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Αργία και για τον «ΛΑΟ»
η Μ. Παρασκευή 

Mε πασχαλινούς ρυθμούς κινήθηκε η αγορά και τα 
καταστήματα που δούλεψαν όλη την Μεγάλη Εβδομάδα 
με διευρυμένο ωράριο. Σήμερα όμως, Μεγάλη Παρα-
σκευή διαφοροποιείται το ωράριο και τα καταστήματα 
αναμένεται να ανοίξουν στη 13:00. Για τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις, η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται 
στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει ο νόμος για τους 
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο πολλές ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν την Μεγάλη 
Παρασκευή, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, 
κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την η-
μέρα αυτή. Έτσι σεβόμενοι κι εμείς τον συμβολισμό της 
ημέρας, όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, θα διατηρήσου-
με ως αργία την σημερινή ημέρα. Οι εργαζόμενοι στον 
«ΛΑΟ» θα επανέλθουν την Τρίτη στις θέσεις τους, για 
να κυκλοφορήσει φύλλο της εφημερίδας μας την Πρω-
τομαγιά. Καλή Ανάσταση!
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
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Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
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Τα Άγια Πάθη του Κυρίου

Παράταση για το Κτηματο-
λόγιο σε εννέα Νομούς. Οι ιδιο-
κτήτες έχουν άλλη μια ευκαιρία   
για  να δηλώσουν την ακίνητη 
περιουσία τους στο Κτηματο-
λόγιο. Ειδικότερα, όπως έγινε 
γνωστό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
στην Ηλεία έχουν περιθώριο να 
δηλώσουν την περιουσία τους 
έως τις 12 Ιουνίου, ενώ όσοι 
έχουν ακίνητη περιουσία σε Λα-
σίθι, Πιερία, Φθιώτιδα, Ευρυτα-
νία, Κορινθία, Αργολίδα και Αρ-
καδία μπορούν να υποβάλουν 
τον σχετικό φάκελο έως τις 18 
Ιουνίου 2019. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η εφημερίδα 
«Τα Νέα», παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2019 και η 
προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης- 
ενστάσεων σε περιοχές της Κοζάνης. Για τους κατοίκους 
εξωτερικού η αντίστοιχη προθεσμία είναι η 25η Μαΐου. 
Σε ό,τι αφορά την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλμα-
τος, η προθεσμία υποβολής  είναι μέχρι τις 10 Μαρτίου 
2019. Μέχρι και την ίδια ημερομηνία μπορούν να υπο-
βάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις.  Όσοι έχουν ακίνητη 
περιουσία στις προαναφερθείσες περιοχές πρέπει να 
υποβάλουν δήλωση ακίνητης περιουσίας στο Γραφείο 

Κτηματογράφησης όπου βρίσκεται το ακίνητό τους ή και 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ktimatologio.gr.

Μετρητάτέλος
Όπως ξεκαθαρίζουν από το Κτηματολόγιο, «δεν θα γί-

νεται δεκτή η καταβολή μετρητών». Πλέον οι συναλλαγές 
στα Ταμεία των περιφερειακών υπηρεσιών θα πραγματο-
ποιούνται ως εξής:

1. Με τη χρήση κάρτας μέσω POS ή επιταγές για πο-
σά μεγαλύτερα των 200 ευρώ, σε ό, τι αφορά το Σύστη-
μα Μεταγραφών και Υποθηκών.

2. Με τη χρήση κάρτας μέσω POS ή μέσω τραπεζών 
σε ό, τι αφορά το Εθνικό Κτηματολόγιο

Σκύλος του έφαγε το δάχτυλο!!!
Ηλικιωμένος αναγνώστης, μας περιέγραψε αγανακτισμένος την περιπέτειά του εδώ και περίπου ένα μήνα. Στα τέλη Μαρτίου, όταν πήγε σε ένα παλιό σπίτι που έχει στην οδό Ελευθε-

ρίας του επιτέθηκε ο σκύλος της γειτόνισσας και του έφαγε το μικρό δάχτυλο του χεριού. Το σκυλί, όπως μας είπε είναι μεγάλων διαστάσεων και ιδιαίτερα επιθετικό, γι’ αυτό και η γειτόνισ-
σα συνηθίζει να το έχει δεμένο. Για κακή του τύχη αυτή την φορά δεν ήταν περιορισμένο και χίμηξε επάνω του. Από εκεί και πέρα μέχρι και σήμερα ταλαιπωρείται, αφού νοσηλεύθηκε στο 
νοσοκομείο και εξακολουθεί να υποφέρει από τους πόνους, ενώ ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι εξαιτίας της επίθεσης του σκύλου έχασε ένα δάχτυλο! Απευθύνθηκε αρχικά στο 
δήμο, αλλά αφού πρόκειται για δεσποζόμενο σκύλο,  σκέφτεται να στραφεί στην δικαστική οδό.

Κρίμα…ναξεπατώνουνταόμορφακίτρινακρίνα…
Από τα πιο όμορφα λουλούδια της άνοιξης και της Πασχαλιάς, είναι οι κρίνοι…
Και ίσως αυτή η ομορφιά τους, προσελκύει κάποιους να τους κόβουν από ένα παρτέρι μικρό στην οδό Πιερίων, όπου 

η κυρία που μένει στο διπλανό σπίτι, τα φυτεύει, τα περιποιείται και φέρνει μέχρι και παλιούς σπόρους από κίτρινα κρίνα 
που είναι χάρμα οφθαλμών να τα βλέπει κανείς στον μικρό βράχο τους.

Αυτό το χάρμα όμως, για κάποιους δεν μένει μόνο στους οφθαλμούς. Με παράπονο μας περιέγραψε η φίλη αναγνώ-
στριά μας τη λύπη της, όταν αντικρίζει τους ξεπατωμένους κρίνους που με τόσο κόπο έχει φυτέψει και έχει περιποιηθεί…

Όταν ξαναπάτε να κόψετε λουλούδια από χέρι φυτεμένα, θυμηθείτε, πως κάποιοι άνθρωποι πονάνε για αυτά!!!

Γιαδεύτερηφοράμπαμπάς
οΘανάσηςΘεοχαρόπουλος

Ο πελαργός επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την οικογένεια 
του βεροιώτη πρόεδρου της ΔΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπου-
λου και της συζύγου του Φρίντας Γαζάρου, καθώς την Τρίτη 
23 Απριλίου έφερε το νέο μέλος, ένα υγιέστατο αγοράκι.  To 
ζευγάρι έχει ακόμη ένα κοριτσάκι, το οποίο ήρθε στον κόσμο 
πέρυσι τον Φεβρουάριο. Η ευτυχισμένη μαμά, ανέβασε μια 
φωτογραφία στο facebook με το χεράκι του νεογέννητου και 
έγραψε: «Καλώς ήρθες στη ζωή μας! Να είσαι γερός, καλό-
τυχος και ευτυχισμένος». Ο «ΛΑΟΣ» εύχεται να έχει υγεία και 
προκοπή!

Η περιφορά των επιταφί-
ων απόψε, Μ. Παρασκευή και 
οι βεροιείς θα ακολουθήσουν 
την πομπή, με κεριά αναμμέ-
να ψάλλοντας, το «ω γλυκύ 
μου έαρ»!

Και αύριο Μεγάλο Σάββα-
το, η Ανάσταση του Κυρίου, με 
την κεντρική εκδήλωση στην 
Πλατεία της Εληάς, όπου έχει 
στηθεί και η εξέδρα.

Τόσο για τον Επιτάφιο, όσο 
και για το βράδυ της Ανάστα-
σης, η Δ/νση Αστυνομίας και 
η Τροχαία Βέροιας, αποφά-
σισαν περιοριστικά μέτρα κυ-
κλοφορίας, ως εξής:

ΓιασήμεραΜ.Παρα-
σκευήπροβλέπει:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχη-
μάτων κατά τις ώρες 20:00 έως 22:00 στις οδούς: 

•Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέ-
λου έως τη συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσαρη. 

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

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

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

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

•Θεμιστοκλέους, από τη συμβολή της με την οδό Κε-
ντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.  

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

•Ζωγιοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρι-
κής έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.  

•Εθνικής Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό 
Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Γοργοπο-
τάμου. 

•Λουτρού, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλε-
ως έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίας. 

•Μιαούλη, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλε-
ως έως τη συμβολή της με την οδό Γοργοποτάμου. 

ΚαιτοΜ.ΣάββατοτηςΑνάστασης:
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχη-

μάτων κατά τις ώρες 22:00 έως 01:00 στις οδούς: 
•Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέ-

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

έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως. 
•Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάν-

δρου έως τη συμβολή της με την οδό Στρατού. 
 •Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπό-

λεως έως τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου. 
•Θεμιστοκλέους, από τη συμβολή της με την οδό Κε-

ντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.  
•Τρύφωνος, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής 

έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως. 
 •Ζωγιοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρι-

κής έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως. 
 •Εθνικής Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό 

Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Γοργοπο-
τάμου. 

•Λουτρού, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλε-
ως έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίας. 

•Μιαούλη, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλε-
ως έως τη συμβολή της με την οδό Γοργοποτάμου.  

•Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή της με την οδό Μη-
τροπόλεως έως τη  συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.  

ΠεριοριστικάμέτρακυκλοφορίαςγιατηνΠεριφορά
τωνΕπιταφίωνκαιτηνΑνάστασητηΒέροια

Κτηματολόγιο: Νέα παράταση για οκτώ νομούς
Τέλοςοισυναλλαγέςμεμετρητά



Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της 
ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου) Σταύρο Ραπτόπου-
λο και την διευθύνουσα σύμβουλο Στεφανία Μωσσέ προκειμένου να ενημε-
ρωθεί για τις ενέργειες της επιχείρησης για τη σύνδεση της Νάουσας με το 
δίκτυο φυσικού αερίου. Η βουλευτής ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για τον 
χρόνο δημοπράτησης του έργου και την πρόοδο των μελετών κόστους – ο-
φέλους. Ο πρόεδρος και η διευθύνουσα σύμβουλος ενημέρωσαν ότι προ-
χωρούν οι μελέτες κόστους – οφέλους για την σύνδεση της Νάουσας, της 
Έδεσσας, της Σκύδρας και της Αριδαίας και μάλιστα το έργο αυτό αντιμε-
τωπίζεται ως ενιαίο έργο στην προοπτική σύνδεσης και των Γιαννιτσών και 
της Βέροιας με αγωγό από το Άσπρο με στόχο να εξεταστεί η βιωσιμότητα 
του ενιαία. Η ολοκλήρωση των μελετών κόστους – οφέλους προβλέπεται 
να γίνει μέσα στο επόμενο τρίμηνο. 

Η βουλευτής επισήμανε την αναγκαιότητα της ταχύτερης δυνατής σύν-
δεσης της περιοχής με το φυσικό αέριο με σκοπό τη μείωση του κόστους 
στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις αλλά και για την προστασία του περι-

βάλλοντος με τη χρήση λιγότερου ρυπογόνου καυ-
σίμου. Ευχαρίστησε τους διοικούντες της ΔΕΔΑ για 
την ενημέρωση. Και δήλωσε πως θα παρακολουθεί 
συνεχώς το θέμα ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη 
δυνατή σύνδεση της Νάουσας και της ευρύτερης 
περιοχής με το δίκτυο του φυσικού αερίου.
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Ευχές
Η Ανάσταση του Κυ-

ρίου ας είναι το ελπιδο-
φόρο μήνυμα για καλύ-
τερες μέρες.

Φέτος το Πάσχα να 
βρούμε τον δρόμο μας! 
Καλή Ανάσταση και 
χρονια πολλά!

Σαρηγιαννίδης Στάθης
Αντιπρόεδρος

 Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακός Σύμβουλος Ημαθίας

Πασχαλινές 
ευχές 2019

 
Το μήνυμα της Ανάστασης να φέρει στις 

καρδιές όλων μας πίστη στη ζωή, αγάπη 
στο συνάνθρωπο και αισιοδοξία για το αύ-
ριο! Καλή Ανάσταση!

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής Ημαθίας ΝΔ - Δικηγόρος

Ευχές του επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης 
«Αλληλεγγύη», Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

Απόστολου Τζιτζικώστα για το Πάσχα
Mε αγάπη και Αλληλεγγύη 

δυναμώνουμε τη Μακεδονία
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Επίσκεψη του 
Κώστα Βοργιαζίδη 
στο Βιομηχανικό 
Σφαγείο Βέροιας 

Το Βιομηχανικό Σφαγείο Βέροιας επισκέφτηκε ,το πρωί 
της Μ. Πέμπτης 25 Απριλίου 2019, ο Δήμαρχος Βέροιας 
και επικεφαλής του συνδυασμού Δράση με Γνώση, Κώστας 
Βοργιαζίδης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με 
τη διοίκηση και εργαζομένους της επιχείρησης για θέματα 
που αφορούν τις ποσότητες κρέατος που διακινήθηκαν τις 
τελευταίες ημέρες εν όψει του Πάσχα, τα επίπεδα των φετι-
νών τιμών αλλά και για τη δυναμική και τις προοπτικές του 
σφαγείου και για τα περιθώρια περεταίρω ανάπτυξης του 
κλάδου της παραγωγής κρέατος στην περιοχή.  

Ο κ. Βοργιαζίδης  έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από 
την υποδειγματική λειτουργία του Βιομηχανικού Σφαγείου 
Βέροιας και την τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής και 
διασφάλισης της ποιότητας των κρεάτων ώστε τα κρέατα 
που διατίθενται στην τοπική και την εγχώρια αγορά να 
διακρίνονται πάντα από την επιθυμητή ποιότητα. Όπως 
χαρακτηριστικά σημείωσε μετά την επίσκεψή του στο Βιο-
μηχανικό Σφαγείο: «η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα ο κλάδος 
της παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος αποτελούν ένα 
από τα πιο δυναμικά τμήματα της τοπικής οικονομίας με 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
να κατέχουν ένα τεράστιο μερίδιο της ελληνικής αγοράς, 
συνεχίζοντας μια μοναδική παράδοση δεκαετιών για την 
οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Η επιτυχία του κλάδου 
σ’ ένα βέβαιο βαθμό οφείλεται και στην επιτυχή λειτουργία 
του Βιομηχανικού Σφαγείου Βέροιας που υποστηρίζει με υ-
ψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους τοπικούς παραγωγούς και 
εμπόρους κρέατος. Η Βέροια αποτελεί την «κτηνοτροφική 
πρωτεύουσα» της Ελλάδας και οφείλουμε όλοι συντεταγ-
μένα να διατηρήσουμε αυτή τη θέση. Ως δημοτική αρχή και 
παράταξη όλα αυτά τα χρόνια προωθούμε τη συνεργασία 
μεταξύ όλων των τοπικών φορέων ώστε τα ντόπια κρέατα 
να αποκτήσουν μια κοινή, διακριτή και αναγνωρίσιμη εμπο-
ρική ταυτότητα, μια κοινή ονομασία προέλευσης, προκει-
μένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και 
ξεχωριστή θέση στη συνείδηση των καταναλωτών». 

Διευκρινήσεις 
από τον βουλευτή 
Χρ. Αντωνίου για  

τις πρόσφατες 
χαλαζοπτώσεις

Σχετικά με τις 
τελευταίες χαλαζο-
πτώσεις που έπλη-
ξαν καλλιέργειες 
σε περιοχές της 
Ημαθίας , Πέλλας 
και Πιερίας και δι-
άφορες ανεύθυνες  
δηλώσεις που ακο-
λούθησαν σε σχέση 
με την αντιχαλαζική 
προστασία, ο βου-
λευτής  Ημαθ ίας                                                                                

Χρήστος Αντωνίου ενημερώνει:
1) Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του κέντρου 

μετεωρολογικής προστασίας του ΕΛΓΑ (ΚΕ-
ΜΕ) με τον οποίο επικοινωνήσαμε, το σύστη-
μα αντιχαλαζικής προστασίας είναι ενεργό από 
τις 20 Μαρτίου, όπως προβλέπεται, με τρία 
διαθέσιμα αεροπλάνα , εξοπλισμένα πλήρως 
με τα απαραίτητα υλικά ( φυσίγγια ιωδιούχου 
αργύρου κτλ).

Τα αεροπλάνα πέταξαν σε όλες τις περι-
πτώσεις πιθανής χαλαζόπτωσης αλλά λόγω 
της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας του χαλαζο-
φόρου νέφους , τα αποτελέσματα δεν ήταν τα 
επιθυμητά σε όλες τις περιπτώσεις.

2) Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες νέου δι-
αγωνισμού μετά από έγκριση του ελεγκτικού 
συνεδρίου και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
συμβάσεων , έτσι ώστε να συνεχισθεί η αντι-
χαλαζική προστασία και μετά τις 2 Αυγούστου 
2019, οπότε και λήγει η τρέχουσα σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση , έχουν ξεκινήσει οι 
διαδικασίες καταγραφής των ζημιών από τον 
ΕΛΓΑ  Ημαθίας με στόχο την όσο το δυνα-
τόν συντομότερη καταβολή της αποζημίωσης 
στους πληγέντες παραγωγούς.  

Φρόσω Καρασαρλίδου προς 
ΔΕΔΑ: Να εξασφαλιστεί η 
ταχύτερη δυνατή σύνδεση 

της Νάουσας και της 
ευρύτερης περιοχής με το 

δίκτυο του φυσικού αερίου



Στο Διαγωνισμό Ecomobility
1η θέση πανελλαδικά έλαβε η Ομάδα 

του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας
Η Τελετή Απονομής των Βραβείων 

των εκστρατειών ECOMOBILITY και FREE 
MOBILITY πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 
Απριλίου, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, με την παρουσία 
του Υφυπουργού ΜεταφορώνΘάνου Μωραίτη. 

Την 1η θέση πανελλαδικά στο Διαγω-
νισμό Ecomobility για την Οικολογική και 
Ανεμπόδιστη Μετακίνηση έλαβε η Ομάδα 
του  Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάου-
σας, ανάμεσα σε ομάδες μαθητών από 31 
Σχολεία από 28 πόλεις της χώρας. Τo Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας συμμετέχει και 
στηρίζει τα τελευταία 3 χρόνια, την Εκστρατεία 
ECOMOBILITY Οικολογική Μετακίνηση που 
διοργανώνεται από το ECOCITY, με τη συνερ-
γασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σημαντικών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών με στόχο την 
ευαισθητοποίηση όλων μας γύρω από θέματα ποιότητας ζωής στις πόλεις μας. Ελπίζουμε να μας δοθεί η ευκαιρία 
να  συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά με ανοιχτούς ορίζοντες σε μια κοινωνία που μας καλεί να συνδιαμορφώ-
σουμε το οικολογικό της μέλλον.  Συγχαρητήρια στους εκπαιδευόμενους μας: Σάββα Βοριαζίδη, Κωστή Δεληδήμο, 
Ηλία Μαυρουδή, Γιώργο Μπάδο, Στάθη Μπάδο, Ολυμπία 
Μπέσιου, Ελένη Πέιου και Γιώργο Φραγκοτσινό αλλά και στις 
υπεύθυνες εκπαιδευτικούς της ομάδας Ελένη Μικροπούλου και 
Ειρήνη Στεργίδου.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  καθημερινά  στις 18.15  ( Μ.

Σάββατο 27/4 κλειστά)
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Στη νέα ταινία, ο επικεφαλής 

και κυβερνήτης του Μπερκ, έχοντας την Ά-
στριντ στο πλευρό του, έχει δημιουργήσει μια 
καλά κρυμμένη ουτοπία δράκων, όπου μπο-
ρούν να ζουν ελεύθεροι και σε πλήρη αρμονία 
με το περιβάλλον τους. Όμως, ο κίνδυνος δεν 
θα αργήσει να εμφανιστεί και η πιο σκοτεινή 
απειλή θα ταράξει την ισορροπία της καλά 
κρυμμένης αυτής πόλης, όσο και του νησιού 
Μπερκ. Ο Ψάρης και ο Φαφούτης καλούνται 
να αφήσουν την ασφάλεια του μοναδικού 
σπιτιού που έχουν γνωρίσει, για ένα δύσκολο 
ταξίδι με προορισμό τη συναρπαστική μάχη 
σε μυθικούς κόσμους, απέναντι στο τρομερό 
κακό που απειλεί τους πάντες. Το πεπρω-
μένο τους θα είναι να παλέψουν ενωμένοι, 
με αυταπάρνηση, μέχρι τα βάθη της Γης, για 
όλες τις «αξίες» που έχουν αποκτήσει μαζί 
στις περιπέτειές τους και για όλα όσα έχουν 
μάθει να θεωρούν «ιδανικά». Κάπως έτσι θα 
δοκιμαστεί καθοριστικά και η δύναμη της φι-
λίας τους.

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
 Προβολές:  Καθημερινά στις 18.00 και 

21.30 ( Μ.Σάββατο 27/4 κλειστά)
Σε 3D Μ.Πέμπτη 25/4 στις 18.00 και Κυρια-

κή 28/4 στις 21.30
Σκηνοθεσία:   & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ

Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙΒΕΝ 
ΜακΦΙΛΙ

Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡ-
ΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑ-
ΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑ-
ΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, 
ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, 
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, ΜΙ-
ΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Στον απόηχο της εξαφάνι-
σης σχεδόν όλης της ζωής του σύμπαντος 
από τον Θάνος, οι εναπομείναντες Εκδικητές 
πρέπει να βρουν τον τρόπο να υπερνικήσουν 
τις δυνάμεις του Τρελού Τιτάνα, στο τελευταίο 
κεφάλαιο του μεγάλου επίλογου των Εκδικη-
τών, μετά από 22 ταινίες της Marvel Studios.

 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»     24/4/19 - 1/5/19

Πενθήμερη εκδρομή με τη Φιλόπτωχο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικονο-

μική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκδρομή 
περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και …πολύ κέφι για διασκέδαση. 
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( πρωινές ώρες) 6946425960,  6944311079,  
6938755785

Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες του συσσιτίου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τό Μ. Σάββατο 27 Ἀπριλίου ἡ Ἑσπερινή Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου θά 
τελεστεῖ στόν Παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παύλου & Πέτρου(08.00-10.30 π.μ.) 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ανάσταση στο Σέλι
Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σελίου 

η Ανάσταση του Κυρίου. Από τη Μητρόπολη έγινε γνωστό ότι η Ακολουθία της Α-
ναστάσεως στον οικισμό Σελίου, θα τελεστεί το Μεγάλο Σάββατο από τις 9.30 μ.μ. 
έως τις 10 μ.μ. 

Ο Πολιτιστικός Τουριστικός Όμιλος Σελίου θα βρίσκεται εκεί με κόκκινα αυγά και 
κεράσματα.

Καλή Ανάσταση.

Δ.Σ. Π.Τ.Ο. Σελίου

Ανάσταση 
στο Ξηρολίβαδο

Ο Πολιτιστικός Ομιλος Ξηρολιβάδου, τηρώντας και φέτος την παράδοση, προ-
σκαλεί όλα τα μέλη του Ομίλου, τους συγχωριανούς και τους φίλους του χωριού να 
παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την Αναστάσιμη Ακολουθία που θα τελεστεί το Μεγά-
λο Σάββατο, 27.04.2019 στις 22:00 το βράδυ στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο 
Ξηρολίβαδο.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ὅτι ἡ Ἀκο-

λουθία τῆς Ἀναστάσεως στούς κάτωθι οἰκισμούς (Σελί-
ου, Ξηρολίβαδου, Κωστωχωρίου, Λευκόπετρας, Ἐλα-
φίνας καί Χαράδρας) θά τελεστεῖ τό ἑσπέρας τοῦ Μ. 
Σαββάτου ἀπό τίς 9.30 ἕως τίς 10.00 μ.μ.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροι-

ας διοργανώνει 3ήμερη εκδρομή (12-13-
14/6/2019) στη Ναύπακτο, Δελφούς, Αρά-
χωβα, Γαλαξίδι και Μεσολόγγι. Η εκδρομή 
περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, 
ξεναγό και πολύ κέφι.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 
23310 22676 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 
11.00-13.00), 6946 723186, 23310 22975 
και 6978 001783.

Το Δ.Σ.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μετά από την υπ’ αριθμ. 2 / 05-04-2019 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Διαχειρίσε-
ως Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου, καλούνται τα Μέλη του 
παραπάνω Συνεταιρισμού, σε Γενική Συνέλευση για την 
12/05/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., που θα λάβει 
χώρα στο κτήριο του «Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας» επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων 1 Βέροια, για 
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω 
θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

Συνεταιρισμού χρήσεως 2018.
3) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από 

κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2018.
4) Ορισμός δύο (2) ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωμα-

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

5) Διάφορες προτάσεις - ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση θα γίνει στις 19/05/2019 την ίδια ημέρα και ώρα, 
στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Διήμερη 
εκδρομή 

στην Ξάνθη
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών 

Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε 
να πραγματοποιήσει 2/ήμερη εκδρο-

μή 11 και 12 Μαΐου 2019 (ΣΑΒΒΑΤΟ 
και ΚΥΡΙΑΚΗ) στην Ξάνθη.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 
του Συνδέσμου 23310 60278. (Επειδή 
το γραφείο θα είναι κλειστό λόγω εορ-
τών), στα προσωπικά τηλέφωνα των 
μελών του Δ.Σ.

Το πρόγραμμα της εκδρομής θα α-
νακοινωθεί μετά τις εορτές του Πάσχα.



Στα σφαγεία Βέροιας 
ο υποψήφιος δήμαρχος 

Παύλος Παυλίδης
ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Τις υπερσύχρονες 

εγκαταστάσεις των βι-
ομηχανικών σφαγείων 
Βέροιας επισκέφθηκε 
σήμερα το πρωί ο υ-
ποψήφιος δήμαρχος 
Βέροιας και επικεφαλής 
του συνδυασμού «ΣΥΝ-
ΔΗΜΟΤΕΣ» κ. Παύλος 
Παυλίδης συνοδευόμε-
νος από υποψήφιους 
του συνδυασμού του.

Για  πρώτη φορά 
στην πολύχρονη λει-
τουργία της μονάδας, 
υποψήφιος δήμαρχος 
επισκέπτεται τους χώ-
ρους, συναντάται με 
τους υπεύθυνους και 
ακούει τα προβλήματα 
τους, καθώς τόσα χρό-
νια κανένα στέλεχος 
της παρούσας δημοτι-
κής μέχρι σήμερα, δεν 
πέρασε το κατώφλι των 
σφαγείων και δεν άκου-
σε τα προβλήματα του 
κλάδου.

Ο κ. Παύλος Παυλί-
δης στην ενδιαφέρου-
σα συζήτηση που είχε 
με τους ιδιοκτήτες των 
σφαγείων αδελφούς 
Δημήτρη και Γιάννη 
Μπέλλα, παρουσία του 
Αντιπροέδρου του Συλ-
λόγου Βοοτρόφων Βέ-
ροιας κ. Δημήτρη Κου-
τσιώφτη, συνιδιοκτήτη της γνωστής φάρμας «Άρωμα» και του κ. Στέλιου Σίμου Γενικού Γραμματέα του 
συλλόγου, μετά την περιήγηση του στους χώρους σφαγής και παραγωγής, δεσμεύτηκε ότι ως νέα δη-
μοτική αρχή, με πραγματικό ενδιαφέρον, θα επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος καθώς 
και ότι στα πλαίσια της προβολής των αγροτοδιατροφικών προϊόντων του δήμου Βέροιας, εξέχουσα 
θέση θα έχουν και τα προϊόντα κρέατος της 
περιοχής μας, που κατέχουν πρώτη θέση ποι-
ότητας στην Ελλάδα και με υψηλές διακρίσεις 
στο εξωτερικό.

Τον υποψήφιο δήμαρχο Βέροιας κ. Παύλο 
Παυλίδη υποδέχτηκε στους χώρους των σφα-
γείων ο γνωστός Δικηγόρος και Οικονομολό-
γος, μέλος του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Φώτης Κόβας που 
είναι και μέλος του Βοοτροφικού Συλλόγου 
Βέροιας.

Και ο Σωτήρης Σαρηγιαννίδης 
υποψήφιος 

με την Γεωργία Μπατσαρά

Ολοκληρώνεται εντός των ημερών η σύνθεση του ψηφοδελτίου της Δημοτικής Παράταξης 
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» της υποψηφίας Δημάρχου Γεωργίας Μπατσαρά. 

Νέο μέλος του συνδυασμού είναι ο 45χρονος Iδιωτικός Υπάλληλος Σωτήρης Σαρηγιαννί-
δης, ο οποίος θα είναι Υποψήφιος Σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Βέροιας.

Καλώς ήρθες Σωτήρη στον αγώνα μας γιατί ο Δήμος μας αξίζει καλύτερα.
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Ευχές του υπ. Δημάρχου Δ. Βέροιας 
Αντώνη Μαρκούλη και των υποψηφίων 

συμβούλων του συνδυασμού
 «Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Το μήνυμα του Πάσχα 
είναι ένα μήνυμα επιστρο-
φής στην ελπίδα, στην 
αισιοδοξία και στην αλλη-
λεγγύη. Ευχόμαστε σε όλες 
και σε όλους χρόνια πολλά, 
καλό Πάσχα και καλή Ανά-
σταση.

Ο υπ. Δήμαρχος 
Δ. Βέροιας Αντώνης 

Μαρκούλης
& οι υποψήφιοι 

σύμβουλοι 
του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα 

στον Πολίτη»
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ–ΓΡΙΒΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΛαμπροΔευτέρας–ΛαμπροΤρίτης

Η Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης Γου-
μενίσσης (Γρίβας), ετοιμάζεται να τιμήσει τους Νεοφανείς 
Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη την παρθένο, τη Δευτέ-
ρα και την Τρίτη του Πάσχα.

Ολημερίς το Μοναστήρι είναι ανοικτό.
Την παραμονή ΛαμπροΔευτέρα 29 Απριλίου, στις  5.30 

μ.μ. θα γίνει ο πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.
Τη ΛαμπροΤρίτη 30 Απριλίου το πρωί, θα τελεσθεί 

Όρθρος, Αρχιερα¬τι¬κή Λειτουργία και λιτανεία των ιερών 
λειψάνων των Νεοφανών Μαρτύρων.

Θα εκτεθεί σε προσκύνηση τμήμα από την Τιμία Μαρτυ-
ρική Κεφαλή του Αγίου Ραφαήλ (από τη δεξιά υπερόφρυο 
περιοχή). 

Το απόγευμα της Λαμπροτρίτης, στις 5 μ.μ. θα ψαλεί 
Παράκληση των Νεοφανών Αγίων, και στις 8 μ.μ. οι Χαιρε-
τισμοί του Αγίου Ραφαήλ.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8:00-11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ–ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00 - 21:00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
21:00- 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΟΔΟΥΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23:00-02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ-ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ-ΌΡΘΡΟΣ- Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 7:30-10:30 ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00-11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00- 20:50 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
20:50- 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΟΔΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΒΙ-
ΚΕΛΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
8:00 -10:15 θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
23:00 - 02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ -ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΟΡ-

ΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιφορά 
Επιταφίου στο 

Γηροκομείο Βέροιας
  Την Μ.Παρασκευή 26 Απριλίου 2019 και ώρα 

5.00 μ.μ. , θα γίνει περιφορά Επιταφίου στο Γηρο-
κομείο Βέροιας καθώς επίσης και το Μ.Σάββατο 27 
Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 μεσημβρινή  , θα τελε-
στεί η ακολουθία της πρώτης Ανάστασης του Κυρίου 
στον Ι.Ν.Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Γηροκομείου 
Βέροιας.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΛΒέροιας  εκφράζει  τα  

θερμά  του  συλλυπητήρια  στην  οικογένεια  του  Λάζαρου  
Μετεντζίδη  μέλος  και  πρώην  μουσικό  της  λέσχης  που  
έφυγε  από  τη  ζωή. Ο  Θεός  ας  αναπαύσει  την  ψυχή  
του  και  να  δίνει  κουράγιο  στην οικογένεια  του.

 Ο  Πρόεδρος  Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος  Τογκουσίδου  Ευαγγελία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΙΕΡΩΝ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΤΡΙΑΔΑΣ

«ΠΕΛΕΚΑΝ»
Μεγάλη Παρασκευή
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ώρα 10 π.μ.
απόγευμα: Περιφορά Επιταφίου 6.30 μ.μ.
Μέγα Σάββατο
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 π.μ.-11:00 π.μ. Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών.
11:00 π.μ.-12:30 μ.μ. Ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως
07:00 μ.μ.- 10:30 μ.μ. Η Ακολουθία του Επιτάφιου 
Θρήνου. (Εξοδος Επιταφίου 09:00 μ.μ.)
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00 π.μ.-10:15 π.μ. Ο Εσπερινός και η 
Θεία Λειτουργία.
11:00 μ.μ. 12:00 Κρούση κωδώνων - 
Ακολουθία της Αναστάσεως.
12:00 νυχτερινή Η τελετή της Αναστάσεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12:15 π.μ. - 02:30 π.μ. Ο Όρθρος και η 
Θ. Λειτουργία του Πάσχα.
11:00 π.μ. Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα ΑΓΑΠΗ

Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου το πρωί θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της 
Αποκαθήλωσης του Κυρίου στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Α-
ποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας. 

Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

 Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου 
στις 11:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία της Παννυχίδος στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας. Εν συ-
νεχεία θα προεξάρχει στην τελετή της 
Αναστάσεως στην Πλατεία Ελιάς στη 
Βέροια και έπειτα θα ιερουργήσει στον 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

 Την Κυριακή του Πάσχα 28 Απρι-
λίου στις 10:30 π.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της 
Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας και στις 6:00 μ.μ. στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
29 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βεροίας.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
29 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπερινό στο Ιερό Πα-
ρεκκλήσιο των Αγίων Ραφαήλ, Νικολά-
ου και Ειρήνης Λουτρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 Α-
πριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Παλαι-
οχωρίου. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 Α-
πριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό και στην παράκληση του 
Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας, 
επί τη εορτή της Αγίας Ματρώνας εκ 
Ρωσίας.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 
Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Ριζώματα.

 Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 2 

Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναούσης, επί 
τη εορτή των Αγίων Πέντε Ναουσαίων 
Ιερομαρτύρων.

 Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 2 
Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της 
Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολικό της Ιε-
ράς Μονής Παναγίας Δοβρά. 

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 
3 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη 
εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Καθολι-
κό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

 Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 
3 Μαΐου το απόγευμα θα συνοδεύσει 
την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά 
στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης.

 Το Σάββατο της Διακαινησίμου 4 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρκοχωρίου, 
όπου θα εορτάσει την μνήμη των Αγίων 
Αυταδέλφων Μαρτύρων Αγάπης, Ειρή-
νης και Χιονίας.

 Το Σάββατο της Διακαινησίμου 4 
Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα συμμετάσχει 
στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Ε-
σπερινό των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρ-
τύρων στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ναού-
σης και εν συνεχεία θα προεξάρχει της 
Πάνδημης Ιερής Λιτανείας της Εικόνος 
των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων 
στον «Χώρο Μαρτυρίου» Κιόσκι.

 Την Κυριακή του Θωμά 5 Μαΐου 
το πρωί θα συμμετάσχει στο Πολυαρ-
χιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως Να-
ούσης. Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία 
και θα κατευθυνθεί στο «Χώρο Θυσίας» 
όπου θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση 
για τους σφαγιασθέντες ήρωες της πό-
λης κατά την επανάσταση του 1822.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Πανηγυρίζει  
στις 29 Απριλίου ο Άγιος 

Γεώργιος ο Περιστερεώτας
Ο φετινός πανηγυρικός εορτασμός θα πραγματο-

ποιηθεί με την παρουσία και των τεσσάρων ιερών και 
θαυματουργών εικόνων των ανιστορημένων Ιερών Πα-
τριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών Αγίου Ιωάννου 
Βαζελώνα, Παναγίας Σουμελά, Παναγίας Γουμερά και 
Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, επιβεβαιώνοντας την 
παράδοση αγάπης και ενότητας που υπήρχε για αιώ-
νες, μεταξύ των τεσσάρων Μονών, στον Πόντο.

Οι εκδηλώσεις με την παρουσία Εκκλησιαστικών, 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών και πλήθους ευλα-
βών προσκυνητών, αποτελούν συνέχεια της εθνικοθρη-
σκευτικής παράδοσης του αλησμόνητου Πόντου.

Το πρόγραμμα του εορτασμού έχει ως εξής:
Κυριακή 28-4-2019
7.00 μ.μ.
Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και Αρτοκλασία.
9.00 μ.μ.
Παραδοσιακό Παρακάθ με επιτραπέζια τραγούδια.
Δευτέρα 29-4-2019
Εορτή του Αγίου Γεωργίου
7.00-10.00 π.μ.
Μεταφορά των ιερών θαυματουργών εικόνων της 

Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνα, της 
Παναγίας Γουμερά και του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώ-
τα στον Ιερό Ναό.

Όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρ-
χοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης , 
Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ.

10.30 π.μ.
Λιτάνευση Θαυματουργών εικόνων.
11.30 π.μ.
Δεξίωση επισήμων, χαιρετισμός των παρισταμένων 

από μέλος του Δ.Σ.
12.00 μ.μ.
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με χορευτικά συγκροτήματα.
1.30 μ.μ.
Γεύμα προσκυνητών
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Το δικαίωμα 
να οικοδομήσουμε μια 

νέα σχέση με το μέλλον 
και τους πολίτες

 
Δεκάδες νέοι άνθρωποι 

με επιστημονικό υπόβα-
θρο, πολίτες του σύγχρο-
νου κόσμου, συμμετέχουν 
στα ψηφοδέλτια για το Δή-
μο Βέροιας, με όρεξη για 
δουλειά και ικανοί να υλο-
ποιήσουν τις προτάσεις 
των προγραμμάτων που 
ανακοινώνονται, ώστε οι 
δημότες να κάνουν τις επι-
λογές τους για την πορεία 
του Δήμου τα επόμενα χρό-
νια. Ένα αξιόλογο δυναμικό 
καταρτισμένων επιστημό-
νων, με υγιείς αντιλήψεις 
και διάθεση για δουλειά, δι-

εκδικούμε μια θέση στο αύριο του Δήμου Βέροιας, μέσα από το 
ψηφοδέλτιο «δράση με γνώση» του Κώστα Βοργιαζίδη. 

Θεωρώ ότι οι ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους, δεν είναι 
ρίσκο, είναι μονόδρομος στην εξέλιξη του τόπου μας, είναι η 
βάση δεδομένων μιας πόλης που θέλει να προχωρήσει και να 
οικοδομήσει μια νέα σχέση με το μέλλον και τους πολίτες! 

Κρίνοντας από τις προσωπικές μου ανησυχίες, την επαγ-
γελματική μου διαδρομή έως σήμερα και τα πιστεύω μου, σας 
προσκαλώ να μοιραστούμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να 
διαμορφώσουμε μαζί την επόμενη μέρα!

 
Μυρτώ Μπέτζιου
Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος Βέροιας
Δράση Με Γνώση - Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
(Facebook: Μυρτώ Μπέτζιου)

Την υποψηφιότητα του Γιάννη 
Ουσταμπασίδη ανακοίνωσε ο 
συνδυασμός “Ώρα Ευθύνης”
Το ψηφοδέλ-

τιο της νίκης, το 
ψηφοδέλτιο της 
“Ώρας Ευθύνης” 
ενισχύεται ακόμη 
περισσότερο και 
καθώς πλησιά-
ζουμε στην ημέρα 
των εκλογών θα 
δυναμώνει ολοέ-
να και πιο πολύ.

Είμαστε στην 
ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσου-
με τη συμμετοχή του Γιάννη Ουσταμπασίδη στο συνδυασμό μας. 
Ενός ακόμη νέου συνδημότη μας, που με τη συμμετοχή του στο 
ψηφοδέλτιό μας εκφράζει την ψήφο εμπιστοσύνης των νέων συν-
δημοτών μας στην “Ώρα Ευθύνης”.

Τον καλωσορίζουμε στους υποψηφίους της “Ώρας Ευθύνης” 
και του ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε.
Δήλωση Γιάννη Ουσταμπασίδη:
Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να ανακοινώσω την υποψηφιό-

τητά μου στις  τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές στο πλευρό του 
δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη, με τον συνδυασμό Ώρα Ευθύνης. 
Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που για ακόμη μια φορά με εμπι-
στεύτηκε και έδειξε την εκτίμησή του στο πρόσωπό μου. 

Όπως πολλοί γνωρίζουν, τα τελευταία 15 χρόνια η ενασχό-
λησή μου και η παρουσία μου στα κοινά είναι έντονη και θεωρώ 
πως οτιδήποτε μου ανατέθηκε, κατάφερα, αξιοπρεπώς, να το 
φέρω εις πέρας. 

Η απόφασή μου αυτή είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και 
δηλώνω έτοιμος να αναλάβω την όποια ευθύνη μου ανατεθεί.  

 Ο δήμος μας συνεχώς προοδεύει, γι’ αυτό όλοι μας οφείλουμε 
να είμαστε πρωταγωνιστές στις εξελίξεις και να ανανεώνουμε 
ριζικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προκειμένου να επέλθει η αλλα-
γή, πρέπει να εμπιστευόμαστε νέους ανθρώπους με καινοτόμες 
ιδέες, καθώς και την επιθυμία τους  για δημιουργία μέσω της συ-
νεισφοράς στα δρώμενα για ένα καλύτερο μέλλον.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω την οικογένεια και τους 
φίλους μου που με ενθάρρυναν και με παρότρυναν να είμαι υ-
ποψήφιος για ακόμη μια φορά. Γνωρίζουν την διάθεσή μου για 
προσφορά στα κοινά του Δήμου μας και είναι δίπλα μου, αρωγοί, 
στην προσπάθειά μου αυτή.

Επιγραμματικά έχω διατελέσει :
-Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας  (2011-

2014)
-Πρόεδρος στην ποδοσφαιρική ομάδα της Αλεξάνδρειας - Α.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (2015-2016)
- Μέλος του διοικητικού  συμβουλίου της ΚΕΔΑ  (2014- 2019)
- Αντιπρόεδρος της τοπικής ενότητας Αλεξάνδρειας (2014-

2019)
-Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου Ποντίων 

Αλεξάνδρειας
Με εκτίμηση προς όλους τους υποψηφίους και με τις ευχές να 

γίνει ένας δίκαιος και καθαρός αγώνας από όλους.
Υποψήφιος τοπικός σύμβουλος 

για την Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρειας
Ιωάννης Ουσταμπασίδης

Mήνυμα του Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτη 

Γκυρίνη για την 
ημέρα του Πάσχα

Το Πάσχα  είναι  η μεγαλύτερη 
γιορτή της Ορθοδοξίας και είναι 
η κορύφωση της χριστιανικής πί-
στης αποτελώντας πηγή ελπίδας 
και αισιοδοξίας . Η πορεία από τη 
Σταύρωση στην Ανάσταση όπου 
από το πένθος και το θρήνο φτά-
νουμε στη χαρά της Ανάστασης 
είναι το μήνυμα της γιορτής του 
Πάσχα και είναι επίκαιρο στις μέ-
ρες μας όσο ποτέ άλλοτε.

Αυτή την εποχή η πατρίδα μας 
, δοκιμάζεται μέσα σε μια δύσκολη 
παγκόσμια συγκυρία , με μεγάλα 
προβλήματα οικονομικά , κοινω-
νικά αλλά και εθνικά θέματα όπου 
και καλείται να τα αντιμετωπίσει ο 
Ελληνικός Λαός

Ο ελληνικός λαός, μεταφέρει το δικό του Σταυρό και για να 
αναστηθεί χρειάζεται αγώνας, πίστη στις δυνάμεις του, αποφα-
σιστικότητα να βγάλει από τη μέση καθετί που τον εμποδίζει να 
ζήσει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του.

Αντλώντας αισιοδοξία και δυνάμεις από την Ανάσταση του 
Κυρίου που φωτίζει τις ψυχές μας και μας καθοδηγεί καθημερινά, 
, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας ευχηθούμε μαζί με την 
Ανάσταση του Θεανθρώπου να ακολουθήσει η Ανάσταση της 
Πατρίδας μας.

Εύχομαι η Ανάσταση του Χριστού να φέρει στις καρδιές των 
ανθρώπων την Ελπίδα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη στις μέρες 
μας. Ελπίζω οι ευχές που ανταλλάσουμε να γίνουν πραγματικό-
τητα και οι προσδοκίες μας να ευοδωθούν. Για το Δήμο μας εύχο-
μαι το Αναστάσιμο φως να σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα στο 
δρόμο της ανάπτυξης και της δημιουργίας.

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά με υγεία, προσωπική και 
οικογενειακή, ευτυχία και πρόοδο

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Το γυναικείο ένστικτο 
της προστασίας και της 
κοινωνικής προσφοράς

Ένας ιδανικός χώ-
ρος όπου μπορεί να 
αξιοποιηθεί το από-
θεμα της ανθρώπινης 
προσφοράς, είναι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Περισσότερο ίσως από 
τις γυναίκες, οι οποίες 
μέσα από τους πολ-
λαπλούς τους ρόλους 
αναπτύσσουν εντονό-
τερα το ένστικτο της 
προστασίας, της αλλη-
λεγγύης και της προ-
σφοράς.

 Στο Δήμο Βέροιας, 
εδώ και χρόνια-και τε-
λευταία ακόμα περισ-
σότερο-η κοινωνική 

πολιτική είναι προφανές ότι αποτελεί προτεραιότητα για τη 
Δημοτική Αρχή. Δεν είναι τυχαίες, οι εξαιρετικές – πανελλα-
δικά – εντυπώσεις, τόσο από τις δημοτικές, όσο και από τις 
συλλογικές δομές που λειτουργούν στον τόπο μας, σε άριστη 
συνεργασία με τον Δήμο. Στις δομές αυτές, πολλές γυναίκες με 
τη συνεργασία ειδικών, προσφέρουν ή εργάζονται με ευαισθη-
σία απέναντι σε όλες τις ευάλωτες ομάδες, στηρίζοντας κακο-
ποιημένες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, ενώ παράλληλα 
ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τον τοπικό πληθυσμό. Στην 
ουσία, η ύπαρξη αυτών των δομών αποτελεί ένα κομμάτι πολι-
τισμού για την κοινωνία. Ο ρόλος μας, είναι πλέον ουσιαστικός, 
στη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν 
στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών του Δήμου μας. Κι αυ-
τός ο ρόλος, για μένα, εδώ και χρόνια, είναι συνειδητή επιλογή 
και στάση ζωής!

Κωνσταντία Ντίνα Παπαδοπούλου 
Συμβολαιογράφος
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Δράση Με Γνώση - Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τους γιατρούς της Παθολογι-

κής Κλινικής του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ημαθίας, Μονάδα 
Βέροιας και ιδιαίτερα τις Παθολόγους Μοσχιανή Ζωγράφου και  
Δέσποινα Δεληγιάννη, όπως επίσης και τη Νευρολόγο του ίδιου 
Νοσοκομείου Μαρία Σούμπουρου για τις επιστημονικές υπηρε-
σίες που μου πρόσφεραν στην πρόσφατη, ολιγοήμερη, νοσηλεία 
μου.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο νοσηλευτικό προσωπικό 
το οποίο με ανθρώπινη συμπεριφορά μου παρείχε κάθε διευκό-
λυνση.  

Καλή Ανάσταση σε όλους
Κώστας Τσιμόπουλος

Ευχαριστήρια επιστολή
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας ευχα-

ριστούν θερμά την βιομηχανία “Alexander” και ιδιαιτέρως τον κ. 
Σκουρτόπουλο Αλέξανδρο για την ευγενική δωρεά γεννήτριας 
ηλεκτρικού ρεύματος που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του 
Κέντρου Υγείας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ – Κ.Υ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



«Ἵνα, καθώς γέγραπται, ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω».
Ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ ἐπί τοῦ ὁποίου κρέμαται χωρίς 

εἶδος καί χωρίς κάλλος ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ὑπομένει τήν ἀτι-
μωτική αὐτή τιμωρία καί τόν θάνατο γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων πού ἀποσκίρτησαν ἀπό τήν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἔγιναν μέ τή θέλησή τους ὑποχείρια τοῦ διαβόλου διά τῆς ἁμαρτίας, ὁ 
πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος τολμᾶ νά ἐπαναλάβει μία φράση τοῦ προφήτου Ἰερεμί-
ου. «Ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω». Αὐτός πού καυχᾶται, ἄς καυχᾶται δοξάζοντας τόν 
Θεό.

Πῶς εἶναι ὅμως δυνατόν νά μιλᾶ γιά καύχηση ὁ μέγας ἀπόστολος, ὅταν βρισκόμαστε 
ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος συκοφαντήθηκε, κατακρίθηκε, χλευάσθηκε, 
βασανίσθηκε καί ἀπέθανε ἐπί τοῦ Σταυροῦ; Πῶς εἶναι δυνατόν νά μιλᾶ γιά καύχηση ὁ ἀπό-
στολος, ὅταν γνωρίζει ὅτι ὁ Κύριός του καταδικάσθηκε νά πεθάνει ὡς κακοῦργος, χειρότερος 
καί ἀπό αὐτόν ἀκόμη τόν Βαραββᾶ, καί ὑπέμεινε ἀκόμη καί τήν εἰρωνεία τοῦ ἑνός ἀπό τούς 
ληστές πού σταυρώθηκε μαζί Του;

Καί ὅμως σέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀντίφαση, σέ αὐτό ἀκριβῶς τό παράδοξο κρύβεται τό με-
γαλεῖο τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο ἐπιδιώκει νά μᾶς ἀποκαλύψει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Καυχᾶται 
ἐν Κυρίῳ, γιατί ἀκριβῶς ὁ Κύριός του καί Κύριός μας, εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος σταυρώθηκε γιά 
χάρη μας, εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος σταυρώθηκε γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Καυχᾶται ἐν Κυρίῳ, γιατί κανείς ἀνίσχυρος καί κανείς ἀβέβαιος γιά τόν ἑαυτό του, δέν 
θά τολμοῦσε νά θέσει τόν ἑαυτό στή διάθεση τῶν ἐχθρῶν του, ὅπως ὁ Χριστός, ἐνῶ εἶχε τή 
δύναμη νά παραστήσει τίς λεγεῶνες τῶν ἁγίων ἀγγέλων Του γιά νά Τόν σώσουν. Καυχᾶται 
ἐν Κυρίῳ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιατί ὁ Χριστός ὑπομένει τή σταυρική θυσία, ὑπομένει τόν 
Σταυρό καί τόν θάνατο ὄχι ἀπό ἀνάγκη, ἀλλά ἀπό ἀγάπη. Γίνεται αὐτός κατάρα, γιά νά λυ-
τρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν κατάρα. Ὑπομένει τήν ἀτίμωση, γιά νά χαρίσει σέ μᾶς τήν τιμή 
τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ὑποφέρει τήν ὀδύνη τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ Σταυροῦ, γιά νά χαρίσει 
σέ μᾶς τήν ἀπαλλαγή ἀπό τή θλίψη καί τή χαρά. Πεθαίνει ὁ ἴδιος μέ τόν πιό φρικτό καί ἀτιμωτικό θάνατο, γιά 
νά χαρίσει σέ μᾶς τή ζωή καί τήν ἀνάσταση. Εἶναι, λοιπόν, δυνατόν, γνωρίζοντας ὅλα αὐτά κανείς νά μήν καυ-
χᾶται, δοξάζοντας τόν Θεό; 

Νά, γιατί καί ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος δέν διστάζει νά ἐπαναλάβει τή φράση τοῦ προφήτου Ἰε-
ρεμίου «ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω». Νά, γιατί τολμᾶ νά διακηρύττει ὅτι τό μοναδικό του καύχημα εἶναι 
ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου. «Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» 
(Γαλ. 6.14).

Ποιό εἶναι ὅμως τό νόημα αὐτῆς τῆς καυχήσεως, ὥστε νά μήν καταντήσει κενή καύχηση, νά μήν ἀποδει-
χθεῖ μάταιη, ὅπως ὅλες οἱ καυχήσεις τῶν 
ἀνθρώπων, καυχήσεις γιά τήν ἰσχύ, γιά 
τόν πλοῦτο, γιά τή δόξα, γιά τήν ἐπιρροή 
στούς ἀνθρώπους καί τήν ἐξουσία; Τό 
νόημα τῆς καυχήσεως τοῦ ἀποστόλου 
«ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου» εἶναι ἡ δυ-
νατότητα, τήν ὁποία δίδει καί σέ ἐκεῖνον, 
ἀλλά καί στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, πού 
πιστεύουμε σ᾽ Αὐτόν νά σταυρώσου-
με μέσα μας τόν κόσμο καί νά σταυρω-
θοῦμε γι᾽ Αὐτόν. «Δι᾽ οὗ ἐμοί κόσμος 
ἐσταύρωται κἀγώ κόσμῳ», συνεχίζει ὁ 
ἀπόστολος. 

Ἄν ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου μας ἔ-
γινε, γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει καί νά μᾶς 
λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία, ἐμεῖς ἔχουμε 
τή δυνατότητα νά ἐπεκτείνουμε αὐτή τή 
νίκη καί αὐτόν τόν θρίαμβό Του μέσα 
μας, νικώντας μέ τή δύναμή Του τόν κό-
σμο, πού εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά 
ἔχουμε καί τή δυνατότητα νά ἀπομακρυν-
θοῦμε ἀπό αὐτήν, σταυρώνοντας τόν 
ἑαυτό μας γιά τόν κόσμο, νεκρώνοντάς 
τον δηλαδή ἑκούσια γιά ὅλες τίς κακίες 
καί τίς πονηρί-
ες πού προέρ-
χονται ἀπό τόν 
κόσμο.

Κ α ί  α ὐ τ ή 
ἡ σταύρωση, 
αὐτή ἡ προσω-
πική μας σταύ-
ρωση γιά τήν 
ἁμαρτία, πού 
ἔχει βέβαιο τό 
ἀ π ο τ έ λ ε σ μ α 
τῆς ἐπιτυχίας, 
γιατί στηρίζεται 
στή δύναμη τοῦ 
Σταυροῦ τοῦ 
Κυρίου μας, εἶ-
ναι πού θά μᾶς 
κάνει νά ζήσου-
με καί τό Πάθος 
ἀλλά πολύ πε-
ρισσότερο τήν 
Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ μας, 
συναν ιστάμε -
νοι  μαζ ί  Του 
στή χαρά τῆς 
λαμπροφόρου 
ἐκείνης ἡμέρας.

«Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;»
Ἡ ἀπορία τῶν μυροφόρων γυναικῶν, τῶν πιστῶν ἐκείνων καί ἀφοσιωμένων 

μαθητριῶν τοῦ Κυρίου πού ἀδιαφορώντας γιά τή γνώμη τῶν πολλῶν, ἀδιαφο-
ρώντας γιά τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους πού ἐνυπῆρχαν στό ἐγχείρημά 
τους καί ξεπερνώντας τούςφόβους ἔφθαναν «λίαν πρωΐ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων...
ἐπί τό μνημεῖον» γιά νά προσφέρουν τά μύρα τῆς ἀγάπης τους στόν πεφιλημέ-
νο διδάσκαλό τους, δέν ἀπαντᾶται μέ λόγια. Ἀπαντᾶται μέ ἕνα θαῦμα. Μέ ἕνα 
θαῦμα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο πού ἀποδεικνύει τή δύναμη τοῦ Ἀναστά-
ντος Κυρίου.

Διότι δέν εἶναι μόνο ὁ βαρύς λίθος, τόν ὁποῖο εἶχε τοποθετήσει ὁ Ἰωσήφ στή 
θύρα τοῦ μνημείου καί εἶχαν σφραγίσει οἱ καχύποπτοι Ἰουδαῖοι, πού δέν εἶναι 
πλέον στή θέση του, ἀλλά δέν εἶναι οὔτε ἡ κουστωδία πού τόν φύλασσε, οὔτε 
ὁ ἴδιος Χριστός. Ἕνας ἄγγελος μόνο, «περιβεβλημένος στολήν λευκήν», εἶναι 
αὐτός πού, ἄν καί ξαφνιάζει στήν ἀρχή τίς Μυροφόρες, ἐπιβεβαιώνει τό θαῦμα 
τῆς Ἀναστάσεως.

«Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;»
Δέν εἶναι ἡ μοναδική φορά πού ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία προτρέχει τῆς θείας 

δυνάμεως. Δέν εἶναι ἡ μοναδική φορά πού ἡ θεία δύναμη ἀνατρέπει τούς φό-
βους καί διαλύει τίς ἀπορίες τῶν ἀνθρώπων.

Πόσες φορές σκεφτόμαστε, προβληματιζόμαστε, ἀγωνιοῦμε γιά τό μέλλον, 
νομίζουμε ὅτι ἐμεῖς, μέ τίς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις, πρέπει νά βροῦμε ὅλες τίς 
λύσεις, χωρίς νά ἐμπιστευόμαστε τόν Θεό, χωρίς νά λαμβάνουμε ὑπόψη μας 
ὅτι πάνω ὅλα εἶναι ἡ δύναμή Του, ἡ δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, πού 
μπορεῖ νά ἀποκυλίσει ὁποιοδήποτε ἐμπόδιο, ὅπως ἀποκύλισε τόν λίθο ἀπό τή 
θύρα τοῦ μνημείου.

Πόσες φορές κάποιοι νομίζουν ὅτι μποροῦν νά ἀποκλείσουν τόν Χριστό καί τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων 
σέ Αὐτόν μέσα σέ ἕναν τάφο, ὅτι μποροῦν νά περιορίσουν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τρομοκρατώντας 
τούς ἀνθρώπους μέ στρατιῶτες καί κουστωδίες, ὅτι μποροῦν νά ἐμποδίσουν τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ νά ἀκούεται στούς ἀνθρώπους, νά ἀνιστᾶ συνειδήσεις καί νά ἀνακαινίζει ζωές.

Ὅμως ὅλους αὐτούς τούς διαψεύδει «τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως μήνυμα», τό ὁποῖο ὄχι μόνο ἔμαθαν 
τή νύκτα ἐκείνη οἱ μυροφόρες γυναῖκες ἀπό τόν ἄγγελο τοῦ Κυρίου ἀλλά τό εἶδαν μέ τά ἴδια τους τά μάτια 
καί τό κήρυξαν σέ ὅλη τήν κτίση.

Ὅλους αὐτούς τούς διαψεύδει τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως πού ἐπιβεβαιώνεται 2000 χρόνια τώρα κάτω 
ἀπό τίς πιό ἀντίξοες συνθῆκες σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τοῦ κόσμου. Ἐπιβεβαιώνεται ἐνώπιον ὄχι 
μόνο αὐτῶν πού πιστεύουν ἀλλά καί 
ἐκείνων πού δέν πιστεύουν, ὡς πρό-
σκληση τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου νά τό 
ζήσουμε ὅλοι πιστεύοντας στή δύναμή 
Του. Γιατί αὐτή ἡ δύναμη, ἡ δύναμη τοῦ 
δι᾽ ἡμᾶς παθόντος καί ἀναστάντος Χρι-
στοῦ, εἶναι αὐτή πού μπορεῖ νά κάνει 
καί γιά μᾶς τό θαῦμα. Νά ἀποκυλίσει 
τόν λίθο τῆς ψυχῆς μας, τῶν παθῶν καί 
τῶν ἀδυναμιῶν μας, νά τήν ἐλευθερώ-
σει καί νά τήν καταστήσει μέτοχο τῆς 
Ἀναστάσεώς του.

Ἀρκεῖ νά τό θελήσουμε. Ἀρκεῖ νά τό 
ζητήσουμε μέ θέρμη καί πίστη ἀπό τόν 
Ἀναστάντα Χριστό.

Χριστός Ἀνέστη!

Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα
 Κύριον εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ 
Καμπανίας Παντελεήμων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

† 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.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Άγιο Γε-
ώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό 
διαλογητηρίου και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

Του ιερέως
 Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Καθ’ όλο το χρόνο, 
μα ιδιαίτερα τη Μεγάλη 
Εβδομάδα και μάλιστα 
τη Μεγάλη Παρασκευή, 
φίλοι αναγνώστες, το 
σημείο της αναφοράς 
των ορθοδόξων, ακόμη 

και των αιρετικών, είναι ο Σταυρός του Κυ-
ρίου μας.

Αυτόν βλέπουν οι άπιστοι και τρίζουν τα 
δόντια τους, ειρωνεύονται και βλασφημούν. 
Αυτόν βλέπουν οι πιστοί και επάνω του 
αποθέτουν τα προβλήματά τους, τα όνειρά 
τους και τον πόνο τους και συγκινούνται. 
Πάντοτε, σε κάθε εποχή, ο Σταυρός του 
Κυρίου μας θα είναι «τοις μεν Ιουδαίοις 
σκάνδαλον, τοις δε Έλλησι μωρία».

Ο Απόστολος Παύλος συνέχεια φέρνει 
στη μνήμη του το Σταυρό του Κυρίου μας. 
Γι’ αυτόν ομιλεί στους ανθρώπους, γι’ αυ-
τόν γράφει στις επιστολές του, γι’ αυτόν 
καυχάται, «Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει 
μη εν τω Σταυρώ του Κυρίου».

Ο Τίμιος Σταυρός είναι ο μεγάλος διδά-
σκαλός μας που διδάσκει διαχρονικά τον 
άνθρωπο πολλά, αλλά, κυρίως, τρεις μεγά-
λες αλήθειες:

α) Διδάσκει πόσο φοβερό πράγμα είναι 
η αμαρτία. Γελάνε μερικοί και αστειεύονται 
με την αμαρτία, όπως ο άπειρος γύφτος 
παίζει ανυποψίαστος με την πεινασμένη 
αρκούδα, με αποτέλεσμα εκείνη να τον κα-
τασπαράξει.

Σκέφτεται ο κακός άνθρωπος την αμαρ-
τία και αναπαύεται, αφού όλοι είναι αμαρ-
τωλοί. Αναλογίζεται ο πιστός της αμαρτία 
και τρέμει, γιατί αυτή έγινε αιτία να σταυρω-
θεί ο Θεός.

β) Μας διδάσκει ακόμη την αξία της ψυ-
χής μας, γιατί ο Σταυρός ήταν το λύτρο για 
την απελευθέρωσή της και τη σωτηρία της.

Ψυχή, λέγουν οι αδιάφοροι και αρνούμε-
νοι την ύπαρξή της γελούν. Διαπράττουν, 
μάλιστα, ασέβεια, όταν λέγουν «η ψυχή 
θέλει ψίχουλα, η κοιλιά θέλει κομμάτια» 
και ενθυμούνται τους αρχαίους επικούρει-

ους, για να επαναλάβουν το σύνθημά τους: 
«Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γαρ αποθνήσκο-
μεν».

Ψυχή, λέγει ο αναγενημμένος χριστια-
νός και μάλιστα ο αγωνιζόμενος συνεχώς 
και τρέμει μη τη χάσει, γιατί γνωρίζει ότι 
έχει μόνο μία, γιατί γι’ αυτή ο Θεός σταυ-
ρώθηκε, γιατί, αν τη χάσει μία φορά, την 
έχασε για πάντα.

γ) Αυτό το άγιο όπλο, που είναι και στο-
λίδι και φύλακάς μας και πηγή παρηγοριάς 
μας και δύναμη στον αγώνα μας, μας διδά-
σκει και το μέγεθος τα απροσμέτρητης αγά-
πης του Θεού προς τον άνθρωπο. «Ούτω 
γαρ ηγάπησεν ο Θεός, τον άνθρωπο, ώστε 
τον Υιόν αυτού τον Μονογενή έδωκεν, ίνα 
πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται αλλ’ 
έχει ζωήν αιώνιον».

Όταν λέγει κανείς ωραία λόγια για έ-
ναν άνθρωπο, αποδεικνύει ότι τον αγαπά. 
Αν κάνει, για χάρη του, καλά έργα και τον 
ευεργετεί με αυτά, δείχνει μία αγάπη πιο 
μεγάλη. Μα, αν θυσιαστεί για τον άνθρωπο 
που αγαπάει, τότε η αγάπη του είναι αναμ-
φισβήτητη.

Ο Τίμιος Σταυρός είναι, επίσης, πηγή 
χαράς μας, αφού, σύμφωνα με την ανυ-
πέρβλητη υμνολογία της Εκκλησίας μας, 
«ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω 
κόσμω».

Ο Σταυρός του Κυρίου μας, που είναι 
«το Σημείο του Υιού του ανθρώπου», ενερ-
γοποιεί, κατά τρόπο μυστηριώδη τα αιμο-
φόρα αγγεία της πνευματικής μας αγωνίας 
και ανοίγει τις κατάκλειστες στρόφιγγες της 
καρδιάς μας, για να στείλει το ζωντανό και 
ζωτικό χυμό της αγάπης και της ελπίδας 
στον πονεμένο και επικίνδυνα αποπροσα-
νατολισμένο σύγχρονο άνθρωπο.

Ο Εσταυρωμένος Κύριός μας, ευρισκό-
μενος επάνω στο Σταυρό, δεν ζητάει ελπί-
δα για τον εαυτό του, αφού αυτός είναι η 
ελπίδα του κόσμου.

Ο Σταυρός δεν έχει καμία σχέση με την 
αγωνία που συντρίβει, με τον πόνο που 
τρομάζει, με τη θλίψη που κλυδωνίζει και 
οδηγεί σε αξεπέραστες περιπέτειες.

Είναι Σταυρός ελπίδας και χαράς, αντί-
δοτο «του μη αποθανείν», κατά το θεοφόρο 
Ιγνάτιο.

Είναι ο Τίμιος Σταυρός το φοβερό και 
υπερένδοξο μυστήριο του θριάμβου και 
της νίκης, της χαράς και της αθανασίας, 
της αγάπης και της ζωής, είναι η ρίζα της 
σωτηρίας μας και σημείο της βασιλείας του 
Θεού. Μεταγγίζει αγάπη χωρίς όρους και 
όρια, όπως σημειώνει ο Άγιος Αυγουστίνος.

Η αγάπη έξω και μακριά από το Σταυρό 
χάνει την ποιοτική της βαρύτητα και την 
ηθική της αντοχή. Είναι σχήμα λόγου, λά-
μπει χωρίς να είναι χρυσός και κινείται σαν 
το φτερό στον άνεμο.

Ο Σταυρός, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, 
αποκαλύπτει τον αληθινό Θεό που δεν εί-
ναι δύναμη και εξουσία με την κοσμική της 
έννοια, αλλά μυστήριο αγάπης και ελευθε-
ρίας.

Ο Σταυρός δάμασε το θάνατο, έφερε την 
Ανάσταση, ετοίμασε την επιστροφή μας κο-
ντά του, άνοιξε η πύλη του Παραδείσου, γι’ 
αυτό η Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά: 
«Δια ξύλου ο Αδάμ Παραδείσου γέγονεν 
άποικος, δια ξύλου δε Σταυρού ο ληστής 
Παράδεισον ώκησεν» και με άλλο ύμνο της 
βεβαιώνει «ο Σταυρός Σου Κύριε Ζωή και 
Ανάστασις υπάρχει τω λαώ Σου».

Αυτές οι αλήθειες πρέπει να ακουστούν 
μέχρι τα πέρατα της οικουμένης σήμερα 
που ο άνθρωπος κατάντησε «σπασμός 
οδύνης μέσα στο σύμπαν» και «κράζει σαν 
άγριο πουλί πριν τον ερχομό της θύελλας».

Οι θεοφώτιστοι Πατέρες στέκονται γονα-
τιστοί μπροστά στο Σημείο του Υιού του αν-
θρώπου και του επαναλαμβάνουν τις δια-
πιστώσεις της πνευματικής τους εμπειρίας.

«Σταυρέ του Κυρίου είσαι η ανέκφραστη 
αγάπη του Θεού.

Σταυρέ του Χριστού είσαι ο τρόμος των 
κακών, στήριγμα των δικαίων, φως των 
χριστιανών.

Σταυρέ του Κυρίου:
Δια σου ο Θεός γίνεται δούλος μας.
Δια σου ο άνθρωπος βασιλεύει.
Εκ σου το φως το αληθινό έλαμψε και η 

νύχτα νικήθηκε.
Δια σου πραγματοποιήθηκε η συμφιλί-

ωση και το σωτήριο αγκάλιασμα Θεού και 
ανθρώπου.

Γι’ αυτό «Σταυρέ του Χριστού σώσον 
ημάς τη δυνάμει Σου».

Το Σημείον του Υιού του Ανθρώπου
Ή έτσι ή 
αλλιώς

Και είπες, κοιτώντας με
κάθισε εκεί σε μία άκρη

μην ρίξεις πια ούτε 
ένα δάκρυ

δεν έχει αξία έτσι η ζωή.
Με μια ματιά, μου τάπες όλα

δεν χρειαζότανε πια λόγια
μόνο αγκαλιά και ένα φιλί.

Κούρνιασα μέσα στην ζέστη των χεριών σου.
Και είπες: Μείνε είμαι ο Άνθρωπός σου

έτσι αγαπιέται η ζωή.
Καθόμουν στην στάνη του Αστικού και έγραφα αυτό 

που βγήκε από μέσα μου. Χάθηκα στους δρόμους του 
Νου και ας πέρναγαν μπρος μου άνθρωποι και αυτο-
κίνητα. Τί όμορφα που κυλά η ζωή! Πώς κυλάς και συ 
μαζί της! Και το απρόσμενο δεκτό και το χαρούμενο το 
ίδιο.

Ο τρόπος τελικά που βλέπουμε τις πέτρες του δρό-
μου μας, τις κάνει αυτόματα να μείνουν πέτρες ή να 
γίνου  πολύτιμα πετράδια.

Το νερό της ζωής είναι αστείρευτο και η ζέστη αλλά-
ζει διαρκώς. Θάταν άλλωστε μονότονο να γεύεσαι την 
ίδια γεύση.

Και είπα κοιτώντας σε.
Ναι! Είσαι ο Άνθρωπός μου.

Αν μείνω δεν θάμαι ο εαυτός μου
είπες: Έτσι αγαπιέται η ζωή

και λέω ναι. Μα πρέπει νάχει πόνο
νάχει και το απρόσμενο
τότε έχεις γλύκα μόνο…

Ένα αυτοκίνητο με έβρεξε περνώντας γρήγορα από 
μπροστά μου. Με γέμισε λασπόνερα, λέρωσε την α-
κριβή του καμπαρντίνα. Ένα κύμα θυμού όρμησε από 
μέσα μου. Ήμουν έτοιμη να βρίσω άσχημα τον οδηγό 
και ας μην με άκουγε.

Καθώς η πρώτη έκπληξη, πέρασε το ηφαίστειο του 
θυμού καταλάγιασε και οι λέξεις ξαναγύρισαν στα κελιά 
τους. Χαμογέλασα. Είμαι κοντά στο σπίτι μου. Έτσι κι 
αλλιώς αυτή η καμπαρντίνα δεν ταίριαζε με το υπόλοι-
πο ντύσιμό μου.

Θα πάω να φορέσω το ωραίο σουέτ σακάκι μου. Και 
αν χάσω το αστικό θα πάρω το επόμενο. Ποιος ξέρει ο 
καημένος ο οδηγός γιατί ήταν τόσο βιαστικός. Ίσως κάτι 
κακό του συνέβαινε ή ίσως κάτι χαρούμενο και έτρεχε 
να προλάβει… Μήπως και η ζωή δεν είναι γεμάτη ανα-
τροπές; Δεν είναι έτσι ή αλλιώς;
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Τέο Παυλίδης:
«Θα 

ανασυντάξουμε 
τις δυνάμεις μας»

Ο τεχνικός του Φιλίππου Βέροιας Τεο 
Παυλίδης επεσήμανε μετά την αναμέτρη-
ση Άρης Νίκαιας- Φίλιππος Βέροιας

«Έχουμε ένα ακόμα ματς μέσα στη Βέ-
ροια, θα ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας 
μέσα σε μία δύσκολη περίοδο, όπως εί-
ναι το Πάσχα και ελπίζω να καταφέρουμε 
να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί, όπως 
ήμασταν στο πρώτο ματς. Το ματς πήγε 
καθαρά στη δύναμη και τις άμυνες, όπου 
αυτό ήταν πλεονέκτημα για τον Άρη. Δεν 
θέλω να πω πολλά. Πιστεύω ότι το 2019 
πρέπει να παίζουμε πιο γρήγορο και πιο 
διαφορετικό χάντμπολ. Το παιχνίδι οδη-
γήθηκε στα πέναλτι και εκεί είναι 50-50. 
Την επόμενη φορά θα προετοιμαστούμε 
καλύτερα για όλα».

Ολοκληρώθηκε με απόλυ-
τη επιτυχία την Τετάρτη 
(24/4) το «1ο Queen’s 

Cup», το τουρνουά ακαδημιών 
που διοργάνωσε η ομάδα της 
Βέροιας σε συνεργασία με την 
περιφέρεια, τον Δήμο Βέροιας 
και την Ε.Π.Σ Ημαθίας.

Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε στη 
μνήμη των αδικοχαμένων Αστέριου Μαρ-
κούση και Χρήστου Πετρίδη και σε αυτό 
συμμετείχαν οκτώ ομάδες. Νικητής του 
τουρνουά αναδείχθηκε ο ΠΑΟ Κουλούρας, 
ο οποίος κέρδισε στον τελικό το Καματε-
ρό με 3-0. Στον μικρό τελικό νικήτρια ήταν 
η Βέροια που κέρδισε με 2-1 τον Αστέρα 
Αλεξάνδρειας και κατέκτησε την 3η θέση. 
Μετά την λήξη ακολούθησαν οι απονομές, 
τις οποίες έκαναν ο πρόεδρος της «Βασί-
λισσας» Στέφανος Αποστολίδης, ο γενικός 
αρχηγός Αχιλλέας Μπίκας και ο υπεύθυνος 
δημοσίων σχέσεων Κώστας Μπίκας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τελευ-
ταίας ημέρας του τουρνουά:

1ος ημιτελικός: ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΟ ΚΑΜΑ-
ΤΕΡΟΥ 0-5

2ος ημιτελικός: ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - Α-
ΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5-0

Μικρός Τελικός: ΒΕΡΟΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΛΕΞ. 2-1

Μεγάλος Τελικός: ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - 
ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3-0

Για τις υπόλοιπες θέσεις έγιναν τα παιχνίδια:
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 5-1
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-0

Η τελική κατάταξη:
1. ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

2. ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
3. Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
5. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ
7. ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
8. ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ

πηγή: kerkidasport.gr
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Ένα απολαυστικό παιχνίδι, 
χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέ-
ρον, αφού και οι δύο ομάδες 

έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση 
και με πολλά γκολ  διεξήχθη στο γήπε-
δο του Λαζοχωρίου όπου η Κ14 της 
ΒΕΡΟΙΑΣ αναδείχθηκε ισόπαλη 4-4 με 
τον Μακεδόνα Βέροιας.

Οι σκόρερ κατά σειρά ήταν οι: 1΄Φωτόπουλος 

0-1, 5΄Λαφάρας 0-2, 9΄Καραφέτζος 1-2, 15΄   Φωτό-
πουλος 1-3, 23΄Κυριακίδης (αυτογκόλ) 2-3, 24΄Λα-
φάρας 2-4, 41΄Κουρκουντας 3-4, 65΄   Τσέας 4-4

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο  Χαραλαμπίδης Κ.
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ Β.: Δολδούρης, Καραφέτζος , Πέ-

τκος ( Τσέας), Δαμιανίδης, Παναγιωτίδης,  Ιωσιφίδης 
(Τσίλης ), Μαντζουράνης, Σταυριανίδης, Θυμιόπου-
λος,  Κονκέζος  ( Τοπούζης )Γκουρκουντάς.

ΒΕΡΟΙΑ: Αδαμίδης  Θ.(Λίβας), Κώττας  (Συμπε-
θέρης ), Γιαγτζίδης, Κυριακίδης, Στίμος,  Κετόγλου, 
Νικόπουλος, Αδαμίδης Α. (Αδαμόπουλος), Λαφάρας, 
Φωτόπουλος, Βασιλακάκης. 

ΧορταστικόθέαμααπότηνΚ14
τηςΒΕΡΟΙΑΣκαιτουΜακεδόναΒ

μεαγγλικόσκορ4-4

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
το «1ο Queen’s Cup» προς τιμή

των Μαρκούση και Πετρίδη
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Η ΕΑΠ/ΟΧΕ ανακοινώνει την διε-
ξαγωγή της τελικής φάσης (F8) 
του Πανελληνίου Πρωταθλήμα-

τος Παίδων στην Έδεσσα το διάστημα 
2-5 Μαΐου 2019 με την υποστήριξη 
του Δήμου Έδεσσας.

Οιόμιλοι
Α’ όμιλος: ΑΕΚ, Φίλιππος Βέροιας, 
ΑΕΣΧ Πυλαίας, Άρης Νίκαιας
Β’ όμιλος: ΠΑΟΚ, Αερωπός Έδεσσας,
ΑΣΕ Δούκα, ΑΟ Προσοτσάνης
 
Τοπρόγραμμα
Πέμπτη 2 Μαΐου 2019
09:00 Φίλιππος- Άρης
11:00 ΑΕΚ- Πυλαία
13:00 Αερωπός- Προσοτσάνη
17:00 ΠΑΟΚ- Δούκας
19:00 Φίλιππος- Πυλαία

21:00 ΑΕΚ- Άρης
 
Παρασκευή3Μαΐου2019
09:00 Αερωπός- Δούκας
11:00 ΠΑΟΚ- Προσοτσάνη
13:00 Πυλαία- Άρης
17:00 ΑΕΚ- Φίλιππος
19:00 Δούκας- Προσοτσάνη
21:00 ΠΑΟΚ- Αερωπός
 
Σάββατο4Μαΐου2019
13:00 3Α-4Β
15:00 4Α-3Β
17:00 1Α-2Β
19:00 2Α-

Κυριακή5Μαΐου2019
08:30 4Α-4Β
10:15 3Α-3Β
12:00 2Α-2Β
13:45 1Α-1Β

Πολύ καλή η παρουσία των 
αθλητών & αθλητριών της 
Γυμναστικής Ένωσης Νάου-

σας στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα 
συνθετών αγωνισμάτων του βορείου 
ομίλου. Στο δέκαθλο των ανδρών ο 
Κωστας Λογδανιδης ήταν 1ος με νέο 
ατομικό ρεκόρ 6.957β. και ο Γιώργος 
Στεφανής 3ος με 6088β. Στο έπταθλο 
των γυναικών η Ίλζε Λογδανίδου 
ήταν 4η με 4.780β. και η Ιωάννα Στε-
φανή 9η με 3.673β. 

Οι αγώνες έγιναν στο Καυταντζόγλειο στάδιο 
της Θεσσαλονίκης το διήμερο της Μ.Τρίτης & Μ.Τε-
τάρτης με την συμμετοχή αθλητών από όλη την 
Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Στους αγώνες η Γ.Ε. 
Νάουσας κατάφερε να πάρει την 2η θέση με 52 β. 
στη συνολική βαθμολογία του πρωταθλήματος .

Αναλυτικά οι επιδόσεις και οι θέσεις που κατέ-
λαβαν στα αγωνίσματα ήταν:

ΔέκαθλοΑνδρών
1ος Λογδανίδης Κων/νος με 6.957 β. 

(100μ.11΄΄50- Μήκος 7,00 -Σφαίρα 13.02 -Υ-
ψος1.93 - 400μ.53΄΄09 - 110εμπ..15΄΄41 - ε-
πι κοντώ 4.20 - ακόντιο 55.39 – δίσκο 36.95 - 
1500μ.5΄00’’22) 

3ος  Στεφανής  Γιώργος  με  6 .088  β . 
(100μ.12΄΄23- Μήκος 6,14 -Σφαίρα 12.97 -Υ-
ψος1.87 - 400μ.55΄΄28 - 110εμπ..16΄΄86 - ε-
πι κοντώ 3.60 - ακόντιο 55.90 – δίσκο 32.29 - 
1500μ.4΄54’’56) 

ΕπταθλοΓυναικών:
4η Λογδανίδου Ίλζε με 4.780 β.( 100εμπ.15΄΄04 

- ύψος 1,57 – σφαίρα 9.13 - 200μ.26΄΄75 - ακόντιο 
29.13 - μήκος 5.70 - 800μ.2΄21΄΄05 ).

9 η  Στ ε φ α ν ή  Ι ω ά ν ν α  μ ε  3 . 6 7 3  β . ( 
100εμπ.16΄΄89- ύψος 1,51 -σφαίρα11.09 - 
200μ.29΄΄13 - ακόντιο 31.10 - μήκος 4.47 - 
800μ.2΄46΄΄07 ).

Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα του συλ-
λόγου είναι το Σάββατο 4/5 στην Θεσσαλονίκη με 
το Διασυλλογικό πρωτάθλημα Α/Γ και το πένταθλο 
ΠΚΑ΄.

ΣτηνΈδεσσατοFinal-8
τωνΠαίδων

Οι όμιλοι και το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Επιδόσεις της ΓΕ Νάουσας
στο διασυλλογικό συνθέτων 

αγωνισμάτων



Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 

«Πάσχα, Κυρίου Πά-
σχα. Πάσχα πανσεβά-
σμιον ημίν ανέτειλε».
Είναι η ομολογία θρι-

άμβου των χριστιανών όλου του κόσμου. Η 
χαρά και η ψυχική αγαλλίαση γεμίζει τις καρ-
διές των πιστών, γιατί  ήρθε η «Αναστάσεως 
ημέρα.»Η περίοδος της περισυλλογής της  
Τεσσαρακοστής και η οδύνη της Μεγάλης 
Εβδομάδας πέρασαν. Ο θρήνος του Γολγοθά 
απομακρύνθηκε και τη θέση του πήρε η ημέ-
ρα της Ανάστασης του Χριστού, η μέρα της 
Λαμπρής των Ελλήνων. Αποτελεί την κορυ-
φαία θρησκευτική γιορτή της Χριστιανοσύνης 
στον κόσμο. Μεγάλος  και ο συμβολισμός  
της νίκης  της Ανάστασης του Χριστού επί 
του θανάτου. Η μέρα του Πάσχα είναι  η μέ-
ρα του φωτός που εκπέμπεται από τον κενό 
τάφο του Χριστού. Αυτό το άπλετο φως είναι 
των αγγέλων και φανερώθηκε πρώτα στις 
μυροφόρες γυναίκες. Ήταν αποφασισμένες  
την επόμενη ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα οι 
γυναίκες εκείνες που έζησαν όλο το δράμα 
της σταύρωσης και της ταφής του Χριστού  
να τηρήσουν με πολύ φόβο τα ταφικά έθιμα 
της εποχής. Αυτό, όμως, τις αξίωσε να δούνε 

πρώτες το εκθαμβωτικό  φως που εξέπεμψαν 
οι άγγελοι μέσα από το κενό μνήμα και να πά-
ρουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. 

Είναι  το μήνυμα της Ανάστασης του Χρι-
στού που έλαβαν πρώτες οι μυροφόρες που 
επισκέφτηκαν «λίαν πρωί» τον τάφο του Χρι-
στού για να αλείψουν ο σώμα του με αρώμα-
τα. Η εικόνα του άδειου τάφου και η παρουσία 
των αγγέλων εκεί « ουκ έστι ώδεηγέρθη γαρ 
καθώς είπε » επιβεβαίωσαν την χαρμόσυνη 
είδηση την οποία έσπευσαν να αναγγείλουν 
στους μαθητές του Χριστού. Είναι το βασικό 
στοιχείο που μας παρέχουν οι ιεροί  Ευαγγε-
λιστές και συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. 
Με τη λέξη «χαίρετε» ο Χριστός με την Ανά-
στασή του αποκαλύφθηκε  στις μυροφόρες 
και στη συνέχεια στους μαθητές του.(Ματθ. 
Κη’9)

Το γεγονός αυτό ενέπνευσε πολλούς υ-
μνογράφους του να συνθέσουν θρησκευτι-
κούς ύμνους  για τη θεία λειτουργία και να 
εμπλουτίσουν το εκκλησιαστικό εορτολόγιο 
ολόκληρου του έτους. Να προβάλλουν  το 
θαύμα της Ανάστασης του Χριστού στους 
χριστιανούς και να τονώσουν την πίστη τους. 
Είναι ιστορικά δεδομένο ότι ο 7ος, ο 8ος και ο 
9ος αιώνας είναι περίοδος της ακμής  της υ-
μνογραφίας και της λογοτεχνικής δημιουργίας 
της εκκλησίας  των βυζαντινών χρόνων. Αυτή 
η χαρά της αισιοδοξίας  και του φωτός της 
Αναστάσεως εκφράστηκε με απόλυτη επιτυ-
χία  μέσα από την υμνολογία  της εκκλησίας 
με επίκεντρο τον «Κανόνα της Αναστάσεως». 

Είναι ένα ποιητικό  δημιούργημα  του μεγάλου 
υμνωδού της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Ιωάννου 
του Δαμασκηνού.1 . 

Είναι γνωστό ότι και άλλοι πατέρες της 
εκκλησίας έγραψαν κανόνες για τη γιορτή του 
Πάσχα. Στη Μονή του Βατοπεδίου στο Άγιο 
Όρος σώζεται παρόμοιος Πασχαλινός κανό-
νας του υμνογράφου  Κοσμά του μελωδού, 
Επισκόπου Μαϊουμά.2.

Ο Κανόνας αρχίζει με την πανηγυρική 
φράση «Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν 
Λαοί Πάσχα, Κυρίου Πάσχα.»Είναι ο Ειρμός 
της πρώτης Ωδής και ψάλλεται σε Α’ ήχο την 
ημέρα του Πάσχα και μέχρι την ημέρα της 
Αναλήψεως .3

«Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρα-
νός τε και γη και τα καταχθόναι.  Εορταζέτο 
γουν πάσα κτίσις την έγερσιν Χριστού εν η 
εστερέωται.»  Πόση πληρότητα χαράς ένιωθε 
μέσα του ο Ιωάννης ,ώστε να την μετατρέψει 
σε μια κραυγή αλήθειας σε όλο τον κόσμο. Ο 
ουρανός η γη και τα έγκατα της γης συμμε-
τέχουν στην πανήγυρη της χαράς. Αυτή την 
πληρότητα χαράς θέλησα μέσα από τον ύμνο 
να μεταγγίσει και στους ανθρώπους. Σε άλλα 
δύο τροπάρια του Κανόνα η Ανάσταση επε-
κτείνεται μέχρι τον ήλιο. Εδώ ο υμνογράφος 
και στις δύο περιπτώσεις προσπαθεί να εξο-
μοιώσει το φως της Ανάστασης με το φως του 
ήλιου. «και αύθις εκ του τάφου δικαιοσύνης 
ημίν έλαμψε ήλιος» ,« και Χριστόν οψόμεθα 
δικαιοσύνης ήλιον.» 

     Στον ειρμό της θ’ Ωδής διαβάζουμε: « 
Φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ, Η γαρ 
δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε.» Η νέα Ιερουσα-
λήμ είναι η πόλη αναγεννημένη μετά την Ανά-
σταση. Σε αυτήν απευθύνεται ο ψαλμωδός. 
Ακολουθούν άλλα τέσσερα τροπάρια(Στιχηρά) 
που ψέλνονται στη συνέχεια σε Πλ. Α’ απο-
τελούν έναν ύμνο στις μυροφόρες γυναίκες 
αλλά και καταξίωση για την πράξη τους. Με 
το Δοξαστικό ολοκληρώνεται η υμνολογία του 
Όρθρου και ακολουθεί η θεία λειτουργία. 

 Το μήνυμα της Ανάστασης και τα βιώματα 
αυτής της θείας λειτουργίας του Πάσχα κα-
λούνται οι χριστιανοί να ζήσουν. Είναι η χαρά 
και το φως που φωτίζει τις συνειδήσεις  των 
ανθρώπων. 

Αυτή τη χαρά εύχομαι σε όλους να ζήσουν 
την ημέρα εκείνη.

Βιβλιογραφία
1. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός  έζησε 

τον 8ο αιώνα.(676-749) την εποχή της ακμής 
της θρησκευτικής υμνολογίας. Ήταν μονα-
χός. Γεννήθηκε στη Δαμασκό της Συρίας γι 
αυτό και προσέλαβε το σχετικό προσωνύμιο. 
2.Π. Πάσχου. «ΕΡΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» σελ. 
212-213 εκδ.Απ. Διακονίας 3«ΠΕΝΤΗΚΟ-
ΣΤΑΡΙΟΝ» εκδ. Αποστολικής Διακονίας. σελ 
17 κ.ε.

ΚΑΛΟ ΚΑΙ 
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ

14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΜΠΟΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του 
Γεωργίου και της Γεωργίας-Αιμιλίας 
το γένος Μαρκάτη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στην Κέρκυρα και η 
ΜΑΤΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Βασιλείου 
και της Ρεβέκκας το γένος Γρηγο-

ριάδη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην 
Κέρκυρα, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γά-
μο που θα γίνει στο Δημαρχείο Κέρκυρας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
Κων/νου και της Αικατερίνης το γέ-
νος Μόρφη, που γεννήθηκε στο 
Μπίτιγχάϊμ Γερμανίας και κατοι-
κεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και η 
ΤΣΑΜΗ ΠΑΡΕΣΑ του Σπυρίδωνα 

και της Ελισάβετ το γένος Κουπίδου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροι-
ας.

Την Κυριακή 5 Μαΐου
Εθελοντική 

αιμοδοσία στο 
Περιφερειακό 

Ιατρείο Μελίκης
 
Την Κυριακή, 5 Μαΐου 2019, ο Σύλ-

λογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μελίκης 
διοργανώνει Εθελοντική αιμοδοσία στο 
Περιφερειακό Ιατρείο Μελίκης, από τις 
9:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα 
ασφαλής και ο δότης δεν διατρέχει κανέ-
ναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία του.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμο-
δότης χρειάζεται:

Να είναι 18-60 ετών και υγιής
Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμε-

νο βράδυ
Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και 

φάρμακα
Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό
Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου να ενισχύσουν την 

προσπάθεια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

«ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΑΣΧΑ»   
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-
τά το διά στη μα α πό 29-4-2019 μέχρι 5-5-
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

Παρασκευή 26-4-2019
08:00-11:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130
15:00-21:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374 
19:00-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.

ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

21:00-08:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

Σάββατο 27-4-2019
08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
08:00-14:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

82 23310-67530
08:00-14:30 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914
14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989 
19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

Κυριακή 28-4-2019
08:00-14:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 

10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
19:00-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
21:00-08:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

Δευτέρα 29-4-2019
08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-

ΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 
23310-25669

14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

19:00-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-
ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
7267

 21:00-08:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-
ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

 
Τρίτη 30-4-2019

13:30-17:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-
24534

21:00-08:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 
23310-75180

Φαρμακεία

Σε ένα από τα δυνατότερα 
τεστ της χρονιάς αποδείχθη-
καν οι κολυμβητικοί αγώνες 

37α ΝΙΟΒΕΙΑ που διοργάνωσε με 
μεγάλη επιτυχία η Χ.Α.Ν.Θ. στο 
Ποσειδώνιο κολυμβητήριο στη 
Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 
600 αθλητές που συμμετείχαν από 
3 χώρες ανέβασαν τον πήχη ψηλά 
στις επιδόσεις. 

Για λογαριασμό της Κ.Α. «ΝΑΟΥΣΑ» συμ-
μετείχαν 14 αθλητές και αθλήτριες με την Σι-
πητάνου Αναστασία να ξεχωρίζει, μια βδομά-
δα μετά τη συμμετοχή της στο multination της 
Αυστρίας, πιάνοντας το όριο προεθνικής στα 

200μ μικτή κορ. και κατακτώντας ένα ασημένιο 
μετάλλιο και ένα χάλκινο στα 50μ ελεύθερο 
γυναικών. Επίσης τέταρτη θέση στα 200μ. 
πρόσθιο Γυναικών και 7η στα 50μ πεταλούδα.

Τέταρτη θέση από τον Εξηντάρα Στέργιο 
στα 800μ ελεύθερο με νέο ατομικό ρεκόρ, 6η 
θέση από τον Σταμπουλού Κωνσταντίνο στα 
200μ πρόσθιο με νέο ατομικό ρεκόρ και 7η 
από τον Μητσιάνη Κωνσταντίνο στα 50μ ύπτιο 
Ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ.

Πολύ καλή παρουσία και από τους υπόλοι-
πους αθλητές. Οι αθλητές που συμμετείχαν 
ήταν: Ιωαννίδης Σπύρος, Γκίτκου Βασιλική, 
Ρώσιος Παναγιώτης, Ράγκας Χρήστος, Χατζηι-
ωαννίδης Κωνσταντίνος, Αντωνίου Ζωή, Στού-
κα Αναστασία, Μαυρίδου Ευσταθία, Καραμπι-
νέση Κωνσταντίνα και Χαραλαμπίδου Μαρία.

Δυνατό τεστ για την Κολυμβητική 
Ακαδημία «Νάουσα»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα 
από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 
καλή κατασκευή. Τιμή 

55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται 
διαμέρισμα 2ΔΣΚ καθι-
στικό, W.C., μεγάλη βε-
ράντα, πλήρως ανακαι-
νισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 
ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 
692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
320 τ.μ. στο Εργοχώ-
ρι, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 3ΔΣΚ με πέ-
λετ, θέα, σε εξαιρετική 
κατάσταση. Τηλ.: 6945 
122583 EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 1 δωμάτιο, 
σαλόνι και χωριστή κουζι-
να, W.C., ανακαινισμένο, 
καινούργια κουφώματα, 
ντουλάπα και ατομική 
θέρμανση (πετρέλαιο), 
200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται 
κτίσμα ανεξάρτητο με 5 
χώρους, κατάλληλο για 
φροντιστήριο ή άλλη 
χρήση, 2 W.C., φαρ-

διές σκάλες, χωρίς κοι-
νόχρηστα, διαμπερές, 
φωτεινό. Τιμή εξαιρετι-
κή 420,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Ε-
ΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ Ε-

ΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) ή ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) gια τη θέση του 
Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύ-
ας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, κα-
λή γνώση Αγγλικής, επιπλέον  

γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.
Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολο-

γικά, επιθυμητή.
Αποστολή Βιογραφικού έως 30/04/2019:          
Fax : 2333027806
E-mail: info@almifoods.gr

Ηεταιρία «ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με έδρα τη 
Βέροια ζητά για μόνιμη προσληψη οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο 
Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέ-
ροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην πε-

ριοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, αυτόνομη 

θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
συνθετικά κουφώματα καινούρ-

για. Πληροφορίες κ. Πανα-
γιώτης, τηλ.: 6978 009149.

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

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
μονοκατοικία 130 τ.μ. 
στο Πανόραμα, Ρωσ-
σοπροσφύγων  38 , 
μεζονέτα, ατομική θέρ-

μανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυ-
λή, μπάρμπεκιου, θέα, 
χωρίς  κο ινόχρηστα. 
Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάστημα 90 τ.μ., Πιερί-
ων, φαρδύ πεζοδρόμιο με δυ-
νατότητα να λειτουργήσει ως 
εμπορικό, καφέ ή οτιδήποτε 
άλλο. Πάνω από το κατάστημα 
υπάρχουν 2 γκαρσονιέρες στον 
1ο και στον 2ο όρ. Όλα μαζί ε-
νοικιάζονται 400,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 680800.

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται ε-
παγγελματικοί χώροι, γραφεία, 

με ατομική θέρμανση. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23320 24784 
& 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάρι-
ος για εργασία σε εμπορι-
κή επιχείρηση. Απαραιτητο 
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. 
Τηλ.: 2331500172 & 6947 
683400.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

νιέρα -Studio επί της Ανοίξεως 22 τ.μ. με αυλή 
έξω και ανακαινισμένη , σε καλή κατάσταση 
, ενοίκιο 120€ μόνο.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά 
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία 
ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμαν-
ση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

Κωδ.23929 ΩΡΟΛΟΙ, σε καλή κατάσταση 
γκαρσονιέρα 37 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/
δσκλ , 4 ος όροφος, θέρμανση κεντρική , 
ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική διάθεση και δια-
χείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24695 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα 44 
τ.μ., καθ.  κατασκευή 1996, 1 υ/δ, 1 ος όρο-
φος,  σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κου-
φώματα  με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή, 
με υλικά ανώτερης ποιότητας, με  αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 200€. Θα 
είναι ελεύθερο από 15/04/2019.

Κωδ.23367 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γκαρσονιέρα 50 
τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ , κατασκευή 1978, 1 
υ/δ, 1 ος όροφος, καλοδιατηρημένη, σε καλή 
κατάσταση, ατομική θέρμανση με υπέρυθρες , 
μηδαμινά κοινόχρηστα  ,  άνετοι χώροι, 180€.

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. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετo 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/μα 
κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην Εληά  
80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή κατάσταση 
, προσεγμένο με 2δσκλ με καινούργια συνθετικά 
κουφώματα και διπλά τζάμια , η θέρμανση του 

ατομική με θερμοσυσσωρευτές και νυχτερινό 
ρεύμα , και δύο κλιματιστικά Buderus διαθέτει 
αποθήκη και ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευ-
καιρίας μόνο 280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-
μπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, 
καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου 
κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, 
ατομική θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, αποθήκη και με η-
λεκτρικές συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 
250€.Θα είναι ελεύθερο από 1/03/2019. Υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106172 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. 
στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμά-
τια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2000 και διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση πετρελαίου με ογκομετρητές,, απεριόριστη 
θέα, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, 
ανελκυστήρα, σκαλιά εισόδου - Τιμή: 280€.

Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 95 τ.μ., καθ. με κοινό-
χρηστα μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατα-
σκευή 1980, 2 υ/δ, πολύ άνετο , αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές και με αποθήκη 
μέσα , τιμή τελική 230€, Αποκλειστική δι-
άθεση και διαχείριση απο την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

ται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκατοικία  
με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει 3 υ/δ,  
πολυτελούς κατασκευής , ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,  ηλιακό , BBQ δο-
ρυφορική 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 ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , 
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. Ημι-
ώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 
Χώρο με δικό του  wc  . Είναι κατασκευασμέ-
νο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινί-
ου συρόμενα, - Τιμή: 100 €.

Κωδ: 22767 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεό-
δμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. στον 
4 ο όροφο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρου 
με δικό του WC μέσα.  Είναι κατασκευασμένο το 
1999 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη - Πετρε-
λαίου, έχει κουφώματα συνθετικά καινούργια και 
καινούργιο ανελκυστήρα - Τιμή: 180 €.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται 
σε μοναδική τοποθεσία και είναι κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις, με πολύ λογικό μί-
σθωμα μόνο: 800 €. Υπόδειξη μόνο σε σοβα-
ρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ. 12954 Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
Βέροιας σπάνιο μεγάλο κατάστημα με ισόγειο 
290 τ.μ. , υπόγειο 290 τ.μ. και ο 1ος ορ. 270 
τ.μ.  , συνολικά 850 τ.μ. όλα με άδεια κύριας 
χρήσης , σε εξαιρετικά καλή κατάσταση συνο-
λικό μηνιαίο μίσθωμα τα 4.300€.

Κωδ: 116168 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
μεγάλο κατάστημα σε κεντρικότατο σημείο της 
πόλης , συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε τρία 
επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και 
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . ενοίκιο 3.000€.

Κωδ.115092  Ενοικιάζονται στη Βέροια 
χώροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000 
τ.μ. και με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η 

και τμηματικά .Τιμές  προσιτές.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοί-
κιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ 

ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα -Studio συνολι-
κής επιφάνειας 18 τ.μ. σε ημιώροφο υπερυ-
ψωμένο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα, 
και μπάνιο. Έγινε ανακαίνιση το 2006 και δι-
αθέτει θέρμανση Ατομική με  κλιματιστικό και 
θερμοπομπό , Κουφώματα καινούργια , A/C, 
με έπιπλα κομπλέ και  Ηλ. Συσκευές, Διπλά 
τζάμια.  - Τιμή: 10.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δ-
σκλ και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 30.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13584 - ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ένα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επιφάνει-
ας 125 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει 
απεριόριστη θέα στον κάμπο , τα κουφώματα 
του συνθετικά και η πόρτα του θωρακισμένη, 
έχει ανελκυστήρα υδραυλικό και πάρκινγκ 
πυλωτής , μία μεγάλη  αποθήκη , Τζάκι , Σίτες 
και Διπλά τζάμια - Τιμή: 158.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συ-
νολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Απο-
τελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-

τρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 
οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα,με πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι του λει-
τουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές, 
Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν., σε 
πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 120.000€, 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική με Πετρέλαιο,- Τιμή: 30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά 
εισόδου - Τιμή: 15.000 €.

Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 2 
χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ κοντά 
στον Άγιο Αντώνιο, τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
μόνο 32.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατα-

σκευή 70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη 
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό 
σημείο και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 
10.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, A/C - Τιμή: 50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου 

πρώτο Πατρίδα - Νάουσα   αγροτεμάχιο 6226 
τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο , ευκαιρία τιμή 
μόνο 36.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυκο-
γιάννη 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. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

κρό και καλό οικόπεδο 257 τ.μ., βλέπει σε 
δρόμο πλάτους 10μ σε καλό σημείο , τιμή 
πώλησης 21.000€.

Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαι-
ρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω σε 
πλατεία  σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και σε 
τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντικει-
μενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.

 Κωδ: 12904 - Άγιος Γεώργιος ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 863 τ.μ. Τιμή: 
20.000 € .

Κωδ.12918 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο 941 τ.μ., με σ/δ 0,8 και με 
ανεπανάληπτη θέα , βλέπει πάνω σε πλατεία 
και όλον τον κάμπο της Βέροιας , η αντικειμε-
νική του αξία είναι 194.000€ η δε τιμή πώλη-
σης από 188.000 €, τώρα 75.000€.

Κωδ.12919 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρία σπάνια 
, πωλείται οικόπεδο 1.145 τ.μ., κάτω από την 
αντικειμενική η οποία είναι 236.000€ η δε τιμή 
πώλησης του από 200.000€ τώρα 91.000€.

Κωδ: 12917 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 1336 τ.μ. εντός 
σχεδίου πόλεως τιμή: 60.000 €.

Κωδ.12921 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται οι-
κόπεδο εντός σχεδίου 2.032 τ.μ.,  γωνιακό 
άρτιο οικοδομίσημο με αντικειμενική τιμή στις  
418.000€ σε τιμή πολύ πιο κάτω από αυτήν , 
από 300.000€ τώρα 162.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 

Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα 
μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 96.000 €. Ι-
δανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  για 
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του 
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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 Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη 
μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται ό-
λα τα είδη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου 
(έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασ-

σικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για τη συνοδεία 
του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. 
Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα 
στην οδό Πολυζωΐ-
δη, κοντά στην Πλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6949 981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

βιογραφικού-επικοινωνία: Φροντιστήριο «Διάκριση», 
Βενιζέλου 48, τηλ. 23310 75710.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση με άδεια 
ΚεΔιΒιΜι και κομ-
μωτηρίου στο έντρο 
της Βέροιας. Τηλ.: 
6974 550616.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτό-
ρος/α από την πιτσαρία 
BISTRO 49 για πλήρη α-
πασχόληση. Πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο: 23310 
66665 και 6983 060023-
6983 060024 κ. Αργύρης.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδι-

οι μικροπωλητές για νησί, 
50,00 ή 70,00 ή 100,00 ευ-
ρώ ημερησίως. Προϋπόθε-
ση να έχουν δικό τους με-
ταφορικό μέσο. Τηλ.: 6945 
003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 
για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 
& 6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα 
για ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια (δεν απαιτείται προ-
ϋπηρεσία). Γνώση βασι-
κών αγγλικών θα εκτιμη-
θεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά να προσλά-
βει: 1) Άνδρα ή γυναίκα 
έως 45 ετών, ως χειριστή 
υπολογιστή με γνώσεις το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 
45 ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) 
Αποθηκάριο έως 45 ετών. 
Τηλ.: 6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑ-
ΧΙ με ειδική άδεια. Τηλ.: 
23310 71553.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλλη-
λο γραφείου, 3) εργατο-
τεχνίτες για επιχείρηση 
στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

Ηεταιρείαφυλάξεων

«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοι-

χείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα 
γραφεία της εταιρείας Θεσ-
σαλονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.
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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

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

ΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗΉΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.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,. 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€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

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€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οικοπ. 2500 τ.μ 250€
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€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ΔΣΚ Θεα,Ωρ/ση,κλιμα. Μεγαλα μπαλκονια 280€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 
15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 
40000€ τωρα 36000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
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€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
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-γινεται γκαραζ,  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€
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗ-
ΨΗ,ΜΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥΠΕΡΜΑΡ-
ΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙ-
ΚΑΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία 
σε μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται 
περίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
Βέροιας Τηλ. επικοινωνίας: 23310 93066  
από 13:00 έως 17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυ-
τοκινήτων 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 προσωπικού ασφαλείας (Ι-
.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημα-
θίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργα-
σία σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθί-
ας. Τηλ.: 6987 740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλα-
στείο στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. 
Τηλ.: 6986 740172.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ 
μόνιμο προσωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 
23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κο-
πέλα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984 
472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο 
κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-

σία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την πε-
ριποίηση γερόντων, περιποίηση τραυμά-
των, κατακλήσεις για πρωί ή απόγευμα. 
Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτε-
ρική, για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 
678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γε-
ρόντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριό-
τητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 

479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του ΑΠΘ με 

ειδίκευση στις κλασικές σπουδές και ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 
Τιμή 7-10 ευρώ. Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με δι-
δακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μα-
θησιακες δυσκολίες 
καθώς κα ι  κάτοχος 
άδε ιας δ ιδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνα-
σίου. Τμές πολύ προ-
σιτές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος 

χωρίς υποχρεώσεις 
ζητά Κυρία έως 50 ε-
τών για οοβαρή σχέση. 
Τηλ.: 6984 040769.

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονί-
κης, με εξειδίκευση στην 
Ειδική Αγωγή, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου 
και Λυκείοιυ σε Αρχαία 
Ελληνικά, Έκθεση, Λα-
τινικά και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία. Πολύ προ-
σιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 430782.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
μεγνώσειςκλασικήςακτινολογίαςγια
εργασίαπλήρουςαπασχόλησηςσεΔι-
αγνωστικόκέντρο.Αποστολήβιογραφι-
κώνστοe-mail:aktinoveria@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος πωλήσεων από την Panini Α.Ε., απαραίτητα 
χαρακτηριστικά:

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG) 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Δυνατότητα ταξιδιών  
Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Αποστόλη βιογραφικών: info@panini-foods.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμεέδρατο
7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απασχόληση. 
Καθήκοντα : Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή μηχανών 

παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας των γραμμών πα-
ραγωγής.  Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας.

02] Γεωπόνο για μόνιμη απασχόληση.  Επιθυμητή  η προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση.  Γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ

03] Γραμματειακή υποστήριξη – Υπάλληλος Γραφείου.
Προσόντα : Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS OFFICE, Ξένων 

γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Επιθυμητή η 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:info@irafruit.gr



 Από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας 
ανακοινώνονται τα εξής:

«Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ν. 
4177/2013, ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι 
ορίζονται καταρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρί-
ου, ωστόσο μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπε-
ριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη 
του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου, δημοσιεύεται 
μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους που προηγεί-
ται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών 
περιόδων. 

Στις περιφερειακές ενότητες για τις οποίες η ως 
άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, ισχύουν τα πρώτα 
15νθήμερα Μαΐου και Νοεμβρίου. Συνακόλουθα, 
εάν, στην περιφερειακή ενότητα που ανήκετε, ο 
αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης δεν έχει αποφασί-
σει, η φετινή ενδιάμεση «εαρινή» εκπτωτική περί-
οδος, είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.  Οι 15 ημέρες 
είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες.  

Με την επιφύλαξη λοιπόν των παραπάνω αναφερόμενων, 

ως ημέρα έναρξης του φετινού εαρινού δεκαπενθημέρου ενδι-
άμεσων εκπτώσεων είναι η Πέμπτη, 2 Μαΐου (καθώς η πρωτο-
μαγιά είναι πλέον υποχρεωτική αργία) και αντίστοιχα, τελευταία 
ημέρα των εκπτώσεων είναι η Τετάρτη, 15 Μαΐου.  

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ισχύον 
πλαίσιο (Υ.Α. 56885/10-11-2014) που ορίζει ότι: «Κα-
τά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγρα-
φή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των 
αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, 
επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία 
ποσοστού έκπτωσης».  Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι 
η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημέ-
νες, ενώ συμπληρωματικά μόνο δίνεται η δυνατότητα 
αναγραφής ποσοστού έκπτωσης.  Πρέπει να τονιστεί 
ότι, σε ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί κατά 
το πρόσφατο παρελθόν, πολλοί επιχειρηματίες, στην 
προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο 
εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προ-
ϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση 
γενικευμένου ποσοστού μείωσης.  Δεν χρειάζεται να 
τονίσουμε ότι αυτή η πρακτική, όσο και αν γίνεται 
καλοπροαίρετα, παραβιάζει το νόμο και επισύρει αυ-
στηρές κυρώσεις, θεωρούμε δε ότι αυτήν την εποχή 
της κρίσης είναι εντελώς αχρείαστο να επιβάλλονται 
πρόστιμα που μπορεί να πλήξουν την βιωσιμότητα 
της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21 
ν. 4177/2013), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις 
περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου 
με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως 
όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για 
δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια πα-
ράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, 
το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσι-
ου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης 
επιχείρησης. 

          Στην επιβαρυντική περίπτωση 
που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή πα-
ραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους 
ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμε-
νων τιμών ή ως προς την ποσότητα των 
προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων 
ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυ-
ψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επι-
βάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως 
όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για 
δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παρά-
βαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το 
πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επι-
χείρησης.  

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των 
προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου δι-
απιστώνεται η παράβαση.  Οι αρχές αυτές 
ελέγχουν την εφαρμογή  της νομοθεσίας 
για τις εκπτώσεις. 

Πρέπει να τονιστεί ότι, η ΕΣΕΕ, έχο-
ντας διαπιστώσει προ πολλού την αποτυ-
χία των ενδιάμεσων εκπτώσεων, οι οποίες 
αντί να βοηθούν τις επιχειρήσεις πλήττουν 
εντέλει τον θεσμό των εκπτώσεων συ-
νολικά, βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με 
την Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την 
κατάργησή τους.  Εφόσον έχουμε εξελίξεις 
μέχρι την εναρκτήρια ημερομηνία της 2ης 
Μαΐου, θα ενημερώσουμε σχετικά».
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Π.Ε. Ημαθίας: Ρίψεις 
εμβολίων – δολωμάτων 

από αέρος 
κατά της λύσσας 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της ‘’εναέριας ρί-
ψης - διανομής εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από 
του στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων’’ από 01/05/2019 έως 
και 12/05/2019, θα πραγματοποιηθούν ρίψεις εμβολίων – δολωμά-
των από αέρος στις περιοχές της 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ:  ΑΓΚΑΘΙΑ, ΚΥΨΕΛΗ, ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, 
ΚΛΕΙΔΙ.

Όσον αφορά την διαχείριση των εμβολιακών δολωμάτων, γνω-
ρίζουμε στους πολίτες τα εξής, προκειμένου να τα διαχειριστούν 
με ασφάλεια για  να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της 
λύσσας :

• Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας και σε 
περίπτωση επαφής με αυτό, πρέπει να επισκεφθούμε άμεσα το 
γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια πλένουμε  αμέσως σχο-
λαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και επισκεπτόμαστε αμέσως το 
γιατρό(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ).

• Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών δολωμάτων (μικροί 
κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού), σε αγροτικές, δασώ-
δεις ή κατοικημένες περιοχές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ Ή 
ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟ-
ΠΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ.

• Σε κάθε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών δολωμάτων 
ενημερώνουμε άμεσα την τοπική κτηνιατρική αρχή (Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ-Μητροπόλεως 44 – Βέροια, τηλ. 23313 50193, 
50135), προκειμένου να τα διαχειριστεί με ασφάλεια.

Ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου 
Αλεξάνδρειας για το εκπτωτικό 

δεκαπενθήμερο του Μαΐου
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