άλλων και τα παρό-
μοια.

Τα  τ ε λ ε υ τα ί α 
χρόνια μάλιστα, πα-
ρατηρεί κανείς μια 
τάση να επιζητούν 
νομοθετική κατοχύ-
ρωση, συνήθειες 
ανεδαφικές, από-
ψεις ιδιοτελείς και 
ένοχες, ξένες προς 
την μακρόχρονη αν-
θρώπινη πείρα και 

έξω από κάθε έννοια πνευματική και ηθική. 
Γιατί, ίσως, μια μερίδα της κοινωνίας που 
έχει παρασυρθεί από ρεύματα καταλυτικά 
και έχει επηρεασθεί από σκοταδιστικές νοο-
τροπίες, παρακινεί μερικούς από τους αντι-
προσώπους του νομοθετικού σώματος, να 
θέλουν, κάτι τέτοιες εσφαλμένες νοοτροπίες, 
να γίνουν νόμοι του κράτους. Και να μη δι-
στάζουν να ισχυρίζονται ότι εφ’ όσον άλλαξε 
η σημερινή νοοτροπία, πρέπει ν’ αλλάξει και 
η σχετική νομοθεσία. Χωρίς να εμβαθύνουν 
στην πραγματικότητα και να διακρίνουν τα 
καταστρεπτικά αποτελέσματα αυτής της νο-
οτροπίας.

Και η μεν ανανέωση της νομοθεσίας, ιδί-
ως σε τεχνικά, οικονομικά και εργατικά θέ-
ματα, είναι αναγκαία και ο εκσυγχρονισμός 
της προς τις απαιτήσεις της εποχής είναι 
απαραίτητη. Η δήθεν όμως ανανέωση, που 
είναι στην ουσία οπισθοδρομική, σε θέματα 
βασικά, που έχουν σχέση με την πνευματική 
και ηθική υπόσταση του ανθρώπου, είναι 
μια υπόθεση σοβαρή και δύσκολη. Απαιτεί 
πολλή μελέτη, ώστε να μη γίνει προς το 
χειρότερο η λεγόμενη αναμόρφωση της νο-
μοθεσίας, αλλά προς το καλύτερο.

Και θα μπορέσει να αποφύγει όλα αυτά 
τα παραστρατήματα και πολλά άλλα η νομο-
θετική εξουσία, αν οι υπεύθυνοι εμπνέονται 
από την ιστορία και προ πάντων 
από αρχές που έχουν ως πηγή 
την πίστη προς το Θεό, τον αιώ-
νιο νόμο Του. Μια προϋπόθεση 

από τις πιο σημαντικές. Πώς να νομοθε-
τήσουν σωστά, φωτισμένα, άτομα που το 
πιστεύω τους είναι ακαθόριστο, είναι ρευστό, 
είναι ξένο προς το αιώνιο και ακατάλυτο θεϊ-
κό κύρος;

Όλοι εκείνοι οι αρχαίοι νομοθέτες, που 
αναγνωρίστηκαν ως σοφοί νομοθέτες, βλέ-
πουμε ότι είχαν κάτι το μεγαλειώδες και ανώ-
τερο και πνευματικό και γι’ αυτό επέτυχαν να 
προσφέρουν κάτι το αξιόλογο.

Γιατί, λοιπόν, και οι σημερινοί δεν τους 
μιμούνται; Όταν μάλιστα έχουν εμπρός τους 
όχι μόνο τη μακρόχρονη προσφορά των πα-
λαιοτέρων αυτών σοφών νομοθετών, αλλά 
και προ πάντων το φως της αλήθειας που 
χάρισε η ενανθρώπηση του Θείου Λυτρω-
τού, του Χριστού, πώς να μην περιμένει 
κανείς κάτι το καλύτερο και σημαντικότερο;

Όταν, όμως, αυτοί, αντί να ακολουθούν 
την ανοδική αυτή πορεία, ακολουθούν την 
κατηφορική και αρνητική τακτική, τότε ας 
μην απορούν για τη γενικότερη έλλειψη σε-
βασμού προς τους νόμους. Και το χειρότερο 
ας μην απορούν γιατί, παρά τους πολλούς 
νόμους, πολύ λίγα είναι τα ευεργετικά αποτε-
λέσματα στην κοινωνική ζωή. Και επομένως, 
χάνουν την αξία τους, όπως έγραψε ο ανω-
τέρω, γιατί δεν είναι οι καλύτεροι.
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Οι τρεις φίλοι
Μία η ώρα μετά τα μεσάνυ-

χτα. Ήρθε ο Μορφέας και κάθι-
σε για λίγα λεπτά πάνω τα βλέ-
φαρά μου. Ξύπνησα απότομα. 
Βγήκα έξω. Νόμιζα ότι άκουσα 
κάποιο θόρυβο.

Ο γρύλος έσπαγε την σιωπή 
της νύχτας. Το φεγγάρια μισό, 
σαν φέτα λεμονιού πάνω σε ένα 

ποτήρι βότκα, δέσποζε ανάμεσα στα χιλιάδες φώτα 
τ’ ουρανού. Τα φαναράκια μου, προσπαθούν να συ-
ναγωνιστούν το φως του. Και ο ουρανός ήταν τόσο 
χαμηλά, που νόμιζα ότι θα πέσει στην αγκαλιά μου. 
Τη νύχτα ο κήπος μου ήταν αλλιώτικος. Η κίτρινη 
τριανταφυλλιά μου, άνοιξε τα χέρια της και απλώθηκε 
νωχελικά πάνω στον φράχτη. Παρέα με τις μαργα-
ρίτες κοιμόντουσαν αγκαλιά. Πιο κάτω τ’ αγιόκλημα 
αφημένο, παραδομένο στον ύπνο, άφηνε τ’ αρώματά 
του, να μεθούν τον αέρα. Ποιος ξέρει το ονειρεύονταν 
τα κόκκινα κρίνα μου και οι αγέρωχες γλαδιόλες μου.

Όλα τα λουλούδια μου, με γερμένα κεφαλάκια 
ησύχαζαν στη νυχτερινή δροσιά. Σ’ αυτόν εδώ τον τό-
πο, σε τούτον τον παράδεισο κάτω από το άγρυπνο 
βλέμμα του φεγγαριού, το στυλό χορεύει πάνω στον 
του το χαρτί. Καιρό είχανε να τα πούνε οι δύο φίλοι. 
Ένας τρελός μαραθώνιος άρχισε, που πότε-πότε το 
στυλό σταματούσε γιατί ο νους δεν του επέτρεπε το 
τρέξιμο.

Μπήκα στο δωμάτιό μου γράφοντας.
Το αντικέ ρολόι μου δείχνει ότι πρέπει να κοι-

μηθώ... Περασμένες δύο… Τέτοιες ώρες ο νους 
θυμάται, αναπολεί, σκαλίζει πληγές που με κόπο 
προσπάθησα να κλείσω. Τέτοιες ώρες αιμορραγεί, 
αποφασίζει, ξεκουράζεται. Μέσα στην απόλυτη σιω-
πή, ο νους, γύρισε πίσω στον χωροχρόνο, τότε που 
το σπίτι ήταν γεμάτο κόσμο. Αναρωτήθηκα αν ήταν 
τότε καλύτερα ή τώρα. Το στυλό έμεινε μετέωρο για 
λίγο, κοιτώντας τις γραμμές του χαρτιού και δίνοντας 
χρόνο στον νου να σκεφτεί. Περίμενε… Και τότε καλά 
αλλά δύσκολα, όμως τώρα καλύτερα. Τότε δοκιμά-
στηκαν οι αντοχές μου…

Άλλαξαν συναισθήματα μέσα μου, οχυρώθηκαν η 
ψυχή, γέμισε ο νους πληροφορίες, ειπώθηκαν αλή-
θειες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα φανερώνονταν 
ποτέ.

Τώρα είμαι μόνη μου. Δοκιμάζονται πάλι οι αντο-
χές μου. Προσπαθώ να νικώ τους φόβους μου, χαί-
ρομαι όταν τα καταφέρνω, έστω και αργά. Κατάλαβα 
ότι φεύγει η ζωή μου, στην ψευδαίσθηση των φόβων 
μου και των ανασφαλειών μου. Εγκλωβισμένη μέσα 
στα «πρέπει» και στα «αν».

Έτρεχε τόσο γρήγορα το στυλό πάνω στο χαρτί 
που ο νους δεν προλάβαινε να υπαγορεύει. Χαμο-
γέλασα. Αυτοί οι τρεις φίλοι όταν συναντιόντουσαν 
έκαναν θαύματα. Σκεπτόμουν μέσα στης νύχτας 
τη σιγαλιά. Ότι η στιγμή που ζω είναι μοναδική και 
πολύτιμη. Είναι στο χέρι μας πώς θα περάσουμε το 
επόμενο λεπτό.

Να ψάχνουμε προς τα μέσα χωρίς να μας φθείρει 
το έξω. Να τολμούμε, να ρισκάρουμε κάνοντας όσο 
μπορούμε θετικές σκέψεις, να δικαιολογούμε τ’ αρ-
νητικά του άλλου, βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση 
του. Έτσι γλυκαίνεται η ψυχή. Δεν θέλουμε το τέλειο; 
Γιατί λοιπόν να μην χαιρόμαστε όταν η όποια πορεία 
μας θα μας οδηγήσει εκεί;

Το στυλό επιβράδυνε το τρέξιμό του πάνω στο 
χαρτί. Ο θεός Μορφέας πλησίασε σιγά-σιγά τα βλέ-
φαρά μου. Ασυναίσθητα τα μάτια μισοκλείνουν, ο 
νους νυστάζει, η κόλλα γεμίζει. Λέω να πάμε όλοι για 
ύπνο. Η ώρα πέρασε! Θέλω να αφεθώ στην αγκαλιά 
του θεού! Να ξυπνήσω το πρωί. Και νάμαι πάλι στην 
αγκαλιά του. Ήσυχη, αφημένη, χωρίς σενάρια, χωρίς 
σχέδια.

Οι τρεις φίλοι έγειραν ο ένας δίπλα στον άλλο 
ευχαριστημένοι που ολοκληρώθηκε και αυτή η απο-
στολή τους. Ήταν έτοιμοι να περπατήσουν σ’ άλλους 
κόσμους… στον κόσμο του ονείρου. Αυτή θάταν και 
η ξεκούρασή τους… Έτσι θάπαιρναν δύναμη για την 
επόμενη αποστολή τους.

Το νομοθετικό έργο βρίσκει πάντα 
τη σωστή πορεία του;

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 
Έρχονται απόκριες και θέλεις να ζήσεις στιγμές διασκέ-

δασης και γέλιου; 
Τότε δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, παρά να έρθεις στον 

αποκριάτικο χορό που διοργανώνει το Τμήμα Νεολαίας της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,  
στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ευξείνου Λέ-
σχης Βέροιας στο Πανόραμα. 

Για τους μικρούς μας φίλους: Ώρα έναρξης: 17:00 μ.μ. 
Κέφι, ξεφάντωμα, παιχνίδια και χορός με ειδική ψυχαγωγό. 

Για τα πιο μεγάλα παιδιά: Ώρα έναρξης 21:00 μ.μ. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΡΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την είσοδο σας είναι 

η μεταμφίεση σας.
Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!

Με τιμή Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ IH

Κάποιες εθνικές  επέτειοι 
έχουν πάντα βαρύνουσα ση-
μασία για τους Έλληνες και 

τον Ελληνισμό. Την ημέρα εκείνη σπεύδουν όλοι οι 
Έλληνες να εκδηλώσουν τη χαρά τους, όταν έχουν 
νικητήριο χαρακτήρα. Να ζήσουν την ελληνική υπε-
ρηφάνεια για τις ηρωικές πράξεις των προγόνων 
τους και να καλλιεργήσουν το εθνικό τους φρόνιμα  
και όταν έχουν πένθιμο χαρακτήρα να εκφράσουν 
τη θλίψη τους. Το πατριωτικό συναίσθημα διατη-
ρείται στην Ελλάδα, ακόμα, 
σε υψηλό βαθμό. Μια τέ-
τοια  θλιβερή επέτειος ήταν 
η ανακομιδή των οστών του 
Μητροπολίτου Καστοριάς 
(1900-1908) και Αμάσειας 
του Πόντου(1908-1923) 
μακαριστού Γερμανού Κα-
ραβαγγέλη από τη Βιέννη 
της Αυστρίας στη Θεσσα-
λονίκη. Την ημέρα εκείνη, 
της ανακομιδής, 11 Φε-
βρουαρίου 1959, ήταν 84η 
θλιβερή επέτειος από το 
θάνατό του και έλαβε πάν-
δημο χαρακτήρα. Άρχοντες 
και λαός υποδέχτηκαν στη 
Θεσσαλονίκη, τον ήρωα 
του Μακεδονικού Αγώ-
να(1900-1908) και τον α-
ξιόμαχο υπερασπιστή των 
Ποντίων (1908-1922) από 
τις Τουρκικές βαρβαρότη-
τες. Όλοι μαζί οι Έλληνες 
απέδωσαν τις καθιερωμέ-
νες τιμές και θρήνησαν το 
εκλεκτό τους τέκνο για το  θάνατό του. Ο ελληνικός 
λαός την ημέρα εκείνη με τα δάκρυά του ξέπλυνε την 
περιφρονητική στάση της πολιτείας στο πρόσωπό του 
στα  τελευταία έτη της ζωής του από το 1924 μέχρι 
το 1935, χρονολογία του θανάτου του και λυτρώθηκε 
από το εθνικό Άγος. Οι Αρχές της Βορείου Ελλάδος, 
Μητροπολίτες, Υπουργοί, Αξιωματικοί, Νομάρχες, Δή-
μαρχοι και εκπρόσωποι Μακεδονικών Σωματείων και 
πλήθος κόσμου συμμετείχαν στο πανελλήνιο πένθος. 
Η Θεσσαλονίκη σημαιοστολισμένη είναι για όλους η 
πόλη που ξέρει να τιμά τους ήρωες των αγώνων του 
Έθνους. Αγήματα του στρατού και της Φιλαρμονικής 
απέδιδαν τις καθιερωμένες  τιμές στο νεκρό. Σε όλη 
τη διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το Λευκό Πύρ-
γο τα ιερά λείψανα τοποθετήθηκαν επάνω σε κιλλίβα-
ντα πυροβόλου, ενώ οι καμπάνες των εκκλησιών της 
πόλης κτυπούσαν πένθιμα. Κατά τη διαδρομή έγινε 
μια στάση μπροστά στο άγαλμα του βασιλιά Κων-
σταντίνου και των Μακεδονομάχων, όπου τελέστηκε 
τρισάγιο. Αμέσως μετά  η πομπή συνέχισε την πορεία 
της με τη συνοδεία πάλι των αγημάτων του στρατού 
μέχρι τον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας. Εκεί έγινε επι-
μνημόσυνη δέηση και ακολούθησαν οι νεκρώσιμες 
ομιλίες από τους εκπροσώπους των Αρχών της πό-
λης. Μεταξύ των ομιλητών  ήταν και ο Δήμαρχος της 
γενέτειράς του ( 16 Ιουλίου 1866) Στύπης της Λέσβου, 
τα μέλη από την οικογένειά του οι πέντε αδερφές του 
και  οι επιζώντες Μακεδονομάχοι συναγωνιστές του 
που πολέμησαν μαζί του στα βουνά της Μακεδονίας. 
Τα δάκρυα πολλά  και οι στιγμές συγκινητικές. Για δυο 
μέρες η ιερή σορός του παρέμεινε στο ναό της Αγίας 
Σοφίας ως λαϊκό προσκύνημα. Την επόμενη μέρα 
τελέστηκε από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
πανηγυρική εκδήλωση προς τιμή του  σεπτού ιεράρχη 
με ομιλητή τον υφυπουργό Εθνικής Αμύνης. Το ταξίδι 
του επαναπατρισμού του ξεκίνησε και μέσα από τις 
πόλεις της Μακεδονίας την οποία υπερασπίστηκε με 

πάθος εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων έφτα-
σαν στην Καστοριά στη Μητρόπολη που αγάπησε και 
υπερασπίστηκε. Στην πόλη που τον ανάδειξε εθνικό 
ήρωα. Εκεί τα οστά του τοποθετήθηκαν σε ειδική 
κρύπτη κάτω από τον ανδριάντα του.1 

Εκεί θα παραμένει εσαεί φύλακας και φρουρός της 
Μακεδονίας και των ονείρων της Ελληνικής φυλής. 
Η μνήμη του θα παραμένει ζωντανή και  ζει  στις 
καρδιές των Ελλήνων που τιμούν και αγαπούν τη γη 
τους. Πολλά από τα προσωπικά του αντικείμενα βρί-
σκονται  στο Μακεδονικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. 
Η έλλειψη ευγνωμοσύνης της ελληνικής πολιτείας 
προς τα τέκνα της είναι ιστορικά γνωστή από τα χρό-
νια της αρχαιότητας μέχρι σήμερα. Αυτήν την αχαρι-
στία έζησε και ο Γερμανός. 

Μετά τον πόλεμο το 1923, αποχαιρέτησε την Κων-
σταντινούπολη και με πόνο ψυχής ήλθε στην Ελ-
λάδα. Εδώ αρνήθηκε για προσωπικούς λόγους  τις 
προτάσεις του Πατριάρχου για Αρχιεπίσκοπο Αμερι-

κής ή Ευρώπης. Προτι-
μούσε να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στην Ελλά-
δα.. Το κλίμα, όμως, τότε 
στην Αθήνα έχει μεταβλη-
θεί και οι ήρωες εναντί-
ων των Τούρκων, φαίνε-
ται, ότι δεν έχουν θέση 
στην Ελλάδα. Ο Έλληνας  
πρωθυπουργός Γονατάς 
προτίμησε τον αρχιμαν-
δρίτη Χρυσόστομο, ως 
Αρχιεπίσκοπο της Ελλά-
δος. Έτσι ο  Γερμανός 
πήγε στα Ιωάννινα ως 
ιδιώτης για μελέτες των α-
ναγκών της Ηπείρου. Εκεί 
έλαβε τηλεγράφημα ότι το 
Πατριαρχείο τον ψήφισε 
Μητροπολίτη Ουγγαρίας, 
όπου μόνο επτά ελληνι-
κές οικογένειες υπήρχαν 
στη Βουδαπέστη. «Ε-
πέστρεψα στην Αθήνα» 
διηγείται « και μετά από 
εννέα μήνες φτωχός και 

άνεργος δέχτηκα τη θέση του μητροπολίτη Ευρώπης 
και έφυγα στη Βιέννη προς χαρά των Τούρκων.» 
Όλους αυτούς τους αγώνες και την καταφρόνια  θα  
θυμάται και θα τους διηγείται σε συνέντευξη που 
έδωσε στην Αντιγόνη Μπέλλου-Θρεψιάδου. Δεν πέ-
ρασε ένας χρόνος και ο δικτάτορας Πάγκαλος  έκοψε 
το επίδομα που του  χορηγείτο. Επιστρέφει στην 
Αθήνα να διαμαρτυρηθεί για να του χορηγηθεί μέρος 
του επιδόματος που ελάμβανε. «Και από αυτό το 
γλίσχρο ποσόν ήμουν υποχρεωμένος να πληρώνω 
για μόνιμη κατοικία, τροφή, έξοδα περιοδείας (έξοδα 
κινήσεως και ξενοδοχεία)καθώς και για έξοδα παρα-
στάσεως. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης στ’ απομνημο-
νεύματά του ανέφερε: «Κι έτσι σήμερα κατάντησα να 
περιφέρομαι σχεδόν άνεργος σ’ ερείπια, εξόριστος 
απ’ την Καστοριά, απ’ την Αμάσεια, απ’ την Κωνστα-
ντινούπολη, αφού γλίτωσα πολλές φορές τον μαρ-
τυρικό θάνατο στην Τουρκία, και τελικά εξόριστος κι 
απ’ την Ελλάδα. Ο κληρικός αυτός φαίνεται πως δεν 
θα ήταν χρήσιμος πια στην Εκκλησία της Ελλάδος 
και γι’ αυτό έπρεπε να ταλαιπωρηθεί, να εξευτελιστεί, 
να εξοριστεί, τέλος, απ’ την ίδια του την πατρίδα, για 
να πεθάνει μακριά της εξόριστος στην ξένη γη».(11 
Φεβρουαρίου 1935) εξοριστεί, τέλος, απ’ την ίδια του 
την πατρίδα, για να πεθάνει μακριά της εξόριστος 
στην ξένη γη».(11 Φεβρουαρίου 1935). Η ελληνική 
κυβέρνηση αρνήθηκε να καταβάλει τη δαπάνη για τη 
μεταφορά της σορού του στην Ελλάδα. Έτσι ενταφιά-
στηκε στη Βιέννη όπου έμενε. 

Βιβλιογραφία.
1»ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ημερήσια εφημερίδα της11ης 

και 12ης Φεβρουαρίου 2019. 
2.Αντιγόνη Μπέλλου-Θρεψιάδου «Μορφές Μακε-

δονομάχων..»σελ.137-140 εκδ. τροχαλία.

συνεχίζεται
 

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ (84η) ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
 ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Γράφει
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

1. Πολλά μπορεί 
η θεϊκιά η δύναμη 
να κάνει,

2. ακόμα κι αν 
αφάνταστα μας 
φαίνονται να είναι.

3. Τρανεύει, αν θέλει, τους μικρούς
και τους τρανούς μικραίνει,
4. και τη δική σου καύχηση και 
τύφλωση θα πάψει
5. κι αν σου προσφέρει ποταμός
νερό από χρυσάφι.
6. Το σπάρτο ο άνεμος ποτέ μα
κι ούτε τη μολόχα,
7. αλλά τα δρένια τα ψηλά και τα 
ψηλά πλατάνια
8. να τα ξαπλώνει καταγής πολύ 
καλά το ξέρει.

ΠΟΛΛΑ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΔΥΝΑΤΑΙ 
(Ε.Α. Χ, 122)

1. Πολλά το δαιμόνιον δύναται, 
καν η παράδοξα,
2. τους μικρούς ανάγει, τους 
μεγάλους κατάγει
3. και σου την οφρύν και τον τύφον
 καταπαύσει,
4. καν ποταμός χρυσού νάματα σοι
παρέχει.
5. Ου θρύον, ου μαλάχην άνεμος 
ποτέ, τας δε μεγίστας
6. ή δρύας ή πλατάνους οίδε χαμαί
κατάγειν.

ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ, ΚΑΤΕ-
ΒΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Ο ποιητής Λουκίλλιος (1ος-2ος μ.Χ. αι.) 
συμβουλεύοντας έναν συμπολίτη του να 
πάψει να είναι ψηλομύτης (ή μάλλον ψηλο-
φρύδης!) και να μην βλέπει ούτε να ακούει 
όλα  εκείνα τα σημάδια που δείχνουν ότι 
βαδίζει δρόμο που οδηγεί σε γκρεμό, του 
υπενθυμίζει ότι η θεϊκή δύναμη όλα τα 
μπορεί, και επειδή δεν ανέχεται την α-
λαζονεία και την ύβρη (την τύφλωση του 
αλαζόνα), όλα ξαφνικά τα ανατρέπει, όπως 
ένας δυνατός άνεμος ξεριζώνει πανύψηλες 
βελανιδιές και πλατάνια αφήνοντας απεί-
ραχτα τα σπάρτα και τις μολόχες.

Ας μην εμπιστεύεται και πολύ κανένας 
τον πλούτο, ούτε κι αν του φαίνεται πως 
μεγαλώνει αδιάκοπα σαν να τον τροφοδο-
τεί συνέχεια ένας χρυσορρόας ποταμός, ε-
πειδή η θεϊκή δύναμη δεν το ‘χει σε τίποτα 
να ανεβάζει τους μικρούς και να κατεβάζει 
τους μεγάλους.

Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ

…Βλέπεις τα δέντρα
που πλάι στο φουσκωμένο ρέμα σκύ-

βουν
κεφάλι, πώς γλιτώνουν τα κλωνιά τους,
μα όσα αντιστέκουν σύγκορμα χαλιού-

νται…
(Σοφοκλέους Αντιγόνη, στιχ. 712-714 

μετάφραση Ι.Ν. Γρυπάρης)
Όταν ο Κρέων, ως διάδοχος του ανε-

ψιού του Οιδίποδα, έγινε τύραννος (άρ-
χοντας) των Θηβών και καταδίκασε σε 
θάνατο την Αντιγόνη, κόρη του Οιδίποδα, 
επειδή παραβαίνοντας σχετική διαταγή 
του έθαψε τον σκοτωμένο αδερφό της Πο-
λυνείκη, ο γιος του ο Αίμων, που ήταν 
ερωτευμένος και μνηστευμένος με την Α-
ντιγόνη, βλέποντας ότι και η πλειοψηφία 
του λαού των Θηβών δεν συμφωνούσε 
με την άδικη απόφαση του πατέρα του, 

προσπάθησε να του αλλάξει γνώμη. Τον 
παρακάλεσε να μην έχει μόνο έναν τρόπο 
να σκέφτεται και να μη νομίζει ότι μόνο 
αυτός βλέπει το σωστό και κανένας άλλος. 
Ένας άνθρωπος, όσο σοφός και να είναι, 
δεν είναι ντροπή να συνεχίζει να μαθαίνει 
ακούοντας και τους άλλους και να μην είναι 
ανυποχώρητος.

Σαν παράδειγμα χειροπιαστό του έφερε 
τα δέντρα που βρίσκονται δίπλα σε χει-
μάρρους. Όσα από αυτά λυγίζουν μπρο-
στά στα φουσκωμένα νερά, δεν ξεριζώνο-
νται, ενώ όσα μένουν αλύγιστα, ξεριζώνο-
νται και χάνονται.

Ο Κρέοντας όμως τυφλωμένος από την 
αλαζονεία της εξουσίας δεν άκουε τίπο-
τε απ’ όσα ήταν αντίθετα με τη δική του 
άκαμπτη απόφαση και δεν υποψιαζόταν 
ότι η θεϊκή τιμωρία κρεμόταν πάνω από 
το κεφάλι του, επειδή είχε ήδη μωρανθεί. 
Γιατί, όποιον η θεϊκή δύναμη σκοπεύει να 
τον συντρίψει, πιο πριν τον  ξεμωραίνει 
ώστε να μη βλέπει και να μην ακούει κανέ-
να από τα προμηνύματα της επερχόμενης 
στροφής.

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΣ
Ο Έλληνας επιγραμματοποιός Λουκίλ-

λιος έζησε στα τέλη του 1ου και σε μεγάλο 
μέρος του 2ου αι. μ.Χ. Άκμασε στα χρόνια 
του αυτοκράτορα Νέρωνα, ο οποίος μάλι-
στα τον χρηματοδοτούσε.

Με τα επιγράμματά του σατίριζε τους 
δοκησίσοφους, τους σολοικίζοντες γραμ-
ματικούς, ποιητές, ρήτορες, φιλοσόφους, 
μουσικούς, αστρολόγους και γιατρούς.

Τη σάτιρά του δεν απέφυγαν ούτε οι κο-
ντοί, ούτε οι ψηλοί, οι αδύνατοι, οι γριές, οι 
πυγμάχοι, οι δειλοί, οι θεοί, οι γλείφτες και 
οι κλέφτες…

Ανθολογήθηκε από τον καταγόμενο α-
πό την Ηράκλεια του Πόντου ανθολόγο 
Διογενιανό. Σώθηκαν στην Ελληνική Αν-
θολογία εκατόν ογδόντα επιγράμματα ως 
δικά του, μεταξύ των οποίων υπάρχουν 
όμως και αρκετά (γύρω στα 57) αμφισβη-
τούμενα.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ…
Η παρομοίωση από τον επιγραμμα-

τοποιό Λουκίλλιο (1ος-2ος αι. μ.Χ.) της 
θεϊκής δύναμης με άνεμο, που ταπεινώνει 
τους αλαζόνες, μου θύμισε ένα παιδικό 
τραγούδι που τραγουδούσε με τη βροντε-
ρή φωνή του ο αδερφός μου ο Νίκος-Χα-
ράλαμπος (ήταν οχτώ χρόνια μεγαλύτερός 
μου – μακαρίτης τώρα) και το τραγουδώ κι 
εγώ κάθε φορά που αναπολώ τα παιδικά 
μας χρόνια.

Ο ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ
1. Είπε ο καπνός μια μέρα μεγάλος 
θα γενώ
2. θ’ ανέβω στον αέρα ψηλά στον 
ουρανό.
3. Τα νέφη θα περάσω θ’ ανέβω 
πιο ψηλά
4. ώσπου κι εγώ να φτάσω
στ’ αστέρια τα πολλά
5. και βασιλιάς θα γίνω και θα 
καταφρονώ
6. τη γη που τώρα αφήνω και πάω 
στον ουρανό.
7. Κι αμέσως ξεκινάει να πάει στον
ουρανό
8. μα έξαφνα φυσάει αγέρι σιγανό
9. και πριν στα ύψη, φέρει το μαύρο 
του κορμί
10. δυνάμωσε τ’ αγέρι, τον σκόρπισε 
με ορμή

Ιωάννης Πολέμης 1862-1924

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ 
«Η ΘΕΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»



Αρχαία Ελλά-
δα, Θιβέτ, Ινδία, 
Κίνα, παραδό-
σεις τόσο ξεχω-
ριστές και τόσο 
διαφορετικές. Σε 
όλες όμως, υ-
πάρχει ένα κοινό 
σημείο. Η μουσι-
κή και οι θερα-
πευτικές ιδιότη-
τες του ήχου. 

Η θεραπεία με ήχο πιστεύεται 
ότι χρονολογείται από την αρχαία 
Ελλάδα, όταν η μουσική χρησι-
μοποιήθηκε σε μια προσπάθεια 
θεραπείας ψυχικών διαταραχών. 
Καθ ‘όλη τη διάρκεια της ιστορίας, 
η μουσική έχει χρησιμοποιηθεί για 
να ωθήσει το ηθικό στα στρατι-
ωτικά στρατεύματα, να βοηθήσει 
τους ανθρώπους να δουλέψουν 
γρηγορότερα και πιο παραγωγικά, 
ή ακόμη και να αποκρούσουν τα 
κακά πνεύματα με ψαλμωδία. Πιο 
πρόσφατα όμως, έρευνες έχουν 
συνδέσει τη μουσική με μια σει-
ρά από οφέλη για την υγεία. Από 
την ενίσχυση της ανοσολογικής 
λειτουργίας, τη μείωση των επι-
πέδων άγχους, μέχρι τη βελτίωση 
της υγείας των πρόωρων μωρών .

Η μέθοδος της ηχοθεραπείας, χρησιμοποιεί πτυ-
χές της μουσικής για τη βελτίωση της σωματικής και 
συναισθηματικής υγείας του ανθρώπου, με θερα-
πευτικές τεχνικές που παρέχονται με τη χρήση ηχη-
τικών και ρυθμικών οργάνων αλλά και της φωνής.  
Ο θεραπευόμενος, συμμετέχει στη μουσική εμπειρία 
με έναν εκπαιδευμένο ηχοθεραπευτή μέσα από δια-
φορετικούς τρόπους. Η ηχητική θεραπεία, συμπερι-
λαμβανομένης της δόνησης, η οποία χρησιμοποιεί 
ειδικούς ήχους που παράγουν κραδασμούς, έχει 
αποδειχτεί ότι βελτιώνει τη ροή των εγκεφαλικών 
κυμάτων. Τα ηχητικά όργανα που χρησιμοποιούνται 
συνήθως, είναι τα μπολ Ιμαλαΐων και κρυστάλλινα 
δοχεία, τα γκονγκ και οι πιρούνες συντονισμού. 
Βέβαια ο ποιο δυνατός πάροχος δόνησης και ενέρ-
γειας είναι η φωνή. Ένας επαγγελματίας ολιστικής 
φωνητικής θεραπείας ή ομαδικής φωνητικής θερα-
πείας μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει «Τεχνικές 

επεξεργασίας φωνής» 
που συνδυάζουν πέρα α-
πό το τραγούδι, την κίνη-
ση, την αναπνοή, καθώς 
και την οπτικοποίηση. 
Μια θεραπευτική αγωγή 

ρυθμού- συνεδρία δίνεται χρησιμοποιώντας τύμπα-
νο πλαισίου και το θεραπευτικό κρουστικό κέλυφος 
περιλαμβάνει βύσματα, αναδευτήρες, χτυπήματα και 
άλλα εργαλεία κρούσης που παραδίδονται με συγκε-
κριμένη σειρά για τη μεγιστοποίηση της θεραπευτι-
κής διαδικασίας.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τα τελευ-
ταία 20 χρόνια μέσα από έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε στο Mindlab , στο Πανεπιστήμιο του Sussex, 
μας έδειξαν ότι ορισμένα όργανα φαίνεται να επηρε-
άζουν ένα άτομο με διαφορετικούς τρόπους. Αυτές 
οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από εκπαιδευ-
μένο θεραπευτή BAST για να δημιουργήσουν μια 
θεραπεία ειδικά για τη συμπτωματική κατάσταση 
του ασθενή. Εάν για παράδειγμα ένας ασθενής είχε 
μυϊκή ένταση, τα μπολ των Ιμαλαΐων μπορούν να 
τοποθετηθούν στο σώμα και να παίζονται με συγκε-
κριμένο τρόπο, ενώ αν ήταν σε χρόνιο πόνο, μπορεί 
να χρησιμοποιήσει γκονγκ ή κρύσταλλο. Μέσα από 
τον συνδυασμό των οργάνων με έναν συγκεκριμένο 
τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουμε τις συχνότητες 
των εγκεφαλικών κυμάτων, επιτρέποντας σε ένα ά-
τομο να εισέλθει σε μια διαφορετική παθολογική και 
ψυχολογική κατάσταση, η οποία σε συνδυασμό με 
την αγωγή της συμβατικής ιατρικής να έχει θεαματικά 
αποτελέσματα στην ανθρώπινη φυσιολογία.
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Γράφει ο 
Τάσος Σεβαστιάδης 

Α π ό  τ ό τ ε 
που θυμάμαι 
τον εαυτό μου 
οι δήμαρχοι και 
άλλοι τοπικοί 
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς 
παίζαν το ρόλο 
του μακριού χε-
ριού του κεντρι-
κού κρατικού 
μηχανισμού ο 
οπο ίος  προ-
σκυνάει  τους 

κατέχοντες τον πλούτο, ενώ παράλληλα 
παίζει και τον ρόλο του κυματοθραύστη της 
λαϊκής δυσαρέσκειας.  Όποιος  ζητούσε 
κάτι οι απαντήσεις ήταν: «δεν είναι αρμο-
διότητα του δήμου», «είναι ο νόμος», «δεν 
γίνεται αλλιώτικα», « σε όποιον δήμο και να 
πας τα ίδια συμβαίνουν». 

Τέλμα… Ομοιομορφία… Αδιέξοδο…  Και 
πήγε ο ……… Πόντιος από την κοντινή 
μας Κοζάνη στην Πάτρα, να τους τα κάνει 
όλα γης μαδιάμ.  Ισοπέδωσε και την αντα-
ποδοτικότητα και τις «περιορισμένες αρ-
μοδιότητες», είπε:  «όλα όσα απασχολούν 
το λαό επιβάλλεται να απασχολούν και το 
δήμο», «όλα γίνονται ή τουλάχιστον για 
όλα μπορούμε να αγωνιζόμαστε», «οι νόμοι 
είπε είναι για να αλλάζουν για αυτό πρέπει 
να αγωνιζόμαστε να αλλάξουν κατά το συμ-
φέρον του λαού», «γίνεται και αλλιώς είπε, 
και στην Πάτρα το αποδείξαμε». Εμείς δεν 
ζούμε στην Πάτρα, αλλά το είδαμε, το ακού-
σαμε και ακούστηκε δυνατός κρότος.

Και είπε και άλλα… Απάντησε σε  όλους 
όσους λένε «δεν γίνεται τίποτα», «και του 
ΚΚΕ να έβγαινε τα ίδια θα έκανε», «ή  ότι 
το ΚΚΕ τα αφήνει όλα για το σοσιαλισμό και 
τη δευτέρα παρουσία» και το άλλο ότι «κά-
νει κριτική εκ του ασφαλούς»… Ο  Πόντιος 
δήμαρχος Πάτρας τους αφαίρεσε το «όποιο 
επιχείρημα»  έδωσε και σε μας, που δεν εί-
μαστε Πατρινοί, το δικαίωμα να ζηλεύουμε 
την πόλη τους και τη Δημοτική Αρχή τους.  
Να τους φέρνουμε σαν παράδειγμα, ότι να 
που γίνεται, να που μπορούμε… 

Γίνεται (είπε)… Γίνεται να καλυτερέψου-
με τη ζωή των ανθρώπων,  αρκεί να αγα-
πάμε και να εμπιστευόμαστε το λαό και τη 
δύναμη του… Ξέρουμε (είπε) να κυβερνάμε 
καλύτερα από τους άλλους, γιατί είμαστε 
ανεξάρτητοι από τα μεγάλα συμφέροντα, 
αλλά σφιχτά εξαρτημένοι από τις λαϊκές 
ανάγκες… Μπορούμε (είπε) να αλλάξουμε 
την πόλη…  Από τώρα … και έτσι μπορού-

με να αλλάξουμε και τον κόσμο.  Φαντα-
στείτε μόνο τι θα γινόταν στην Πάτρα αν 
δεν ήταν κόντρα στα λαϊκά συμφέροντα 
και στη δημοτική αρχή, ολόκληρη εξουσία, 
οι κυβερνήσεις και η ΕΕ. Οι νόμοι τους, τα 
κανάλια τους, οι εργολάβοι κλπ.  φαντα-
στείτε (είπε) τι θα γίνει στο σοσιαλισμό, 
όταν θα είναι του εργαζόμενου λαού όχι 
μόνο ο δήμος, αλλά και ολόκληρη εξουσία.

Εμείς που δε ζούμε στην Πάτρα αυτό 
νιώσαμε. Αυτό ακούστηκε «δυνατά καθα-
ρά» και κυρίως όταν η Πάτρα άρχισε να 
ανθίζει… Όταν άρχισαν να φυτρώνουν 
πάρκα στα σκουπίδια, όταν η δυναμική 
της Δημοτικής Αρχής μαζί με τη δύναμη 
του λαού άρχισαν να εμποδίζουν τους ντό-
πιους εργολάβους που έβαζαν σε κινδύ-
νους και υποβάθμιζαν την πόλη. Όταν οι 
μακέτες των εργολάβων και άλλων κατα-
χραστών για ξενοδοχεία και δεξαμενές και 
μαρίνες στα δημοτικά κοινόχρηστα οικό-
πεδα και στις πλαζ, εμποδίστηκαν…  Και 
βέβαια όταν τα έργα άρχισαν να γίνονται 
χωρίς γιγάντιους προϋπολογισμούς, υ-
περβάσεις, υπερτιμολογήσεις, μίζες και 
αρπαχτές,  διότι γίνονταν από τους ίδιους 
τους εργάτες του Δήμου. Άρχισαν οι προ-
ϋπολογισμοί να πέφτουν από τα 300 χιλιά-
ρικα στο 1 χιλιάρικο.  Άρχισαν να γίνονται 
εκατοντάδες παιδικές χαρές… 

Άρχισαν οι άστεγοι να έχουν δική τους 
πολυκατοικία και άλλα υπνωτήρια… Ξενώ-
νας κακοποιημένων γυναικών, λαϊκό εστι-
ατόριο, σχολές χορού και μουσικής, τζά-
μπα βέβαια… Άρχισαν οι αλάνες να μετα-
μορφώνονται σε πιστοποιημένα γήπεδα,  
χωρίς εισιτήρια… Άρχισαν να φυτρώνουν 
παντού τζάμπα φροντιστήρια, τα παιδιά 
να μη χρειάζονται χαρτζιλίκι για δεκατιανό, 
γιατί αυτό έγινε δώρο της Δημοτικής Αρ-
χής… Σταμάτησαν οι διευθυντές των σχο-
λείων να κάνουν τον ζητιάνο για λεφτά για 
το πετρέλαιο ή για χαρτί φωτοτυπίας, αλλά 
σταμάτησαν να κάνουν και το μαραγκό. 
τον μπογιατζή, τον ηλεκτρολόγο…  Άρχι-
σαν να μειώνονται και να εξαφανίζονται τα 
δημοτικά τέλη και τα τροφεία των φτωχών,  
να τριγυρνάνε μηχανάκια με ζεστό φαΐ για 
τα σπίτια των φτωχών και απόρων… Στις 
γειτονιές  εμφανίστηκαν θέατρα και μουσι-
κά συγκροτήματα… 

 Και επειδή δεν είμαστε Πατρινοί, υπο-
θέτω ότι μας επιτρέπετε να μη γράφουμε 
για καμιά εκατοστή πράγματα που έτσι κι 
αλλιώς δεν χωράνε σε ένα άρθρο… 

Αυτά λέει και κάνει ο Πελετίδης στην 
Πάτρα..  Μήπως ήρθε η ώρα να γίνει αυτό 
και στην πόλη μας;

Επισημάνσεις προς 
Δημάρχους

Την Κυριακή
η 2η 

γουρουνοχαρά
 στη Φυτειά

Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειάς 
και οι κυνηγοί του χωριού διοργανώνουν την 2η γου-
ρουνοχαρά στη Φυτειά,  την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 
στις 12:30 μμ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού 
Αγίου Αθανασίου Φυτειάς. Με ανοιχτή πρόσκληση, 
καλούν τον κόσμο να δοκιμάσει δωρεάν μαγειρευτό α-
γριογούρουνο με τη συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής 
μουσικής.

ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΜΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr
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ΠανέτοιμηηΒέροια
υποδέχεταιτονΕδεσσαϊκό

τηνΚυριακή

Σε ετοιμότητα και σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η ομάδα της Βέροιας η ο-
ποία μετά το 0-0 στα Γιαννιτσά ξέφυγε με τρεις βαθμούς από τον δεύτερο της βαθμολογίας 
με στόχο να διατηρήσει αυτή την διαφορά και να την αυξήσει κόβοντας πρώτη το νήμα .

Ο προπονητής της βασίλισσας του βορρά Σάκης Θεοδοσιάδης δεν αντιμετωπίζει ιδιαί-
τερα προβλήματα εκτός από  τις απουσίες των τραυματιών Μεληκιώτη και Ιωάννου . 

Όλοι οι άλλοι παίκτες είνια στην διάθεση του με υψηλό ηθικό έτοιμοι να πετύχουν μία 
ακόμη νίκη . Φυσικά και δεν υποτιμούν τον αντίπαλο  και χρειάζεται να κάνουν καλή εμφά-
νιση για να πετύχουν την νίκη.

Δίπλα στην ομάδα και οι φίλαθλοι της Βέροιας που βλέπουν τις μεγάλες προσπάθειες 
των παικτών για επιστροφή της ομάδας στις μεγάλες κατηγορίες  και θέλουν να βοηθή-
σουν με την στήριξη τους.

Το Σάββατο το πρωί οι παίκτες θα κάνουν το τελευταίο χαλάρωμα και στην συνέχεια θα 
ανακοινωθεί η αποστολή η οποία δεν φαίνεται να έχει σημαντικές  αλλαγές .

Με σοβαρότητα και πείσμα είνια σίγουρο οτι η ομαδα μπορεί να ξεπεράσει και το εμπό-
διο του Εδεσσαϊκού

Πρόγραμμααγώνων
της23.02.2019

Α Ερασιτεχνική  (Πρωτάθλημα (20η 
αγωνιστική)

15.30 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτητής ο κ.  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  βοη-
θοί οι κ.κ ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΙΔΗΣ 

 15.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ - Α-
ΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτητής ο κ.  ΠΑΡΑΣΙΟΥ  βοηθοί 
οι κ.κ ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ -ΜΠΕΚΑΣ

 15.30 ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτητής ο κ.  ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ βοηθοί 
οι κ.κ  ΠΙΤΟΣ -ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 15.30 ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΑΣ 
ΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτητής ο κ. ΜΑΛΟΥΤΑΣ  βοηθοί 
οι κ.κ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ.-ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

 15.30 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - 
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτητής ο κ.  ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ  βο-
ηθοί οι κ.κ ΛΑΖΑΡΟΥ -ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ 

 15.30 ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΟ 
ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτητής ο κ.  ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ  βοηθοί οι κ.κ ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ -ΤΡΑ-
ΝΤΟΣ 

Πρόγραμμααγώνων
της24.02.2019

Β Ερασιτεχνική  - 1ος Όμιλος(Πρω-
τάθλημα 13η αγων.) 

15.30 ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ - ΑΕ 
ΣΧΟΙΝΑ

Διαιτητής ο κ. ΤΡΑΝΤΟΣ  βοηθοί οι 
κ.κ ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ -ΓΚΟΓΚΑΣ 

 15.30 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - Ο-
λυμπιακος Λουτρου

Διαιτητής ο κ.  ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -  
βοηθοί οι κ.κ ΓΚΟΓΚΟΣ-ΖΟΥΡΝΑΤΖΙ-
ΔΗΣ

 15.30 ΑΕΚ Καμποχωρίου - ΠΑΟ 
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Διαιτητής ο κ.  ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ  βο-
ηθοί οι κ.κ ΜΠΕΚΑΣ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ 

 15.30 ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ - Α-
ΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαιτητής ο κ. ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ  βοη-
θοί οι κ.κ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ -ΠΟΖΙΑ-
ΔΗΣ 

 15.30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ - 
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Διαιτητής ο κ.  ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ  
βοηθοί οι κ.κ ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ -ΠΕΤΡΟΥ 

Β Ερασιτεχνική  - 2ος Όμιλος (Πρω-
τάθλημα 15η αγωνιστική)

 15.30 ΑΣ Γιαννακοχωριου - ΘΥΕΛ-
ΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Διαιτητής ο κ.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ  βο-
ηθοί οι κ.κ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΤΣΙΟΥΓΓΑ-
ΡΗΣ

 15.30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτητής ο κ. ΠΑΡΑΣΙΟΥ  βοηθοί 
οι κ.κ ΑΡΓΥΡΙΟΥ -ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

 15.30 ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ - ΑΕ 
ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

 15.30 ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ - ΑΣ ΠΑ-
ΤΡΙΔΑΣ

Διαιτητής ο κ. ΛΑΖΑΡΟΥ  βοηθοί οι 
κ.κ ΒΑΛΚΑΝΟΣ -ΜΠΑΚΑΛΗΣ 

15.30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 
ΛΕΥΚΑΔΙΑ

Διαιτητής ο κ.  ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ  βοηθοί 
οι κ.κ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ 

Γ Ερασιτεχνική  - 1ος ΟΜΙΛΟΣ(8η 
αγωνιστική)

 10.30 ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαιτητής ο κ. ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ  βο-
ηθοί οι κ.κ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ-ΓΚΑΛΑΙΤΣΗΣ

10.30 ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ - ΔΟΞΑ 
ΚΥΨΕΛΗΣ

Διαιτητής ο κ.  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  βοη-
θοί οι κ.κ ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΤΡΑΝΤΟΣ 

 10.30 ΠΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ - ΑΘΛ.
ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτητής ο κ.  ΜΠΑΚΑΛΗΣ  βοηθοί 
οι κ.κ ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ -ΠΕΤΡΟΥ 

Γ Ερασιτεχνική  - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(10η 
αγωνιστική)

10.30 ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ - Α-
ΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

Διαιτητής ο κ. ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ  βοη-
θοί οι κ.κ ΒΑΛΚΑΝΟΣ -ΤΣΙΟΓΓΑΡΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 10.30 Φίλιππος Π.Νε-
ρων - Παλασιδειος Ακαδημια

Διαιτητής ο κ. ΜΠΕΚΑΣ βοηθοί οι 
κ.κ ΓΚΟΓΚΟΣ-ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ 10.30 ΔΟΞΑ 
ΝΑΟΥΣΑΣ - Ερμης Τριλοφου

Διαιτητής ο κ.  ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ  βοηθοί 
οι κ.κ ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ -ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ 

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων

του Σαββατοκύριακου 23 και 24/2/2019

Τα νέα της Ακαδημίας 
ποδοσφαίρου Βέροιας πρόγραμμα 

τμημάτων υποδομής
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου αγωνί-

ζεται η Κ14 της Ακαδημίας Βέροιας στην 
έδρα της, στο γήπεδο Γεωργιανών, όπου 
φιλοξενεί την ομάδα του Μακεδόνα. Ώ-
ρα έναρξης αγώνα: 11.30’. Λήξη αγώνα: 
12.45’

ΤΜΗΜΑΤΑΚ12-Κ10-Κ8-Κ6:
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στο γή-

πεδο Γεωργιανών αγωνίζονται οι νεαροί 
ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας Ποδο-
σφαίρου Βέροιας. Οι μικροί μας αθλητές 
θα φιλοξενήσουν τους συμπαίκτες τους 
της Ακαδημίας του «Αστέρα» Αλεξάνδρει-
ας.

Οι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας Βέροιας θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο Γεωρ-
γιανών στις 10.15’. Ώρα έναρξης αγώνων: 11.00’. Ώρα λήξης αγώνων: 12.30’. Επιστροφή: 
13.00’. Στολή: Barcelona
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το τμήμα
Ρυθμικής 

Γυμναστικής του 
Φιλίππου Βέροιας 

διοργανώνει MASKE 
DISCO PARTY 

σήμερα Σάββατο 
23 Φεβρουαρίου 

και ώρα 9.00 μ.μ.

Δράση για ένα ακόμη Σαββατο-
κύριακο στους Αετούς Βέροιας, 
τόσο για το ανδρικό τμήμα όσο 

και την Ακαδημία. Οι άνδρες θα μετα-
βούν το Σάββατο 23/2 στο Κιλκίς για 
να αντιμετωπίσουν τον τοπικό Αετό, 
σε μια αναμέτρηση που θα έχει ώρα 
έναρξης στις 20.30.

Ο Ντάνης Τυριακίδης δεν αντιμετωπίζει κάποιο 
πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, έχοντας όλους 
τους παίκτες διαθέσιμους με στόχο την καλή παρου-
σία και τη 14η φετινή νίκη στο πρωτάθλημα της Α 

ΕΚΑΣΚΕΜ.
Η...συνονόματη ομάδα του Κιλκίς βρίσκεται στην 

11η θέση της βαθμολογίας έχοντας συγκομιδή 5 
νίκες και 13 ήττες, ωστόσο δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υποτιμηθεί καθώς βρίσκονται σε 
καλό «φεγγάρι» έπειτα και από τη νίκη κόντρα στον 
Βατανιακό.

Όσον αφορά τα τμήματα υποδομής, οι αγώνες 
συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο με την 5η αγωνι-
στική τόσο στο Παιδικό πρωτάθλημα (Κυριακή 24/2, 
19.00 στο ΔΑΚ Βικέλας με αντίπαλο τον Φίλιππο) 
όσο και Τουρνουά Προμίνι της ΕΚΑΣΚΕΜ, όπου οι 
μικροί μας αθλητές θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο 
23/2 και ώρα 16.00 στη Μελίκη τον τοπικό ΓΑΣ

Στις 15 - 17 
Φεβρουαρίου 
2019 διεξή-

χθησαν οι Χειμερινοί 
Αγώνες Αγωνιστικών 
Κατηγοριών στα κολυμ-
βητήρια Ο.Α.Κ.Α, Πει-
ραιά και Νίκαιας. Στους 
παραπάνω αγώνες 
συμμετείχε ο αθλητής 
του Πήγασου Ημαθίας 
Πασίδης Χαράλαμπος ο 
οποίος πήρε μέρος σε  
επτά αγωνίσματα (τρία 
ατομικά και τέσσερα 
ομαδικά) και πέτυχε 
το απόλυτο κατακτώ-
ντας και τα επτά χρυσά 
μετάλλια.

Το παραπάνω γεγονός απο-
τελεί τεράστια επιτυχία για το 
σύλλογο αλλά και για τον ίδιο 
τον αθλητή ο οποίος σημειώνει 
συνεχώς ανοδική πορεία, κα-
τακτώντας επανειλημμένα την 
πρώτη θέση στα αγωνίσματα  
που συμμετέχει σημειώνοντας 
και ατομικά ρεκόρ!

Όλες αυτές οι κατακτήσεις 
και επιτυχίες του αθλητή του 
Πήγασου οφείλονται κατά κύριο 
λόγο στον ίδιο και στον προπο-
νητή του κ. Αμπατζίδη Στυλιανό, 
ο οποίος τον προπονεί από τα 
πρώτα του βήματα στην κολύμ-
βηση. Η σκληρή δουλειά,  η 
συνεπής και καθημερινή προ-
πόνηση σε συνδυασμό με την 
εσωτερική πειθαρχία που δια-
κατέχει τον συγκεκριμένο αθλη-
τή αναδεικνύουν  έναν Πρωτα-
θλητή! Αξίζει να ειπωθεί ότι ο 
Χαράλαμπος Πασίδης αριστεύει 
και στο σχολείο όπου φοιτά. 

Ο Πρόεδρος του συλλόγου 
και πατέρας του αθλητή, Αθα-
νάσιος Πασίδης, φανερά συγκι-
νημένος δήλωσε: «Ως πατέρας 
του Χαράλαμπου θα ήθελα να 
ευχαριστήσω πρώτα απ΄όλα 
τον αθλητή για τη μεγάλη του 
προσπάθεια, κατά δεύτερον 

τον προπονητή Στέλιο Αμπα-
τζίδη τον οποίο εμπιστεύομαι 
στο 100% και είναι αυτός που 
ανέλαβε τον Χαράλαμπο από 4 
ετών στις πισίνες και μέχρι και 
σήμερα που είναι στην αγωνι-
στική ομάδα συνεχίζει να τον 
καθοδηγεί προς τους στόχους 
που έχουν θέσει. Επίσης θέ-
λω να ευχαριστήσω τη διοίκη-
ση του συλλόγου για τις θυσίες 
που καταβάλει για όλα τα παι-
διά του συλλόγου. Είμαι πολύ 
ικανοποιημένος και χαρούμενος 
διότι οι κόποι του Χαράλαμπου 
και του προπονητή του έχουν 
τέτοια αποτελέσματα. Είναι δύ-
σκολο και επίπονο να συνδυ-
άζεις πρωταθλητισμό και σχο-

λείο, αλλά με τη θέληση, την 
πίστη σε αυτό που κάνεις και τη 
σωστή καθοδήγηση, όλα κατορ-
θώνονται! Εύχομαι καλή συνέ-
χεια στις αγωνιστικές υποχρε-
ώσεις όλων των αθλητών μας».

Τα αγωνίσματα στα οποία 
συμμετείχε και πρώτευσε ο α-
θλητής:

1. 50 μέτρα ύπτιο
2. 100 μέτρα ύπτιο
3. 200 μέτρα ύπτιο
4. 4χ100 μέτρα ελεύθερο
5. 4χ200 μέτρα ελεύθερο
6. 4χ100 μέτρα μικτή ομα-

δική
7. 4χ100 μέτρα mix ελεύθερο

Στο Κιλκίς το ανδρικό τμήμα
των Αετών Βέροιας, με Φίλιππο

και Μελίκη η Ακαδημία

7χρυσάμετάλλιασε7αγωνίσματα
οΠασίδηςΧαράλαμπος
τουΠήγασουΗμαθίας

Χάντμπολ Α1 Ανδρών
ΦίλιπποςΒέρ-
ΑερωπόςΈδ
Ο Φίλιππος Βέροιας υποδέχεται το 

Σάββατο (23/2/19) τον Αερωπό Έδεσσας!! 
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Φιλίπ-
πειο Γυμναστήριο και ώρα 18:00 και διαι-
τητές θα είναι οι κ.κ. Κατσίκης, Μιχαηλίδης 
και παρατηρητής  ο Στέφανος Αγγελίδης.

Καλούμε όλους τους φιλάθλους της 
ομάδας μας να δώσουν δυνατό παρών 
στο γήπεδο!! 
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Γράφει η 
Νανά Στ. 
Παπαϊωάννου
Φιλόλογος- 
λογοτέχνις

Στο συμπόσιο, που έ-
γινε στην πόλη Ώπις της 
Ασσυρίας, το 324 π.Χ, 
ο Μέγας Αλέξανδρος, ο 
Μακεδόνας, εκφώνησε έ-

ναν σημανικό όρκο, μπροστά στους προσκεκλημέ-
νους αξιωματούχους όλων των φυλών. Δυστυχώς, 
πέθανε, μετά από ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 323 
π.Χ.

( Ενδεικτικά, αναφέρω μερικά σημεία αυτού του 
όρκου.)

 .Σας εύχομαι, τώρα, που τελειώνουν οι 
πόλεμοι, να ευτυχήσετε με την ειρήνη. Όλοι οι 
θνητοί, από δω και πέρα, να ζήσουν σαν ένας λα-
ός, μονοιασμένοι, για την κοινή προκοπή.

.Θεωρείστε την Οικουμένη πατρίδα σας, με κοι-
νούς τους νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, 
ανεξαρτήτως, φυλής. 

.Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν 
οι στενοκέφαλοι, σε Έλληνες και βαρβάρους. Δεν 
μ’ ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών  ούτε η 
ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω με ένα 
μόνο κριτήριο, την αρετή. Για μένα κάθε καλός 
ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι 
χειρότερος από βάρβαρος. 

.Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δε θα 
καταφύγετε ποτέ στα όπλα, παρά θα τις λύνετε ει-
ρηνικά. Στην ανάγκη, θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. 

.Τον Θεό δεν πρέπει να τον νομίζετε, σαν αυ-
ταρχικό Κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό  Πατέρα 
όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με τη ζωή 
που κάνουν τα αδέλφια στην οικογένεια.

.Από μέρους μου, θα θεωρώ όλους ίσους, 
λευκούς και μελαμψούς και θα ήθελα να μην είστε, 
μόνον, υπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου, αλλά μέ-
τοχοι, όλοι συνέταιροι.

.Όσο περνάει από το χέρι μου, θα προσπαθή-
σω να συντελεστούν αυτά που υπόσχομαι.

.Τον όρκο που δώσαμε, με την σπονδή, απόψε, 
κρατείστε τον, σαν συμβόλαιο αγάπης.»

Ο Αλέξανδρος, ο Μέγας  Μακεδόνας στρατη-
γός, υπήρξε, πέραν των άλλων, και εκφραστής της 
εδραίωσης της ειρήνης, στον τότε γνωστό κόσμο. 
Όραμά του η αγαστή συνύπαρξη και συνεργασία 
όλων των λαών, στους οποίους μεταλαμπάδευσε 
τον Ελληνικό Πολιτισμό, με τις πανανθρώπινες 
αξίες του.  Στόχος του η  ανάπτυξη και η δημιουρ-
γική πορεία σε όλα τα επίπεδα. 

Κριτήριό του, για την ανάδειξη των ικανών, η 
αρετή, στην έννοια της οποίας συμπεριελάμβανε: 
τη δικαιοσύνη, τη φιλαλήθεια, τη γενναιοφρο-
σύνη, το υψηλό ήθος,  την εργατικότητα, την 
αγάπη προς το κοινό Ιδεώδες, την υπακοή 
στους νόμους, το σεβασμό προς τον Θεό και 
τον συνάνθρωπο. 

Ως κομιστής των πνευματικών, ελληνικών αξι-
ών, τις οποίες διδάχθηκε από τον δάσκαλό του, τον 
μεγαλοφυή φιλόσοφο, Μακεδόνα Αριστοτέλη, 
ήταν απαλλαγμένος από τη μισαλλοδοξία και την 
ξενοφοβία. Πολιτικό του όραμα η γεφύρωση των 
αντιθέσεων ανάμεσα στους λαούς, τις φυλές, τις η-
πείρους. Κατά τον ιστορικό Αρριανό, ο Αλέξανδρος 
απέβλεπε στην παγίωση της ειρήνης, την οποία 
θεωρούσε βασική προϋπόθεση για την απρόσκο-
πτη πορεία σε καλύτερες συνθήκες ζωής. 

Το Παγκόσμιο έργο του φέρει τη σφραγίδα μιας 
πολιτικής ιδιοφυίας, που στόχευε στην διαμόρφω-
ση μιας Παγκόσμιας Κοινότητας, με κοινά συμφέ-
ροντα. Γι αυτό και έκοψε κοινό νόμισμα, από τους 
αμύθητους θησαυρούς, που βρήκε στα παλάτια 
των Περσών βασιλιάδων και Σατραπών, ώστε να 
αναπτύξει το εμπόριο, θέτοντας τις βάσεις μιας κοι-
νής νομισματικής πολιτικής. Το όλο εγχείρημα 
διευκολύνθηκε με την καθιέρωση της Κοινής ελ-
ληνικής γλώσσας, σε αντικατάσταση των πολλών 
ελληνικών διαλέκτων, καθώς και των ντοπιολαλιών.

Οι βασικές  αρχές, για την επίτευξη του μεγα-
λειώδους, πολιτικού έργου του, ήταν:

 η  ισότητα, η ισονομία, η δικαιοσύνη, η ε-
λευθερία, η ευγενική άμιλλα. 

Σεβόμενος τα θρησκευτικά «πιστεύω» των λαών 
που κατέκτησε, καθώς και τον πολιτιστικό, αξιακό 
τους κώδικα, καταργώντας, φυσικά, ήθη και έθιμα 
που υποβίβαζαν την ανθρώπινη υπόσταση, κα-
τέθεσε το δικό του «πιστεύω», σ’ Έναν Θεό της 
αγάπης.  Κατά τη συγγραφέα Μαριάννα Ιατροπού-
λου- Θεοχαρίδου, στο έργο της:

 «Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Περσική Επική 
ποίηση», σελ. 167-174, ο Μέγας Αλέξανδρος υ-
πήρξε Πρόδρομος του Χριστιανισμού. 
Επίσης, κατά τον συγγραφέα Χρήστο 
Ζαλοκώστα, ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρ-
ξε Πρόδρομος του Ιησού:   «Αλέξαν-
δρος , Πρόδρομος του  Ιησού», Αθήνα 
1950.

«Αρχή άνδρα δείκνυσι» λέει ένα 
αρχαίο, ελληνικό ρητό, ότι δηλαδή ο η-
γέτης αναδεικνύεται ώς άξιος ή ανάξι-
ος, από τον τρόπο διακυβέρνησής του 
και από το έργο που αφήνει πίσω του. 
Και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μακεδό-
νας, παρέμεινε και θα είναι, εσαεί, ένας 
ζωντανός μύθος, στη φαντασία των λα-
ών της Ανατολής και της Δύσης. 

Μπρος στο μεγαλειώδες έργο του 
και τα πανανθρώπινα οράματά του, ω-
χριούν όλοι, όσοι, αβασάνιστα και μεθο-
δευμένα, παραχαράσσουν την ιστορι-
κή και πολιτιστική μας κληρονομιά, 
με ανιστόρητες υπεκφυγές και κίβδη-
λα επιχειρήματα. 

Όμως, οι λαμπρές σελίδες της 
Ιστορίας κάθε λαού, γράφονται, 
μόνο, με λαμπρά ονόματα και με-
γαλοφυή, πανανθρώπινα ορά-
ματα. 

Ο όρκος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με τον διακρι-

τικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ», στις εικοσιπέντε (25) Φεβρουαρίου του 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, 
στην αίθουσα πάνω από τον ισόγειο χώρο της πιτσαρίας «Παπαγάλος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου έτους 2018 και ειδικός απολογισμός 

κρατικής επιχορήγησης.
- Απολογισμός Δράσεων 2018.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2019.
- Διάφορες Προτάσεις.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, 

η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 18:00μμ και με τα ίδια παραπάνω θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Ομάδα συνύπαρξης  
των «Παιδιών της Άνοιξης» 
με το 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων

Την Πέμπτη 21/2/2019 «Τα Παιδιά της Άνοιξης» και το 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων πραγματο-
ποίησαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά «Ομάδα συνύπαρξης» με σκοπό τη γνωριμία, την αλ-
ληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη συμπερίληψη καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση των 
μαθητών αλλά και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ.

Η συνάντηση έγινε στο 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων και διεξάχθηκαν δύο παράλληλες δράσεις. Η 
πρώτη αφορούσε την περιποίηση των ωφελούμενων από τους μαθητές και τους καθηγητές 
του τμήματος αισθητικής του ΕΠΑΛ και η δεύτερη στην κατασκευή αποκριάτικων αντικειμέ-
νων με σύνθετες τεχνικές (κολάζ) από τους μελλοντικούς βρεφονηπιοκόμους και τους καθη-
γητές τους. Οι ωφελούμενοι του κέντρου διασκέδασαν και απόλαυσαν την εμπειρία.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά το τμήμα Αισθητικής και το τμήμα Βρεφονηπιο-
κομίας που τους υποδέχτηκε και τους περιποιήθηκε καθώς και την ιδιοκτήτρια του κυλικείου 
του σχολείου για το κέρασμα σε όλους τους ωφελούμενους. Κυρίως όμως ευχαριστεί τους 
μαθητές που τους υποδέχτηκαν και τους χάρισαν τα πιο μεγάλα και φωτεινά τους χαμόγελα!!!

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην πιτσαρία 

ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της την Κυριακή 24 Φεβρου-

αρίου 2019 το μεσημέρι, θα έχει συνεστίαση, στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην 
Ελιά. Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει: ουζάκι με μεζέ, 
κρεατικό, σαλάτα.

Ώρα προσέλευσης 13.00 μ.μ., για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή πε-
ράστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοικτά καθημερινά 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ώρες 10.30 – 12.30. Τηλ.: 23310 
25654.

Το Δ.Σ.
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Φίλο ι  μου , 
καλή σας ημέ-
ρα, 

εάν επιθυμείς 
να σωθείς, μου 
έλεγε ένας ντό-
κτορας περπά-
τα.

Πίστευα και 
εγώ ότι αναφέ-
ρεται στο κορμί 

μου που θέλει λίφτινγκ, που να κατα-
λάβω ότι εννοούσε ότι ο μόνος δρόμος 
για να γίνω υπουργός, είναι το λιώσιμο 
των … τσαρουχιών.

Σε βιογραφικό της νέας υπουργού, 
που αντικατέστησε το Κατερινιώ, τονί-
ζεται:

«περπάτησε στην Πράγα, τη Γένο-
βα, και σε πολλούς άλλους κινηματι-
κούς σταθμούς ανά την υφήλιο, ενώ 
έβαλε τα δυνατά της, για να κάνει τη 
Θεσσαλονίκη να αναπνεύσει, …».

Επομένως, 
θέλεις να γίνεις υπουργός, περπάτα,
θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός, κο-

λύμπα.

Για αυτό και γω φίλοι μου, εδώ και 
αρκετές ημέρες ξεκίνησα το περπάτη-
μα. 

Στη Γένοβα βάδισε η υπουργός, στη 
Γένοβα θα πάω και εγώ, μονολόγησα, 
αλλά με τα πόδια.

Περπατάμε, δεν παίζουμε!
Ξεκίνησα, λοιπόν να πάω στον 

σταθμό της Γένοβα, ο οποίος όμως δεν 
είναι τυχαίος σταθμός.

Όπως έλεγε ο Φωτόπουλος, για το 
χωριουδάχι ότι είναι κόμβος, έτσι και 
η Γένοβα είναι κινηματικός σταθμός, 
επαναστατικός!

Ξεκίνησα λοιπόν, με ένα σακίδιο συ-
ριζαίικο στην πλάτη, γεμάτο με παπού-
τσια και κάλτσες.

Πέρασα βουνά και λαγκάδια, πε-
διάδες, είδα πολλά βόδια, μοσχάρια 
(μάλλον κάνουμε εξαγωγή!), αστραπές, 
βροντές, χαλάζι, ομπρέλα δεν είχα, αλ-
λά τηλεφώνησα στο υπουργείο αστυ-
νομίας και παρακάλεσα την κ. υπουργό 
και την  «Καραμανλική σχολή», να πα-
ραγγείλουνε ομπρέλες!

Έπρεπε όμως, και να κολυμπήσω.
Στην αρχή σκέφθηκα κάνει κρύο, 

τηλεφώνησα στον ντοτόρε, κολύμπα, 
μη μασάς μου είπε, Βελέντζας είσαι και 
έτσι βούτηξα.

Το διακύβευμα μεγάλο.
Υπήρχε πιθανότητα να γίνω πλανη-

τάρχης!

Σιγά το δύσκολο σκέφθηκα για να 
γίνεις υπουργός και βάλε.

Λίγο περπατάς, λίγο κολυμπάς, λίγο 
κοροιδεύεις, κρατάς ομπρέλα, ντύνεσαι 
μαυροφορούσα, πηγαίνεις σε χώρους 
καταστροφών, το παίζεις κλαίουσα, πε-
τάς και κανά γαλλικό καλοκαιριάτικο 
(βουλε βου κουσε αβεκ μουα σε σου-
αρ!) και μπαίνεις στο Προεδρικό το μέ-
γαρο, χωρίς τον παίδαρο!

Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή φίλοι 
μου.

Στο βάδισμα και στο κολύμπι κρύβο-

νται κίνδυνοι!
Είχα ξεχάσει να φορέσω το ολόσω-

μο μαγιό, και φόρεσα μπικίνι - τάγκα. 
Είδε το κορμί μου η φάλαινα, το λι-

μπίστηκε και όρμηξε.
Δεν τα έχασα όμως.
Ρε συνάδελφε της είπα, ρε συντρό-

φισσα, το δίδυμο αδελφάκι σου, θα 
φάς;

Σταμάτησε, με καμάρωσε, κατάλαβε 
το λάθος της η φάλαινα και ήλθε μαζί 
μου συνοδός, μέχρι να βγω στην ξηρά!

Άρχισα πάλι να βαδίζω, μπερδεύ-
τηκα, έχασα τον προσανατολισμό και 
βρέθηκα σε ένα δάσος.

Άρχισα να τραγουδώ, περπατώ - 
περπατώ εις το δάσος όταν ο λύκος 
δεν είναι εδώ και ξαφνικά να και ο λυ-
κάκος, ο οποίος με πέρασε για γουρου-
νάκι και ήθελε να με καταβροχθίσει!

Μάταια προσπάθησα να τον πείσω, 
το λύκο ότι δεν είμαι κανένα από τα 
τρία γουρουνάκια, ούτε και από τα επτά 
κατσικάκια!

Θα κάνω την τύχη μου, μαζί σου, 
είπε ο λύκος, ο οποίος όντως ήταν, 
κακός!

Θύμωσα και εγώ, τζάμπα θα πάνε 
τόσα σάμαλι σκέφθηκα, πρέπει και να 
ψηφίσω, οπότε άρχισε μία μάχη, από 
την οποία βγήκα νικητής!

Τον καθάρισα τον κακό τον λύκο.
Και εκεί που νόμιζα ότι ησύχασα, να 

και οι φίλοι των ζώων.
Σκότωσες τον λύκο, τσιρίζανε.
Τι να έκανα, ήθελε να με φάει, τους 

είπα.
Έχεις μάρτυρες για αυτά που λες, 

φωνάζανε!
Ήταν εδώ και η κοκκινοσκουφίτσα, 

είπα, αλλά πρόλαβε και την έφαγε.
Χαζογκόμενα, τι περιμένεις.
Αντί να έλθει μαζί μου, προτίμησε τη 

σπινθηροβόλα ματιά του λύκου!
Οι φιλόζωοι, με καταδικάσανε σε ι-

σόβια δίαιτα, όχι σας παρακαλώ, σας 
ικετεύω, έλεγα, και ξαφνικά μας σκέπα-
σε ένα σύννεφο και εμφανιστήκανε οι 
εξωγήινοι του διαστημικού υπουργού.

Δεν είχαν ξαναδεί, τόσο εύσωμο κύ-
ριο και προσγειωθήκανε για να με πα-
ρατηρήσουνε από κοντά.

Θελήσανε να με πάρουν μαζί τους, 
για να με επεξεργαστούν καλύτερα, 
χάρηκα, θα γλυτώσω μονολόγησα, αλ-
λά έλα που δεν χωρούσα να μπω στο 
ούφο.

Και αυτοί οι εξωγήινοι, μισή μερίδα 
είναι!

Ρουφούσα κοιλία εγώ, πιέζανε τα 
ούφο, σπρώχνανε, τελικά δεν τα κατα-
φέραμε.

Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο «αρκου-
διάρης» ο Κρητίκαρος, όλο εκνευρισμό 
για ένα δάνειο που πήρε, γιατί τα χρή-
ματα δεν φτάνουνε για τον κομμουνι-
στικό τρόπο διαβίωσης που έχει, κλω-
τσούσε ότι έβρισκε μπροστά του από 
τα νεύρα και τελικά … Αλέκση σε αγα-
πώ, με κλωτσάει με όλη τη δύναμη που 
έχει το κίνημα και … ξαφνικά βρέθηκα 
πίσω στη Βέροια, και … σας αγαπώ 
Μαρία Αλιφέρη!

Τι έχεις ψηφίσει ρε φίλε!
 
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΠΕΡΠΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση, θα γίνει στις 25-2-2019 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης τα εξής:

- Έγκριση ή μη καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ 
αριθ. 36 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Βέροιας.

- Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμ-
βάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την παροχή της 
υπηρεσίας καθαριότητας στον χώρο του «Κέντρου Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δή-
μου Βέροιας»

- Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμ-
βάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση 
ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμ-
βάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον καθαρισμό 
τσιμενταυλάκων στα διοικητικά όρια του Δήμου.

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης του Δ/
κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επω-
νυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας», για την τροποποίηση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Υπηρεσιών της.

-Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του 
άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

-Λήψη απόφασης του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 9/2019 
απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύ-
ματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός 
Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», για την ανάληψη της 
οικονομικής υπηρεσίας του Δημοτικού Ιδρύματος από τον 
Δήμο Βέροιας

-Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρημα-
τοδότηση του έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον 
Δήμο Βέροιας», στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 6533/26-
11-2018 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, 
για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων 
στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προ-
στασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων (ΤΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης και α-
νάληψης των υποχρεώσεων από τον Δ.Βέροιας, ως 
δικαιούχου της πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες 
τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας»

-Έγκριση ή μη α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας 
μεταξύ Δήμου Βέροιας και της Αστικής Μη Κερδοσκο-
πικής Εταιρίας «GIVMED» και β) εξουσιοδότησης του 
Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη 
προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρε-
σιών ανταποδοτικού χαρακτήρα

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης 
εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαι-
ρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας 
– Πολιτικής Προστασίας

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης 
εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαι-
ρων αναγκών του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών

-Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού και παραχώρησης τά-
φων διαρκούς χρήσης

-Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ 
αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης 
του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Βέροιας.

-Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεωστήτως καταβλη-
θέντος ποσού προνοιακού επιδόματος από χρηματικό 
κατάλογο του Δήμου Βέροιας

-Έγκριση ή μη α) δράσεων και β) εξειδίκευσης εγγε-

γραμμένης πίστωσης, για την τουριστική προβολή του 
Δ.Βέροιας.

-Έγκριση ή μη α) δράσης και β) εξειδίκευσης εγγε-
γραμμένης πίστωσης, για την τουριστική προβολή του 
Δ.Βέροιας 

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα 
βοσκής στο Δημοτικό Άλσος Παπάγου.

-Έγκριση ή μη προσαρμογής των οδών Ψαθά και Γεν-
ναδίου στην υφιστάμενη κατάσταση.

-Έγκριση ή μη εργασιών μικρής κλίμακας σε κοινό-
χρηστο χώρο επί της οδού Σοφού στην πόλη της Βέροιας

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου ε-
κτέλεσης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον 
Δήμο Βέροιας»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίω-
σης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»

-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνι-
κά της Δ.Ε. Μακεδονίδος»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίω-
σης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου 
εμπορικού κέντρου»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίω-
σης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενό-
τητας Βέροιας (2017)»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίω-
σης των εργασιών «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη 
διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα»

-Έγκριση ή μη παράτασης (τμηματικής και συνολικής) 
της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών «Υπηρεσία 
συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με τον Γενικό Κα-
νονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 
2016/679)»

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απρο-
βλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος 
πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή ε-
πέκτασης Μακροχωρίου)».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρε-
σίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για τον 
μήνα Δεκέμβριο του έτους 2018

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με 
το Μουσικό Οργανικό Σύνολο «Μονόγραμμα» του 2ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών και β) εξειδίκευσης εγγε-
γραμμένης πίστωσης 

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης 
«Λευκή νύχτα» του Δ.Βέροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο 
Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδή-
λωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Tango 
Emocion και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδή-
λωσης του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλά-
χων Βέροιας, β) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας 
Δημαρχείου και γ) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδή-
λωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δασκι-
ωτών Βέροιας «Το Παλιόκαστρο», β) παραχώρησης της 
χρήσης δημοτικού χώρου και γ) εξειδίκευσης εγγεγραμ-
μένης πίστωσης

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, 
για τη διοργάνωση ημερίδας για την ασφαλή πλοήγηση 
στο διαδίκτυο

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, 
για την διοργάνωση του εθίμου του «Καρνάβαλου»

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε 
οικονομικά αδύναμη δημότισσα

Αποτελέσματα του  μαθητικού διαγωνισμού
«Γίνε νονός της Αποκριάς του 2019»

-Νικητήριο  εικαστικό θέμα  το έργο του μαθητή  Γιώργου Άντου
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2019» διοργάνωσε για μία 

ακόμη χρονιά τον μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής «Γίνε νονός της Αποκριάς 2019».
Συνολικά υποβλήθηκαν 32 συνολικά συμμετοχές και έπειτα από σύσκεψη της αρμόδιας επιτροπής, ανακηρύχθηκε 

ως νικητήριο  εικαστικό θέμα  το έργο του Γιώργου Άντου, μαθητή της Ε΄ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου. 
Τιμητική διάκριση έλαβαν τα εικαστικά έργα των μαθητών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αναστασίας Βασιλείου, Ιω-

άννας Μαλούνα, καθώς επίσης και τα έργα των μαθητών της Ε΄ τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Λάζαρου Λούκα, 
Παρασκευής Σταμένου.

Η βράβευση των νικητών θα γίνει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Τσικνοπέμπτης 28 Φεβρουαρίου στην Πλατεία 
Καρατάσου και ώρα 19:00 το απόγευμα.

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και 
τους εκπαιδευτικούς για την αγαστή τους συνεργασία.
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Η «ΔΑΝΑΗ» 
το Σάββατο στο  
Δημοτικό θέατρο 
Νάουσας 

Τη σπουδαία 
προσωπικότητα 
της Δανάης Στρα-
τηγοπούλου, της 
δυναμικής γυναί-
κας που χάραξε 
την εποχή της, 
ω ς  τ ρ α γ ο υ δ ί -
στρια, μουσικός, 
σ υ γ γ ρ α φ έ α ς , 
ποιήτρια, μετα-
φράστρια, δημο-
σ ιογράφος κα ι 
αγωνίστρια για 
την ελευθερία του 
λαού μας, θα έ-
χουν την ευκαιρία 
να παρακολουθή-
σουν οι φίλοι του 
θεάτρου, σε μια παράσταση στην Νάουσα. 

 Η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 
Φεβρουαρίου, στις 8.30 μ.μ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑ-
ΤΡΟ της Νάουσας.

 Το έργο δεν αποτελεί βιογραφία αλλά προβάλει 
ξεχωριστές πτυχές από την πολυκύμαντη ζωή της 
μοναδικής και ανεπανάληπτης Δανάης.

Οι συντελεστές της παράστασης:
Συγγραφέας: Γρηγόρης Χαλιακόπουλος
Σκηνοθεσία - εικαστική επιμέλεια: Κατερίνα Βαρ-

δακαστάνη
Στο πιάνο: Νίκος Φυλακτός
Φωτισμοί: Παναγιώτης Μαζαράκης
***********
Επιμέλεια Κίνησης: Κάλλια Θεοδοσιάδη
Ήχος: Παναγιώτης Μαζαράκης
Φωτογραφία: Αιμίλιος Πέτρου
Styling: Αλέξανδρος Κουμιώτης
Αφίσα: Δήμητρα Μπουλούζου
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Γιάννα Ακριβού
Παραγωγή: ΕΚΣΤΑΝ
Ερμηνεία: Κατερίνα Βαρδακαστάνη

 Η παράσταση πραγματοποιείται με αφορμή τα 
20 χρόνια από την απονομή του παρασήμου “Orden 
– Libertador O΄ Higgins” της Δημοκρατίας της Χιλής 
στις 7 Μαΐου 1998 στην Πρεσβεία της Χιλής, για την 

μεγάλη προσφορά της στην σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Χιλής .

Το παράσημο αυτό απονέμεται σε διεθνείς προ-
σωπικότητες που έχουν διακριθεί στον πολιτικό, καλ-
λιτεχνικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Δανάη
«Αυτές οι τρεις λέξεις έπαιξαν ένα παιχνίδι κάποτε 

σε μένα. Όταν ο εκδότης μου, όρισε το μονοτονικό 
στις μεταφράσεις μου, για μένα αυτό ήταν χτύπημα. 
Κάνοντας την επανάστασή μου έβαλα περισπωμένη 
στις τρεις λέξεις: Φῶς, Νοῦς, Γῆ. Δεν άντεχα τις λέ-
ξεις αυτές απροστάτευτες».

«Οι γυναίκες φέρνουν τη ζωή, οι άντρες τη σκοτώ-
νουν. Αν κυβερνούσαν οι γυναίκες δε θα ΄χαμε πόλε-
μο. Γιατί οι γυναίκες γεννάνε τα παιδιά. Είναι δυνατόν 
οι γυναίκες να σκοτώνουν τα παιδιά που γεννήσανε; 
Είναι η φύση του πράγματος τέτοια».

«Οι δυο λαοί μοιάζουνε πολύ. Ο Νερούντα είχε 
πει. Δεν χρειάζεται να πω για την Ελλάδα. Αν πω για 
τη Χιλή το ίδιο είναι».

Δανάη Στρατηγοπούλου, Ιούνιος 1995
«Εφημερίδα Αίσθηση Λόγου και Τέχνης»
Διάρκεια: 75 λεπτά
Γενική είσοδος 10 ευρώ, φοιτητές-άνεργοι 5 ευρώ

Σήμερα Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
Η «ΔΑΝΑΗ» στο Δημοτικό 

Θέατρο Νάουσας

Διάλεξη του καθηγητή Γιάννη Μανέτα 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Το Βιβλιοπωλείο Ό-
μικρον παρουσιάζει το 
συγγραφικό έργο του ο-
μότιμου καθηγητή του τμή-
ματος Βιολογίας Πανεπι-
στημίου Πατρών κ. Γιάννη 
Μανέτα με τίτλο «Εκεί που 
η Βιολογία συναντά την Ι-
στορία: μικρά αφηγήματα 
για φυτά που άλλαξαν τον 
κόσμο μας» 

Η εκδήλωση θα γίνει τη 
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, 
στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης (Έλλης 
8)

Μεγάλη προσέλευση του κόσμου 
στην εκδήλωση του Ομίλου 

Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Τη θερμότερη 

ανταπόκριση των 
τελευταίων ετών 
είχε το κάλεσμα 
του Ομίλου Προ-
στασίας Παιδιού 
Βέροιας. Η προ-
σέλευση του κό-
σμου το βράδυ 
της Τετάρτης στο 
κέντρο «Εληά» 
ήταν ανέλπιστα 
μεγάλη για τους 
χαλεπούς καιρούς 
που διανύουμε. 
Με την παρουσία 
του το κοινό , πρόσφερε τη χαρά και το χαμόγελο στα παιδιά και τις προστατευ-
όμενες οικογένειες τους καθώς τα χρήματα  που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν 
για τα δέματα και τα δώρα του Πάσχα όπως ανέφερε και η Πρόεδρος του Ομίλου 
κα. Ευαγγελία Γουτσίκα στο σύντομο χαιρετισμό της. Να είμαστε καλά, πάντα ν’α-
νταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. 

Ραντεβού του χρόνου, με το ίδιο κέφι , με χαμόγελα και αισιοδοξία.. Σας ευ-
χαριστούμε όλους πολύ που ενισχύσατε και διευκολύνατε το δύσκολο έργο μας. 
Ακολουθεί  η λίστα με τους  τυχερούς λαχνούς  της εκδήλωσης:

414, 138, 24 , 427, 327, 373, 575, 38 , 245, 861, 241, 728,  373.
Το Δ.Σ. 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2019 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-

τά το διά στη μα α πό 25-2-2019 μέχρι 3-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

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, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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, Διόδια Μαλγάρων

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 23-2-2019
08:00-14:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
08:00-14:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-
73324

08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 
23310-62163

14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-
29101

19:00-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑ-
ΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑ-
ΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

Κυριακή 24-2-2019
08:00-14:30 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279
14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
19:00-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑ-

ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-
66755

21:00-08:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-
66755

Δευτέρα 25-2-2019
08:00-14:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 18 23310-24123
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534
19:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601
21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

Φαρμακεία

Από την ΚΕΔ της ΟΧΕ ανα-
κοινώθηκαν οι διαιτητές 
που θα διευθύνουν τα 

παιχνίδια χαντ μπολ. Για την Α1 
ανδρών ο Φίλιππος θα υποδεχθεί 
στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τον ισχυρό Αερω-
πό στις 6 μ.μ., ενώ στις 4 μ.μ στο 
ίδιο γήπεδο θα γίνει η συνάντηση 
για την Α1 γυναικών μεταξύ της 
Βέροιας 2017 και της Αναγέννη-
σης Άρτας, ενώ η γυναικεία ομάδα 
του Φιλίππου θα αγωνιστεί στα 
Γιαννιτσά ξμε την τοπική Αναγέν-
νηση. αναλυτικά το προγραμμα.

Σάββατο23Φεβρουαρίου2019
Handball Premier (18η αγωνιστική)
Νεάπολης 17:00, ΠΑΟΚ Βεργίνα TV- Φοίβος 

Συκεών
(Νάσκος- Χαρίτσος, Θεοδοσάκης)

ΔΓ Νίκαιας 18:00, Άρης Νίκαι-
ας- ΑΣΕ Δούκα

(Συρεπίσιος- Κουτσός, Κορ-
ρές)

Νέα Κίος 18:00, Διομήδης Άρ-
γους- ΑΕΣΧ Πυλαίας

(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Νικολί-
τσας)

Φιλίππειο 18:00, Φίλιππος Βέ-
ροιας- Αερωπός Έδεσσας

(Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Αγγε-
λίδης)

ΧΑΝΘ 18:00, ΧΑΝΘ- Bianco 
Monte Δράμα 1986

(Τσάκωνας- Φωκίτης, Παρτεμιάν)
 
Α1 Γυναικών (11η αγωνιστική)
Καματερού 16:00, ΓΑΣ Καματερού- ΠΑΟΚ 

Mateco
(Παπαματθαίου- Ψύλλος, Κυριακούλιας)

Φιλίππειο 16:00, Βέροια 2017-  Αναγέννηση 
Άρτας

(Γρηγοριάδης- Τομίδης, Σίσκου)

Γιαννιτσών 18:00, Μέγας Αλέξανδρος- Φί-
λιππος Βέροιας

(Γράψας- Κυριακού, Δημόλας)

Κυριακή24Φεβρουαρίου2019
Handball Premier (18η αγωνιστική)
ΟΑΚΑ 17:00, ΑΕΚ- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμι-

λος Ξυνή (ΕΡΤ3)
(Πατιός- Τσιάνας, Μίγκας- Κυριακούλιας)
 
Α1 Γυναικών (11η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- 

ΟΦΝ Ιωνίας
(Σαπανίδης- Ηλιάδης, Σαμαράς)

Χάντμπολ
Πατιός - Τσιάνας στο ντέρμπι

της αγωνιστικής ΑΕΚ - Ολυμπιακός

ΕΚΑΣΚΕΜ Α΄
ΕντόςοιΑετοίΒ.
εκτόςΑλεξάνδρεια
καιΖαφειράκηςΝ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:
ΑΟΚ Αιγινιακός – Ζαφειράκης Νάουσας
ΓΑΣΠ Πάνθηρες – Αετός Κιλκίς
Αετοί Βέροιας – Εδεσσαϊκός
Βατανιακός/Σάρισα – Ίκαροι Γιαννιτσών (20.00)
Πιερικός Αρχέλαος – ΓΑΣ Αλεξάνδρειας (20.00)
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών – ΑΓΕ Πιερίας 

(20.30)
Ρεπό : ΦΟ Αριδαίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -

κατοικία 72 τ, .μ. σε 

οικόπεδο 800 τ.μ. στο 

Γιανναχώρι Νάουσας, 

με κεραμοσκεπή, κου-

φώματα αλουμιν ίου, 

με καλοριφέρ. Τιμή συ-

ζητήσιμη. Τηλ.: 6971 

539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-

ταστήματα από 24 τ.μ. 

το καθένα, με W.C., 

συνεχόμενα, ανακαι-

νισμένα, επί της οδού 

Πίνδου.  Τηλ. :  6948 

386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο. 

Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

310 τ.μ., εντός σχεδίου, 

με συντελεστή δόμη-

σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ., 

γωνιακό κοντά στα Πο-

λυκλαδικά, σε οικοδομ-

μένο σημείο. Τηλ.: 6948 

386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 

επί της περιφερειακής 

οδού σε εξαιρετιή τιμή. 

Μόνο σοβαρές προτά-

σεις. Ώρες επικοινωνίας: 

09.00-14.00. Τηλ.: 6945 

122583. Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  πιτσα -

ρία στο κέντρο της Βέ-

ροιας με σταθερή πε-

λατεία. Μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Τηλ.: 6932 

740996.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Περ ί -

πτερο-Παντοπωλε ίο 

σε κομβικό σημείο λό-

γω συνταξιοδότησης. 

Ευκαιρία. Τηλ.:  6942 

855780.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση 

κερδοφόρα λόγω σύντα-

ξης σε καλή τμή. Κάθε 

έλεγχος δεκτός. Μεσι-

τικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 

23310 68080 & 6973 

735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα 43 τ.μ. 

σαλόνι-κουζίνα, κρε-

βατοκάμαρα και W.C., 

Α θ α ν α σ ί ο υ  Δ ι ά κο υ 

53 Βέροια. Τηλ.: 6978 

657013.

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α 
Ρ ω σ σ ο π ρ ο σ φ ύ γ ω ν 

38, ενοικιάζεται μεζο-

νέτα 130τ.μ. ,  ατομι -

κή θέρμανση,  τζάκ ι , 

α π ο θ ή κ η ,  γ κ α ρ ά ζ , 

ψησταρ ιά  στην  αυ -

λ ή ,  μ ε  θ έ α ,  χω ρ ί ς 

κ ο ι ν όχ ρ η σ τ α .  Τη λ : 

6977094350

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-

ντρο της Βέροιας (δω-

μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 

W.C.), πλήρως ανακαι-

νισμένο, 4ος όροφος 

ρετιρέ, κεντρική θέρ-

μανση. Πληρ. τηλ.: 6945 

495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-

ροι, γραφεία, με ατομική 

θέρμανση. Πληροφορίες 

στο τηλ.: 23320 24784 & 

6971 779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-

ται κατάστημα 100 τ.μ., 

με μπαλκόνι 180 τ.μ. 

και 1ος όροφος διαμέ-

ρισμα 90 τ.μ. σε χωρα-

φοοικόπεδο 2.315 τ.μ., 

κεντρική θέρμανση, η-

λιόθερμο. Τιμή λογική. 

Τηλ.: 6971 706894.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α . 
Πωλε ί τα ι  γκαρ -
σονιέρα στην οδό 
Πολυζωΐδη,  κο -
ντά στην Πλατεία 
Ωρολογίου. Τιμή 
ευκαιρίας.  Τηλ.: 
6949 981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο 
20 τ.μ. (κατάλληλο 
και για επέπνδυση 
απόδοσης 12% 
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο. Τηλ. 
6977 628426.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

Ηλεκτρολόγο
Απαραίτητα προσόντα:
-Τριτοβάθμα εκπαίδευση
-Γνώση Αγγλικής γλώσσας
-Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
-Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού 
45 τ.μ., αποτελούμενη α-
πό 2 χώρους, πλήρως α-

νακα ιν ισμένους  (δ ίπλα 
στα Αστικά), 1ος όροφος. 
Τηλ.: 23310 60632 & 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 

τ.μ. (ημιόροφος) κατάλ-
ληλα διαμορφωμένος, 
γωνία, φωτεινός, με 
θέα το πάρκο, πλήρως 
ανακαινισμένος, αυτό-
νομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος 
πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα 
εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα) .  Τηλ. : 
6948 744632, 6976 
769046  (απόγευμα 
18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιού-
χος φαρμακοποιός για 
να εργασθεί σε φαρμα-
κείο της Βέροιας. Τηλ.: 
6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  ά το μο 
με γνώσεις Λογιστικής 
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας 
Αγγλικών για γραφείο 
Συν/σμού στην περιο-
χή του Διαβατού. Τηλ.: 
23310 44445 & απο-
στολή βιογραφικών στο: 
asifaist@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτω-
σιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατά-
σταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με 
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ. 14175 ΡΟΔΩΝ, Διαμέρισμα 67 τ.μ., 
κατασκευή 1980, ανακαινισμένο κομπλέ, α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο 
στον 1ο όροφο, γωνιακό, έχει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
με θωρακισμένη πόρτα εισόδου,  σε πολύ 
καλή τιμή μόνο 240€, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

κωδ. 23693 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Επιπλω-
μένο διαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2001, 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, νεόδμητο και με εξωτερικά 
κουφώματα καινούργια, με καινούριο κλιματι-
στικό inverter, διαθέτει και όλες τις ηλεκτρικές 
συσκευές καθώς και μία ντουλάπα, σε πο-
λύ καλή γειτονιά και με πολύ λίγα κοινόχρη-
στα, μίσθωμα 240€. Θα είναι ελεύθερο από 
1/03/2019. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 
Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε κα-
λή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με 
καινούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κομπλέ 
ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 2 υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, καλο-
διατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου κου-
φώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, ατομική 
θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές 
συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 250€.Θα είναι 
ελεύθερο από 1/03/2019. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24394 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. 
Ημιώροφος. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι κουζίνα ξεχωριστή και  μπάνιο . Κα-
τασκευή του 1978 διαθέτει δε θέρμανση με 
ξυλόσομπα . Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτό 

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

ζεται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκα-
τοικία  με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει 
3 υ/δ,  πολυτελούς κατασκευής , ατομική 
θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,  ηλιακό 
, BBQ δορυφορική κεραία και αποθήκη , έχει 
μεγάλο κήπο με δένδρα , περιφραγμένο , σε 
οικόπεδο 800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια 
μόνο στην αυλή  , τιμή 350€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθή-
κη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , 
τιμή πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κοντά στα ΚΤΕΛ  Ισόγειο κατάστημα κομπλέ 
ανακαινισμένο συνολικής επιφάνειας 31 τ.μ. 
και πατάρι 20 τ.μ. με μίσθωμα πολύ λογικό 
στα 250 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, 
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με 
μίσθωμα τα 200€.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει 

κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  δι-
πλά τζάμια - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινί-
ου. Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24142 - Αγγελοχώρι στο κέντρο του 
χωριού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 48 τ.μ. 
ισόγειο. , με ενοίκιο πολύ φθηνό μόνο  100€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24192- ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ ωραίο Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 83 τ.μ. Ισόγειο, 
μαζί με πατάρι επιπλέον 65τ.μ. αξιοποιήσιμο 
και ένα WC στο ισόγειο. Διαθέτει πολύ μεγά-
λη βιτρίνα και ηλιόλουστους χώρους. Είναι 
κατασκευασμένο το 1980, σε μεγάλο εμπορι-
κό δρόμο και σε σημείο μεγάλης προβολής, 
ζητούμενο τίμημα μόνο 480 €. Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συ-
νολικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα 
επί του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μί-
σθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος 
συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1997 , διαθέτει  και αποθήκη 
- Ενοίκιο 400 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

θέσεις σε ισόγειο  στεγασμένο  πάρκινγκ αυ-
τοκινήτων σε τιμή  εξαιρετικά χαμηλή μόνο 
40 € το μήνα. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

μέρισμα 88 τ.μ., μικτά και 75 τ.μ. καθ.  κατα-
σκευή 1980, 2 υ/δ, 2ος όροφος. Ουσιαστικά 
πρόκειται για διπλοκατοικία γωνιακή με  α-
νοιχτωσιά. Είναι ένα διαμέρισμα αξιώσεων, 
χρήζει όμως ανακαίνισης, έχει συνθετικά κου-
φώματα με διπλά τζάμια, υψηλών ποιοτικά 
προδιαγραφών, οι χώροι του λειτουργικοί, με 
κεντρική θέρμανση, με κλιματιστικά, με ντου-
λάπες, τιμή μόνο: 45.000€.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
96.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ. 22943 Σπάνια ευκαιρία , ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμ/μα κοντά στην Πλ. Ωρολογίου στον 1ο 
ορ. πολύ αξιόλογο και άνετο με μεγάλα δωμά-
τια , βλέπει μπροστά σε δρόμο , διαθέτει  2υ/δ 
σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο . Συνο-
λικά 100 τ.μ. με  κουφώματα ξύλινα και μονά 
τζάμια , χρήζει σίγουρα κάποιας ανακαίνισης  
τιμή μόνο 25.000€. Διαθέτουμε  την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 50.000€.Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά , 
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C, 
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκό-
νια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυ-
ψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνεις 
1.270τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρο-
νης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδια-
γραφών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λει-
τουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ 
ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

κοντά στο Φιλίππειο 80 τ.μ., κατεβαίνεις 5 
σκαλοπάτια κατασκευή 1977, σε πολύ χαμηλή 
τιμή μόνο 12.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 
τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-
το Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  
και αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2005 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιμα-
τιστικό. Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα 
, τιμή 55.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα ισό-
γειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής προβο-
λής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με καινούρ-
για αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, 
σε θέση περιοπής , σε προνομιακή τοποθεσία 
, με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , εξαιρετικής 
προβολής ακίνητο , κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις και σε κτήριο μοναδικής προβολής , 
σε εμπορικό δρόμο , μέσα σε προνομιούχο 
οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη χωρίς αμφιβολία. 

Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 
13.600τ.μ. με 900 δέντρα ροδάκινα 6 ετών σε 
παλμέτα, με νερό, σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 28.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 33.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

δο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€. 

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρι-
κό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , 
προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρου-
σα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πο-
λύ καλό σημείο , είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με 
νερό και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις, σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει 2 άνδρες 
από 25 έως 45 ετών με τα κάτωθι προσόντα:

1. Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή κλαρκ

Τηλ.: 6947 021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με 
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικο-
δομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κά-
τοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις 
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, 
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήμα-
τος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση 
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδά-
σκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου 
ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, 

μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και 
κιθάρα για τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισα-
γωγή σε μουσικές σχολές. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου 
εργασίας και παρακολούθησης που χρειάζεται καθημερινά. 
Υπάρχει σταθερό πελατολόγιο με σταθερά ανοδική πορεία & 
ενδείκνυται για μία οικογενειακή επιχείρηση με αρκετά καλές 
μηνιαίες απολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565



ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
της για τον φούρνο «ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ» στη Βέροια. 
Τηλ.: 6976 310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητής από την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης» 
στην Πατρίδα. Τηλ.: 6976 
791774 & 23310 72872.

ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDIS
SECURITY ζητάει πιστο-
ποιημένο και αδειοδοτη-
μένο προσωπικός ασφα-
λείας για μόνιμη εργασία 
όπως επίσης και μία κο-
πέλα για ημιαπασχόληση. 
Πληροφορίες στα γραφεια 
της εταιρίας μας Θεσσα-
λονίκης 45 και αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: 
sales@securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 
Delivery και κοπέλα για 
τύλιγμα στο ψητοπωλείο 
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες κ. 
Γιώργος - 6984 472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 43 τ.μ. καλό 23.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 42.000 €
ΡΟΛΟΪ 78 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 25 ετών πολύ καλό 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ.  καλό 24.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 14ετίας καλό 67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο πολύ καλό 40.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ 
108.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα 
62.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΔΕΗ 120 τ.μ. καλό 300 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό 
11.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο 
18.000 €
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.500 μέτρα ευκαιρία 16.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 40.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 30.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 160 μέτρα ευκαιρία 14.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα με άδεια για 2 μεζονέτες 75.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα 25.000 €
ΠΑΤΡΙΔΑ 500 μέτρα 12.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της Κλα-
σικής Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευ-
ση στην Ειδική Αγωγή, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου και Λυ-
κείοιυ σε Αρχαία Ελληνικά, 
Έκθεση, Λατινικά και Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία. Πολύ 
προσιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 430782.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο με 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 
85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ με 3ΔΣΚ του 75΄με ασαν. 45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,85 τ.μ χωρις ας.με Α.Θ 35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΙΕΡΙΩΝ ΛΟΥΞ προσοψης 1ΔΣΚWC,ΑΘ και Αιρ κοντ. 
200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά 
χαμηλές τιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ 7800τ.μ σε  καλη θεση ΕΥΚΑΙΡΙΑ  49.000€ 
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.
μενερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο  1ος με ασανσερ 2
2000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από 25ως1500 
τ.μ  από 50 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρία VOULISCHEMICALS ζητείται 
νεαρός άντρας για εργασία που να γνωρίζει άπταιστα 
μια ξένη γλώσσα (εκτός Αγγλικών).

 Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο info@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο 
κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως 

εσωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. 
Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχάριους και 
προχωρημένους. Τηλ.: 6946 364695 & 
23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ προ-
σιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχι-
ούχο Μαθηματικού ΑΠΘ σε φιλικές τιμές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6906 471253.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευ-

κατάστατος, ζητά γνωριμία με κυρία ηλι-
κίας 55-70 ετών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ 

χρώμασε καλή κατάσταση και πολύ καλή 
τιμή. Τηλ: 6974544844 και 23310-25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTA YARIS 1.300 κ.ε., 
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες, 
30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση, 
μαύρο. Τηλ.: 2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας Solid 

Max τριετίας σε καλή κατάσταση 
300 ευρώ. Θερμαίνει επιφάνεια 200 
τ.μ. Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες 
φοιτητικό δωμάτιο λευ-
κό με στρώμα, πλυντή-
ριο ρούχων 45άρι, διπλή 
ντουλάπα, καναπές που 
γίνεται διπλό κρεβάτι, γρα-
φείο με λευκό τζάμι αμμο-
βολή και συρταριέρα γρα-
φείου. Τηλ.: 6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Πληρ. 
τηλ.: 6973 777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO 
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι 
πτυσσόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά 
(κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978 
004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .Μαγαζί πολύ ιδιαίτερο, γωνιακό ,48τμ ισό-
γειο και 1ος όροφος με εσωτερική σκάλα, στο κέντρο της α-
γοράς στον πεζόδρομο. Μόνο σοβαρές  προτάσεις ( κωδ 423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο στο κέντρο, 1ου ορ. στον πεζόδρομο, 
ανακαινισμένο πλήρως, λουξ,2 χώροι  wc.Τιμη 250€.(κωδ 127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο ανακαινισμένο λουξ, τρείς υπέροχοι 
χώροι,κουζίνα 2 μπάνια βεράντα. Κατάλληλο για ιατρείο ,δι-
κηγορικό ,λογιστικό η οποιοδήποτε άλλο γραφείο.Τιμή 450€ 
(κωδ ΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
 Λεωφόρος Ανοίξεως. Πωλείται, δύο δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο (μπορεί να γίνει και 3ο δωμάτιο) 4ου ορόφου 
διαμπερές. με μόνωση και αντλία θερμότητας, ανακαινισμένο 
πλήρως με θέα. Τιμή 125000€ (κωδ Π2Δ8)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Περιοχή Τσερμένι. .Οροφοδιαμέρισμα 130τ.μ, διαμπερές, 
1ος όροφος, 2ΔΣΚΜπάνιο, WC. Ωρομέτρηση .Πολύ άνετοι χώ-
ροι (δυνατότητα 3ου δωματίου) Τιμή 75000€(κωδ ΠΔ35)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 

μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι. 
Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα 2ου ορ. χωρίς ασανσέρ με 2 δωμάτια σαλοκουζί-
να μπάνιο ατομική θέρμανση πετρελαίου .Τιμή 220€. (κωδ 2Δ14)
Περιοχή γιοντζαλίκια. Ενοικιάζεται για μεγάλη οικογένεια. Τρια 
δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο  1ου ορόφου διαμπερές. Τιμή 
260€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντα  στην περιφερει-
ακή , δύο δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα μπάνιο ατομική 
θέρμανση πετρελαίου ,χωρίς ασανσέρ, ελάχιστα κοινόχρη-
στα .Τιμή  190€!!! (Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1)
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο , περιοχή Λευκόπετρα, 2,5 στρεμματα, 
εντός σχεδίου, με μήλα στάρκιν .Άρτιο και οικοδομήσιμο με 
θέα Τιμή 16000ευρώ(κωδ ΧΠ5)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου», Βενιζέλου 28, Βέροια, προσφέρει εργα-
σία σε κοπέλα στο τμήμα καλλυντικών με προϋ-
πηρεσία στο χώρο. Αποστολή βιογραφικών στην 
ηλεκτρονική δ/νση: zoi_mouratidou@yahoo.gr

Από την κατασκευαστική εταιρία ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ, με γνώσεις Η/Υ, 
autocad και Αγγλικά. Τηλ.: 6936805052 & 23310 93440 κ. 
Ραφαηλίδου. Αποστολή βιογραφικών στο:info@matsalas.gr.



Πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο 
των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων, για 
τις πάσης φύσεως πληρωμές τους μέσω χρεωστι-
κών ή πιστωτικών καρτών, καθώς επίσης και για τις 
συναλλαγές τους, αποκτούν από τις 4 Μαρτίου οι 

φορολογικές αρχές και γενικότερα όλες οι υπηρεσίες 
δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Ταυτόχρονα, οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν πρό-
σβαση στα δάνεια (λήψη και αποπληρωμή) που 
έχουν λάβει οι ελεγχόμενοι.

Με απόφαση της υφυπουρ-
γού Οικονομικών Αικατερίνης Πα-
πανάτσιου το Σύστημα Μητρώου 
Τραπεζικών Λογαριασμών και 
Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ 
και ΛΠ) θα μπορεί πλέον να δια-
βιβάζει ηλεκτρονικά στις εφορίες, 
τα ελεγκτικά κέντρα, το ΣΔΟΕ, την 
Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή 
για την Αντιμετώπιση της Νομι-
μοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Δραστηριότητες, τους Οι-
κονομικούς Εισαγγελείς και τους 
Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφο-
ρίες όχι μόνο για την κίνηση των 
τραπεζικών λογαριασμών των 
ελεγχόμενων φορολογουμένων 
αλλά και για:

• Τα κινητά περιουσιακά στοι-
χεία και τα ρευστά διαθέσιμα που 
βρίσκονται στις θυρίδες των τρα-
πεζών.

• Τις πάσης φύσεως συναλλαγές τους μέσω 
«πλαστικού χρήματος».

• Τις λήψεις και αποπληρωμές πάσης φύσεως 
δανείων (καταναλωτικών, προσωπικών, στεγαστι-
κών και επιχειρηματικών).

Επί της ουσίας, όταν υποβάλλεται αίτημα για 
την παροχή στοιχείων φορολογουμένων που σχετί-
ζονται με τραπεζικά προϊόντα (μέσω του Μητρώου 
Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών), οι τράπεζες θα 
πρέπει να δίνουν στοιχεία τα οποία αφορούν κατα-
θετικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς προθεσμίας, 
χορηγητικούς, επενδυτικούς, τραπεζικές θυρίδες και 
λογαριασμούς πληρωμών. Οπως αναφέρουν στε-
λέχη της φορολογικής διοίκησης με τον τρόπο αυτό 
θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πλήρες τραπεζικό 
προφίλ των φορολογουμένων, οι οποίοι είτε ελέγχο-
νται είτε βρίσκονται στο στόχαστρο του εισπρακτικού 
μηχανισμού για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ουσιαστικά το 2019, και ενόψει της σύστασης 
των δύο κέντρων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφει-
λών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη μείωση των 
οφειλών προς το Δημόσιο που σήμερα ξεπερνούν τα 
104 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2018 η φορολο-
γική διοίκηση εισέπραξε περί τα 5,5 δισ. ευρώ από 
τους οφειλέτες, ποσό το οποίο αποτελεί ρεκόρ στην 
ιστορία του υπουργείου Οικονομικών.

Με την επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης 
και στις τραπεζικές θυρίδες, τις ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές και τα δάνεια των φορολογουμένων, οι Αρχές 
εκτός από υποθέσεις φοροδιαφυγής θα μπορούν 
να ελέγχουν περιπτώσεις ξεπλύματος «μαύρου» 
χρήματος, παράνομο πλουτισμό, ενώ η πρόσβαση 
στις θυρίδες θα τους βοηθήσει παράλληλα στον 
εντοπισμό χρηματικών ποσών ή διάφορων άλλων 
περιουσιακών στοιχείων με στόχο να μπορούν να 
«δέσουν» υποθέσεις που σήμερα λόγω έλλειψης 
στοιχείων καταπίπτουν στα δικαστήρια.

Η απόφαση αυτή μαζί με την πρόσφατη τροπο-
ποίηση της νομοθεσίας που δίνει το δικαίωμα στον ε-
λεγκτικό μηχανισμό να ζητάει τις τραπεζικές κινήσεις 
των φορολογουμένων την περίοδο 2015-2018 από 
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, δημιουργεί 
ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των Αρχών για τον περι-
ορισμό της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, με μαζικά 
αιτήματα προς τις τράπεζες η εφορία θα ζητάει την 
άμεση αποστολή των λογαριασμών που κατέχουν 
οι φορολογούμενοι (ή είναι συνδικαιούχοι) είτε υ-
πάρχουν για αυτούς εισαγγελικές παραγγελίες, είτε 
περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των ελεγκτικών 
μονάδων.

Πηγή: Καθημερινή

Μια ζεστή και φιλική μάζωξη δικηγόρων έγινε χθες Παρασκευή μεσημέρι στις «Φλαμουριές» μετά από πρόσκληση του βουλευτή της Ν.Δ. Απόστολου Βεσυρόπουλου. Όπως είπε και στο σύντομο καλωσόρι-
σμα που τους απηύθυνε οι λόγοι της συνάθροισης ήταν τρεις. Να ευχαριστήσει για την στήριξη που του έχουν παράσχει όλα αυτά τα χρόνια, κάποιους να τους γνωρίσει καλύτερα και τέλος να ακούσει τους προ-
βληματισμούς και τις σκέψεις τους. Αναφέρθηκε στην φορολογική λαίλαπα που έφερε η παρούσα κυβέρνηση και έπληξε σοβαρά και τους δικηγόρους, ενώ τόνισε ότι υπάρχει έτοιμο  νομοσχέδιο που η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη θα καταθέσει τις πρώτες 100 ημέρες με άμεσες φοροελαφρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα στα θέματα των δικηγόρων και θα είναι αρωγός στις προσπάθειές 
τους.  Τον λόγο ζήτησε ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας Φώτης Καραβασίλης, ο οποίος ευχαρίστησε τον βουλευτή για την πρόσκληση αν και  ανήκει όπως ανέφερε σε άλλο πολιτικό χώρο. Τόνισε 
ότι εκτιμά το ήθος και τον αγώνα που δίνει τόσα χρόνια ο Απ. Βεσυρόπουλος, ενώ υπογράμμισε την βοήθεια που μπορεί να παράσχει ο βουλευτής στον δικηγορικό κλάδο στο θέμα της υπερφορολόγισης, λόγω 
κυρίως της γνώσης  που έχει πάνω στο θέμα. Το παρών εκτός από δεκάδες παλαιούς και νεότερους δικηγόρους έδωσε ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Στέφανος 
Κυριαζόπουλος,  ο επίσης πρώην πρόεδρος του Δ.Σ.Β. Δημήτρης Ζυγουλιάνος και η πρόεδρος του ΛΕΑΔΙΒ Σοφία Ζειμπέκη. 
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Θυρίδες, τραπεζικοί λογαριασμοί, κάρτες και 
συναλλαγές στο στόχαστρο της Εφορίας

Με δικηγόρους της Ημαθίας χθες το μεσημέρι ο Απ. Βεσυρόπουλος
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