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π. Διονύσιος Συρόπουλος: 
Από τα ελικόπτερα 

της Αεροπορίας Στρατού, 
στο ράσο!

Συνέντευξη στον ΑΚΟΥ 99.6 με αφορμή 
την έλευση των λειψάνων των Αγ. Ραφαήλ 

Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Φίλιππος -ΑΕΚ 25-24 στο F8 Εφήβων
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Σήμα συνδυασμού 
και υποψήφιους 

παρουσιάζει 
την ερχόμενη

 Τετάρτη 
ο Απ. Τζιτζικώστας

Σελ. 2

Ο Άγγελος 
Τόλκας θα 

εκπροσωπήσει 
την κυβέρνηση 
στην παρέλαση 

της Βέροιας

SPORT SPORT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Σας προσκαλώ στην ανοιχτή εκδήλωση του συνδυα-
σμού «Δράση με Γνώση» που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 7:00μμ στο Ξενοδοχείο 
«Αιγες», όπου θα πραγματοποιηθεί απολογισμός της 
περιόδου 2014-2018 και παρουσίαση υποψηφίων συμ-
βούλων για τις επικείμενες Δημοτικές εκλογές.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
και  Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

Κωνσταντίνος Χαρ. Βοργιαζίδης

Σελ. 11



Ζήλος, αγάπη
και όχι αγγαρεία 

Με αφορμή την συνέντευξη με τον εφημέριο της 
Πατρίδας π. Διονύσιο Συρόπουλο(σελ. 3), αναδείχθηκε 
το πόσο σημαντικό είναι να υπηρετεί κάποιος σε μια 
θέση όχι από υποχρέωση, ούτε από απλή ανάγκη οι-
κονομικής αποκατάστασης, αλλά από ζήλο για δουλειά 
και προσφορά στον συνάνθρωπο. Δεν έχει σημασία αν 
αυτή η υπηρεσία είναι ιερέα, στρατιωτικού, διοικητικού 
υπαλλήλου, ο παρανομαστής παραμένει ο ίδιος. Δυ-
στυχώς εδώ και πολλά χρόνια, με μικρότερη συχνότητα 
βρίσκουμε ανθρώπους να είναι σε θέση που αγαπούν 
και είναι κατάλληλοι να την υπηρετήσουν. Σπούδασαν 
λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος  σε σχολή που 
έτυχε να περάσουν και δεν ήταν άμεση επιλογή, έπια-
σαν δουλειά όπου βρήκαν ασχέτως των προσόντων 
τους και αυτές οι συνθήκες συνθέτουν μια κοινωνία 
που σίγουρα τα μέλη της δεν είναι ευτυχισμένα και 
δεν αποδίδουν όσο θα μπορούσαν. Η επιθυμία ενός 
απόστρατου αξιωματικού της αεροπορίας στρατού να 
φορέσει το ράσο, όχι για να βιοποριστεί, αλλά από 
πραγματική ψυχική ανάγκη να προσφέρει στον συνάν-
θρωπο, δείχνει τον δρόμο πως θα πρέπει να αναθε-
ωρήσουν αυτοί που έχουν τις τύχες της κοινωνίας τις 
δομές της, ώστε κάποια στιγμή πραγματικά ο καθένας 
να κάνει αυτό που μπορεί και είναι ευτυχισμένος για το 
ατομικό και κοινωνικό καλό. 
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Νίκωνος και των συν αυτώ 199 μαρτύρων

του Σαββατοκύριακου

Γιορτινή μέρα προχθές στην Αγορά με τη 
«Λευκή Νύχτα» να ξεσηκώνει καταναλωτές 
και κόσμο που βγήκε να χαρεί το κέντρο της 
πόλης, το οποίο γέμισε μουσικές από έξι 
γκρουπάκια και σχήματα και έξι Dj σε κάθε 
γωνιά και σταυροδρόμι.

Νωρίτερα στην Πλατεία «Πεταλούδας» 
οι ΖαχαροπλάστεςτηςΒέροιαςπουσυμ-
μετείχανφέτοςστηγιορτή, έστησαν δύο 

σταντ και κερνούσαν τον κόσμο γλυκά που 
ετοίμασαν τα ζαχαροπλαστεία σε μεγάλες 
ποσότητες. Μοιράστηκαν 2.500 γλυκά, 90 
κιλά σιροπιαστά και 100 κιλά παγωτό, ενώ 

ικανοποιητική ήταν η αγοραστική κίνηση, α-
φού τα καταστήματα έκαναν χθες καλύτερες 
τιμές και προσφορές.

Η «Λευκή Νύχτα» διοργανώνεται για 4η 

συνεχή χρονιά από τον Εμπορικό Σύλλογο, 
τον Δήμο και το Επιμελητήριο και έγινε πλέ-
ον θεσμός για την πόλη.

Και του χρόνου, με υγεία!

Σήμα και υποψήφιους παρουσιάζει ο Τζιτζικώστας
την Τετάρτη

Ημέρα παρουσιάσεων συνδυασμών η ερχόμενη Τετάρτη και εκτός από την παρουσίαση Βοργιαζίδη και Μαρκούλη 
στη Βέροια, θα γίνει η παρουσίαση του σήματος και των υποψηφίων της παράταξης «Αλληλεγγύη», για τις περιφερειακές 
εκλογές του Μαΐου 2019, από τον  Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και επικεφαλής του συνδυασμού, Απόστολο 
Τζιτζικώστα. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στις 12.00’ το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο 
Porto Palace (παλαιά δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης).

Προβλήματα και προβληματισμοί
από τους έφηβους δημοτικούς συμβούλους

Θέματα και προβλήματα 
της καθημερινότητας (λακ-
κούβες, χώροι στάθμευσης, 
ανεκμετάλλευτοι δημοτικοί 
χώροι, προβλήματα αθλητι-
κών εγκαταστάσεων, πρά-
σινο, δημιουργία ποδηλατό-
δρομου, αδέσποτα, καμένες 
λάμπες, γεμάτοι κάδοι α-
πορριμμάτων κ.ά.) της πό-
λης και των σχολείων, θέμα-
τα  πολιτισμού, αθλητισμού, 
εκπαίδευσης και κοινωνικά, 
έθεσαν στη διοίκηση του 
δήμου Βέροιας, χθες το πρωί, μαθητές,  μέλη του δημοτικού συμβουλίου εφήβων. Απαντήσεις σε όλα έδωσε ο δή-
μαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, θίγοντας και το πρόβλημα έλλειψης πόρων και αναζήτησης χρημάτων από ευρωπαϊκά 
προγράμματα… Και στο φετινό συμβούλιο τα παιδιά μίλησαν ανοιχτά και αντιμετώπισαν με σοβαρότητα τον Θεσμό!

ΟΆγγελοςΤόλκαςθαεκπροσωπήσειτηνΚυβέρνηση
στιςεπετειακέςεκδηλώσειςτης25ηςΜαρτίου

στηΒέροια

Την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 τιμάει η Ημαθία με εκδηλώσεις σε όλο το Νομό.
Στη Βέροια θα τελεστεί επίσημη Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό ναό των Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 

από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της Πλατείας Ωρολογίου και η 
παρέλαση μαθητών και στρατού στην οδό Μητροπόλεως, ενώπιον Αρχών και λαού.

Την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο ημαθιώτης υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής κ. ΆγγελοςΤόλκας, ενώ εκ 
μέρους της Βουλής θα παραστεί η βουλευτής ΦρόσωΚαρασαρλίδου.

Για τη διευκόλυνση των εορταστικών εκδηλώσεων θα ληφθούν περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας, σε κεντρικούς δρό-
μους της Βέροιας.

Μίαγιορτήγιατηνπόληηχθεσινή«ΛευκήΝύχτα»



Με αφορμή την έλευση των ιερών λειψάνων των Αγ. Ραφαήλ, Νι-
κολάου και Ειρήνης, από την Μυτιλήνη στην Πατρίδα Ημαθίας στις 30 
Μαρτίου, η εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ φιλοξένησε τον εφημέριο της 
Πατρίδας π. Διονύσιο Συρόπουλο ζωντανά στο στούντιο του ΑΚΟΥ 
99,6. Μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση με την Ι.Μ. του Αγ. Ραφαήλ και την 
τεράστια αγάπη του κόσμου για το προσκύνημα.  Η συζήτηση έφτασε 
μέχρι τα… ελικόπτερα που υπηρετούσε ως αξιωματικός και τον μακαρι-
στό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο .

Έχει καθιερωθεί πλέον στην Πατρίδα κάθε χρόνο το προσκύνη-
μα των λειψάνων των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Υπάρχει 
κάποια ιδιαίτερη σχέση;

Πράγματι τείνει να γίνει θεσμός, αλλά πρόκειται για μια δυνατή σχέ-
ση αγάπης που έχουμε καλλιεργήσει εδώ και χρόνια με τους Αγίους και 
την Ιερά Μονή στην Μυτιλήνη. Πέραν του γεγονότος ότι στην Πατρίδα έ-
χουμε  ναό του Αγ. Ραφαήλ, στο μοναστήρι στην Μυτιλήνη μονάζει εδώ 
και 50 χρόνια η αδελφή Φιλάρετη που κατάγεται από την Πατρίδα Ημα-
θίας. Επί πολλά χρόνια επισκεπτόμαστε τους Αγίους στο νησί και πριν 
από χρόνια είχαμε και την ευλογία μετά από ένα θαυμαστό γεγονός να 
φιλοξενήσουμε και την Αγία Κάρα, που κανονικά δεν θα μπορούσαμε να 
έχουμε τέτοια τιμή. Ιδιαίτερη σχέση έχει δημιουργηθεί και με τον μητρο-
πολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο, που είμαι αδελφός, φίλος και παιδί του. Όλα 
αυτά φυσικά δεν θα γινόταν αν δεν έδινε ευλογία και την αρχική άδειά 

του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας και πνευματικός μου.  Έτσι  ευ-
λόγησε και φέτος και θα  πάμε  να πάρουμε τα ιερά λείψανα. 

Υπάρχουν άνθρωποι στις δύσκολες οικονομικά ημέρες που βιώνου-
με, που επιθυμούν να επισκεφθούν τους Άγιους στο νησί, αλλά είναι 
αδύνατο να διαθέσουν τα απαιτούμενα χρήματα για τα έξοδα. Έτσι η 
έλευση των λειψάνων των αγίων είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους 
πιστούς, ένα πνευματικό κίνητρο. Γι’ αυτό και κατακλύζεται από κόσμο 
όλες τις ημέρες που παραμένουν τα λείψανα, ήδη έχουν επικοινωνήσει 
από Καβάλα, Κατερίνη, Κοζάνη για να έρθουν πούλμαν.  Σημαντικό 
ωστόσο είναι και η ακολουθιακή υποστήριξη, αφού οι πιστοί θα μπο-
ρούν όλες τις ημέρες να παρακολουθήσουν ένα γεμάτο πρόγραμμα με 
ακολουθίες. 

Για πόσες ημέρες θα παραμείνουν τα ιερά λείψανα και ποιες οι 
ώρες που μπορεί κάποιος να τα προσκυνήσει;

Η υποδοχή των λειψάνων θα γίνει το Σάββατο 30 Μαρτίου παρουσία 
του Σεβασμιότατου και θα παραμείνουν μέχρι τις 8 Απριλίου. Υπάρχει 
ένα ενδεχόμενο να παραταθεί κατά δύο ημέρες η παραμονή τους, αλλά 
δεν είναι ακόμη σίγουρο. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7 το πρωί 
μέχρι τις 11 το βράδυ συνεχόμενα. 

Επομένως υπάρχει και θέμα ασφάλειας; Εξάλλου τις ημέρες αυ-
τές που ο κόσμος θα συρρέει υπάρχει ανάγκη από εθελοντές γιατί 
τα διακονήματα θα είναι πολλά. 

Καθόλη την παραμονή των λειψάνων θα υπάρχει η λεγόμενη «φρου-
ρά», κυρίες οι οποίες είναι μόνιμα πάνω από τα λείψανα. Πρόσφατα 
είχαμε περιστατικό στην Αττική που εκλάπησαν τα ιερά λείψανα του Αγ. 
Λουκά με τις λειψανοθήκες. Δεν θέλει πολύ, να βρεθεί κάποιος και να 
γίνει το κακό. Γι΄αυτό έχουμε μια πιστή ως  «αρχιφύλακα» που ορίζει 
την «φρουρά». 

Γνωρίζουμε ότι ήσασταν στρατιωτικός.  Σε τι ηλικία γίνατε κλη-
ρικός;

Κληρικός έγινα στα 36. Αποφοίτησα από την Σ.Μ.Υ. στα Τρίκαλα και 
έγινα ιπτάμενος στα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, όπου υπηρέ-
τησα για 19 χρόνια. 

  Πώς ένας ιπτάμενος στα ελικόπτερα, αποφασίζει να ασχολη-
θεί με τα επουράνια της ψυχής;

Υπήρξα παιδί του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, από 
την εποχή που ήταν μητροπολίτης Δημητριάδος. Αποφοίτησα από την 
βυζαντινή σχολή Δημητριάδος μετά από 6 χρόνια και παράλληλα όπου 
πήγαινε ο Μακαριστός Χριστόδουλος έψελνα κι εγώ. Επειδή ήμουν καλ-
λίφωνος και του άρεσε με έβαλε στο μοναστήρι της Αγ. Τριάδας στην 
Κατζέα, όπου πήγαινα κάθε Τετάρτη και Σάββατο αφιλοκερδώς και εξυ-
πηρετούσα παντού. Χαρακτηριστικά με φώναζαν «παπά Διονύση»  χω-
ρίς ακόμη να έχω σχέση με το ράσο, αλλά ούτε περνούσε καν από το 
μυαλό μου ότι θα γίνω ιερέας. Δεν κρύβω την αγάπη μου για το ράσο, 
αφού προέρχομαι και από τους δύο γονείς μου από οικογένειες ιερέων, 
αλλά δεν το είχα στο μυαλό μου. Παντρεύτηκα με την Δέσποινα μικρός 
μόλις αποφοίτησα από την σχολή στα 20 και αποκτήσαμε 4 παιδιά και 
3 εγγόνια. 

Έπαιξε ρόλο η γνωριμία με τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρι-
στόδουλο στην απόφασή σας να γίνετε ιερέας;

Γνωρίζοντας αυτόν τον άνθρωπο δημιουργήθηκε μια φλόγα, μια 
επανάσταση μέσα μου. Πετούσαμε με το ελικόπτερο πολλές φορές, 
πήγαινα στο γραφείο του και χωρίς να με ρωτήσει με έγγραψε στο 
εκκλησιαστικό λύκειο, σα να είχε φώτιση. Αποφοίτησα, έμενα στο Βελε-
στίνο, ήθελε να με κάνει αρχιερατικό επίτροπο και το 1998 όταν εξελέγη 
αρχιεπίσκοπος ήθελε να με πάρει στην Αθήνα. Εγώ και η γυναίκα μου 
δεν θέλαμε να πάμε στην πρωτεύουσα, αλλά να επιστρέψουμε στην Βέ-
ροια, όπως και έγινε. Όταν ήρθα εδώ και γνώρισα τον νυν μητροπολίτη 
Παντελεήμονα, θαμπώθηκα και κατέληξα ότι θέλω να γίνω ιερέας. Όταν 
του ανακοίνωσα την επιθυμία μου και κανονικά ανέμενα μια διαδικασία 
με ερωτήσεις και κρίσεις, αμέσως με κάλεσε και μου είπε ότι άμεσα θα 
προχωρήσει η χειροτονία μου. Ακόμη είχα εκκρεμότητες με τον στρατό, 
που όταν έκλεισαν χειροτονήθηκα στις 14 Σεπτεμβρίου στην Ι.Μ. Σφή-
νιτσας, στις 7 Νοεμβρίου πρεσβύτερο στην Αλεξάνδρεια και ακολού-
θως τοποθετήθηκα στο Μακροχώρι. Όταν «κοιμήθηκε» ο π. Νικόλαος 
Δάμτσης στην Πατρίδα με τοποθέτησαν εκεί. 

Λείπει σήμερα ο Χριστόδουλος;
Λείπει πολύ από όλο τον κόσμο, αλλά βασικά από την πατρίδα. Λεί-

πει η φωνή του. Τον θυμάμαι σε κάποιες εμφανίσεις του που έλαμπε όχι 
από αγιοσύνη, αλλά από αρχοντιά. Ήταν πατριώτης, ήταν «αρχηγάρα».

Θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικές οι εξελίξεις αν ζούσε;
Ήταν θέλημα Θεού να φύγει. Και δεν το λέω παρηγορητικά, αλλά 

πραγματικά ήταν θέλημα Θεού, για να δείξει η έλλειψή του το χάος 
που δημιουργήθηκε και να συσπειρωθούμε όλοι. Εξάλλου το έλεγε και 
ο ίδιος. «Δεν φτάνει μόνο ένας. Τι να σας κάνω εγώ, ένας κούκος δεν 
φέρνει την άνοιξη». Μαζευτήκαμε τότε 3 εκατομμύρια λαός στην πλατεία 
Αριστοτέλους και την επομένη συνέχιζαν να τον πολεμάνε. Ήταν θέλημα 
Θεού η έλλειψή του, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να κρεμαστού-
με στον ένα, αλλά να έχουμε φωνή και ο τελευταίος παπάς και ο τελευ-
ταίος δημοσιογράφος.. Θα φωνάζω κι εγώ όσο μπορώ μέσα στα όρια, 
χωρίς να σκανδαλίζω. Με κατηγόρησαν για ακροδεξιό, χρυσαυγίτη, τι 
σχέση έχω εγώ με αυτά; Υπηρετώ την πατρίδα 20 χρόνια ως στρατι-
ωτικός και 20 χρόνια ως ιερέας, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου με ρούχα 
λαϊκού, θα συνεχίζω με φωνή εθνική, όχι φανατική, όχι ακραία. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλώ στην ανοι-

χτή πολιτική ομιλία μου, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρ-
τίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στις 
8.30 μ.μ., στον κινηματογράφο 
ΣΤΑΡ.

Με εκτίμηση,
Αντώνης Μαρκούλης

Υποψήφιος Δήμαρχος 
Βέροιας

Επικεφαλής συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Μετά την ένταξη στην άγονη γραμμή

Αναμένεται να αυξηθεί το ενδιαφέρον των γιατρών 
για την πλήρωση θέσεων στο Νοσοκομείο Νάουσας

- Μαυρογιώργος- Πέρβου: Καλυμμένη και βιώσιμη η Παθολογική, η προσπάθεια 
συνεχίζεται για την μαιευτική, σε 2 μήνες ο αξονικός

Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει άλματα στην ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών δημόσιας υγείας, επεσήμανε ο διοικητής του νοσοκομείου 
Ημαθίας Τάκης Μαυρογιώργος, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, που 
δόθηκε  στο νοσοκομείο της Νάουσας, παρουσία της αναπληρώτριας 
διοικήτριας Ιωάννας Πέρβου.

 Ο διοικητής  έκανε λόγο για πλήρωση θέσεων γιατρών, παρά τα 
όποια προβλήματα, που αναμένεται να αυξηθεί μετά την πρόσφατη 
ένταξη της μονάδας Νάουσας σε ζώνη με αυξημένη μοριοδότηση και 
κίνητρα για τους γιατρούς (άγονη γραμμή).

Για την  μαιευτική κλινική
Ο κ. Μαυρογιώργος εστίασε αρχικά στο θέμα της μαιευτικής κλινικής 

της μονάδας Νάουσας. Τόνισε ότι με έναν μόνιμο και έναν επικουρικό 
δεν δύναται να κάνει ιατρικές πράξεις η κλινική (χρειάζεται  τέσσερις 
γιατρούς), παρά μόνο εξωτερικά ιατρεία, το δυνατόν περισσότερες 
μέρες την εβδομάδα, όπως και γίνεται με αυξητική πρόοδο. Ωστόσο, 
τόνισε,  η προσπάθεια θα συνεχιστεί, αφού, όπως αργότερα σημείωσε 
η κ. Πέρβου, η ίδια και ο διοικητής θέλουν περισσότερο από όλους την 
επαναλειτουργία της κλινικής.

«Το εγχείρημα πρέπει να ωριμάσει, να γίνει βιώσιμο, κι αυτό θα γίνει 
με αργά και σταθερά βήματα…» σημείωσε η διοικήτρια, αναφέροντας 
παράλληλα ότι τα στοιχεία του πρώτου 1,5 χρόνου της λειτουργίας της 
μαιευτικής είναι ενθαρρυντικά.

Συγκριτικό πλεονέκτημα 
το Κέντρο Αποκατάστασης

Για την επαναφορά του αιτήματος για Κέντρο 
Αποκατάστασης, ο κ. Μαυρογιώργος είπε ότι πα-
ρότι δεν έτυχε απήχησης από την κοινωνία και τα 
μέσα ενημέρωσης, υπάρχει η πολιτική βούληση του 
υπουργείου, σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα και 
την ανάπτυξη του νοσοκομείου με επιτυγχάνεται. Η 
κ. Πέρβου τόνισε από την πλευρά της ότι το Κέντρο 
Αποκατάστασης είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 
για το νοσοκομείο Νάουσας, με εξειδικευμένες πα-
ροχές σε μια ήδη πολύ καλή ορθοπεδική κλινική.

Σε 2 μήνες ο αξονικός 
Για τον αξονικό τομογράφο ο κ. Μαυρογιώργος 

ενημέρωσε ότι μετά την εκδίκαση των ενστάσεων (8 
Απριλίου) του πρόσφατου διαγωνισμού προμήθειας 
στο Σισμανόγλειο, είναι θέμα δύο μηνών η εγκατά-
στασή του στο νοσοκομείο, βάσει σύμβασης.

Για την παθολογική κλινική η κ. Πέρβου απάντη-
σε ότι είναι καλυμμένη και βιώσιμη, με ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία.

π. Διονύσιος Συρόπουλος: Από τα ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού, στο ράσο!
Συνέντευξη στον ΑΚΟΥ 99.6 με αφορμή την έλευση των λειψάνων των Αγ. Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα
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Ο ενήλικος «Πήτερ Παν», που επιλέγει να καθηλωθεί σε προηγούμενα συναισθηματικά στά-
δια και να διαιωνίζει την ελαφρότητα της παιδικής ηλικίας στη συμπεριφορά, δε θα μπορούσε 
ποτέ να επιβιώσει, αν δεν είχε στο πλευρό του τη γυναίκα που αναλαμβάνει να λύσει όλα του τα 
προβλήματα. 

Ο Πήτερ Παν πάντα συνδέεται με συντρόφους που εμφανίζουν το «Σύνδρομο της Γουέντι». 
Πρόκειται για γυναίκες που λειτουργούν ως μητέρες στις σχέσεις τους,  αναλαμβάνοντας πε-
ρισσότερες ευθύνες από εκείνες που τις αναλογούν, υποκινούμενες από μια διαστρεβλωμένη 
αντίληψη υπευθυνότητας. Η ενήλικη «Γουέντι» διακατέχεται από την ανάγκη να έχει τον απόλυτο 
έλεγχο. Πιστεύει στις ικανότητές της και γι’ αυτό παίρνει όλες τις αποφάσεις για λογαριασμό των 
άλλων, στερώντας τους τη δυνατότητα να εξελίξουν τη δική τους δυναμική. Συνδέεται με τους 
άλλους δημιουργώντας σχέσεις εξάρτησης, επειδή δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα ταυτότητας και, 
επομένως, αδυνατεί να βρίσκεται σε επαφή με τις προσωπικές τις επιθυμίες και ανάγκες. Είναι 
παγιδευμένη στη συνεχή αναζήτηση έγκρισης και αποδοχής από τους άλλους, καθώς και στη 
συντήρηση του παραδοσιακού κοινωνικού της ρόλου, που θέλει τις γυναίκες υπεύθυνες και υπο-
μονετικές. 

Η «Γουέντι», είναι η φιγούρα της υπερπροστατευτικής μητέρας που αισθάνεται ασφαλής 
μόνο, όταν νιώθει ότι είναι πάντα χρήσιμη σε εκείνους που φροντίζει, αλλά ταυτόχρονα τους 
κατηγορεί για τις ανεπάρκειές τους, καλλιεργώντας τους το συναίσθημα της ενοχής. Όταν, στο 
πέρασμα του χρόνου δεν είναι πια απαραίτητη, καταρρέει συναισθηματικά και εμφανίζει συμπτώ-
ματα κατάθλιψης. Στην ουσία, η πρακτική της υπερβολικής φροντίδας τη σώζει από την πιθανή 
απόρριψη, που θα ξυπνούσε στο βασικό φόβο που προσδιορίζει τη συμπεριφορά της: το φόβο 
εγκατάλειψης. 

Σε αυτή τη ναρκισσιστική βάση, εκ μέρους και των δύο, διαιωνίζεται ο παθολογικός δεσμός 
Πήτερ Παν – Γουέντι, καθώς δημιουργούν ένα ισχυρό κύκλο επαναληπτικότητας και αλληλεξάρ-
τησης που επενδύεται με την ανάγκη και των πρωταγωνιστών να χειριστούν τα συναισθήματα 
μοναξιάς και εγκατάλειψης. Η μοιρολατρική αναβλητικότητα του Πήτερ Παν, υπερκαλύπτεται από 
τη συγκεντρωτική φροντίδα της Γουέντι, που με την τακτική της ενισχύει την αναξιοπιστία του.

Στη «Χώρα του Ποτέ», ο Πήτερ Παν αρνείται να μεγαλώσει και η Γουέντι βιάζεται να μεγαλώ-
σει. Και οι δύο αποσύρονται από την πραγματικότητα υιοθετώντας παθολογικούς ρόλους. Δεν 
μπορούμε ν’ αποφύγουμε την πραγματικότητα ότι μεγαλώνουμε. Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να 
ακολουθήσουμε τους ρυθμούς της προσωπικής εξέλιξης και να «μεγαλώνουμε», συνεκτικά, σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς να χάνουμε την επαφή με τις ποιότητες όλων των προηγούμενων στα-
δίων ανάπτυξης. Να ζούμε με υπευθυνότητα στο τώρα, διατηρώντας την δημιουργική ενέργεια 
της παιδικής ηλικίας. 

«Η γυναίκα «Γουέντι», που συντηρεί 
την ανευθυνότητα του «Πήτερ Παν»…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Ξαφνικά εισβάλλει μέσα στο 
χώρο ένα φως. Ήταν μια νεράιδα. 
Αμέσως μετά και με ένα περίεργο 
φύσημα του ανέμου ανοίγει διά-
πλατα ένα παράθυρο και εμφανίζε-
ται ο Πήτερ Παν.

Ο Πήτερ Παν προσπαθεί να 
κολλήσει τη σκιά του πάνω του, 
αλλά μάταια. Εξουθενωμένος από 
την προσπάθεια και από τα νεύρα 
του βάζει τα κλάματα. Η Γουέντι 
ξυπνάει.

Γουέντι: Αγόρι, γιατί κλαις;
Πήτερ: Πώς σε λένε;
Γουέντι: Γουέντι Μόιρα Άντζελα 

Ντάρλινγκ. Εσένα;
Πήτερ: Πήτερ... Πήτερ Παν.
Γουέντι: Αυτό είναι όλο;
Πήτερ: Ναι!
Γουέντι: Πού μένεις;
Πήτερ: Δεύτερο αστέρι δεξιά και 

μετά ευθεία μέχρι το πρωί.
Γουέντι: Αυτό γράφουν τα γράμ-

ματα του ταχυδρομείου;
Πήτερ: Δεν παίρνω γράμματα.
Γουέντι: Η μητέρα σου θα παίρ-

νει.
Πήτερ: Δεν έχω μητέρα.
Γουέντι: Α, γι’ αυτό έκλαιγες.
Πήτερ: Δεν έκλαιγα για τις μητέρες. Έκλαιγα 

γιατί δεν μπορούσα να κολλήσω τη σκιά μου. 
Και δεν έκλαιγα!

Γουέντι: Θα μπορούσα να στην ράψω εγώ.
Πήτερ: Αλήθεια;
Γουέντι: Ναι! Μπορεί να πονέσει λίγο.
Πήτερ: Δεν θα βάλω τα κλάματα, μην ανη-

συχείς.
Γουέντι: Χρειαζόμαστε ένα ψαλίδι! Έτοιμο!
Πήτερ: Ουάου! είμαι πολύ έξυπνος!
Γουέντι: Φυσικά, εγώ δεν έκανα τίποτα.
Πήτερ: Έλα μωρέ, έκανες κι εσύ κάτι λίγα.

Γουέντι: Κάτι λίγα; Καληνύχτα.
Πήτερ: Γουέντι; Γουέντι! Ένα κορίτσι αξίζει 

περισσότερο από είκοσι αγόρια.
Γουέντι: Πραγματικά το πιστεύεις αυτό;
Πήτερ: Μένω μαζί με αγόρια και ξέρω. Τα 

Χαμένα Παιδιά. Γουέντι, τα κορίτσια είναι πολύ 
έξυπνα.

Γουέντι: Πήτερ, είναι πραγματικά υπέροχος 
ο τρόπος που μιλάς για τα κορίτσια. Θα ήθελα 
να σου δώσω ένα... φιλί.

Πήτερ: Φιλί; Τι είναι αυτό;
Γουέντι: Δεν ξέρεις τι είναι ένα φιλί;
Πήτερ: Θα ξέρω όταν μου δώσεις ένα.…»

James M. Barrie
Peter Pan

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έρευνα–Επιμέλεια: 
Μάκης Δημητράκης

Η εκκλησία μας κατά 
τη διάρκεια της Μεγάλης 
Σαρακοστής – περίοδο 
αυστηρής νηστείας σε 
παλιότερες τουλάχιστον ε-
ποχές – «επέτρεπε» αλλά 
και «επιτρέπει» να τρώμε 
ψάρι δύο φορές. Του Ευ-

αγγελισμού και των Βαΐων.
Οι λόγοι που καθιέρωσαν τον μπακαλιάρο στο 

τραπέζι της 25ης Μαρτίου ήταν καθαρά πρακτικοί 
και οικονομικοί καθώς η τιμή του ήταν και είναι σχε-
τικά προσιτή στα περισσότερα βαλάντια.

Επειδή οι κάτοικοι τα ενδοχώρας (μακριά από 
τη θάλασσα) σε παλιότερες περιόδους δεν μπο-
ρούσαν να προμηθεύονται φρέσκα ψάρια με την 
ίδια ευκολία που μπορούσαν οι παραθαλάσσιες 
περιοχές, ο παστός (ή αλίπαστος) μπα-
καλιάρος ήταν η καλύτερη λύση.

Στην Ελλάδα, ο παστός μπακαλιάρος 
γνωστός με το όνομα «Καλλαρίας» ή γά-
δος, μπήκε στο τραπέζι μας τον 15ο αι-
ώνα και τον έφεραν Άγγλοι έμποροι που 
τον αντάλλασαν παστωμένο με σταφίδες 
σε λιμάνια της Πελοποννήσου.

Πρώτοι όμως που ασχολήθηκαν με 
τη συστηματική αλιεία ήταν οι Βίκινγκς 
γύρω στα 800 μ.Χ. Τη σκυτάλη απ’ αυ-
τούς πήραν οι Βάσκοι ψαράδες της Ιβυ-
ρικής οι οποίοι μάλιστα τον αποκαλούν 
«το ψάρι του βουνού» αφού παστωμέ-
νος μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί 
και σε οικισμούς με μεγάλο υψόμετρο.

Ο γνωστός παστός μπακαλιάρος, εί-
ναι διαφορετικός από τα γνωστά μπακα-
λιαράκια της Μεσογείου που συνήθως 
προμηθευόμαστε από τα ιχθυοπωλεία 
μας. Ο μπακαλιάρος που ψαρεύεται στις 
κρύες βόρειες θάλασσες είναι ένα ψάρι 
που το μήκος του φθάνει τα 140 εκα-
τοστά. Έχει μικρά λέπια και το χρώμα 
του ποικίλει. Συνήθως είναι γκρι προς 
το καφέ. Το βάρος του μπορεί να φθά-
σει τα 15 κιλά και γεννά κάθε φορά 7 
εκατομμύρια αυγά. Την ημέρα ζει σε με-
γάλο βάθος ενώ το βράδυ «ανεβαίνει» 
ψηλότερα για να βρει τροφή (καλαμάρια, 
γαρίδες, ρέγκες, σαρδέλες).

Από το συκώτι αυτού του μπακαλιάρου παράγε-
ται το γνωστό μουρουνέλαιο που είναι πλούσιο σε 
πολλές βιταμίνες.

Οι Πορτογάλοι σήμερα κατέχουν την παγκόσμια 
πρωτιά σε κατανάλωση μπακαλιάρου και έχουν 
δημιουργήσει πάμπολλες συνταγές για την αξιοποί-
ησή του στην εθνική της διατροφή και τον αποκα-
λούν «πιστό φίλο».

Αλλά και στην πατρίδα μας μαγειρεύεται με πολ-
λούς τρόπους. Τηγανητός με σκορδαλιά, ψητός στα 
κάρβουνα, πλακί (με πράσο ή σπανάκι), με σταφί-
δες, με ρύζι αλλά και ρεβίθια (Κρήτη). Στη Κεφαλο-
νιά κάνουν μπακαλιαρόπιτα ενώ στη Σαμοθράκη 
παρασκευάζουν την «μπραντάδα» ένα είδος πουρέ 
με γάλα, λάδι, σκόρδο και μυρωδικά.

Όπως και αν μαγειρευτεί, όπου κι αν φάμε (μέ-
σα ή έξω από το σπίτι) πιστεύω πως η μεγάλη αξία 
είναι η διατήρηση του εθίμου. Η παράδοση είναι 
αυτή που μας ενώνει και που μας κάνει διαφορετι-
κούς από τους άλλους λαούς.

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ
25η Μαρτίου

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο
«Το ψωμί του βουνού» 

στου Ευαγγελισμού το «πιάτο»

Το Πάρκο των Θαυμάτων  - Wonder Park (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Παρασκευή 22/3 - Σάββατο 23/3 - 
Κυριακή 24/3 στις 17.15

Σενάριο: ΑΝΤΡΕ ΝΕΜΕΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 «Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα  
Προβολές:   Καθημερινά  στις 19.00
 Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικάρας
 
Εμείς  - Us
Προβολές:   Πέμπτη 21/3 – Τρίτη 26/3 στις 21.00    

(εκτός Τετάρτη)
Παρασκευή 22/3 – Σάββατο 23/3– Κυριακή 24/3 

- Δευτέρα 25/3 στις 19.00 και 21.30 
Σενάριο, Σκηνοθεσία: Τζόρνταν Πιλ
Πρωταγωνιστούν: Λουπίτα Νιόνγκο, Γουίνστον 

Ντιουκ, Ελίζαμπεθ Μος
Παραγωγή: Τζέισον Μπλουμ, Ίαν Κούπερ, 

Τζόρνταν Πιλ, Σον ΜακΚίτρικ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ, Σ ΑΓΑΠΩ  -  (
Berlin, I Love You)
Προβολές:   καθημερινά στις 20.45
11 διαφορετικοί σκηνοθέτες από όλο τον κό-

σμο.
Ηθοποιοί: Κίρα Νάϊτλι,’Ελεν Μίρεν, Λουκ Γου-

ίλσον, Τζιμ Στάρτζες, Μίκι Ρουρκ, Τζίνα Ντίουαν, 
Χεϊντεν Πανετιέρ,Ντιεκ Γολούνα, Ντιάνα Αγκρόν.

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»     21/3/19 - 27/3/19



Στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»

Στην Αθήνα βρέθηκε την Παρασκευή 22 Μαρτίου ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου «Γενί-
τσαροι και Μπούλες» κος Άρης Τόσιος, ύστερα από πρόσκληση του Υφυπουργού Άγγελου 
Τόλκα, προκειμένου να επισκεφθούν το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό την επίλυση ενός 
χρονίζοντος αιτήματος τόσο του Ομίλου όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη του Υπουργείου 
Πολιτισμού, έγινε ενημέρωση και δρομολογήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ένταξη του 
εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς.

Με την ένταξη του εθίμου στο Εθνικό Ευρετήριο θα αναγνωριστεί, θα διασφαλιστεί 
και θα προβληθεί διεθνώς το μοναδικό έθιμο και δρώμενο της περιοχής, με άμεσα και 

χειροπιαστά οφέλη για την τοπική κοινωνία, την προώθηση της 
ιστορικής της κληρονομιάς και την διάχυση του πολιτισμού της 
Νάουσας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Άγγελος Τόλκας δήλωσε σχετικά: «Είναι μια ευτυχής στιγ-
μή για τον τόπο μας που αναμέναμε απο το 2014. Το μοναδικό 
δρώμενο της πόλης μας βρίσκει τον τρόπο προστασίας του από 
«απομιμήσεις» και συνδέεται αποκλειστικά και με κάθε επισημό-
τητα με τη Νάουσα. Παράλληλα, η ένταξή του στον κατάλογο άυ-
λης κληρονομιάς της UNESCO, μέσα από την αναγνώριση που 
κερδίζει, θα προσδώσει διεθνές κύρος με άμεσα αποτελέσματα 
σε όλους τους τομείς για τα οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. 
Ο Όμιλος διαχρονικά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για την ανα-
βίωση του εθίμου, την καταγραφή και μελέτη του και σήμερα 
κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς νέους δρόμους. Το 
αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβου-
λίες που στοχεύουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας, 
της ποιοτικής αναβάθμισης και της αναπτυξιακής προοπτικής».

Σε πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 
Μαρτίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, η ενημερωτική ημερίδα 
της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων της Ημαθίας. 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ημαθίας, 
τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας, το 4ο Περιφερειακό τμήμα Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την Ένωση Φοροτε-
χνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.Ημαθίας, τον Συμβολαιογραφικό Σύλ-
λογο Εφετείου Θεσσαλονίκης και το Εργατικό Κέντρο Βέροιας.

Την εκδήλωσε συντόνισε η Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων 
Ημαθίας κα Ιφιγένεια Βλαχογιάννη.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, κος Στράτος Παρα-
διάς ο οποίος αναφέρθηκε στις ολέθριες επιπτώσεις του συμπληρωματικού 
φόρου του ΕΝΦΙΑ για την κτηματαγορά, την οικοδομή, τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, την απελευθέρωση των μισθώσεων και συνολικά την οικονομία.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και Αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων της Ημαθίας κος Φώτης Καραβασίλης, ο 
οποίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα διοργάνωσης παρόμοι-
ων εκδηλώσεων, και ευχαρίστησε τον κο Παραδιά ο οποίος έχει ταυτίσει το 
όνομά του με τους αγώνες για το ανθρώπινο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 

Η εκπρόσωπος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Ν.Ε. του Τ.Ε.Ε Ημαθίας 
και υπεύθυνη του γραφείου κτηματογράφησης κα Εύη Παπαγιαννούλη, 
πολιτικός μηχανικός τοποθετήθηκε στο θέμα της επιδότησης ενοικίου και 
έδωσε χρήσιμες διευκρινίσεις σχετικά με την  κτηματογράφηση.

Ο Διευθυντής του Πολιτικού γραφείου του Αναπληρωτή Τομεάρχη Οικο-
νομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου ο κος Γεώργιος Σούρλας, μετέφερε 
το μήνυμα του βουλευτή για τις συνέπειες της υπερφορολόγησης στην οικο-
νομία αλλά και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για μείωση των φόρων, 

προκειμένου να επανεκκινηθεί η οικονομία.
Ο Πρόεδρος του τέταρτου Περιφερειακού τμήματος Κεντροδυτικής Μακε-

δονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κος Κώστας Τσιλογιάννης, 
οικονομολόγος, φοροτεχνικός, αναφέρθηκε στην οικονομία σε συνάρτηση 
με τα βάρη που επωμίστηκε η Ελληνική οικογένεια με δεδομένη την υπο-
γεννητικότητα στη χώρα. 

Ο Αντιπρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλο-
νίκης κος Δημήτριος Τζίμας, αναφέρθηκε στο θέμα της μεταβίβασης ακινή-
των, ο Προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου Βέροιας κος Αντώνης 
Λαχανόπουλος, σχετικά με το υπάρχον κτηματολόγιο και την τωρινή κατά-
σταση που επικρατεί, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Θεσσαλονίκης 
και Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κος Κώστας Χαιδούτης τοποθετήθηκε για τις 
προσπάθειες της ΠΟΜΙΔΑ Πανελλαδικά, ενώ ο ασφαλιστικός σύμβουλος 
της ΠΟΜΙΔΑ κος Νίκος Κεχαγιάογλου ενημέρωσε το κοινό για τα προνόμια 
και τα ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να επωφεληθούν όσοι γρα-
φούν μέλη στο Σωματείο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκη Καρατζούλα και Θεόφιλος 
Τελληγιαννίδης, ο υποψήφιος βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ Νίκος Μπρουσκέλης, 
γιατρός, τέως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας, η Εκπρό-
σωπος της Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ κα.Εύη Παπαγιαννούλη,  το μέλος ΔΣ Πανελλήνιου 
Ιατρικού συλλόγου, κος Αναστάσιος Βασιάδης, η Πρόεδρος Λ.Ε.Α.Δ.Ι. Βέ-
ροιας κα Σοφία Ζειμπέκη, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας 
κα Ελένη Γκόγκα, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας κα Συρμούλα Τζήμα, 
εκπρόσωποι φορέων, κομμάτων, συλλόγων και φυσικά ιδιοκτήτες ακινήτων 
και μέλη του Σωματείου. 
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ΜΝΗΜΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ...
Έτσι που πήγαινα στα τριαντάφυλλα
με βρήκαν οι βροχές 
κι` ήμουν γεμάτος απορίες 
για το ρολόι που είχε σκαλώσει στα μεσάνυχτα!

Ψάχνοντας τις φιλίες των παιδικών χρόνων
τον Βύρωνα, τον Άκη, την Λιάνα ,
 τον Παναγιώτη, την Σοφούλα
τις στιγμές της γενναίας άγνοιας,
ψάχνοντας τις λέξεις που χάθηκαν
στον παρατατικό των αναμνήσεων 
και στα αθέατα της ιστορίας 
των παιδικών ονείρων!

Μικρές ευεργεσίες,
Μικρά κατορθώματα,
Μικρά μυστικά,
Μικροί λεπτοδείχτες που δείχνανε
 πάντα τα «Ξυπόλητα»…

Έτσι,
καθώς πήγαινα στις τριανταφυλλιές 
με βρήκαν οι βροχές
και
τα διαστήματα που ξεχάστηκαν 
οι αποστάσεις 
ανάμεσα στο φιλί και τον στροβιλισμό 
των αισθημάτων.

Ήταν ικεσίες, 
«ηλικιωμένες αγκαλιές»,
σκέψεις σαράντα πέντε μέτρων,
υποσχέσεις που χάθηκαν,
μάτια που πήγαιναν να δακρύσουν
έως ότου
φορέσουν τα καινούργια τους ρούχα τ` άστρα.
 
Μικρός ήμουνα που με τσίμπησαν 
τα τριαντάφυλλα.
Λίγο αίμα στα δάχτυλα,
μια μεθυστική μυρωδιά,
κάτι βελούδινα κόκκινα, 
μια αθόρυβη έξοδος
στα αινίγματα της τρυφερότητας του Κόσμου…

  Γιάννης Ναζλίδης

Κατάμεστη η αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
στην ημερίδα της ΠΟΜΙΔΑ για τα ακίνητα



Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 

και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
Το Σάββατο 23 Μαρτίου το πρωί θα λάβει μέρος 

στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Αθηνών.

Το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης 
όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Νίκων 
Αγιορείτης με θέμα: « Η νηστεία».

Την Κυριακή 24 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, 
επί τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και θα 
τελέσει κουρά Μεγαλόσχημου Μοναχού.

Την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 11:30 π.μ. στο 
Παύλειο Πολιστικό Κέντρο στη Βέροια (πλησίον του 
Βήματος του Απ. Παύλου) θα παραστεί και θα απευθύ-
νει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως 
για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. Στην εκδήλωση 
θα ομιλήσει ο Αρχιμ. Μελέτιος Κουράκλης, Διευθυντής Θρησκευτικού του Γ.Ε.Σ. με θέμα: 
«Η συμβολή του Ιερού Κλήρου στους αγώνες του Έθνους».

Την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου Ναούσης. Παράλληλα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας θα 
τελεστεί Εσπερινός και θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Νίκων Αγιορείτης με θέμα: «Ο Σταυ-
ρός».

Την Δευτέρα 25 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου. Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου.

Την Δευτέρα 25 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού  «ΠΑ-
ΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της 
Ιεράς Μητροπόλεως για την εθνική εορτή της 25ηςΜαρτίου. Στην εκδήλωση θα ομιλήσει 
ο Αρχιμ. Μελέτιος Κουράκλης, Διευθυντής Θρησκευτικού του Γ.Ε.Σ. με θέμα: «Η συμβολή 
του Ιερού Κλήρου στους αγώνες του Έθνους».

Την Τρίτη 26 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων στο χωριό Αρχάγγελος.

Την Τρίτη 26 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδειπνο στον 
Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον 
Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νέου Προδρόμου.

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παλαιού Προδρόμου.

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Γεωργίου στην 
Άμμο.

Τ η ν  Π α ρ α -
σκευή 29 Μαρτίου 
στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην 
Γ’ Στάση των Χαιρε-
τισμών της Υπερα-
γίας Θεοτόκου στον 
Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλεξαν-
δρείας.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 23 Μαρτίου 2019 στις 10.30 
π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Ιωάννης Βασ. Κασάρας σε 
ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 23 Μαρτίου 2019 στις 12.00 
μ.μ από τον Ιερό Ναό Τιμίου 
Προδρόμου Μακροχωρίου η 
Μαρία Θεοχ. Μήτου σε ηλικία 
87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στο πλαίσιο των κατανυκτικών ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ή Ιερά 
μας Μητρόπολη λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους πιστούς πού λόγω άλλων επαγ-
γελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 
την ακολουθία των Χαιρετισμών της Ύπεραγίας Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή τελείται δεύτερη ακολουθία των Χαιρετισμών (ώρα έναρξης 9 
μ.μ.) στούς παρακάτω Ιερούς Ναούς της Βέροιας:

- Άγιου Αντωνίου Πολιούχου
- Αγίων Αναργύρων
- Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης
- Παναγίας Χαβιαρά (ενορίας Υπαπαντής)
·- Παναγίας Δεξιάς (ενορίας Αγίου Γεωργίου)
- Αγίας Παρασκευής

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες 
Θείες Λειτουργίες

Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομά-
δα του Πάσχα, κάθε Τετάρτη θα τελείται προηγιασμένη θεία 
λειτουργία στις 3.00 μ.μ. Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες των 
προηγιασμένων θείων λειτουργιών που θα τελούνται:

13-20-27 Μαρτίου, 3-10 Απριλίου, 22 Απριλίου Μ. 
Δευτέρα, 23 Απριλίου Μ. Τρίτη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

   Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. 
Ημαθίας ανακοινώνει στα μέλη του, ότι την Παρασκευή 29 
Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιήσει ημιημερήσια εκδρομή 
στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας. Στη συνέχεια θα παρα-
κολουθήσουμε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου στην Ι.Μ. 
Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Θεσσαλίας.

   Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» την Παρασκευή 29-3-2019 
και ώρα 11:00π.μ. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 
23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας ότι 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγάλης τεσσαρακοστής στο παρεκκλήσιο του Αγίου 
Προκοπίου, που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 3 στην πλατεία Κόρακα

θα τελείται
όρθρος-Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο  κάθε Σάββατο πρωΐ 7.30-9.30 π.μ.
και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη απόγευμα 18.00-20.00 

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΩΝ.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

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 
Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Aθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΦΑΝΟΥΛΑΣ
ΚΩΤΕΛΗ 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει δεξίωση στη ΓΑΛΗΝΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέ-
ροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓ.
ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια 

Ο αδελφός, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού



Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες,
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και μετά από 

την τιμητική πρόταση της υποψηφίας δημάρ-
χου κ. Γεωργίας Μπατσαρά, σας  γνωστο-
ποιώ την  απόφαση μου να θέσω υποψηφι-
ότητα στις επόμενες  αυτοδιοικητικές εκλογές 
για το δήμο Βέροιας. Η διαρκής  έννοια και 
αναζήτηση για κάθε τι που μπορεί να κάνει 
τη ζωή μας καλύτερη, στο σπίτι, στη γειτονιά, 
στο χώρο εργασίας, στην αγαπημένη γενέ-
τειρα πόλη που ζω και εργάζομαι, αποτελεί 
τον βασικό λόγο για την υποψηφιότητα αυτή.

Ισχυρά θεμέλια για την ενασχόληση με 
τα κοινά ζητήματα είναι οι σπουδές μου. Το 
πτυχίο των Παιδαγωγικών Επιστημών απο-
τελεί το βασικό χαρτί για την επαγγελματική 
μου σταδιοδρομία. Για εικοσιπέντε περίπου 
χρόνια η εργασία μου ως δάσκαλος, με κάνει 
να λειτουργώ πάντα με συνέπεια, πειθαρχία, 
ευαισθησία, διαφάνεια, ισονομία και δικαιοσύνη. 
Το πτυχίο των Οικονομικών Επιστημών μου έχει 
προσδώσει την ικανότητα να βλέπω από πολλές 
οπτικές γωνίες, μια δραστηριότητα, ένα στόχο, 
μια πρόταση, ώστε συσχετίζοντας τα οφέλη και 
τις ζημίες, να μπορώ να διακρίνω την καλύτερη 
προοπτική των ενεργειών, με τη μέγιστη ωφέ-
λεια και την ελάχιστη βλάβη, σε συλλογικό και 
σε ατομικό επίπεδο. Οι μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ιστορία καθώς και η διδακτορική μου δια-
τριβή, μου δίνουν το πλεονέκτημα της γνώσης 
του ιστορικού παρελθόντος, να είμαι σε θέση να 
συγκρίνω συμβάντα και να προβλέπω, μέσα σε 
διαφορετικές συνθήκες, την εξέλιξη των γεγονό-
των. 

Η επαγγελματική μου διαδρομή σε τρεις με-
γάλους γενικούς τομείς με έχει εφοδιάσει την 
ανάλογη γνώση. Ως διευθυντής σχολικής μο-
νάδας, γνωρίζω την πολυσύνθετη δουλειά των 
εκπαιδευτικών αλλά και τον καθημερινό αγώνα 
των γονέων και κηδεμόνων. Η διοίκηση ενός 
σχολείου είναι μια ολιστική, πολύπλευρη δια-
χείριση ενός δημόσι-
ου οργανισμού, σε 
συνεργασίες με το-
πικούς ή κρατικούς 
φορείς, οργανισμούς, 
ιδρύματα, ιδιώτες και 
αυτή η εμπειρία είναι 
πολύτιμη. Η προϋπη-
ρεσία μου στον ιδι-
ωτικό τομέα σε θέση 

επιθεωρητή πωλήσεων πανελλαδικά, μου έχει 
προσφέρει εξειδικευμένη εμπειρία στο μάρκε-
τινγκ, την διακίνηση καταναλωτικών προϊόντων, 
όπως και στην οικονομική γεωγραφία των πε-
ριοχών της χώρας. Η ίδρυση προσφάτως ενός 
καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων, έχει 
βοηθήσει να δω καθαρά τη θέση και τα προ-
βλήματα των καταστηματαρχών καθώς και των 
υπαλλήλων τους μέσα σε μια χρόνια οικονομική 
ύφεση. Τέλος, η ενασχόληση με τη γεωργία με 
έχει δώσει να καταλάβω την αγωνία και τη σκλη-
ρή δουλειά των αγροτών και σε αυτόν τον τομέα 
είναι που θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότε-
ρο, στα όρια που δίνει η δημοτική αρχή. Η πρω-
τογενής παραγωγή για την περιοχή μας αποτελεί 
το πρώτο θεμέλιο της οικονομίας της.

 Οραματίζομαι μια πόλη καθαρή, με άνετα 
πεζοδρόμια, χωρίς αδέσποτα ζώα, χωρίς παρα-
τημένα κτίρια. Μια ευχάριστη, ελκυστική, σύγ-
χρονη, βιώσιμη και ασφαλής για τους κατοίκους 
της αλλά και τους επισκέπτες της. Ένα δήμο με 
μια ισόρροπη ανάπτυξη, ένα δήμο με την αξιο-
ποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
σε κάθε του γεωγραφικό σημείο. Η πρόληψη, η 
δια βίου μάθηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, 

η διαφάνεια, η κοινωνική συ-
νοχή με τον αθλητισμό και τον 
πολιτισμό, είναι τα πρωταρχικά 
πεδία δραστηριοποίησης. 

Δεν θα ζητούσα την ψήφο 
των συμπολιτών μου αν δεν πί-
στευα πως μπορώ  πραγματικά 
να προσφέρω. Η υποψηφιότη-
τά μου για το Δημοτικό Συμβού-
λιο Βέροιας αποτελεί Χρέος, 
Τιμή, και Ευθύνη. Σας ζητώ να 
με στηρίξετε με την ψήφο σας 
και εγώ θα σας προσφέρω ότι 
καλύτερο και περισσότερο δύ-
ναμαι. Δεν υπηρετώ μικροσυμ-
φέροντα, ανοίγω δρόμους για 
μεγάλα σχέδια και έργα, που εν 

τέλει δίνουν περισσότερα σε όλους. 

#ο_δήμος_μας_αξίζει_καλύτερα   

Δημήτριος Πυρινός 
Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας με το 
συνδυασμό «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤεύουσα 

ΠΟΛΗ» με υπ. Δήμαρχο
 τη Γεωργία Μπατσαρά. 

Ο Δημήτριος Παύλου Πυρινός, το γένος 
Μπαμπαργύρη, είναι απόφοιτος Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης με εξομοίωση στο 
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπ. Ι-
ωαννίνων,  πτυχιούχος Οικονομικών Επιστήμων 
Πανεπ. Μακεδονίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού 
στην Ιστορική Δημογραφία του Τμήματος Ιστο-
ρίας Κέρκυρας και Διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαι-
δευτικών Π.Ε. Ημαθίας και Γραμματέας της ΔΗ-
ΜΤΟ ΝΔ Βέροιας.  Υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση ως Διευθυντής  Σχολικής Μονάδας, 
είναι παντρεμένος με την Ελένη Χριστοδουλο-
πούλου και έχει μία κόρη και ένα γιό.
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  4898
Νάουσα 21/03/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ TOY ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ – ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ο Δήμαρχος Νάουσας Προκηρύσσει :
Την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου 

στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης στο Άλσος Αγίου 
Νικολάου για 15 χρόνια, με συγκρότηση «επιχείρησης μαζικής εστί-
ασης προσφοράς και διάθεσης πρόχειρου γεύματος μερικής επε-
ξεργασίας» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με το σύστημα του 
ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές.  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τετάρτη 03/04/2019 και ώρα 
13:00μ.μ έως 13:30μ.μ, στο δημοτικό Κατάστημα του Δήμου (1ος 
όροφος- Γραφείο  Δημάρχου) στην Νάουσα. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται δωρεάν είτε από τον 
επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου,  www.naoussa.gr είτε, έως και 
την προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα και ως την 
15:00 μ.μ. από το Γραφείο Προσόδων, αρμόδιο υπάλληλο  κ. Αντω-
νιάδης Νικόλαος , τηλ. 2332350337.

Ο Δήμαρχος Η. Π. Νάουσας
Κουτσογιάννης Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                   
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βέροια  22-3-2019                                                           
 Αριθ.Πρωτ.:τ.τ. 7293

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο για 
την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών 
του, ύστερα από τις αρ. 141/2019 και αριθ.186/2019 αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), των αριθ. 
31575/13-9-99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την 
εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την 
αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο 
Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός προθεσμίας πέ-
ντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. 
από 25-3-2019 έως 29-3-2019). 

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΝΓΞΩ9Ο-04Α) και στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κα-
τάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
Δημητρίου και της Ζωής, το γένος 
Μάρτου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Αθανασίου και της 
Μαρίας, το γένος Δάμτση, που γεν-

νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Σουμε-
λά στην Καστανιά Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του 
Βασιλείου και της Ωραίας, το γέ-
νος Κουτσαντά, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στη Σφηκιά 
Ημαθίας και η ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙ-
ΡΗΝΗ-ΟΥΡΑΝΙΑ του Θωμά και της 

Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στο Μπαττ Κάν-
στατ Γερμανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Ανακοίνωση του υποψηφίου δημοτικού 
συμβούλου Δημήτρη Πυρινού με τον 
συνδυασμό της Γεωργίας Μπατσαρά 

Αγαπητοί 
φίλες και φίλοι

 εκπρόσωποι του 
τύπου,

την Κυριακή 24 
Μαρτίου 2019, στις 

11 το πρωί,
η Ανεξάρτητη

 Κίνηση 
Πολιτών  δήμου 

Βέροιας
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 

και ο επικεφαλής 
της υποψήφιος 

δήμαρχος
ΠΑΥΛΟΣ 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ
σας προσκαλούν 
στο Μακροχώρι 

όπου θα παρουσια-
στεί το πρόγραμμα του συνδυασμού 

για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο 

Cafe ΓΡΗΓΟΡΗΣ δίπλα από το ΕΑΚ Μακροχωρίου
Θα χαρούμε να σας δούμε..



Συνεχίζονται τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια της Ένωσης 

Φωτογράφων ΚΔ Μακεδονίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε ένα ακόμα επιμορ-
φωτικό σεμινάριο της Ένωσης 
Φωτογράφων ΚΔ Μακεδονίας 
στην πόλη της Πτολεμαΐδας την 
Κυριακή 17 Μαρτίου. Τα μέλη 
της Ένωσης συγκεντρώθηκαν 
για να επιμορφωθούν πάνω σε 
ζητήματα που αφορούν τον καλ-
λιτέχνη φωτογράφο από τους 
διακεκριμένους συναδέλφους 
Σπυρίδη Γεώργιο και Παπαιω-
άννου Κωνσταντίνο. Αντί εισό-
δου τα μέλη κλήθηκαν να προ-
σφέρουν παιχνίδια και βιβλία 
στο Κέντρο Κοινωνικής Πρό-
νοιας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας στη Φλώρινα http://
kkppdm.gr/ .

Με μεγάλη χαρά και ανταπό-
κριση όλα τα μέλη της Ένωσης 
αλλά και συνάδελφοι από όλη 
την Ελλάδα στήριξαν τις δομές 
του κέντρου και την Πέμπτη 21 
Μαρτίου, ο συνάδελφος Παπαι-
ωάννου Κωνσταντίνος, συνα-
ντήθηκε με τον Πρόεδρου του 
ΔΣ Παπουτζή Λάζαρο για την 
παράδοση των δώρων στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι δράσεις της Ένωσης με σκοπό την επιμόρφωση των μελών της με κοινωνικό πάντα πρό-
σημο θα συνεχιστούν. Το Δ.Σ. είναι αποφασισμένο να είναι πάντα δίπλα σε κοινωνικούς φορείς 
και δομές που το χρειάζονται.

Ευχαριστίες
Σαν Δ.Σ. της Ένωσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της ένωσης που παραβρέθη-

καν στο σεμινάριο, του δύο ομιλητές, τον χορηγό της εκδήλωσης κο Άγγελο Στελεκάτη https://
stelekatis.com το ξενοδοχείο Ioannou Resort για τη φιλοξενία και όλους τους συναδέλφους ανα 
την Έλλάδα που στήριξαν την 
ενέργεια.

Το Δ.Σ.
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Την Τετάρτη 3 Απριλίου 
Ημερήσια εκδρομή με τον Όμιλο 

Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Γουμένισσα 

(Μοναστήρια της περιοχής) - Λίμνη Κερκίνη - Κιλκίς με τιμή συμμετοχής 20 Ευρώ. 
Τα έσοδα από την εκδρομή, θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ομίλου. Ώρα αναχώ-
ρησης 07.30 π.μ. απο την Πλατεία Εληας και την Πλατεία Ωρολογίου.  Δηλώσεις 
συμμετοχής στα γραφεία του Ομίλου Δευτ- Τετ -Παρ, 11.00 -13.00 στα γραφεία του 
Ομίλου στα τηλ. 23310/22676, 6946723186, 6978001783, 6982701732

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία Παπαγάλος
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυριακή 24 Μαρτίου 

2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσαρία Παπαγάλος, στην περιοχή 
Εληάς στις 13.00.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, 
κρεατικό. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνήστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρα-
σκευή τις ώρες 10.30-12.30 π.μ. Τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει, κάθε μέρα, το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Από τις 12 Μαρτίου έως τις 18 Μαρ-
τίου 2019, οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο νικητής της εβδομάδας, σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στο Μαρούσι, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε πέντε 
αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Σκωτίας και της Premier League και με 12,50 
ευρώ κέρδισε 21.723,31 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στο Τρικάστ (τα τρία πρώτα άλογα με τη σωστή 
σειρά) της πρώτης   ιπποδρομίας  από το Cheltenham,  ένας νικητής από το Ίλιον κέρδισε 3.523,50 ευρώ. Στο Τρικάστ της 
τρίτης ιπποδρομίας από το Fairview, ένας νικητής από την Κηφισιά κέρδισε 1.127.90 ευρώ. 

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, στο Τρικάστ (τα τρία πρώτα άλογα με τη σωστή σειρά) της έβδομης ιπποδρομίας  από το 
Cheltenham, δύο νικητές από τον Άγιο Δημήτριο και το Αλιβέρι κέρδισαν από 1.279,25 ευρώ.  

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: 
Περισσότερα από 

17 εκατομμύρια ευρώ 
σε κέρδη μοίρασε τη 

προηγούμενη εβδομάδα

Εταιρικό προφίλ
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού 

στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην 
Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δρα-
στηριότητα του. 

Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή του το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta 
Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εται-
ρείας σε διεθνές επίπεδο.

Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤ-
ΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς 
διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα  
για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην 
Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328
Fax    :  2332024260
E-mail :,lapavitsas@naoussa.gr
Αρ. Πρωτ4968/22-3-2019

Ανακοίνωση 
Σύμφωνα με την αρ απόφ. Οικονομικής επιτροπής 56 /2019   

παρατείνεται ο καταληκτικός χρόνος  λήξεως προσφορών 
για τον Δημόσιο  ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό   με αριθμό 
διακήρυξης  3402/26-2-2019    με αντικείμενο της σύμβασης  την  
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  
Α/Α    συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:   70847

 Νέα  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 
η   4-4-2019  και ώρα 17.00μμ.   Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει την 10-4-2019 και ώρα 10.30 π.μ.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Την Τετάρτη στο Επιμελητήριο Ημαθίας
Ενημερωτική εκδήλωση για 
τις επιδοτούμενες Δράσεις 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 σε
 μεταποίηση και τουρισμό

Το Επιμελητήριο Ημαθίας σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ διοργανώ-
νει  ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των Επι-
δοτούμενων Δράσεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014 - 2020 (ΕΠ ΠΚΜ)  στους τομείς 
Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών με θέμα 
: «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρι-
σμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και«Εκσυγ-
χρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής Υπηρεσιών στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» που θα πραγματοποιηθεί 
στις 27/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3, 
Βέροια. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας κ. Γεώργιος Μπίκας.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αλεξάνδρεια, 21/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 5339

Περίληψη αίτησης αλλαγής επωνύμου
Στην Αλεξάνδρεια και στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Αλεξάνδρειας 
υποβλήθηκε από τους: Καπετάνου Ηλία και Κάνουρα Αν-
θούλα αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για 
αλλαγή επωνύμου του γιου τους Νικόλαου από «Καπε-
τάνου» σε «Καπετάνιος» στην εγγραφή του στο Μητρώο 
Αρρένων και στο Δημοτολόγιο του Δήμου Αλεξάνδρειας με 
έτος γεννήσεως 2002.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει ότι η αιτούμενη αλλαγή ε-
πωνύμου βλάπτει τα συμφέροντα τρίτου ή είναι αντίθετος σ’ 
αυτή, να υποβάλλει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στη Δ/
νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 
του Δήμου Αλεξάνδρειας (Εθν. Αντίστασης 42 Αλεξάνδρεια, 
ισόγειο, γραφείο 14, Δημοτολόγιο) τις τυχόν αντιρρήσεις 
του.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αλεξάνδρα, 21/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 5349

Περίληψη αίτησης αλλαγής επωνύμου
Στην Αλεξάνδρεια και στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Αλεξάνδρειας 
υποβλήθηκε από τους: Καπετάνου Ηλία και Κάνουρα Αν-
θούλα αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για 
αλλαγή επωνύμου του γιου τους Χριστόφορου Ελευθέ-
ριου από «Καπετάνου» σε «Καπετάνιος» στην εγγραφή 
του στο Μητρώο Αρρένων και στο Δημοτολόγιο του Δήμου 
Αλεξάνδρειας με έτος γεννήσεως 2008 .

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει ότι η αιτούμενη αλλαγή ε-
πωνύμου βλάπτει τα συμφέροντα τρίτου ή είναι αντίθετος σ’ 
αυτή, να υποβάλλει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στη Δ/
νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 
του Δήμου Αλεξάνδρειας (Εθν. Αντίστασης 42 Αλεξάνδρεια, 
ισόγειο, γραφείο 14, Δημοτολόγιο) τις τυχόν αντιρρήσεις 
του.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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Του ιερέως
 Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Λεφθεριά, για λίγο πάψε
να χτυπάς με το σπαθί,
τώρα σίμωσε και κλάψε
εις του Μπάιρον το κορμί

(Διον. Σολωμός)

Σήμερα, φίλοι αναγνώστες, 197 χρόνια μετά 
την επανάσταση του 1821, περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά, αισθανόμαστε την ανάγκη να καταφύγουμε στη 
μνήμη του βάρδου της ελληνικές ελευθερίας, που στο άνθισμα της 
νιότης του και της φιλολογικής δόξας έρχεται να αγωνιστεί και να 
θυσιαστεί για την Ελλάδα.

Ένα πνεύμα φιλελεύθερο, ατίθασο, μία ψυχή ηφαιστειώδης, γε-
μάτη ανθρωπιά, όπως του Μπάιρον, φυσικό ήταν να το τραβούσε 
κάποτε η Ελλάδα με το κλασικό πνεύμα της, με τους αγώνες και τις 
φυσικές ομορφιές της. Στο πρώτο ταξίδι του ο Μπάιρον ενθουσι-
άστηκε από την ομορφιά του φυσικού τοπίου. Γύρισε όλες τις πό-
λεις και τα χωριά, θαύμασε τον ήλιο που χρύσωνε τις πλαγιές των 
νησιών μας, προσευχήθηκε κάτω από τον ίσκιο της Ακρόπολης, 
χάιδεψε τα αρχαία μνημεία και αγανάκτησε για την κλοπή τους από 
το λόρδο Έλγιν. Στιγμάτισε τους κλέφτες και έστειλε βαρύ το ανάθε-
μα της Αθηνάς (η κατάρα της Αθηνάς) στο κεφάλι τους. Σκάλισε το 
όνομά του στα κιονόκρανα και τους στύλους των γκρεμισμένων να-
ών (Σούνιο). Με τους λυρικούς στίχους του χαιρέτισε κάθε ελληνική 
γωνιά και στη θύμηση του αρχαίου μεγαλείου ένιωσε αβάσταχτο 
πόνο:

Τα βουνά, το μεγάλο Παρθενώνα θωρούνε.
Και αθάνατη βλέπει τα πελάγη η Ελλάδα.
Εδώ πέρα μονάχος συλλογιόμουν
πως θα μπορούσε να ήταν και πάλι μία Ελεύθερη Ελλάδα.
Γιατί πώς να κοιτάξω το Περσιάνικο μνήμα,
Και να λέγω πως είμαι της σκλαβιάς και ‘γω θύμα.
Μεσ’ στον άδοξο δρόμο που μια τύχη με σέρνει
Κάποιο βάλσαμο κούφιο το τραγούδι μου φέρνει.
Τί ντροπή που με πιάνει για μια τέτοια Πατρίδα
Και τι να ‘χει εδώ άλλο ο ποιητής παρά μόνο
για τους Έλληνες πίκρα, για τη χώρα τους πόνο;
Συγκινημένος από τα βάσανα, των ραγιάδων, γίνεται θερμός 

προστάτης. Στέλνει φλογερά υπομνήματα στην κυβέρνηση της 
Αγγλίας – σαν λόρδος βουλευτής που ήταν – και στις Μεγάλες Δυ-
νάμεις. Προσπαθεί να τους αποδείξει πως είναι ψεύτικες οι κατηγο-
ρίες της Ευρωπαϊκής φιλότουρκης διπλωματίας, πως τάχα ο λαός, 
που ανέστησε τον Παρθενώνα και έγραψε τις Θερμοπύλες, δεν έχει 
τίποτε το κοινό με το σημερινό σκλάβο λαό των Ελλήνων, που είναι 
ανάξιος να δει την εθνική του αποκατάσταση.

Η πολιτική, όμως, της Αγγλίας, ο Μέτερκιχ και οι εχθροί της 
Ελλάδος, καλλιεργούσαν στην Ευρώπη ανθελληνικό πνεύμα, προ-
σπαθώντας να αποδείξουν πως ο λαός των Ελλήνων είναι ένας 
λαός δουλοπρεπής, φορτωμένος ελαττώματα και κακίες, ο οποίος 
δεν κράτησε τίποτε από την παλιά κληρονομιά.

Οι συκοφαντίες έμειναν όμως στους συκοφάντες, γιατί ήδη στην 
Ευρώπη που ξυπνούσε από τις ιδέες της Γαλλικής επανάστασης, 
ο πνευματικός φιλελληνισμός ευαγγελιζόταν την συμπάθεια και την 
συγκίνηση της Ευρώπης για το δίκαιο αγώνα της Ελλάδας. Και στο 
σημείο αυτό ο Μπάϊρον στάθηκε από τους καλύτερους αφυπνιστές 
και δημιουργούς της Ευρωπαϊκής συγκίνησης.

Η φωνή του στα «Τσάϊλντ Χάρολντ», στον Γιαούρ, τον Δον 
Ζουάν, στη νύφη της Αβύδου, τους «Κουρσάρους», αφύπνισε και 
συγκίνησε την ευρωπαϊκή συνείδηση.

Η ελληνική επανάσταση, έγινε στην καρδιά του σάλπιγγα για 
δεύτερης παρουσίας: Παίζεται στην Ελλάδα υπόθεση -βροντοφω-
νεί- που αξίζει εκατομμύρια ανθρώπους σαν και μένα, κι όσο μου 
απομένει πνοή ζωής θα υποστηρίξω την υπόθεση αυτή.

Ένας αξιωματικός, άνθρωπος του φιλελληνικού κομιτάτου (ο 
Βύρων ήταν μέλος του), που επιστρέφει από την ξεσηκωμένη 

Ελλάδα, τον βρίσκει πάνω σ’ ένα χάρτη της να τον μελετά και να 
κλαίει. Ζητά (ο Βύρων) με αγωνία να μάθει την κατάσταση στην 
επαναστατημένη γη. Και όταν τον βεβαιώνει πως με ευχαρίστηση 
θα τον δέχονταν πλάι τους τα παλικάρια, ως άξιο σύντροφό τους, η 
καρδιά του σκιρτά.

Αφού συγκέντρωσε 50 χιλιάδες ισπανικά δολάρια, ναύλωσε τον 
«Ηρακλή» και σαλπάρισε για την Ελλάδα και φθάνει στην Κεφαλο-
νιά. Από εκεί γράφει στους καπεταναίους, ενθαρρύνει, παρακαλεί, 
τους εξορκίζει να αφήσουν τη διχόνοια και τις έχθρες, αν επιθυμούν 
να δουν ελεύθερη την πατρίδα.

Πουλά τα έργα του. Τέσσερις χιλιάδες λίρες διέθεσε μόνο για να 
ξεκινήσει ο στόλος, που θα έλυνε την πολιορκία του Μεσολογγίου. 
Στις 5 του Γενάρη έρχεται στο Μεσολόγγι. Ήρθε η ώρα να γράψει 
με το σπαθί του το καλύτερο τραγούδι. Ο Βύρωνας αρματώνει και 
συντηρεί με έξοδά του σώμα 600 παλικαριών. Δουλεύει σκληρά, 
στέκει ανάμεσα στα μίση και τα πάθη των καπεταναίων, τους συμ-
βουλεύει, τους συμφιλιώνει. Γίνεται η ψυχή του αγώνα, αλληλογρα-
φεί, επιβλέπει, κατευθύνει. Τέσσερις χιλιάδες ξοδεύει για πυρομαχι-
κά και πολεμοφόδια. Κάποτε καταφέρνει τη σύναψη δανείου. Ήταν 
το πρώτο πολεμικό δάνειο που έπαιρνε η επαναστατημένη Ελλάδα.

Στο κύκνειο άσμα του, που το ‘γραψε στα γενέθλια των 36 χρό-
νων του, αποχαιρετά τις απολαύσεις και τις χαρές της ζωής:

Μακριά τώρα απ’ την ψυχή μου, μακριά τέτοιοι στεναγμοί
εις τον τάφο τώρα η δόξα τον αδρείον ξεπροβοδεί.
Και του κλει τα μάτια αν πέσει θύμα της ελευθεριάς
Τώρα γύρω του τουφέκι, φλάμπουρο, δόξα η Ελλάς.

Αν τη νιότη σου λυπάσαι, γιατί θέλεις πια να ζεις,
Της Τιμής εδώ ειν’ ο τάφος τρέξε αυτού να σκοτωθείς.
Δεν σου μένει παρά να εύρεις ό,τι γύρευες παντού
Και να το εύρεις δεν μπορούσες μνήμα ανδρός πολεμικού.
Βρίσκοντάς το κοίτα γύρω, πιάσ’ την θέση που ποθείς.
Για τη δόξα πολεμώντας πέσε ‘κει ν’ αναπαυθείς.
Ο Θεός, όμως, δεν ήθελε να πέσει στη φωτιά της μάχης. Ο 

ποιητής εξαντλημένος, κουρασμένος, σακατεμένος από τις πίκρες, 
τις κακουχίες και την ελονοσία της λιμνοθάλασσας, πέθανε στις 19 
Απριλίου 1824. Τα τελευταία του λόγια για την Ελλάδα ήταν: «Της 
έδωσα τον καιρόν, την υγείαν μου, την περιουσίαν μου και τώρα 
της δίνω τη ζωή μου. Τι μπορούσα να κάνω περισσότερο;».

Όλη η Ελλάδα θρήνησε το χαμό του και με ευγνωμοσύνη θυμά-
ται ακόμη τη θυσία του. Η συμβολή του στον αγώνα της ελευθερίας 
υπήρξε πολύτιμη. Ο Άγγλος διπλωμάτης και φιλέλληνας Χάρολντ 
Νίκολσον στο έργο του: «Το τελευταίον ταξίδιον του Βύρωνος» 
λέγει: «ΜΕ την ηρωϊκή αυτή πράξη ο Μπάιρον εξασφάλισε την α-
πελευθέρωση της Ελλάδος.

Αν ο Μπάιρον, όπως τον παρακινούσαν πολλοί να κάνει το 
Φεβρουάριο του 1824, παρατούσε την ελληνική υπόθεση, είμαι 
βέβαιος ότι το Ναυαρίνο δεν θα υπήρχε και ολόκληρη η ιστορία της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης θα είχε διαφορετική εξέλιξη».

Λαμπρή και μεγάλη η πράξη του Βύρωνα για τα πανανθρώπινα 
ιδεώδη και τεράστιο το έργο του.

Το έργο του Μπάιρον! Τι μεγάλος λόγος και τι τραγική ειρωνεία 
στην εποχή μας!!!

Η μαγεία 
των λέξεων

Ήθελα πολύ να εξερευνήσω 
τα δωμάτια του νου. Το σκε-
πτόμουν εδώ και καιρό. Μια 
μέρα ήσυχη θάλεγα είπα να τα 
επισκεφθώ. Και μπήκα… Γε-
μάτος ο νους πόρτες. Πόρτες, 
που άνοιγαν και έκλειναν γρή-

γορα, άλλες που έμεναν μισάνοιχτες και άλλες που 
ήταν ορθάνοιχτες. Κοίταξα μέσα από την ανοικτή 
πόρτα. Το δωμάτιο ήταν ροζ. Φως πολύ έμπαινε 
από το παράθυρό του, τόσο που με χτυπούσε η 
αντηλιά και δεν έβλεπα καλά. Σαν τα μάτια συνήθι-
σαν είδα. Οι λέξεις ντυμένες με αέρινα φορέματα, 
κορδέλες και λουλούδια στα μαλλιά, στόλιζαν τα 
μεγάλα τραπέζια. Όλες γελαστές και χαρούμενες 
σιγοτραγουδούσαν και δούλευαν συγχρόνως. Αι-
σθάνθηκα ότι ετοίμαζαν γιορτή. Προχώρησα πιο 
πέρα. Μια πόρτα μισάνοιχτη φάνηκε μπρος μου. 
Έσπρωξα μαλάκα. Ησυχία. Ένα μεγάλο στρογγυλό 
τραπέζι στη μέση γεμάτο βιβλία. Μια μεγάλη βιβλι-
οθήκη έντυνε σχεδόν και τους τέσσερις τοίχους. ΟΙ 
λέξεις εδώ ήταν ντυμένες με μακριά μπλε φορέμα-
τα. Άλλες κάθονταν στο τραπέζι και άλλες αθόρυβα, 
πήγαιναν στη βιβλιοθήκη, έπαιρναν ένα βιβλίο 
και καθόντουσαν, όπου υπήρχε καρέκλα. Η βαριά 
κουρτίνα στο παράθυρο δεν άφηνε όλο το φως να 
λούσει τον χώρο. Τ9ο δωμάτιο της γνώσης σκέ-
φτηκα. Λίγο πιο κάτω μια πόρτα άνοιξε για λίγο και 
έκλεισε απότομα. Κατάλαβα ότι κάποιος κλείδωσε 
από μέσα. Ήμουν περίεργη. Πώς θα μπορούσα να 
εξερευνήσω αυτό το δωμάτιο; Έφτασα κοντά στην 
μεγάλη του πόρτα. Τεντώθηκα όσο μπόρεσα για να 
φτάσω τον ψηλό φεγγίτη της. Τα κατάφερα. Γαντζω-
μένη σχεδόν επάνω στην πόρτα πρόλαβα να δω… 
Ω! Ένα κόκκινο δωμάτιο. Τί ήταν αυτό που πλανιό-
ταν στον αέρα; Ομίχλη; Σκόνη; Μέσα σ’ αυτήν την 
καταχνιά, φωνές ακούγονταν πολλές… Οι λέξεις 
εδώ ήταν ντυμένες πορτοκαλί, πράσινες, αναμαλλι-
ασμένες, άγριες. Χειρονομούσαν και χειροδικούσαν 
η μία την άλλη. Κατάλαβα ότι ήταν το δωμάτιο του 
θυμού. Προσεκτικά ξεγαντζώθηκα από την πόρτα. 
Και τότε τους είδα. Δύο φρουροί κάθονταν δεξιά και 
αριστερά. Ο αφέντης έβαλε να φυλάγουν το δωμά-
τιο του θυμού.

Γιατί αν οι λέξεις δραπέτευαν, και έφταναν στην 
πύλη τότε η καταστροφή θα ήταν αναπόφευκτη. 
Έφυγα όσο πιο γρήγορα μπορούσα από κει. Στο 
τέλος του διαδρόμου βρήκα μία πόρτα σκούρη χα-
μηλή. Την άνοιξα. Κλάματα, δάκρυα, αναστεναγμοί 
και πόνος με υποδέχτηκαν. Λέξεις μαυροφορεμένες 
πηγαινοέρχονταν πέρα-δώθε. Έκλεισα αμέσως την 
πόρτα. Αναστέναξα… Το δωμάτιο της λύπης είπα 
μέσα μου και ακούμπησα για λίγο στον τοίχο. Ξαφ-
νικά οι λέξεις από το δωμάτιο της χαράς ξεχύθηκαν 
στον διάδρομο. Άνοιξαν όλες τις πόρτες και έβγα-
λαν έξω όλες τις λέξεις από όλα τα δωμάτια σχεδόν 
με το ζόρι. Οι μαγικές λέξεις της χαράς κατάφεραν 
να μαζέψουν τις φίλες τους στο ροζ δωμάτιό τους. 
Κατάφεραν να διώξουν τη θλίψη, να γλυκάνουν τον 
θυμό, να χαλαρώσουν τη γνώση. Όλες οι λέξεις 
κατάλαβα ότι το δωμάτιο της χαράς ήταν μονα-
δικό. Σκέφτηκαν να το επισκέπτονται πιο συχνά. 
Να θλίβονται λιγότερο, να θυμώνουν ελάχιστα, να 
διαβάζουν με μέτρο. Μου άρεσαν τα δωμάτια του 
νου. Είπα να φύγω από κει. Κλείνοντας καλά όλες 
τις πόρτες. Αφήνοντας όμως ορθάνοιχτη για πάντα 
την πόρτα της χαράς. Για να μπορούν οι λέξεις να 
γεμίζουν χαρά τον νου για πάντα. Για να γεμίζει 
και η καρδιά γαλήνη, ησυχία. Τί ωφελεί να ζούμε 
δούλοι μόνο του νου με τα πολλά δωμάτια; Μήπως 
να επισκεφθώ καλύτερα και τα δωμάτια της καρ-
διάς; Αυτό θα το κάνω σε άλλο ταξίδι. Τώρα λέω να 
γείρω να εδώ κάτω απ’ τον ίσκιο της καρυδιάς, να 
κενώσω το νου, να αφήσω τις λέξεις ήσυχες και να 
κοιμηθώ…

ΒΥΡΩΝ: Ο φλογερός φιλέλληνας
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Γ΄ Εθνική – 2ος όμιλος
Κυριακή 24 Μαρτίου – 3.00 μ.μ.

Λαγκαδάς-Βέροια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ

της23.03.2019
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

(25η αγωνιστική)
ΠΛΑΤΕΟΣ 16.00 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ - 

ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
Διαιτησία: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ -ΤΡΑΝΤΟΣ 

-ΓΚΟΓΚΑΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ -ΜΠΕΚΑΣ-ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΙΔΗΣ 

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΕΝΩΣΗ ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ 16.00 ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΠΑΟΚ 
ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΠΙΤΟΣ -ΝΗ-
ΣΕΛΙΤΗΣ 

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙ-
ΟΥ - ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ -ΓΙΑ-
ΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ 

ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.00 ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ -ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗ-
Σ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ.

ΚΛΕΙΔΙΟΥ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ - ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΠΑΖΑΡ-
ΤΖΙΚΛΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης24.03.2019
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-

ΜΑ)(17η αγωνιστική)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΑΣ Γιαννακοχωριου - 

ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 16.00 ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ - Α-
ΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

Διαιτησία: ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΒΑΛ-
ΚΑΝΟΣ 

ΡΑΧΙΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕ-
ΝΗΜΑΧΟΥ

Διαιτησία: ΜΠΑΚΑΛΗΣ -ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ -ΠΕΤΡΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 16.00 ΛΕΥΚΑΔΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΠΟΖΙΑΔΗΣ 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διαιτησία: ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ-ΣΙΟΥ-
ΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(12η αγωνιστική)
ΤΡΙΛΟΦΟΥ 10.30 Ερμης Τριλοφου - ΑΧΘΟΣ 

ΑΡΟΥΡΗΣ
Διαιτησία: ΜΠΕΚΑΣ-ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ-ΓΚΑΛΑΙ-

ΤΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ 10.30 Παλασιδειος Ακαδημια - 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΑΚΑ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ-ΓΚΟΓΚΟΣ 
Ν.Α.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 10.30 Φιλιππος Π.Νερων - ΔΟΞΑ 
ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΑΡΓΥΡΙΟΥ -ΣΑΜΑΡΑΣ-ΤΑΣΙΩΝΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Κ12-Κ10-Κ8-Κ6:
Το Σάββατο 23 Μαρτίου τα τμήματα υποδομής 

της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας αγωνίζονται 
στο γήπεδο Μέσης σε φιλικό τουρνουά με τις Α-

καδημίες AJAX, ΠΑΟΚ 
Μελίκης «Κ. Παυλόπου-
λος» και Ειρηνούπολη.

Ραντεβού στο γήπε-
δο της Μέσης στις 10.00’

Έναρξη αγώνων στις 
10.30’

Λήξη αγώνων στις 
13.30’

ΤΜΗΜΑ Κ14:
Με την Αγ. Μαρί-

να αγωνίζεται το τμήμα 
Κ14 της Ακαδημίας Πο-
δοσφαίρου Βέροιας την 
Κυριακή 24 Μαρτίου. Ο 
αγώνας θα πραγματο-

ποιηθεί στο γήπεδο Αγ. Μαρίνας.
Ώρα έναρξης αγώνα στις 11.30’
Ώρα λήξης αγώνα στις 12.45’

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων 23-24/3/2019

ΕΠΣ Ημαθίας
1η αγωνιστική Β’ φάσης 

παιδικού πρωταθλήματος 

Πραγματοποιηθηκε στα Γραφεια της Ενωσης η κληρωση της Β’ φασης του ΠΑΙΔΙ-
ΚΟΥ πρωτ/τος και τα ζευγαρια που προεκυψαν για την 1η αγωνιστικη θα αγωνισθουν 
συμφωνα με το παρακατω προγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ27.3.2019ΩΡΑ16.00
1.-ΤΕΤΑΡΤΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ
2.-ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ γηπ.Κουλουρας
3.-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΤΕΤΑΡΤΟΣ Α’ ΟΜΙΛΟΥ
4.-Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Γηπ.Ταγαροχωριου

Πρόγραμμα τμημάτων υποδομής 
Ακαδημίας ποδ/ρου Βέροιας

Μπορεί η Super League μετά την ολοκλήρωση 
του Διοικητικού Συμβουλίου  (21/3) το απόγευμα 
να αποφάσισε ότι θα συναντηθεί με τον υφυπουρ-
γό αθλητισμού για το θέμα της αναδιάρθρωσης, 
ωστόσο όπως φαίνεται το αίτημά της δεν θα γίνει 
αποδεκτό. Το διοικητικό συμβούλιο που ολοκληρώ-
θηκε χθες το απόγευμα δεν λήφθηκε καμιά απόφα-
ση για το θέμα της αναδιάρθρωσης, μόνο αποφα-
σίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα 
στη Λίγκα και τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο 
Βασιλειάδη προκειμένου να επανεξεταστεί η υπό-
θεση. Όμως από το περιβάλλον του υφυπουργού 
αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι δεν πρόκει-

ται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στις πλευρές, 
αφού σύμφωνα με τον κ. Βασιλειάδη οι αποφάσεις 
που έχουν παρθεί δεν είναι προς διαπραγμάτευση 
από τη στιγμή που βρίσκονται ήδη στις προκηρύ-
ξεις. Αυτό που περιμένει ο υφυπουργός είναι την 
επιστολή της ΕΠΟ προκειμένου να νομοθετήσει και 
να δημιουργηθεί η νέα κατηγορία που ως γνωστόν 
θα ονομαστεί Super League 2. Από το περιβάλλον 
του μάλιστα διέρρευσε ότι ο ίδιος δεν είναι αντίθε-
τος σε κάποια συνάντηση, όμως αυτή δεν θα έχει 
σχέση με το θέμα της αναδιάρθρωσης το οποίο 
έχει «κλείσει», αλλά οτιδήποτε άλλο μπορεί να α-
πασχολεί το Δ.Σ. της

«Πόρτα» Βασιλειάδη στη 
SuperLeague για την αναδιάρθρωση- 

«Είναι όλα αποφασισμένα»



Νικήτρια στην γιγαντιαία τεχνικής 
κατάβαση του κυπέλλου Ελλάδος
η Σοφία Ράλλη του ΕΟΣ Νάουσας 

Ο Γιάννης Πρώιος και η Σοφία Ράλλη ήταν οι νικητές του αγωνίσματος γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης του 
κυπέλλου Ελλάδος που πραγματοποιή-
θηκε στις 20 Μαρτίου στο χιονοδρομικό 
κέντρο Βίγλας.  Με τις επιδόσεις αυτές ο 
αθλητής του Άργος Ορεστικού αναρριχή-
θηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάτα-
ξης του κυπέλλου Ελλάδος της κατηγορίας 
αντρών. Ενώ η αθλήτρια του ΕΟΣ Νάου-
σας, στην κατηγορία γυναικών, ισοβαθμεί 
με την Μένια Τσιόβολου στην πρώτη θέση.

Ο Φίλιππος Βέροιας επικράτησε 
της ΑΕΚ με 25-24 για τη δεύ-
τερη αγωνιστική της τελικής 

φάσης του πανελληνίου πρωταθλή-
ματος εφήβων και πλέον οι τέσσερις 
ομάδες του δεύτερου ομίλου ισοβαθ-
μούν. Έτσι, οι προκρίσεις στην πρώτη 
τετράδα θα κριθούν στους βραδινούς 
αγώνες μεταξύ των Φιλίππου – Φοίβου 
και Διομήδη – ΑΕΚ.

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 2-2, 4-4, 6-6, 6-9, 9-10, 11-
11, 14-14, 16-16, 19-19, 23-20, 25-24

Φίλιππος Βέροιας (Σαράφης): Στεργιόπουλος, 
Τζίμπουλας 6, Λυκοστράτης, Κουκουτσίδης 6, 
Πετρομελίδης, Παπαδόπουλος 1, Ταραμονλής 8, 
Στανκίδης, Τζωρτζίνης 2, Παπαγιαννάκης, Χουδαω-
έρδογλου, Νίωπας, Μπαλτατζής, Καρανάτσιος, Στε-
φανόπουλος, Ζούζος 2.

ΑΕΚ (Καφφάτος): Βασιλακάκης, Παπαδάκης, 
Μπεκιάρης, Αθανασάκος, Δικαιούλιας 1, Τσάκαλος 
3, Ασλής, Στάθης, Κοτσιώνης 8, Βασιλείου 5, Κο-
βάνης 3, Σιγάλος, Καρράς, Πρωτέκδικος 1, Παπάς, 
Βεζύρης.

Διαιτητές: Μιχαηλίδης – Νάσκος. Δίλεπτα: 4-4. 
Πέναλτι: 6/6 – 2/2

Οιβαθμολογίες
Α’ όμιλος: Ολυμπιακός 4, ΑΕΣΧ Πυλαί-

ας 2, ΧΑΝΘ 2,  Προοδευτική Αγρινίου 0.
Β’ όμιλος: Φοίβος Συκεών 2, ΑΕΚ 2, 

Φίλιππος Βέροιας 2, Διομήδης Άργους 2,

ΟιαγώνεςτηςΠέμπτης
Προοδευτική – ΧΑΝΘ  ...............................23-32
Ολυμπιακός ΣΦΠ – Πυλαία  ......................24-23
Φίλιππος Βέροιας – Διομήδης Άργους  .....20-23
Φοίβος – ΑΕΚ  ...........................................29-31

Παρασκευή22/3/2019
(Φιλίππειο – ΔΑΚ Βικέλας)
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΧΑΝΘ  .......................33-20
Προοδευτική – Πυλαία  ..............................15-40
Φοίβος – Διομήδης  ...................................29-22
Φίλιππος – ΑΕΚ  ........................................25-24
18:30 (Φ) Ολυμπιακός ΣΦΠ – Προοδευτική
19:30 (ΔΑΚ) Πυλαία – ΧΑΝΘ
20:30 (Φ) Φοίβος – Φίλιππος
21:30 (ΔΑΚ) ΑΕΚ – Διομήδης

Σάββατο23/3/2019(Φιλίππειο)
13:00 Α3-Β4
15:00 Α4-Β3
17:00 Α1-Β2
19:00 Α2-Β1

Κυριακή24/3/2019
(Φιλίππειο–ΔΑΚΒικέλας)

09:00 (ΔΑΚ) Α4-Β4
09:00 (Φ) Α3-Β3
11:00 (Φ) Α2-Β2
13:00 (Φ) Α1-Β1

CMYK
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Ολοκληρώθηκε η επανακα-
τασκευή του δαπέδου στο 
κλειστό γυμναστήριο του 2ου 

Γυμνασίου-Λυκείου Αλεξάνδρειας και 
παραδίδεται προς χρήση από το Δήμο 
Αλεξάνδρειας από σήμερα 22-3-2019. 
Το έργο προϋπολογισμού 85.064,52 
ευρώ, κατασκευάστηκε με πόρους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 2017.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
την ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας ότι δημιουρ-
γήθηκε ένας χώρος άθλησης σύμφωνα με τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας και λειτουργικότη-
τας, για διάθεση στους χρήστες (αθλητές, αθλητικούς 
Συλλόγους...).

«Η επανακατασκευή του δαπέδου στο κλειστό 
γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Αλεξάν-
δρειας, αποτελούσε έναν από τους στόχους του 
Δήμου και πιστώνεται σε όλους όσους προσπάθη-
σαν για την υλοποίησή του», τονίζει ο Δήμαρχος κ. 
Παναγιώτης Γκυρίνης.

Ολοκληρώθηκεηεπανακατασκευή
τουδαπέδουστοκλειστό

γυμναστήριοτου2ουΓυμνασίου-
ΛυκείουΑλεξάνδρειας

F8Εφήβων2019
O Φίλιππος έβαλε «φωτιά»

στον δεύτερο όμιλο με την νίκη 25-24 
επί της ΑΕΚ



Γράφει ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Η ΚΟΙΛΙΑ 
ΠΛΗΡΩΝΕΙ 

ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ 
ΛΑΙΜΟΥ

1. Γιατί αναστενάζεις που ‘χεις κεφάλι 
κακοπαθημένο;
2. Γιατί πικρά βογγάς που ‘ναι βαριά 
τα μέλη σου;
3. Τάχα γιατί γυροχτυπάς χαστούκια 
την κοιλιά σου,
4. έτσι τα όσα μάσησες θαρρείς πως
 θα χωνέψουν;
5. Δεν θα ‘χες τόσα βάσανα, αν λαίμαργος 
δεν ήσουν.
6. Αλλά πολύ καμάρωνες στο πλούσιο τραπέζι
7. και το λαρύγγι σου εύφραινες με διάφορα 
φαγώσιμα
8. νομίζοντας ότι σ’ αυτά βρίσκετ’ η ευτυχία,
9. μα τώρα βασανίζεσαι και η κοιλιά σου μόνη
10. πολλές φορές δερνόμενη
11. τα λάθη αχόρταγου λαιμού 
η άμοιρη πληρώνει.

ΤΙ ΣΤΕΝΑΧΕΙΣ; (Ε.Α. ΙΧ, 643)
1. Τι στενάχεις κεφαλήν κεκακωμένος 
Ες δε τι πικρά
2. οιμώζεις, μελέων πάγχυ βαρυνομένων;
3. Ες τι δε γαστέρα σείο ραπίσμασιν 
αμφιπατάσσεις,
4. εκθλίψαι δοκέων μάστακος εργασίην;
5. Μόχθων τοσσατίων ου σοι χρέος, 
ει παρά δαιτί
6. μη του αναγκαίου πουλύ παρεξετάθης.
7. Αλλ’ επί μεν στιβάδος φρονέεις μέγα, 
και στόμα τέρπεις
8. βρώμασιν, ευτυχίην κείνα λογιζόμενος,
9. ενθάδε δ’ ασχάλλεις, μούνη δ’ αλιτήματα 
λαιμού
10. η γαστήρ τίνει πολλάκι τυπτομένη.

Η ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ
Ο Αγαθίας ο Σχολαστικός (530-582) ένας από 

τους σημαντικότερους λογίους του έκτου αιώνα 
(του αιώνα του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινια-
νού), ιστορικός, ανθολόγος και ποιητής, θέλοντας 
να στιγματίσει με το επιδεικτικό επίγραμμά του 
Ε.Α. ΙΧ, 643 τη λαιμαργία, στρέφεται προς κάποιον 
λαίμαργο, ο οποίος, αφού καταβρόχθισε σε ένα 

γεύμα πολύ περισσότερα από όσα η κοιλιά του 
χωρούσε, έπειτα αναστέναζε, επειδή αισθανόταν 
ζαλάδα και βογγούσε, επειδή ένιωθε όλα τα μέλη 
του βαριά και ασήκωτα και έδερνε την κοιλιά του, 
γιατί, όπως πολλοί σύγχρονοί του, πίστευε ότι έτσι 
θα πετύχαινε γρηγορότερη χώνεψη και ανακούφι-
ση από τη βαρυστομαχιά, και του λέει ότι όλα αυτά 
θα αποφεύγονταν αν δεν ήταν λαίμαργος κι αν δεν 
θεωρούσε ως ευτυχία την ευχαρίστηση του λάρυγ-
γα, λάθος μεγάλο του λαιμού, που το πληρώνει η 
κοιλιά…

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Λίγο νεότερος του Αγαθία του Σχολαστικού ο 

πάπας της Ρώμης Γρηγόριος Α΄ (540-604), ο ο-
ποίος μετά από το θάνατό του αναγορεύτηκε άγιος 
της Χριστιανικής Εκκλησίας (Ανατολικής και Δυτι-
κής) που, τότε ήταν ενωμένη, ως Άγιος Γρηγόριος 
ο Μέγας (της Δυτικής) και ως Άγιος Γρηγόριος ο 
Διάλογος (της Ανατολικής), εορταζόμενος στις 12 
Μαρτίου, κατάρτισε έναν πίνακα με τα πιο μεγάλα 
αμαρτήματα των ανθρώπων, που είναι γνωστά ως 
επτά θανάσιμα αμαρτήματα, τα εξής: Οκνηρία (τε-
μπελιά), Αλαζονεία, Λαιμαργία, Λαγνεία, Απληστία, 
Οργή, Ζηλοφθονία.

Ανάμεσα στα επτά θανάσιμα αμαρτήματα, ό-
πως βλέπουμε, συγκαταλέγεται και η λαιμαργία, 
που ποτέ δεν έπαψε να απειλεί τη σωματική αλλά 
και την ψυχική υγεία των ανθρώπων, ακόμη και 
εκείνων των οποίων «το πνεύμα είναι πρόθυμο 
αλλά η σάρκα ασθενής», με άλλα λόγια και εκείνων 
που, ενώ ξέρουν ότι είναι θανάσιμο αμάρτημα, δεν 
μπορούν να την αποφύγουν, κάτι που συμβαίνει, 
δυστυχώς, και με τα άλλα θανάσιμα αμαρτήματα. 
Γι’ αυτό και πάντα θα θυμόμαστε και τον ποιητή 
Αγαθία Σχολαστικό και τον άγιο πάπα Γρηγόριο 
του Διάλογο.

«ΠΙΣΚΟΝ ΓΟΥΛΑΝ»
Δεν ξεχνώ, κι ας έχουν περάσει πάνω από ε-

ξήντα χρόνια από τότε που πέθανε η γιαγιά μου η 
Ανατολή, μάνα της μάνας μου, πόσο πολύ θύμωνε, 
όταν κάποιος της έλεγε ότι δε βάσταξε άλλο τη νη-
στεία και «μαντζίρισε» τη Μεγάλη Εβδομάδα. «Πί-
σκον γούλαν» έλεγε «κι επόρεσεν να κρατεί δύο 
ημέρας κι άλλο» (ψαρίσιος (λαίμαργος) λαιμός, δεν 
μπόρεσε να κρατήσει νηστεία ακόμη δύο μέρες).

Στα Ποντιακά και στη Νεοελληνική γλώσσα, 
γενικά, υπάρχουν όχι λίγες λατινικές λέξεις (ρω-
μαϊκές), που αποκτήθηκαν κατά τη μακραίωνη 
Ρωμαιοκρατία. Ανάμεσα σ’ αυτές είναι και η λέξεις 
γούλα=λαιμός (λατινικά gula, ae, θ. οισοφάγος λαι-
μός) και πίσκος, πισίνα, που είναι παράγωγα της 
λατινικής λέξης piscis, ις, αρ.=ιχθύς, ψάρι.

Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη, εκτός από Έλληνες 
συχνά αυτοαποκαλούμαστε και Ρωμιοί.

Υ.Γ. Στο προηγούμενο σημείωμα (16-17 Μαρτί-
ου) «ο δαίμονας του τυπογραφείου» έκανε το «επ’ 
αυτοφώρω» επ’ αυτοφόρω.

Η λέξη αυτόφωρος είναι σύνθετη από τις αρχαί-
ες ελλ. λέξεις αυτός+φωρ (=κλέφτης) και δηλώνει 
αυτόν που πιάνεται μαζί με τα κλοπιμαία, και γενι-
κά αυτόν που πιάνεται «στα πράσα».
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ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 
«Η ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ»

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 

Η Αγία Λαύρα. Το 
Μοναστήρι της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου των 
Καλαβρύτων, του θρύ-
λου και της ελληνικής ι-
στορίας γιορτάζει το Με-

γάλο Ξεσηκωμό. Το λίκνο της αναγεννημένης, 
από τις στάχτες και τα αποκαΐδια, σκλαβωμέ-
νης Ελλάδας στέλνει το δικό του μήνυμα στην 
εποχή της αμφισβήτησης των αξιών . Η Αγία 
Λαύρα. Είναι η φλόγα  της ελευθερίας και της 
τραυματισμένης αξιοπρέπειας των Ελλήνων. 
Είναι η μέρα της  25ης Μαρτίου του 1821. Η-
μέρα γεμάτη μυστήριο. Παράδοση και ιστορία, 
σαν δίδυμες αδελφές, ακολουθούν παράλλη-
λους δρόμους της πορείας της Ορθοδοξίας και 
του Ελληνισμού, Στην Αγία Λαύρα, το ιστορικό 
Μοναστήρι των Καλαβρύτων θα συναντηθούν 
σήμερα παράδοση και ιστορία. Εκεί θα χτυπάει  
την  ημέρα αυτή  η καρδιά των Ελλήνων. Εκεί 
είναι στραμμένα  τα βλέμματα όλων εκείνων, 
που πιστεύουν στα οράματα και τις παναν-
θρώπινες αξίες της φυλής μας. Θα γιορτάσουν 
πάλι την  μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας του 
Ευαγγελισμού  στο ιερό ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στα Καλάβρυτα  και την εθνική επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου  του 1821,  

    Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,  κλή-
ρος και λαός  θα τιμήσουν την 25 Μαρτίου 
στις εκκλησίες τον Ευαγγελισμό της Παναγίας 
ότι θα  γεννήσει τον Σωτήρα του κόσμου, το 
Χριστό. Την ίδια, όμως, μέρα θα αποδώσουν 
και τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη όλων 
εκείνων των ψυχών των Ελλήνων που ύψωσαν 
τις ουρανόμηκες κραυγές τους και θυσιάστηκαν  
διεκδικώντας την Ελευθερία τους.

Υπάρχει, όμως κάποια ιστορική σύγχυση με 
την παράδοση  για την αλήθεια της  ύψωσης 
του Λάβαρου της Επανάστασης και της ορκω-
μοσίας των επαναστατών οπλαρχηγών  της 
ημέρας εκείνης της 25ης Μαρτίου στη Μονή 
του Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό, 
Είναι βεβαιωμένο ιστορικά ότι στο Μοναστήρι 
της Αγίας Λαύρας, όπως σε όλα τα μοναστήρια 
, έγιναν συναντήσεις οργανωτικών συσκέψεων 
των οπλαρχηγών και των προκρίτων κατά τη 
διάρκεια της Οθωμανικής Κατοχής. Ο Π. Π. 
Γερμανός, στα απομνημονεύματά του αναφέρει 
τη συνάντησή του με τους προκρίτους στις 5 
Μαρτίου 1821. «Καμία υπεύθυνη μαρτυρία,» 
γράφει ο Β. Σφυρόερας «δεν υπάρχει για την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης από το 
ιστορικό Μοναστήρι. Ο θρύλος που συνδέει 
το λάβαρο του μοναστηριού με τον Παλαιών 
Πατρών Γερμανό συνδυάζοντας την αυγή της 
Εθνεγερσίας με τον Ευαγγελισμό οφείλεται σε 
φανταστική περιγραφή του Γάλλου Πυκεβίλ».  
Στη συνέχεια  ο Β. Σφυρόερας, αναφέρεται 
στην κατασκευή λαβάρου «στις αρχές του 18ου 
αι. ως σύμβολο της ελευθερίας και ότι «ο συμ-
βολισμός αυτός έγινε ανεπιφύλακτα δεκτός 
από τον Ελληνικό λαό ανεξάρτητα από την 
ιστορική αλήθεια» 1.

Ο ίδιος ως συγγραφέας  του βιβλίου της Γ΄ 
Λυκείου στη σελ. 161 γράφει: « Η Επανάσταση 
που η  ημερομηνία της έναρξης είχε οριστεί η  
25 Μαρτίου γενικεύθηκε στις 21 Μαρτίου.»  και 
ότι «στις 25 Μαρτίου στην Πάτρα ο Μητροπο-

λίτης Π. Π. Γερμανός όρκισε τους αγωνιστές 
στην πλατεία Αγίου Γεωργίου». 

  Ο  ιστορικός-συγγραφέας Αλέξανδρος. 
Δεσποτόπουλος γράφει για την Αγία Λαύρα. « 
Η ιστορική αλήθεια απέχει πολύ από τον θρύ-
λο. Ούτε στις 25 Μαρτίου,  αλλά ούτε και στις 
21 που έγινε η πρώτη πολεμική επιχείρηση 
βρισκόταν κανείς στη Αγία Λαύρα. Λίγες μέρες 
μετά την άφιξή τους εκεί στις 10 ή 13 Μαρτίου 
όλοι οι Αρχιερείς και η πρόκριτοι διασκορπίστη-
καν στα ορεινά χωριά της Αχαΐας. »  Αναφέρει 
τον Κανέλλο Δεληγιάννη που συνδέει τα γεγο-
νότα της Αγίας Λαύρας με την έναρξη  της Επα-
νάστασης στις 23 Μαρτίου. Ακόμη αποδίδει τον 
θρύλο της Αγίας  Λαύρας στον ιστορικό Γάλλο 
Πουκεβίλ.2

 « Εκεί, (ο Πουκεβίλ) λίγα χρόνια αργότερα, 
στο έργο του «Ιστορία της Ελληνικής Επανά-
στασης» που δημοσίευσε το 1824  αφηγήθηκε 
ότι στην Αγία Λαύρα ο Παλαιών Πατρών Γερμα-
νός τέλεσε δοξολογία, εκφώνησε επαναστατικό 
λόγο και όρκισε τους αγωνιστές, λεπτομέρειες 
που έχουν κριθεί ως φανταστικές από τους 
σύγχρονους ιστορικούς.3

      Η ομάδα του συναδέλφου, από την 
Ιωνίδειο, φιλολόγου Β. Σκουλάτου  στο βιβλίο 
της Γ΄ Λυκείου αναφέρει  ότι : «Οι Φιλικοί είχαν 
προσδιορίσει ως ημερομηνία έναρξης του Α-
γώνα την 25η Μαρτίου 1821. Τα γεγονότα εξε-
λίχθηκαν διαφορετικά». Εκείνο όμως, που δεν 
αλλάζει είναι  η ψυχική δύναμη και η πίστη των 
Ελλήνων που μαζί με τον κλήρο θα μπορούσε 
να τροφοδοτήσει το  θάρρος εκείνο  εναντίον 
της πανίσχυρης τότε Τουρκίας. Γι αυτό οι Φιλι-
κοί συνέδεσαν την ημερομηνία της έναρξης της 
Επανάστασης της 25ης Μαρτίου  με ένα θρη-
σκευτικό γεγονός , τον συμβολισμό του Ευαγ-
γελισμού  της Θεοτόκου. Αυτήν την ημερομηνία 
γνώριζαν και διατήρησαν χωρίς να γνωρίζουν 
τις εξελίξεις  οι μυημένοι συνεργάτες  της Φιλι-
κής Εταιρείας.  Ο γνωστός (αείμνηστος πλέον) 
Σαράντος  Καργάκος γράφει. Το ότι δεν ανυ-
ψώθηκε η σημαία της Επανάστασης στην Αγία 
Λαύρα αυτό δεν σημαίνει τίποτε ούτε πρόκειται 
για ένα αλοστημένο ψέμα . «Ποτέ ο θρύλος  
δεν πλάθεται αν δεν υπάρχει ζύμη αληθείας».4

Είναι ιστορικά αποδεκτό  ότι η παράδοση 
ήταν πηγή πληροφοριών για το συγγραφικό 
έργο του  Μωυσή (1225 π.χ.) και της συγγρα-
φής της Ιλιάδας και της Οδύσσειας  του Ομή-
ρου(800 π.χ.) Η Παράδοση και σήμερα πολλές 
φορές υπερισχύει των νόμων. Ο Κ. Τσάτσος 
σε μια ομιλία του είπε:«Αν θέλουμε να εμβαθύ-
νουμε στο νόημα του 21 δεν πρέπει να λησμο-
νούμε πως όλα τα ιστορικά γεγονότα, καθώς 
ανήκουν στο χώρο του πνεύματος και γενικά 
της ελευθερίας του ανθρώπου, δεν συλλαμβά-
νονται με γενικούς άκαμπτους νόμους ..αλλά με 
μια εξατομικευμένη ανάλυσή τους.»5 

Βιβλιογραφία.1΄Σφυρόερας Β. Καθ. Πανε-
πιστημίου. Εγκ-  ΠΑΠΥΡΟΣΟΣ- LAROUSSE- 
BRITANIKA τ. ΙΒ. Σελ.37.- Βασίλειος Σφυ-
ρόερας. «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη» 
σελ.160-161 εκδόσεις ΟΕΔΒ.1991-2.Αλ. 
Δεσποτόπουλος. «Ιστορία του Ελληνικού Έ-
θνους» σελ. 83-84 τ. ΙΒ. Εκδοτική Αθηνών 
3.Φραγκίσκος Πουκεβίλ. . «Ιστορία της Ελλη-
νικής Επανάστασης» 1824..4.Σ. Καργάκος. 
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Μέρος Β’ 
σελ18. εκδόσεις Realnews 5.Κωνσταντίνος 
Τσάτσος πρώην Πρόεδρος .Ελληνικής Δημο-
κρατίας. «Ομιλίες1975-1977»

                                     ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΗΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821  
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» 

Η κραυγή των Ελλήνων του 21

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

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

1.    Ανώνυμη Κυρία για την δωρεά γεύματος 
στα παιδιά & το προσωπικό του Κέντρου υπέρ 
υγείας της οικογενείας της.

2.    Την Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής 
Βέροιας κ. Δέσποινα Γεωργιτζίκη για την δωρεά ε-
νός υπέροχου βιβλίου συμβουλευτικής κατήχησης   

  
Η Πρόεδρος του Συλλόγου

 και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

Τὴν Κυριακὴ 24 Μαρτίου (Β’ Νηστειῶν)  στὶς 6 
τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου, Πο-
λιούχου Βεροίας, στὸ πλαίσιο τῶν Κατανυκτικῶν 
Ἑσπερινῶν θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων καὶ στὴ συνέ-
χεια θά ὁμιλήσῃ ὁ Ὁσιολογιώτατος Ἱερόμοναχος 
Νίκων Ἁγιορείτης μέ θέμα: «Ὁ Σταυρός».



Ένας άνδρας με 
νόσο του Πάρκιν-
σον που κάθεται 
σε ένα γεμάτο εστι-
ατόριο, προσπα-
θεί να σηκωθεί. 
Χωρίς επιτυχία. 
Τα πόδια του είναι 
παγωμένα.  Δεν 
μπορεί να κινηθεί. 
Όσο περισσότερο 
προσπαθεί ,  τό -
σο περισσότερο 
η ακινησία επιμέ-
νει. Οι άνθρωποι 
αρχίζουν να τον 
κοιτάζουν και να 
αναρωτιούνται τι 
συμβαίνει. Κάπου 
εκεί, θυμάται το 
τραγούδι «You Are 
My Sunshine», το 
οποίο ο μουσικο-
θεραπευτής του, 
τον έμαθε να χρη-
σιμοποιεί σε κα-
ταστάσεις όπως 
αυτή. Αρχίζει να 
παίζει στο μυαλό 
του η μουσική. Σε 
λίγες στιγμές, τρα-
γουδώντας, προ-
χωράει μπροστά. 
Ένα πόδι και στη 
συνέχεια το άλλο. 
Και αρχίζει να βα-
δίζει έχοντας τη μουσική στο κεφάλι του. Έτσι λοι-
πόν αποχωρεί από τον χώρο, αποφεύγοντας μια 
δυσοίωνη κατάσταση.

Η κατάψυξη του βαδίσματος είναι ένα συνηθισμέ-
νο φαινόμενο για πολλούς ανθρώπους με νόσο του 
Πάρκινσον. Τέτοιου είδους προβλήματα, μπορούν 
να περιορίσουν την κοινωνική εμπειρία και να οδη-
γήσουν σε απομόνωση και κατάθλιψη. Δυστυχώς, οι 
διαθέσιμες φαρμακολογικές και χειρουργικές θερα-
πείες για το Πάρκινσον δεν είναι τόσο αποτελεσματι-
κές στο να αποδυναμώνουν τέτοιου είδους συμπτώ-
ματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, η μουσικο-
θεραπεία μπορεί να προσφέρει ανακούφιση.

Η μουσική αποτελεί μια εξωτερική αναφορά για 
τους ασθενείς να περπατούν στο χρόνο, επιτρέπο-
ντάς τους να ξεπεράσουν το πάγωμα. Όπως επίσης 
το ομαδικό τραγούδι βοηθά τους ασθενείς, να βελτι-
ώσουν τον αναπνευστικό έλεγχο και την κατάποσή 
τους. Ίσως όμως, το πιο ισχυρό συστατικό της μου-
σικοθεραπείας είναι το κοινωνικό όφελος που προ-
κύπτει μέσα από τη μουσική, η οποία μπορεί να βο-
ηθήσει τους ασθενείς να καταπολεμήσουν την κατά-
θλιψη. Όταν οι ασθενείς με Πάρκινσον ασχολούνται 
με τη μουσικοθεραπεία, συχνά μια από τις πρώτες 
συμπεριφορές που αναδύονται είναι να χαμογελούν. 
Αυτομάτως η έλλειψη εκφραστικότητας και η επίπε-
δη μάσκα του προσώπου που είναι χαρακτηριστικά 
συμπτώματα της ασθένειας, ξεθωριάζουν. 

Τρεις απλές αρχές της νευροπλαστικότητας, 
μπορούν να εξηγήσουν πώς λειτουργεί η μουσικο-
θεραπεία. Η νευροπλαστικότητα είναι η ικανότητα 
του εγκεφάλου να αλλάζει καθ’  όλη τη διάρκεια ζω-
ής ενός ατόμου. Ο Αμερικανός ψυχολόγος Γουίλιαμ 

Τζέιμς, σημείωσε αρχικά στα τέλη του 18ου αιώνα 
ότι οι συμπεριφορές των ανθρώπων δεν ήταν στα-
τικές με την πάροδο του χρόνου, και πολύ σύντομα, 
ο Ισπανός νευροεπιστήμονας Σαντιάγκο Ραμόν 
πρότεινε ότι οι αλλαγές συμπεριφοράς είχαν μια α-
νατομική βάση στον εγκέφαλο. Έρευνες έχουν δείξει 
με συνέπεια, ότι η ντοπαμίνη είναι ένας πρωταρχι-
κός νευροδιαβιβαστής που εμπλέκει τους νευρώνες 
στο δίκτυο ανταμοιβής του εγκεφάλου, στην αναδι-
αμόρφωση του φλοιού. Οι νευρώνες όμως, για να 
δημιουργήσουν μια νέα σύνδεση ή να ενισχύσουν 
μια υπάρχουσα, πρέπει να δράσουν ταυτόχρονα. Ο 
ρυθμός λοιπόν, είναι ένα από τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της μουσικής, που μπορεί να προκαλέσει 
συγχρονισμό στα νευρωνικά δίκτυα που αποτελούν 
τη βάση των συμπεριφορών. Έτσι, συνδυάζοντας 
μουσική με δραστηριότητες όπως η κίνηση, η φω-
νή, η αναπνοή και ο καρδιακός ρυθμός, οι μουσι-
κοθεραπευτές μπορεί να προκαλούν ταυτόχρονη 
πυροδότηση νευρώνων σε αυτές τις περιοχές του 
εγκεφάλου, οδηγώντας σε ταχύτερες και πιο μόνιμες 
αλλαγές στους ασθενείς τους.

Η ρύθμιση της ντοπαμίνης, ο συγχρονισμός της 
νευρικής δραστηριότητας και η μείωση του θορύβου 
μπορούν να προάγουν την νευροπλαστικότητα. Η 
μουσικοθεραπεία κεφαλαιοποιεί και τις τρεις αυτές 
αρχές και είναι η μοναδική εναλλακτική θεραπεία 
που μπορεί να το καταφέρει. Κατά συνέπεια, όσο 
καλύτερα μπορούμε να κατανοήσουμε τους νευρι-
κούς μηχανισμούς που αποτελούν τη βάση της απο-
τελεσματικότητάς του εγκεφάλου, τόσο περισσότερη 
μουσικοθεραπεία μπορεί να φτάσει σε όσους έχουν 
ανάγκη.
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

πάλι τριημεράκι 
έρχεται,  σκεφτό-
μουν φωναχτά, και 
ξαφνικά σείεται ο 
ουρανός, βροντές, 
αστραπές, κεραυ-
νοί, … ξύπνα ρεεε!

Τι έγινε ρε περι-
κεφαλαία, φώναξα 

στον ύπνο μου.
Και εσύ με τη μουστάκα, καβάλα στο άλο-

γο, τι με ενοχλείς, γιατί με ξυπνάς, κοιμάμαι 
δεν βλέπεις;

Τι λες ο ρε, ζαγάρ! 
Άμα βγάλω τη γιαταγάνα, δεν θα ξέρεις 

που να πας να κρυφτείς!
Στρατηγέ μου, εσείς, στρατάρχη μου, εσύ!
Ναι ρε, εμείς ήμαστε, ο Θεόδωρος Κολο-

κοτρώνης και ο Γεώργιος Καραισκάκης, πα-
νάθεμά σε, είσαι και πατριωτάκι!

Δεν σας έφτανε το ξεπούλημα της Μακε-
δονίας, τώρα ακούμε ότι θα δώσετε και το 
Αιγαίο!

Για σταμάτα, ρε Θοδωρή, είναι καλύτερα 
το Αιγαίο να ανήκει στα ψάρια του, παρά στην 
γείτονα Τουρκία;

Καταρχάς εάν πούμε ότι ανήκει στα ψάρια, 
εάν σηκώσουν δηλαδή και οι ιχθείς κεφάλι και 
επαναστατήσουν, τότε πως θα τρώω μπακα-
λιαράκι με σκορδαλιά!

Όχι δεν γίνεται Θεόδωρε, καλύτερα το Αι-
γαίο να το δώσουμε στα καρντάσια, (όχι στην 
Καρντάσιαν ηλίθιε!), για να μπορέσουμε να 
τους κυριεύσουμε οικονομικά!

Δεν έχετε καταλάβει, το μεγα-
λόπνοο σχέδιο!

Εμείς κανονικά, τους πιάνου-
με κορόιδο.

Τους δίνουμε τη Μακεδονία 
και θα μας επιτρέψουν να εξά-
γουμε αγγούρια στην τεράστια 
αγορά των  Σκοπίων.

Τους δωρίζουμε το Αιγαίο και 
θα μας αφήσουν να εξάγουμε τις 
φάλαινες! 

Τελικά χοντρέ, δεν είσαι άξιος 
να λέγεσαι απόγονος του Κολο-
κοτρώνη, του Μελά.

Καλύτερα να λες, ότι είσαι α-
πόγονος του εφιάλτη, απόγονος 
του Πήλιου Γούση!

Αυτό σε αξίζει!
Ξύπνα ρεεε!
Δεν βλέπεις ότι επιδιώκεται 

ο τεμαχισμός της πατρίδας σου!
Δεν βλέπεις ότι άρχισε η λεη-

λασία της χώρας σου!
Κάποιοι θέλουν να σε κατα-

βροχθίσουν και εσύ τους δίνει το 
μαχαιροπίρουνο!

Τι δεν καταλαβαίνετε, ηλίθια 
ανθρωπάκια.

Ξεφτιλισμένα μηδενικά!
Δώσαμε το αίμα μας, τη ζωή 

μας, τα παιδιά μας, … για να 
ζήσετε λεύτεροι και εσείς τα ξε-
πουλάτε όλα για ένα επίδομα, ή 
κάποια θέση σε ψηφοδέλτιο.

Ελεεινοί τυχοδιώκτες!
Τους δώσατε τη Μακεδονία, 

σας πετάνε το δόλωμα ότι η Θεσ-
σαλονίκη θα είναι η πρωτεύου-
σα, οικονομική και πολιτιστική 
σου λένε στην αρχή, πολιτική θα 
σου πούνε στη συνέχεια, και α-
φού θα δημιουργηθεί το νέο κρά-
τος, τότε θα αποκοπεί η Θράκη, 
από την υπόλοιπη Ελλάδα και θα 
γίνει μία χαψιά από την γείτονα 
Τουρκία!

Και το ίδιο θα συμβεί και με 
την Ήπειρο, στην οποία θα ορ-
μήξει  η Αλβανία!

Και εσύ θα φοράς μαγιό τάν-
γκα και θα απαιτείς μην χάσεις τη 

Μύκονο, … και τον πελεκάνο της!
Τελικά δεν είστε άξιοι της ελευθερίας.
Ραγιάδες έπρεπε να μείνετε, ραγιάδες να 

κάνετε και τα παιδιά σας, ραγιάδες και τα 
εγγόνια σας, και να κάθεστε να θαυμάζετε τις 
γυναίκες σας που θα χορεύουν το χορό της 
κοιλιάς για τους πασάδες και τις κόρες σας 
που θα συμμετέχουνε σε χαρέμια! 

Εάν δεν ήμασταν εμείς, όλοι η Ευρώπη θα 
μιλούσε Τούρκικα!

Μήπως μετανιώσατε, μήπως, …
Σκάσε, αυτό δεν θα το ξαναπείς.
Εμείς γεννηθήκαμε, λεύτεροι, ζήσαμε λεύ-

τεροι και πεθάναμε λεύτεροι!
Εμείς αποφασίσαμε να δώσουμε νόημα 

στη ζωή μας και στο θάνατό μας.
Δεν επιλέξαμε μία τιποτένια ζωή, σε μία 

τιποτένια πατρίδα, έτσι την καταντήσατε!
Ξύπνα ρεε, γιατί το δένδρο της λευτεριάς 

θα σταματήσει να μεγαλώνει και τότε θα θυ-
μηθείς απαιτείται αίμα, αλλά ίσως θα είναι …
πολύ αργά!

τιμή και δόξα στον Γέρο του Μοριά,
τιμή και δόξα στον γιο της καλογριάς,
τιμή και δόξα σε όλους τους αγωνιστές του 

21 
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ.
και να μην ξεχνιόμαστε:
Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η 

χώρα, που έδιωξες τους βάρβαρους κι ελεύ-
θερη είσαι τώρα. Είσαι και θα ‘σαι ελληνική,  
Ελλήνων το καμάρι κι εμείς τα ...

ΞΥΠΝΑ ΡΕΕΕ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 
ΝΕΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ Η ΝΟΣΟΣ 
ΤΟΥ PARKINSON
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Σύλλογο 

διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας, που 
ανέλαβαν την μεταφορά και τη φιλοξενία των παιδιών του 
Σπιτιού της Βεργίνας, κατά την Τσικνοπέμπτη, στη γιορτή 
που οργάνωσαν, στον χώρο του Σχολείου τους.

2.Την Διατροφολόγο-Διαιτολόγο κυρία Μαρία Τσολάκη, 
για την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης με 
τα παιδιά στο Σπίτι της Βεργίνας, σχετικά με την αξία της 
ισορροπημένης διατροφής.

3.Το 2ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Βεροίας και προ-
σωπικά την Αρχηγό του κυρία Αργυρώ Πιστοφίδου, για 
τη επίσκεψη στα γραφεία Διοίκησης-Εθελοντών και την 
παράδοση μεγάλης ποσότητας τροφίμων.

4.Τον Δικηγορικό Σύλλογο Βεροίας, για την παραχώ-
ρηση της αίθουσας εκδηλώσεων προς πραγματοποίησης 
της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας.

5.Το Ωδείο «Φίλιππος» Βεροίας, για τη φιλοξενία της 
εκδήλωσης-παράστασης της ομάδας Playback θεάτρου 
του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

6.Την κυρία Στυλιανή Κωνσταντινίδου για τη δωρεά 
ποσού 200€ στη μνήμη του παιδιού της Γεωργίου Κων-
σταντινίδη.

7.Τον Διευθυντή του καταστήματος «ΑΒ Βασιλόπου-
λος» της Βέροιας, κύριο Κώστα Σαββίδη, για την δωρεά 
δύο καροτσιών τύπου super market και ραφιών αλουμινί-
ου, για της ανάγκες των αποθηκών μας.

8.Ανώνυμη κυρία, για τη δωρεά ποσού 100€.
9.Την ΚΕΠΑ του Δήμου Βεροίας και προσωπικά την 

κυρία Καραγιαννίδου, για τη δυνατότητα που έδωσαν σε 
παιδιά μας να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Λεωνί-
δα Καβάκου, της 14-3-2019.

10.Τον κύριο Ευθύμιο Τσιγαρίδα, Ομότιμο Καθηγητή 
του Α.Π.Θ., για τη δωρεά ποσού 70€ στη μνήμη Νίκου 
Μουτσόπουλου.

11.Το 1ο ΕΠΑΛ Βεροίας για την επίσκεψη στο ΚΗΦ 
και την ενημερωτική δράση και τη δράση κουρέματος των 
παιδιών που πραγματοποίησαν.

12.Τον κύριο Απόστολο Τσίλη, για την προσφορά παι-
γνιδιών.

13.Τον κύριο Θωμά Χαρελά, για την προσφορά 60 κι-
λών πατάτας.

14.Την επιχείρηση «Κανδύλας», για την προσφορά 6 
κιλών τραχανά, 8 κιλών κουλουρακίων και 10 κιλών χαλ-
βά.

15.Την κυρία Θωμαή Γεωργίου για την προσφορά 2,5 
κιλών φακής, 24 γαλάτων εβαπορέ, 10 κιλών τοματοχυ-
μού, 3 λίτρων αφρόλουτρου και 6 πακέτων μακαρονιών.

16.Το κατάστημα του κυρίου Γεωργίου Ψιψίκα, για την 
προσφορά 8 κιλών ψαριών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

 «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί 
δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι».

Ἀκατάληπτα τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ γιά 
τήν πεπερασμένη ἀνθρώπινη λογική. Καί 
τήν ἀρχή ἑνός τέτοιου μυστηρίου, τοῦ μυ-
στηρίου τῆς θείας οἰκονομίας, τοῦ μυστηρίου 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πού ἀποφασίζει νά 
γίνει ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τήν ἁμαρτία, ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε 
σήμερα, ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου. 

Ὅμως τό μυστήριο αὐτό μᾶς δείχνει, ὅ-
πως παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς, τόν ὁποῖο ἑορτάσαμε κατά τή χθε-
σινή, Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ὅτι τά μυ-
στήρια τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀκατάληπτα μόνο 
στούς ἀνθρώπους ἀλλά καί στούς ἀγγέλους. 
Γι᾽ αὐτό καί ὅταν ἡ Παναγία, ἔκπληκτη ἀ-
πό τό μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου ὅτι θά φέρει 
στόν κόσμο τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ,ἐρωτᾶ πῶς 
εἶναι δυνατόν νά συμβεῖ αὐτό, ἐφόσον ἡ ἴδια εἶναι παρθένος, 
ὁ Γαβριήλ, καθώς δέν μπορεῖ νά τῆς ἐξηγήσει τόν τρόπο, τῆς 
ἀπαντᾶ «Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις Ὑψίστου 
ἐπισκιάσει σοι». Τό ἅγιο Πνεῦμα θά ἔρθει καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ 
θά σέ καλύψει. 

Τό θαυμαστό καί ἀνεξήγητο αὐτό μυστήριο εἶναι ἀνάλογο, συ-
νεχίζει ὁ ἱερός πατήρ, μέ ἐκεῖνο τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὅπως ὁ Μωϋσῆς δέν γνωρίζει πῶς ἔπλασε ὁ Θεός μέ τό χῶμα 
τῆς γῆς τόν Ἀδάμ ἤ πῶς δημιούργησε ἀπό τήν πλευρά του τήν 
Εὔα, ἀλλά τό μόνο πού γνωρίζει εἶναι ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε καί 
τούς δύο, τό ἴδιο συμβαίνει τώρα καί μέ τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ. 
Αὐτό πού γνωρίζει καί μπορεῖ νά πεῖ στήν Παναγία Παρθένο εἶ-
ναι ὅτι τό θαῦμα πού θά συμβεῖ εἶναι ἔργο τοῦ ἁγίου Πνεύματος 
καί τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. 

Εἶναι θαῦμα τό ὁποῖο, ἄν καί ἀκατάληπτο καί ἀπροσπέλαστο 
ἀπό ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, ἀφορᾶ τόν ἄνθρωπο, διότι δι᾽ 
αὐτοῦ ὄχι μόνο θά γεννηθεῖ ὁ Θεός ὡς ἄνθρωπος, ἀλλά θά ἀνα-
γεννηθεῖ καί ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ἁμαρτία καί θά ἐπανακτήσει 
τή δυνατότητα τῆς θεώσεως. 

Εἶναι θαῦμα τό ὁποῖο, ἄν καί ἀσύλληπτο καί ἀκατανόητο ἀπό 
ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, διακονεῖται ἀπό αὐτούς, διακονεῖται 
ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ ἀλλά κυρίως ἀπό τήν ταπεινή Κόρη 
τῆς Ναζαρέτ, τήν «κεχαριτωμένη καί εὐλογημένη ἐν γυναιξί», 
γιατί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θέλει νά κάνει καί τούς ἀγγέλους καί τούς 
ἀνθρώπους μετόχους στό θαῦμα τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώ-
που καί τῆς ἐπανενώσεώς του μέ τόν Θεό, σέ αὐτό τό μοναδικό 
καί ἀνεπανάληπτο θαῦμα τῆς θείας κενώσεως καί τῆς σαρκώσε-

ως τοῦ ἀνάρχου καί ἀοράτου Θεοῦ ἐν 
χρόνῳ, σέ αὐτό τό θαῦμα πού θά φέρει 
«χαράν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

Ἕνα ἀνάλογο θαῦμα ἐπαναλαμβάνε-
ται τήν ἴδια ἡμέρα, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τό 1821. Κανείς 
δέν μπορεῖ νά συλλάβει πώς ξεσηκώθη-
καν οἱ πατέρες μας νά ἀγωνισθοῦν γιά 
νά ἀποτινάξουν τόν βαρύ τουρκικό ζυγό 
τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου. 

Κανείς δέν μπορεῖ νά κατανοήσει 
πώς ἦταν δυνατόν λίγοι ἄνθρωποι, ἐ-
ξουθενωμένοι ἀπό τή μακραίωνη κατα-
πίεση τῶν δυναστῶν τους, χωρίς στρα-
τό καί ὅπλα, νά ἀποφασίσουν νά ἀντιμε-
τωπίσουν μία ἰσχυρή αὐτοκρατορία. 

Κανείς δέν μπορεῖ νά ἐξηγήσει ποῦ 
βρῆκαν οἱ πρόγονοί μας τόση δύναμη 
καί τόσο θάρρος, ὥστε νά μήν ὑπολογί-

ζουν οὔτε τή ζωή οὔτε τόν θάνατο, προκειμένου νά ἀποκτήσουν 
τήν ἐλευθερία. Καί ὅμως τό ἀνεξήγητο καί ἀκατανόητο θαῦμα 
ἔγινε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Παρθένου πραγ-
ματικότητα. Ἔγινε γεγονός πού ἔφερε χαρά στίς ψυχές ὅλων 
τῶν Ἑλλήνων. Ἔγινε γεγονός πού γράφθηκε μέ χρυσά γράμμα-
τα στό βιβλίο τῆς Ἱστορίας. Ἔγινε γεγονός, γιατί γιά τόν Θεό δέν 
εἶναι τίποτε ἀδύνατο· γιατί γιά ὅσους πιστεύουν στόν Χριστό καί 
στήν Παναγία Μητέρα του τίποτε δέν εἶναι ἀνέφικτο. Ἀρκεῖ νά τό 
ζητοῦμε μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη. Ἀρκεῖ νά προσευχόμαστε γι᾽ 
αὐτό. Ἀρκεῖ νά εἴμαστε καί ἐμεῖς ἕτοιμοι νά κάνουμε τίς θυσίες 
πού ἀπαιτοῦνται, ὅπως ἔκαναν καί οἱ πατέρες μας τό 1821, πα-
ραμερίζοντας τά προσωπικά μας συμφέροντα, τούς ἐγωισμούς 
καί τίς μικρότητές μας γιά τό κοινό καλό. Ἀρκεῖ νά μένουμε πά-
ντοτε πιστοί στόν Θεό τῶν πατέρων μας καί στήν Ὑπέρμαχο 
Στρατηγό τοῦ Γένους μας καί νά μήν ἐπηρεαζόμεθα ἀπό τούς ἰ-
σχυρούς τοῦ κόσμου καί ὅσα αὐτοί θέλουν πολλές φορές νά μᾶς 
ἐπιβάλλουν. Διότι «οὗτοι ἐν ἅρμασιν καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ 
ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ» καί τῆς Παναγίας Παρθένου «με-
γαλυνθησόμεθα». 

Τό παράδειγμα τῆς ὑπακοῆς τῆς Παναγίας στό μήνυμα τοῦ 
ἀρχαγγέλου καί στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί ἡ πίστητῶν πα-
τέρων μας καί τῶν ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821, ἄς ἀποτελοῦν, ἀδελφοί μου, πρότυπα καί γιά τή δική μας 
ζωή καί ὡς ἀτόμων καί ὡς ἔθνους.

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

«ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ»
(Ν΄ αποδίδεις στον 

καθένα ότι του αξίζει)
 

    Έτσι όρισε ο Αριστοτέλης την δικαιοσύνη ,έτσι πρέπει να ενεργού-
με και εμείς. Οι κανόνες είναι ίδιοι ανά τους αιώνες  ,απαράβατοι, συ-
νεχείς και διαχρονικοί. Σ΄ εμάς έγκειται η ορθή εφαρμογή και απόδοση. 
Λάθη γίνονται και είναι αναπόφευκτα  ,η επανάληψη όμως είναι κατα-
κριτέα και δείγμα ανωριμότητας «Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» 
διακήρυξε ο Μαίνανδρος.  Ίσως όμως  να ήρθε η ώρα να διαψεύσουμε 
τους κανόνες και τα στεγανά, όσο αφορά τουλάχιστον   σ το κομάτι, 
της εκλογικής μας συμπεριφοράς. Γι΄ακόμη μία φορά εν μέσω παρο-
χολογιών και διλημμάτων  ζητείται από τον Ελληνικό λαό  δια μέσου 
της  ψήφου  του, η εναπόθεση των προσδοκιών  και της μοίρας του σε 
ένα σχήμα πολιτικό.  Άραγε θα πράξει το σωστό ή  θα παρασυρθεί και 
πάλι από τις υποσχεολογίες και τα προσωπικά οφέλη που ενδεχομένως  
προκύπτουν απ΄ αυτές; Ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια,  προκει-
μένου να πράξει το δυνατόν ορθότερο και προσδόκιμο για την πατρίδα 
του πρωτίστως αλλά και για  το συμφέρον  του; Συνετίστηκε άραγε από 
τις συνεχόμενες απογοητεύσεις και τα διαρκή ραπίσματα που δέχτηκε 
και δέχεται μέχρι σήμερα; Έμαθε με τον χειρότερο τρόπο τον  εμπαιγμό  
και την αγνόησή του σε θέματα εθνικά και θρησκευτικά που μεθοδευμέ-
να προέκυψαν ;  Έμαθε ότι και η συνέργεια αποτελεί εξίσου έγκλημα γι 
αυτούς που εσιώπησαν;  Ποιος είναι  μέχρι σήμερα ο απολογισμός της 
εκλογικής του συμπεριφοράς;  Μήπως ήρθε η στιγμή που θα πρέπει 
αναζητήσουν ευσεβείς άρχοντες και όχι Χριστομάχους ,πατριώτες και 
«Ε Θ Ν Ι Κ»  εάν χρειαστεί και όχι πατριδοκάπηλους και βέβηλους ; 
Μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα ώστε να αποδοθούν τα τω Καίσαρι;  
Λαέ! έχεις ακόμη τη δύναμη να πράξης το σωστό. Δεν είσαι υποχείριο 
κανενός. Η ψήφος σου πρέπει να είναι ουσιαστική ,καθοριστική και  
παραδειγματική για τους επίορκους  ψευτομακεδόνες  και  για όλους  
εκείνους  που εις βάρος της Ιστορίας  και της Πατρίδας μας,  έπαιξαν 
τα χειρότερα παιγνίδια . Γίνε τιμωρός  σε  όσους σε υποτιμούν και σε 
χλευάζουν , γίνε ο καθημερινός εφιάλτης  σ΄ αυτούς που σιωπούν και  
κωφεύουν στις αγωνιώδεις κραυγές σου. Στέρησέ τους από την χαρά 
της πρόσκαιρης ματαιοδοξίας τους.Κράτα το μέλλον  και την τύχη  στα 
χέρια σου. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!!!

 Γουγουλεφας Ε.                                                                                   

Εγκαίνια της  έκθεσης 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

 και ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ» 
σήμερα στη «Στέγη» 

Η έκθεση ελευθερος 
χρονος και συλλεκτες, ε-
γκαινιάζεται σήμερα Σάββα-
το 23/3/2019 , στις 6.30μ.μ  
στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών Βέ-
ροιας 

Η έκθεση θέλει να δείξει 
εναλλακτικές λύσεις στη διά-
θεση του ελεύθερου χρόνου 
μας. Θα προσπαθήσει να 
δείξει αντικείμενα αλλά και 
θεματολογίες που συγκινούν 
τόσο, ώστε να αποφασίσει 
κάποιος να τους αφιερώσει 
τον πολύτιμο ελεύθερο χρό-
νο του και όχι μόνο.

Η έκθεση παράλληλα θα 
προσπαθήσει και κάτι άλλο. 
Να ξεφύγει από τα καθιερω-
μένα, να δείξει επιλογές που δεν είναι τόσο γνωστές. 

Μπαίνοντας κάποιος στον κόσμο των συλλεκτών και των δημι-
ουργών, θα διαπιστώσει ότι οι επιλογές που έχει είναι ανεξάντλητες. 
Έγκειται στον καθένα να εκτιμήσει ποια από αυτές είναι πιο κοντά του, 
ποια θεωρεί ότι του προσφέρει τη μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση. 
Γιατί όλα αυτά πρώτιστα πρέπει να ικανοποιούν τον συλλέκτη ή τον 
δημιουργό. 

Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που μας κατευθύνει σε μια μονοσή-
μαντη ζωή, ας μην το αποδεχθούμε. Ας αφήσουμε τη φαντασία να μας 
οδηγήσει σε ένα νέο κόσμο, σε ένα κόσμο που θα είναι δικός μας, σε 
ένα κόσμο που θα μας βγάλει από την καθημερινότητα, θα μας ανοίξει 
νέους ορίζοντες. Γιατί η ενασχόληση με όλα αυτά θα μας οδηγήσει νο-
μοτελειακά σε νέες αναζητήσεις, θα κινήσει το ενδιαφέρον μας για την 
προέλευση, την αξία, την ιστορία, τη χρηστικότητά, την τεχνική τους και 
όπου αλλού.

Με την ευχή να υπάρξει και επόμενη φορά με ακόμα μεγαλύτερη θε-
ματολογία και περισσότερες συμμετοχές σας προσκαλούμε να χαρείτε 
την έκθεση. Ελπίζουμε ότι η έκθεση θα ικανοποιήσει όσους ανήκουν 
ήδη στον «κόσμο» αυτό, αλλά το κυριότερο ότι θα αποτελέσει το κίνη-
τρο για όσους δεν ανήκουν, να τον εξερευνήσουν και γιατί όχι να τους 
παρασύρει μαζί  …

Διάρκεια Έκθεσης έως 31/3

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 

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



1523-24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Μάρτιος 2019 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 25-3-2019 μέχρι 31-3-
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 23-3-2019
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 ΜΟ-

ΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟ-

ΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

Κυριακή 24-3-2019
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 25-3-2019
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

Τρίτη 26-3-2019
13:30-17:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΥ 

ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.

ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

Φαρμακεία

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια μίλησε στη ραδιοφω-
νική εκπομπή PAOK24 για την φετινή χρονιά 
του ΠΑΟΚ, την σχέση του με Λουτσέσκου και 
Σαββίδη, για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, 
καθώς και για το «ψηστήρι» στον Σέρτζιο Ολι-
βέιρα.

Ο Βιεϊνια παραχώρησε μία άκρως ενδιαφέ-
ρουσα συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό 
Libero 107,4 FM και την εκπομπή PAOK24, 
όπου οι ατάκες έδιναν και έπαιρναν.

Αρχικά, για την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος ανέφερε πως άμεσος στόχος του ΠΑΟΚ 
από εδώ και πέρα είναι να ξεκαθαρίσει και μα-
θηματικά με την υπόθεση του τίτλου, χωρίς, 
βέβαια, να ξεχνάει και το ρεκόρ του αήττητου: 
«Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να σφραγίσουμε 
μαθηματικά το πρωτάθλημα. Δεν σου κρύβω ότι 
στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι να το πά-
ρουμε αήττητο, όμως πρωταρχικός στόχος είναι 
να το κλειδώσουμε και μαθηματικά».

Από τις ωραίες του αναφορές ήταν για τον 
Λουτσέσκου απαντώντας στην ατάκα του προ-
πονητή του ότι θα τον έπαιρνε στο σπίτι για γιο: 
«Έχω αρκετούς πατέρες, θα δεχόμουν όμως 
να πάω στο σπίτι του. Όλη η ομάδα έχει καλές 
σχέσεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι -γιατί μιλά-
με για ένα γκρουπ 25 ανθρώπων- έχουν καλές 
σχέσεις με τον προπονητή».

Ο Βιεϊρίνια αποκάλυψε ότι βοηθάει την ομά-
δα του, ώστε να παραμείνει και τη νέα σεζόν ο 
Σέρτζιο Ολιβέιρα έχοντας βάλει και εκείνος το 
«χέρι» του για να πείσει τον συμπατριώτη του: 
«Εγώ τον έχω ψημένο, η Πόρτο δεν ξέρω. Αν 
υπάρχει το θέλω ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και παίκτη, 
θα τα βρουν με την Πόρτο, αλλά είναι νωρίς 
ακόμη. Γνωρίζει, προσπαθώ να του εξηγήσω 
πράγματα τι είναι για τον κόσμο ο ΠΑΟΚ, τι 
είναι για την πόλη η ομάδα. Έχω καταφέρει 
πράγματα, να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αν 
θέλει να μείνει εδώ, αν θέλει να γυρίσει πίσω. 
Εγώ έχω κάνει την δουλειά μου».

Επιπλέον, απάντησε σε όσους θεωρούν 
ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο 

από τον ΠΑΟΚ, ακόμη κι αν η ομάδα του είναι 
το αδιαμφισβήτητο φαβορί πλέον για το πρω-
τάθλημα: «Ας το λένε και ας χάσουν ακόμη δύο 
παιχνίδια. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου, ας 
λένε ότι παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο 
καθένας έχει το δικό του κριτήριο. Αν πιστεύουν 
ότι ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο ποδόσφαι-
ρο, τι να κάνω εγώ».

Σχετικά με την θέση που αγωνίζεται, δήλωσε 
ξεκάθαρα ότι είναι εξτρέμ, παρά την χρησιμο-
ποίηση του στα μπακ, ενώ μίλησε και για τους 
αγαπημένους του ακραίους αμυντικούς: «Εγώ 
είμαι εξτρέμ μην με βάζεις στα μπακ. Τα καλύτε-
ρα μπακ ήταν ο Λίνο και ο Ιωσηφίδης»

Τέλος, αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με 
τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη: «Έ-
χουμε καλές σχέσεις. Με ακούει, όπως αυτός 
δεν μπαίνει σε διαδικασία να μπει στην δουλειά 
μου, έτσι και εγώ δεν έχω δικαιοδοσία να μπω 
στην δουλειά του. Αυτός δεν θέλει κανέναν για 
γιο;»

Βιεϊρίνια: «Δεν θέλει ο Ιβάν 
κανέναν γιο;»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8 
στη Βέροια, στον 2ο όρο-
φο, διαμπερές (2 δωμάτια, 

σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, 
W.C.) ανακαινισμένο. Τιμή 
ευκαιρίας λόγω αναχώρη-
σης στο εξωτερικό. Πληρ. 
τηλ.: 6983 403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περ ιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 

μπάνιο, διαμπερές, ατομική 
θέρμανση. Χρήζει ανακαί-
νισης. Τιμή 32.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
92 τ.μ., 2οε όρ., με άνετες 
σκάλες, σε καλή κατάστα-
ση, γίνεται με 3 δωμάτια, 
σαλοκουζίνα, μπάνιο. Τιμή 
35.000 ευρώ. Τηλ.: 23310 

68080 & 6973 735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 

72 τ,.μ. σε οικόπεδο 800 
τ.μ. στο Γιανναχώρι Νάου-
σας, με κεραμοσκεπή, κου-
φώματα αλουμινίου, με κα-
λοριφέρ. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 

7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-

ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

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

ZHTOYNTAI
-Βοηθός Λογιστή
-Οδηγός Λεωφορείου
Αδειούχος χειριστής κλαρκ
-Μηχανικός εργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικό προσωπικό (άνδρες, γυναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υποβολή βιογραφι-

κών σημειωμάτων στο ergasiamrk@gmail.com. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για το ερ-
γοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –Κρύας 
Βρύσης. Επιθυμητά προσόντα:

Γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιο-
μηχανικού αυτοματισμού, πίνακες – κυκλώματα.

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

λούν στο: Fax : 23330 27806 και
e-mail: info@almifoods.gr

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

Απαραίτητα Προσόντα  
·Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
·Γνώση Η/Υ 
·Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 

τους άντρες υποψηφίους) 
Επιθυμητά Προσόντα 
·Ξένες Γλώσσες 
·Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή  

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

e-mail:georgiadou.an@gmail.com
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) 
στο Πανόραμα δίπλα στον 
Παιδικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗ-
ΤΗΣ. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6983 403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί 
της περιφερειακής οδού σε 
εξαιρετιή τιμή. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Ώρες επικοι-
νωνίας: 09.00-14.00. Τηλ.: 
6945 122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνει-
ας 1, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
2ος όρ., μεγάλα μπαλκό-
νια, θέα, κεντρική θέρ-
μανση. Διαθέσιμο από 
10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία 130 τ.μ. στο Πα-
νόραμα, Ρωσσοπροσφύ-
γων 38, μεζονέτα, ατομική 
θέρμανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χωρίς 
κοινόχρηστα. Τηλ.: 6977 
094350 & 6936 554258.

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€.

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, πο-
λύ 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
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H εταιρεία ΗΡΑ ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στην εμπορία 
αγροτικών προϊόντων, με έδρα το 7,5 χλμ Βέροιας - Νάουσας 
αναζητά άτομο για τη στελέχωση θέσης της Γραμματειακής Υ-
ποστήριξης – Υπάλληλο Γραφείου

Προσόντα: 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων του MS Office
•Γνώση ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
•Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποσταλούν στο e-

mail: info@irafruit.gr  και fax: 2331093476
Τηλ.Επικοινωνίας:2331093066

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.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 3ΔΣΚ, 2WC, με 
υπέροχη θέα και αυτονομια 
θέρμανσης 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δημαρ-
χείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου 
ορ., με 3ΔΣΚ μεγάλη, χώρια 
σαλόνι, 2 W.C., ατομική θέρ-

μανση. Τιμή 360 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 43 τ.μ. σαλόνι-κουζίνα, 
κρεβατοκάμαρα και W.C., Α-
θανασίου Διάκου 53 Βέροια. 
Τηλ.: 6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο της 
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι, 
κουζίνα, W.C.), πλήρως ανα-
καινισμένο, 4ος όροφος ρετι-
ρέ, κεντρική θέρμανση. Πληρ. 
τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται ε-

παγγελματικοί χώροι, γραφεία, 
με ατομική θέρμανση. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23320 24784 
& 6971 779135.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικιάζεται 
γραφείο με τρεις χώρους κα-
τάλληλο για κάθε χρήση. Τιμή 
250 ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
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 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.000 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 70 τ.μ. 18.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΡΟΛΟΪ 76 τ.μ. ευκαιρία 35.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 10ετίας lux παρκινγκ & αποθήκη 
67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΡΟΛΟΪ 110 τ.μ. θέα 27.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 125.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 280 τ.μ. πολύ καλό 2.200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 140 τ.μ. καλό 1.200 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 400 € / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 3.000 μέτρα με νεκταρίνια 7 ετών 6.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα στον κεντρικό δρόμο 16.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 28.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 7.500 μέτρα 17.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 68.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 520 μέτρα 70.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 700 μέτρα επάνω στο δρόμο 110.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 800 μέτρα στο δρόμο με 100 τ.μ. οικία 
35.000 €
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
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 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 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
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 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
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€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
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€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1ΔΚΛ Α/C 150€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 15 στρ. χερσο  22000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6800 τ.μ στην ασφαλτο 40000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 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€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα  25 τ.μ 18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  
1ος με ασανσερ 22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια 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

Graphic Designer.Το δημιουργικό γραφείο τελεία 
design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί άτομο με 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοι-
κείωση σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
2-3 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 22- 30 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 

email: info@tsamitros.gr
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ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται κατάστημα 100 τ.μ., 
με μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος όροφος διαμέρισμα 
90 τ.μ. σε χωραφοοικόπεδο 2.315 τ.μ., κεντρική 
θέρμανση, ηλιόθερμο. Τιμή λογική. Τηλ.: 6971 
706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη, εμ-
βαδού 45 τ.μ., αποτελούμενη από 2 χώρους, 
πλήρως ανακαινισμένους (δίπλα στα Αστι-
κά), 1ος όροφος. Τηλ.: 23310 60632 & 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για επαγγελματική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι πάρκου Αγ. Αναργύρων 
χώρος 90 τ.μ. (ημιόροφος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, αυτόνομη 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

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 45 , τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε 
μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 3 
χιλιόμετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. επι-
κοινωνίας: 23310 93066  από 13:00 έως 17:00.

ZHTEITAI κοπέλα για εργασία σε ψητοπω-
λείο στη Βέροια. Τηλ.: 23310 27727 από 8.00 
π.μ. έως 2.30 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπο εμπορία κρεάτων οδηγός 
με επαγγελματικό για εργασία. Τηλ. Επικ. 
2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ.: 
6945 141478.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα 
στοιχεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογητικών για  αξιολό-
γηση στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργασία σε 
καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθίας. Τηλ.: 6987 
740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μέχρι 40 ετών για αγροτικές 
εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην Κουλούρα 
Ημαθίας. Τηλ.: 6972 994755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο 
στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 

6986 740172.
ΗΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗ-

ΤΑ μόνιμο προσωπικό. Πληροφορίες 
τηλ.: 23310 41794.

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υ-
πηρεσία στην περιοχή της Βέροιας, 
νέος ή νέα  πτυχιούχος ΑΕΙ, συνα-
φών της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. 
Απαιτείται καλή επαφή με 
παιδιά ηλικιών 6-12, ευ-
στροφία και εγρήγορση. 
Αιτήσεις και βιογραφι-
κά γίνονται δεκτά έως 
της 30/3/2019 στην η-
λεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 
Delivery και κοπέλα για 
τύλιγμα στο ψητοπωλείο 
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες κ. 
Γιώργος - 6984 472747.

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, 
καθαριότητα σπιτιών, γρα-
φείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαί-

τερα μαθήματα Αρμονίου 
& Ακορντεόν για αρχάρι-
ους και προχωρημένους. 
Τηλ.:  6946 364695 & 
23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξειδί-
κευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κά-
τοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθή-
ματα σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συ-

νταξιούχος, ευκατάστατος, ζητά γνωριμία με κυρία ηλικίας 
55-70 ετών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989 007541.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας Solid Max τριετίας σε καλή 

κατάσταση 600 ευρώ. Θερμαίνει επιφάνεια 200 τ.μ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΓΡΑΦΕΙΑ
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 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
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)
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)
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 χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

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) τιμή 
συζητήσιμη.
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)
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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
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

Junior Creative Director. Το δημιουργικό γραφείο τε-
λεία design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί Junior C. 
Director με ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοικείωση 
σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
5-10 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 28- 40 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Δεξιότητες επικοινωνίας, συνέπειας, ομαδικότητας, διαχείρι-

σης χρόνου, και υψηλής αντίληψης.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Εποπτεία ομάδας, Client Manager, Διεκπεραίωση Project κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: 

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
πουναδιαθέτειαπαραίτητηεργασιακή
εμπειρίασεμαγνητικόκαιαξονικό το-
μογράφο.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:info@ygeiaveria.gr.
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