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Το στοίχημα της προστασίας 
α’ κατοικίας 

και οι 120 δόσεις
Μπορεί να είμαστε εκτός μνημονίων, ωστόσο ο 

δημοσιονομικός έλεγχος και η άτυπη «επιτροπεία» 
υφίσταται αφού παρά την βούληση της ελληνικής 
κυβέρνησης, πρέπει να υπάρξει πράσινο φως για 
νομοθετήματα που θέλει να προωθήσει. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα το «παζάρι» διαπραγματεύσεων 
με τους δανειστές για να αποδεχθούν τους όρους 
του νέου νόμου που προστατεύει την α’ κατοικία. 
Από την στιγμή όμως που εξαρτόμαστε για να ε-
κταμιευθεί η δόση του 1 δις, τότε δεν μπορούμε να 
είμαστε και απόλυτα αυτεξούσιοι. Όσο για τις 120 
δόσεις που περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες είναι ένα 
στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η κυβέρνηση, πα-
ρά τις όποιες αντιρρήσεις των δανειστών, γιατί είναι 
μέτρο κοινωνικό και εισπρακτικό, αφού συγχρόνως 
θα ανακουφίσει και θα δώσει ζωή στην αγορά, αλλά 
θα φέρει και ζεστό χρήμα στα ταμεία. 

2 www.laosnews.gr 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019
Μήνας:3
Εβδομάδα:13

ΑνατολήΉλιου:06.14

ΔύσηΉλιου:18.45

89-276

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
30-31

ΜΑΡΤΙΟΥ
Ιωάννου της Κλίμακος, Ευβούλης,

Ζαζαρίου επ. Κορίνθου

του Σαββατοκύριακου

Μία συγκινητική στιγμή για τον βεροιώτη Γιώργο 
Καλογήρου, δημοσιογράφο, ιδρυτή και εκδότη της εφη-
μερίδας «Βέροια», αλλά και μουσικό, υπήρξε αυτή, του 
περασμένου Σαββάτου, όπου στην εκδήλωση που έγινε 
στο Χώρο Τεχνών, για φιλανθρωπικό σκοπό, η Φιλαρμο-
νική του Δήμου Βέροιας έπαιξε τον ύμνο της πόλης της 
Βέροιας, που έγραψε πρόσφατα (πριν από 1,5 χρόνο 
περίπου) ο κ. Καλογήρου και ενορχηστρώθηκε από τους 
αρχιμουσικούς της Φιλαρμονικής.

Ο μαέστρος Βαλάντης Κυριακίδης, πριν από καιρό 
επικοινώνησε με τον κ. Καλογήρου και μετά το τηλεφώ-
νημα η Φιλαρμονική είχε στα χέρια της τον ύμνο στο 
πεντάγραμμο και τους στίχους:

Κάτω απ’ τις κορφές του Βέρμιου, χιλιοστολισμένη,
χρόνια στέκεις ηλιοφώτιστη, πάντα γελαστή.

Δεν σε φόβισαν οι βάρβαροι, μέσα στου αιώνες,
κι αν σε σκλάβωσαν  δεν λύγισες ούτε και για μια στιγμή.

Βέροια, Βέροια, Θεογεννημένη.

Βέροια Βέροια πόλη λατρεμένη.

Στην ιστορική σου διαδρομή, μέσα στους αιώνες,
γέννησες μορφές που σκόρπισαν φως μ’ απλοχεριά.

Ο Θεός σε χρυσοδώρισε, ομορφιά και χάρη,
κι ο Τριπόταμος σου χάρισε των νερών του τη δροσιά.

Βέροια, Βέροια, Θεογεννημένη.
Βέροια, Βέροια πόλη λατρεμένη. 

«Ήταν ευχάριστες στιγμές και μία ικανοποίηση ότι ένα 
έργο μου παίζεται δημόσια και χειροκροτείται» μας είπε ο 
κ. Καλογήρου.

Στο σημείο αυτό βέβαια να διευκρινίσουμε ότι πριν 
από πολλά χρόνια όταν ήταν πρόεδρος της ποδοσφαι-
ρικής ομάδας της Βέροιας (Βασίλισσας του Βορρά) ο 
Λάκης Πασχαλίδης, ο κ. Καλογήρου είχε γράψει τον ύμνο 
της Βέροιας, αλλά της ομάδας, η οποία είχε ανέβει στην 
α΄ εθνική.

Ο ύμνος που παίχτηκε πρώτη φορά δημόσια το πε-
ρασμένο Σάββατο αφορά την πόλη της Βέροιας.

ΟύμνοςτηςπόληςΒέροιαςτουΓ.Καλογήρου
απότηΦιλαρμονικήτουΔήμου

Παράταση για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες
Ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή η τροπολογία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πε-

ριουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Η τροπολογία ορίζει ότι παρατείνεται κατ’ εξαίρεση έως 
30 Απριλίου 2019 η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών 
Συμφερόντων. Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, ικανοποιείται αίτημα που υπέβαλαν δικαστικές ενώσεις και 
ακολούθως άλλοι φορείς υπόχρεων προσώπων επικαλούμενοι δυσχέρειες κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλ-
λόμενων δικαιολογητικών. Πάντως είναι ζήτημα η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, αφού ακόμη και στην Βέροια 
τις τελευταίες ημέρες στις τράπεζες κάποιοι υπάλληλοι απασχολούνταν αποκλειστικά με την έκδοση των αντίστοιχων 
βεβαιώσεων. Εργατοώρες και χαρτούρα, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο και με μέσα που 
διαθέτουν ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες. 

Μια ώρα μπροστά

Να μην ξεχαστούμε… Τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά…
Καλοκαίρι γαρ!

ΟφακόςτουΛΑΟΥ«συνέλαβε»τονΚ.Μητσοτάκη
στοξενοδοχείοτουστηΘεσσαλονίκη

Μπορεί τα στελέχη και οι 
φίλοι της Ν.Δ να αναμένουν 
την Κυριακή το απόγευμα τον 
πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτά-
κη, που θα μιλήσει στις 18.30 
στο ΣΤΑΡ, ωστόσο ο φακός 
του ΛΑΟΥ τον «συνέλαβε» την 
Παρασκευή το βράδυ στο ξε-
νοδοχείο ELECTRA PALACE 
στην πλατεία Αριστοτέλους στη 
Θεσσαλονίκη, όπου προφανώς 
διαμένει στα πλαίσια της περι-
οδείας του. Απλός και φιλικός, 
με χαλαρή διάθεση συνομίλησε 
για λίγα λεπτά με απλούς πολί-
τες που τον πλησίασαν για να 
τον χαιρετήσουν. Και όλα αυτά 
χωρίς κάμερες, φώτα και πολυ-
άριθμες συνοδείες.    

Δύο 
Κυριάκοι

την Κυριακή
στη Βέροια

Βελλόπουλος-
Μητσοτάκης

πρωί-απόγευμα

ΟιιοίτουViber
Οι χρήστες  του 

Viber ας είναι λίγο υ-
ποψιασμένοι, διότι κυ-
κλοφορούν πολλοί ιοί 
που σου ζητούν άμεση 
αναβάθμιση της εφαρ-
μογής και σε παρασύ-
ρουν σε… παραδιαδυ-

κτιακές ασθένειες! Γι’ αυτό ίσως, πολλοί χρήστες ξαναμπαί-
νουν στο Viber και μας ξαναχαιρετούν με επανεγκατάσταση…



Σε εκδήλωση της «Αγροτικής Καινοτομίας»

Για μια ευφυή γεωργία προς όφελός τους, μέσω της 
τεχνολογίας, ενημερώθηκαν χθες παραγωγοί της Ημαθίας

-Χρήστος Γιαννακάκης: «Μπορεί να γίνει το ψηφιακό διαβατήριο των προϊόντων μας για τις αγορές»
Η εφαρμογή της ευφυούς γε-

ωργίας προς όφελος του παρα-
γωγού, μέσω της αξιοποίησης 
των επιστημονικών πληροφοριών 
σε όλες τις φάσεις της παραγω-
γής, ώστε να επιτευχθεί μείωση 
του κόστους και σημαντική ποι-
οτική και ποσοτική βελτίωση του 
προϊόντος, ήταν το θέμα ενημε-
ρωτικής συνάντησης που έγινε 
χθες Παρασκευή, το απόγευμα, 
στις εγκαταστάσεις της Διεπαγγελ-
ματικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρ-
πων, στο Μακροχώρι.

Η ενημέρωση έγινε από την ε-
ταιρεία Αγροτική Καινοτομία, στην 
οποία συμμετέχει και η Κοινοπρα-
ξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παρα-
γωγών Ν. Ημαθίας.

Ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας 
Χρήστος Γιαννακάκης και οι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρείας ενημέρωσαν για την εφαρμογή αξιοποίησης της τεχνολογίας, ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα που θα φέρουν ανταγωνιστικότερο περιβάλλον για τους 
αγρότες της Ημαθίας, με περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ειδική σήμανση, στη βάση των νέων αναγκών της αγοράς, αλλά και αντίστοιχων πολιτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες εκτός Ε.Ε. Μάλιστα ο κ. Γιαννακάκης 
θύμισε την εφαρμογή της ολοκληρωμένης καλλιέργειας το 2000, που έγινε με δυσκολίες τότε, ωστόσο έφερε αποτελέσματα. Χαρακτήρισε δε την ευφυή γεωργία ένα ψηφιακό διαβατήριο των προϊόντων μας για τις αγορές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις οι επιστημονικοί συνεργάτες της «Αγροτικής Καινοτομίας» τόνισαν ότι οι αγρότες θα 
εντάσσονται στην εφαρμογή για όσον χρόνο και για όσα στρέμματα επιθυμούν. Το κόστος της συνδρομής τους (πε-
ριλαμβάνει αναλύσεις εδάφους, συμβουλές γεωπόνων, πληροφορίες καιρού κ.ά.) είναι θέμα σχετικής μελέτης που 
θα γίνει το επόμενο διάστημα. Σημείωσαν επίσης ότι σε περιοχές όπου εφαρμόστηκε το σύστημα στην Ελλάδα, το 
κόστος των εισροών αυξήθηκε από 10 ως 30%, χαρακτηρίζοντας πολύ υψηλό το περιθώριο του κέρδους στη χώρα 
μας λόγω της άναρχης λειτουργίας. 
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Ομιλία του 
Κυριάκου

 Βελόπουλου 
στη Βέροια

Εκδήλωση - Ομιλία  του Προέδρου της «Ελληνικής Λύσης» 
Κυριάκου Βελόπουλου, προγραμματίζεται στην Βέροια την Κυ-
ριακή 31 Μαρτίου και ώρα 11.00 το πρωί.

Η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα SALA του πολυχώρου ¨Ε-
ΛΙΑ¨.

Στη Βέροια την Κυριακή 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
θα μιλήσει στο «ΣΤΑΡ»

Την Βέροια θα επισκε-
φθεί την ερχόμενη Κυριακή 
31 Μαρτίου, ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο οποίος θα 
κάνει ανοιχτή πολιτική ομιλία 
στο κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ, 
στις 6.30 το απόγευμα.

 Η ΝΟΔΕ Ημαθίας απευ-
θύνει ανοιχτή πρόσκληση 
για την εκδήλωση.

2 Απριλίου- Παγκόσμια ημέρα Αυτισμού

Εκδήλωση από τα «Παιδιά της Άνοιξης»,
 στην πλατεία Δημαρχείου Βέροιας

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας 
Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ 

“Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ σε συνεργασία με την 
ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυ-
σικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), δι-
οργανώνουν την εκδήλωση «Παίζουμε για τον 
Αυτισμό», που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 
Δημαρχείου της Βέροιας την Τρίτη 2 Απριλίου (ώρες 10:00 
π.μ. -15:00 μ.μ.) με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Αυτισμού. 

Εδώ και ένα χρόνο, η επιτυχημένη αυτή συνεργασία προ-
σφέρει την ευκαιρία για βελτίωση της σωματικής και νοητικής 
υγείας των ωφελούμενων μέσα από κατάλληλα διαμορφω-
μένα παιχνίδια σε υπολογιστή αξιοποιώντας το Πρόγραμμα 
Φροντίδας Υγείας – LLM Care. To LLM Care είναι αποτέλε-
σμα του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» 

(Long Lasting Memories – LLM) με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Αναπλ. Κα-
θηγητή Πληροφορικής & Ιατρικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. 

Tην καμπάνια   ευαισθητοποίησης «Παίζουμε για 
τον Αυτισμό» στηρίζει ο Σύλλογος ΜΑμα (Μέριμνα 
Ατόμων με Αυτισμό) Βέροιας. 

Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών προσφέ-
ροντάς τους την ευκαιρία να συναντήσουν και να αλληλεπι-
δράσουν με παιδιά και ενήλικες διαφόρων αναπηριών, παί-
ζοντας μαζί τους παιχνίδια νοητικής και σωματικής υγείας μέ-
σω διαδικτύου και συλλέγοντας πόντους με το παιχνίδι τους.

Σκοπός: η συλλογή 500 βαθμών. Σε κάθε συμμετοχή το 
κοινό παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια για 5 λεπτά και προσθέτει 
πόντους στο συνολικό στόχο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και 
δεν απαιτεί γνώσεις υπολογιστή. Η όρεξη για παιχνίδι, όμως, 
είναι απαραίτητη!

Η επίτευξη του στόχου θα οδηγήσει στη δωρεά ενός ηλε-
κτρονικού υπολογιστή για «Τα Παιδιά της Άνοιξης», εξυπη-
ρετώντας την επιθυμία των επωφελούμενων και του Δ.Σ. για 
ένα μόνιμο σταθμό παιχνιδιών.

Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε τη μοναδική αυτή προ-
σπάθεια και να συνδράμουμε ενεργά στο μεγάλο έργο των 
Παιδιών της Άνοιξης.

Σας περιμένουμε όλους για να σας γνωρίσουμε και να πε-
ράσουμε μαζί μία όμορφη και δημιουργική μέρα!

*Περισσότερες πληροφορίες: https://tapaidiatisanoixis.gr/
Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Στογιάννη Αικατερίνη/Ρωμανοπού-

λου Ευαγγελία 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6907903539 /23330 27212
Χορηγοί Επικοινωνίας: Εφημερίδα ΛΑΟΣ ,ΑKOU 99.6.

Το Δ.Σ.
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Καθημερινά συναντούμε στο δρόμο μας ανθρώπους με ποικίλες προθέσεις. Άλλοι ξεκινούν 
τη συναναστροφή μαζί μας με ειλικρίνεια και με στόχο να ωφελήσουν και να ωφεληθούν από την 
αλληλεπίδραση, και άλλοι υποκινούνται από τα σκοτεινά κίνητρα της εκμετάλλευσης, της επιβο-
λής, της εξαπάτησης με συνειδητό ή υποσυνείδητο σκοπό να επιβάλλουν την εξουσία τους ή να 
προβληθούν, ως απόπειρα να γεμίσουν το δικό τους εσωτερικό κενό. 

  Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εξ αρχής τις προθέσεις του άλλου, και γι’ αυτό το λόγο 
συνηθίζουμε να κρυβόμαστε πίσω από τα «ασφαλή» τείχη της δυσπιστίας και της αμφιβολίας 
που δηλητηριάζουν κάθε αυθεντική συνάντηση. Ο φόβος μην πληγωθώ, υπονομεύει την ικανό-
τητα να συνδέομαι με ειλικρίνεια και να αφήνομαι, χωρίς περιορισμούς, στην εμπειρία της συνύ-
παρξης με τον άλλο. 

 Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις «επικίνδυνες» σχέσεις, αλλά μπορούμε να τις αντιμε-
τωπίσουμε ως αφορμή να βιώσουμε την ανεξάντλητη πηγή της εσωτερικής μας δύναμης. Δεν 
εξαρτάται από εμάς η αρνητική πρόθεση του άλλου, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο 
που τη μεταφράζουμε και το πως απαντάμε σε αυτή. Κάθε επώδυνη εμπειρία σχέσης, προσφέρει 
ταυτόχρονα την ευκαιρία να αναδειχθούν οι έμφυτες ποιότητες που ισχυροποιούν το αποτύπωμά 
μας στη ζωή.

Μέσα από τα ψέματα που ακούς, επιβεβαιώνεις την αρετή της αλήθειας. 
Η υποτίμηση των ικανοτήτων σου, γεννά το πείσμα για δράση. 
Η εμπειρία της εγκατάλειψης, προσφέρει την αφορμή να μάθεις να στέκεσαι στα πόδια σου. 
Η αμφισβήτηση των απόψεών σου, σε βοηθά να τεκμηριώνεις με περισσότερα επιχειρήματα 

τη θέση σου. 
Αυτοί που σε πρόδωσαν, σε δίδαξαν να εξελίσσεσαι μέσα από τον πόνο. 
Όσοι σου δημιουργούν προβλήματα και εντάσεις, σου μαθαίνουν πως να ανακαλύπτεις δημι-

ουργικούς τρόπους διαχείρισης των καταστάσεων. 
Όλοι εκείνοι που σε εκμεταλλεύτηκαν, επιβεβαιώνουν ότι είχες πολλά περισσότερα να προ-

σφέρεις από το ότι εκείνοι. 
Αυτοί που σε έριξαν κάτω, υπήρξαν αφορμή να μάθεις να σηκώνεσαι. 
Μέσα από κάθε είδους παραβίασης ορίων, εξαναγκάστηκες να διεκδικήσεις το ιδανικό της 

ελευθερίας. 
Κάθε όνειρο που γκρεμίστηκε, δίνει χώρο για στην έμπνευση και τη φαντασία για τη δημιουρ-

γία μιας νέας πραγματικότητας.   
 Οι μάχες της ζωής δεν κερδίζονται πάντα μέσα από τον εύκολο δρόμο. Ας προσπαθήσουμε 

να πούμε ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» σε όλους εκείνους που ήταν αφορμή να εξελιχθούμε και να 
ανακαλύψουμε τους κρυμμένους θησαυρούς μας. 

«Ευχαριστώ όλους εκείνους 
που με πρόδωσαν…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Ήταν κάποτε ένας κακός 
άνθρωπος που τον έλεγαν 
Μπεν Σάντοκ. Η σκοτεινιασμέ-
νη του ψυχή δεν μπορούσε να 
χαρεί το καλό και το όμορφο. 
Οι σκέψεις, τα συναισθήματα 
και οι πράξεις του κινούνταν σε 
τόσο σκοτεινές περιοχές, που 
οτιδήποτε ήταν όμορφο και υγι-
ές δεν μπορούσε να το αντέξει. 
Μοναδική του χαρά ήταν το να 
καταστρέφει. 

Κάποια μέρα περπατούσε σε 
μια όαση, όταν το κακό βλέμμα 
του έπεσε πάνω σ’ ένα τρυφερό 
φοινικόδεντρο, που ήταν ακό-
μη μικρό σε ηλικία και χαιρό-
ταν που μεγάλωνε. Χαρούμε-
νο κουνούσε τα φύλλα του με 
τον αέρα και απολάμβανε την 
ύπαρξή του.

Ο Μπεν Σάντοκ πήρε μια 
βαριά πέτρα και την έβαλε ακρι-
βώς πάνω στην τρυφερή κορ-
φή του νεαρού δέντρου και μετά συνέχισε το 
δρόμο του μ’ ένα απαίσιο γέλιο.

Το φοινικόδεντρο στην αρχή έδειξε ότι βρί-
σκεται κάτω από δυνατή πίεση. Μετά τινάχτηκε 
κι έσκυψε προς όλες τις πλευρές, προσπαθώ-
ντας να ρίξει από πάνω του την πέτρα. Όμως 
παρ’ όλες του τις προσπάθειες δεν μπόρεσε 
να τα καταφέρει, η πέτρα ήταν με πολλή δύνα-
μη πιεσμένη πάνω στην κορφή του.

Ο νεαρός φοίνικας ηρέμησε και αποτραβή-
χτηκε στον εαυτό του. Για μερικές ημέρες και 
νύχτες ένοιωθε σαν σε όνειρο. Μετά άρχισε 
να συγκεντρώνει αργά τις δυνάμεις του. Βύθι-
σε βαθιά στη γη τις ρίζες του και ύψωσε την 
κορφή του προς τον ουρανό για να μπορέσει 
να κρατήσει την ισορροπία του. Μ’ αυτό τον 

τρόπο οι ρίζες του έφτασαν στο βάθος της γης, 
σε υπόγεια νερά, που το δυνάμωσαν.

Με το φως του ήλιου μεγάλωνε η δύναμή 
του κι έτσι, έγινε ένα πραγματικά επιβλητικό 
δέντρο.

Ύστερα από χρόνια, ξαναπέρασε απ’ την 
όαση ο Μπεν Σάντοκ για να χαρεί το έργο του. 
Φανταζόταν το ανάπηρο φυτό και γελούσε χαι-
ρέκακα. Άδικα όμως γύριζε μέσα στην όαση, 
ψάχνοντας για ένα κατεστραμμένο δεντράκι. 
Και τότε, ο ωραιότερος φοίνικας της όασης, 
έσκυψε την κορφή του, του έδειξε την πέτρα 
που ήταν μέσα στην καρδιά του και είπε με 
ήπια φωνή:

“Σ’ ευχαριστώ Μπεν Σάντοκ, το βάρος που 
έβαλες επάνω μου με έκανε δυνατό”.»

Αφρικανικοί μύθοι 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλωττισμένο στα Ελ-
ληνικά)

Προβολές:  Πέμπτη 28/3 στις 17.15
Σάββατο 30/3 στις 17.15
Κυριακή 31/3 στις 11.00 το πρωί
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑΡΕΛ, 

ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ

ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Στα Αγγλικά με Ελληνικούς 
υπότιτλους)

Προβολές:  Πέμπτη 28/3 στις 19.15
Σάββατο 30/3 στις 19.15  
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑ-

ΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΛΟΣ
(THE PROFESSOR AND THE MADMAN)   
Προβολές:   Πέμπτη 28/3 – Δευτέρα 1/4 -  Τρίτη 

2/4 – Τετάρτη 3/4 στις 20.30    
Παρασκευή 29/3 – Σάββατο 30/3– Κυριακή 31/3 

- στις 19.00 και 21.30 
 Σκηνοθεσία: ΦΑΡΧΑΝΤ ΣΑΦΙΝΙΑ
Σενάριο: ΤΟΝΤ ΚΟΜΑΡΝΙΚΙ
Ηθοποιοί: ΣΟΝ ΠΕΝ, ΣΤΙΒ ΚΟΥΓΚΑΝ, 

ΕΝΤΙ ΜΑΡΣΑΝ, ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΕΛ, ΝΑΤΑΛΙ ΝΤΟΡΜΕΡ, 

ΤΖΕΡΕΜΙ ΙΡΒΙΝ, ΜΕΛ ΓΚΙΠΣΟΝ

Η ΤΡΥΠΑ
(THE HOLE IN THE GROUND)
Προβολές:   Δευτέρα 1/4 -  Τρίτη 2/4 – Τετάρτη 

3/4 στις 21.00    
Πέμπτη 28/3  - Παρασκευή 29/3 – Σάββατο 

30/3– Κυριακή 31/3 - στις 21.30 
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΛΙ ΚΡΟΝΙΝ
Ηθοποιοί: ΣΙΜΟΝ ΚΙΡΜΠΙ, ΤΖΕΪΜΣ ΚΟΥ-

ΙΝ ΜΑΡΚΕΪ, ΣΟΝΑ ΚΕΡΕΣΛΕΪΚ 

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»     28/3/19 - 3/4/19

 ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πολύ 

οικονομική 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

Για 2η χρονιά το Δημοτικό Ωδείο της ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας, διοργανώνει το Φεστιβάλ Άνοιξης 
«Εαρινές Συμφωνίες» από τη Δευτέρα 1 Απριλίου 
μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου, στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας, 
υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Πέτρου Ρίστα.

Για το Φεστιβάλ δόθηκε χθες συνέντευξη Τύπου 
από τον μουσικό κ. Ρίστα και τον δ/ντη της ΚΕΠΑ 
Γιάννη Καμπούρη, ο οποίος ευχήθηκε να γίνει θε-
σμός, όπως εξάλλου, είναι και ο στόχος της ΚΕΠΑ.

Για το πρόγραμμα της εβδομάδας, που φέτος 
έχει περισσότερες εκδηλώσεις μουσικής δωματίου, 
ο κ. Ρίστας μίλησε και στις «Πρωινές σημειώσεις» 
του ΑΚΟΥ 99.6. «Είναι ένας κύκλος πολύ ενδια-
φέρον για την πόλη της Βέροιας. Μπορώ να πω 
ότι είναι πρωτοποριακό γιατί εν υπάρχει μουσική 
σκηνή πανελλαδικά, αφιερωμένη, στη μουσική 
δωματίου και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει» 
επεσήμανε ο κ. Ρίστας.

Το 5νθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Δευτέρα 1 Απριλίου / ART VARIOUS
«Οι Art Various στη Νέα Υόρκη»
Πρόκειται για μια μουσική περιπλάνηση σε ή-

χους της jazz μουσικής παρουσιάζο¬ντας έργα των 
Gershwin, Bernstein, κ.α και περιλαμβάνει απο-
σπάσματα από γνωστά musicals για χορωδία και 
Σοπράνο. Αποσπάσματα από το secret garden με 
ταυτό¬χρονη προβολή εικόνων καθώς και έργα της 
jazz του Han Rechtman γραμμένα για κλασικό σύ-
νολο (piano trio) σε πρώτη ερμηνεία στην Ελλάδα

Τρίτη 2 Απριλίου / Κουιντέτο πνευστών 
THESS QUINTET

αποτελούμενο από μέλη της κρατικής ορχή-
στρας Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το project   Η 
Ελληνική μουσική συναντά την Ελληνική ποίηση.

Τετάρτη 3 Απριλίου / OCCAM’S WOUNDS, 

βεροιώτικο γκρουπ
Μια διαδρομή στις κορυφαίες στιγμές της 

progressive rock σκηνής του 70 με δια¬σκευές από 
μπάντες όπως Genesis, Jethro tull, Van der graaf 
generator κ.ά. καθώς και συνθέσεις της μπάντας.

Πέμπτη 4 Απριλίου / Μουσικοθεατρική πα-
ράσταση της οπερέτας «Έτσι είναι η ζωή......

Η οπερέτα αυτή είναι ένα αφιέρωμα προς στον 
αγαπημένο Έλληνα συνθέτη Κώστα Γιαννίδη και 
βασίζεται εξολοκλήρου στα έργα του. Θα ερμη-
νευτεί από μια ομάδα τραγουδιστών ,νέων καλλι-
τεχνών, σπουδαστών της καθηγήτριας κ. Ξ. Τσα-
βκοπούλου και μια ομάδα χορευτών της σχολής 
μπαλέτου της κ. Μάρθας Τασιούδη, με την κ. Μαρία 
Αρουσάνοβα στο πιάνο και την κ. Μάρω Ρωμανού 
στην αφήγηση. Στη παράσταση συμμετέχει και Μι-
κτή Χορωδία.

Παρασκευή 5 Απριλίου / DUO ΠΙΑΝΟ - ΒΙΟΛΙ
Cine...σθήματα [η λόγια μουσική στον κινημα-

τογράφο] Πόπη Φιρτινίδου - Γιάννης Βλάχος του 
Δημοτικού Ωδείου Βέροιας. Το φετινό πρόγραμμα 
του duo Πόπη Φιρτινίδου - Γ. Βλάχου που δραστη-
ριοποείται στην πόλη μας από το 2009 περιλαμβά-
νει έργα λόγιας μουσικής που χρησιμοποι¬ήθηκαν 
στην μουσική υπόκρουση κινηματογραφικών ταινι-
ών Θα ακουστούν έργα Beethoven, Liszt-Wagner.
Ravel, Part αλλά και Piazzolla.Gerswin, Gardal, 
Wiliams, Legran.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Πέτρος Ρίστας
Ο κ. Ρίστας ευχαρίστησε, τέλος, όλους τους 

καθηγητές του Ωδείου που βοήθησαν στη διοργά-
νωση καθώς και τη διοίκηση και όλο το προσωπικό 
τα ΚΕΠΑ.

Να σημειώσουμε ότι το Φεστιβάλ έχει κι έναν 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους μαθητές των 
Ωδείων, για τους οποίους η είσοδος είναι δωρεάν, 
ενώ για το κοινό είναι 5 ευρώ.

1-5 Απριλίου
Με «εαρινές συμφωνίες» 

έρχεται η Άνοιξη στη Βέροια
-Πέντε βραδιές με μουσική δωματίου από το Δημοτικό Ωδείο και την ΚΕΠΑ



MHNYMA-
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας ως βάση τις πολλές δημοσκοπήσεις 
των τελευταίων μηνών και το κοινό συμπέρασμα 
αυτών, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που επι-
λέγουν μαζικά οι πολίτες και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης ο αυριανός πρωθυπουργός.

Συνεπώς η ομιλία του Προέδρου μας την Κυ-
ριακή 31/03/2019 ,στις 6.30 το απόγευμα ,στην 
αίθουσα του κινηματογράφου Star στην πόλη 
της Βέροιας, θα έχει ιδιαίτερη αξία. 

Η πρόσκληση απευθύνεται βέβαια στα μέλη και 
τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, κύρια όμως 
απευθύνεται στους ώριμους πολίτες, πέραν των 
δικών μας «τειχών», που θα ήθελαν χωρίς καμία 
δέσμευση να ακούσουν πριν αποφασίσουν την 
τελική τους επιλογή. 

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε μαζί μας. 

Νίκη Καρατζιούλα 
Περιφερειακή Σύμβουλος 

Κεντρικής Μακεδονίας

Του Τάσου 
Μπαρτζώκα*

 Πριν λίγες μέρες 
μπήκαμε επισήμως 
στην προεκλογική 
περίοδο των Ευρω-
εκλογών και των Αυ-
τοδιοικητικών Εκλο-
γών, ωστόσο ζούμε 
και μια ιδιότυπη και 
παρατεταμένη προ-
εκλογική περίοδο 
βουλευτικών εκλο-
γών, αφού η Κυβέρ-
νηση ζει με ενέσεις, 
ελπίζοντας να φτάσει 
ως το τέλος της καταστροφικής τετραε-
τίας της. 

Όλο αυτό το διάστημα, από το 2015 
που οι συμπολίτες μου στην Ημαθία 
με τίμησαν μαζικά, προσπάθησα με 
σύνεση να καταδείξω τα κακώς κείμενα 
της κυβέρνησης, τόσο σε γενικό επίπε-
δο, όσο και ειδικότερα για την Ημαθία, 
τιμώντας την εμπιστοσύνη του κόσμου 
που θέλει τους πολιτικούς ενεργούς 
πριν και μετά τις εκλογές. 

Πλέον, ήρθε η ώρα – παράλληλα με 
την κριτική για την εναπομείνασα περίο-
δο του ΣΥΡΙΖΑ – να μιλήσουμε για αυτά 
που έρχονται, για αυτά που εμείς θα φέ-
ρουμε, για την επιστροφή της αξιοπρέ-
πειας, το σεβασμό 
των πολιτών, για 
την επαναφορά της 
ειλικρίνειας και την 
απομάκρυνση του 
ιδεοληπτικού, διχα-
στικού και γεμάτου 
αυταπάτες, ψέματα 
και επικοινωνιακά 
τερτίπια πολιτικού 
λόγου. 

Με τη ΝΔ, τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη 
και τη δική μας συν-
δρομή, από κάθε 
γωνιά της Ελλάδας 
και από κάθε μετε-
ρίζι, θα μπορέσουμε 
και πάλι να σταθού-
με μπροστά στους 
πολίτες με καθαρή 
συνείδηση, να τους 
κοιτάξουμε στα μά-
τια και αυτά να είναι 
γεμάτα αισιοδοξία 
και όχι πλημμυρι-
σμένα με δάκρια α-
πό απόγνωσή ή… 
δακρυγόνα.

Γι’ αυτή την Ελ-
λάδα και γι’ αυτή 
την Ημαθία,  της 
αξιοπρέπειας και 
του ελπιδοφόρου 
μέλλοντος, όλοι μα-

ζί μπορούμε να α-
γωνιστούμε, για να 
«ανθίσει» και πάλι 
ο τόπος μας, όπως 
του αξίζει. 

Στο πλαίσιο αυ-
τό, η παρουσία του 
προέδρου της ΝΔ 
Κυριάκου Μητσο-
τάκη την ερχόμενη 
Κυριακή 31 Μαρ-
τίου στην Ημαθία 
και η ομιλία του 
στη Βέροια έχει ι-
διαίτερη σημασία. 
Θα είμαστε εκεί όχι 
μόνο για να τον α-

κούσουμε, αλλά και να μας ακούσει. Να 
ακούσει τις αγωνίες μας, τους φόβους 
μας, αλλά και το όραμά μας για τον τό-
πο μας. Εσείς, εγώ, όλοι μαζί, μπορού-
με αυτό το όραμα να το μεταλαμπαδεύ-
σουμε με ηχηρή φωνή προς τα κέντρα 
εξουσίας. Η φωνή μας πρέπει και πάλι 
να ακουστεί και – να είστε βέβαιοι - θα 
ακουστεί! 

Ραντεβού, λοιπόν, την Κυριακή 31 
Μαρτίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο 
ΣΤΑΡ, στην ομιλία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη.

*Πολιτευτής Ημαθίας ΝΔ -
 Δικηγόρος
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ 
ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

Στην καρδιά ενός μικρού ποιήματος,
θέλω να κρύψω ένα σκόρδο…
Πρώτα πρώτα για να το φυλάει απ’ τις 
βασκανίες
κι έπειτα για νάχει οικολογική δομή 
και νάχω ήσυχο το κεφάλι μου απ’ τους 
οικολόγους…

Στην άκρη του ίδιου μικρού ποιήματος θέλω 
να δέσω ένα κορδόνι,
για να το σέρνουν τα παιδιά στους δρόμους 
σαν κατρακύλι…

Στη μέση του μικρού μου ποιήματος, θέλω 
να ράψω ένα φερμουάρ,
για να το κλείνει και να τ’ ανοίγει, όσο θέλει 
ο καθένας…

Στο πάνω-πάνω μέρος του ποιήματος,
θέλω να βάλω ένα τσαμπί σταφύλια,
σαν κι αυτά που δεν έφαγε ποτέ η αλεπού
κι οι άνθρωποι της είπανε,
…όσα δεν φτάνει η αλεπού, 
τα κάνει «ποιήματα»…

Στην περιοχή γύρω – γύρω απ’ το ποίημά μου,
θα στρώσω τραπεζάκια φιλοξενίας,
για να παρηγορώ όσες λέξεις 
μου παραπονεθούν
πως δεν τις συμπεριέλαβα…

Τέλος, στο τέλος του ποιήματος θα έχω 
ένα face control,
να λέει τους πικρούς αναγνώστες,
-παιδιά…είμαστε γεμάτοι…φίσκα…πάτε 
σ’ άλλο ποίημα…
αύριο πάλι, με τα καλά σας.

  Γιάννης Ναζλίδης

Έρχεται η ώρα της 
πραγματικής Ελπίδας

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

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει για τις επο-

χιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου 
και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

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

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το Δ/

ντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου 
Βέροιας, τους γιατρούς και το Νοσηλευτικό προ-
σωπικό για τις ιατρικές υπηρεσίες και την φροντίδα 
που μου πρόσφεραν μετά την σοβαρή περιπέτεια 
της υγείας μου.

Γεώργιος Σίμος

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ του Φιλανθρωπικού Συλλόγου  

το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας 
Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης  
(ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης » και το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας, εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια, στην οικογένεια 

του πρόσφατα εκλιπόντος Δημητρίου Γκλαβίνα.
 Ο κύριος Δημήτρης, ως άνθρωπος της προσφοράς και 

της συμπαράστασης, πρόσφερε πολλές φορές αφιλοκερ-
δώς τις υπηρεσίες του στο Κέντρο, στους ωφελούμενους 
και στους μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Καλό Ταξίδι Κύριε Δημήτρη, ο Θεός ας αναπαύσει την 
ψυχή σου.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
& Από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες
Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομά-

δα του Πάσχα, κάθε Τετάρτη θα τελείται προηγιασμένη θεία 
λειτουργία στις 3.00 μ.μ. Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες των 
προηγιασμένων θείων λειτουργιών που θα τελούνται:

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

30 Μαρτίου – 8 Απριλίου 2019
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων των 

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου &  
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Τα Ιερά Λεί-
ψανα των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολά-
ου και Ειρήνης α-
πό την Μυτιλήνη 
θα υποδεχθεί το 
Σάββατο 30 Μαρ-
τίου 2019 και ώρα 
18.00 ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντε-
λεήμων, στον Ι.Ν. 
Υπαπαντής του 
Χριστού στην Πα-
τρίδα Βέροιας.

Τα Ιερά λείψα-
να θα παραμεί-
νουν στον Ιερό Ναό μέχρι και την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 
(ώρα 20.00) και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες. 
Ο Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 07:30 
το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, υιού, αδελφού, θείου και 
ξάδελφου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΤ.
ΚΥΡΤΣΙΟΥ 

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

Τα παιδιά, 
Οι γονείς, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Τα εξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σάββα Κυριωτίσσης Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΑΡΕΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια 
Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων :

 Το Σάββατο 30 Μαρτίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Μέγα Αναστάσιμο Εσπερινό στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Χριστού 
Ναούσης όπου εν συνεχεία θα 
ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Γρη-
γόριος Γρηγοριάτης με θέμα: «Το 
μυστήριο του γάμου».

 Την Κυριακή της Σταυρο-
προσκυνήσεως 31 Μαρτίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό 
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Α-
γίων Αποστόλων Παύλου και Πέ-
τρου Βεροίας. 

Την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομι-
λήσει ο ιερομόναχος π. Γρηγόριος Γρηγοριάτης με θέμα: «Η σημασία της νήψε-
ως στον αγώνα μας για την θέωση».

 Την Δευτέρα 1 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέσει εσπερινή Προηγιασμέ-
νη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, επί τη 
εορτή της Αγίας Αργυρής.

 Την Τρίτη 2 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μέσης.

 Την Τρίτη 2 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδει-
πνο στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας.

 Την Τετάρτη 3 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

 Την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Από-
δειπνο στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μουτσιάλης.

 Την Πέμπτη 4 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλοχωρίου.

 Την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδει-
πνο στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνης.

 Την Παρασκευή 5 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στο Νεοχωρόπουλο.

 Την Παρασκευή 5 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Δ’ Στά-
ση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολι-
ούχου Βεροίας. Στην ακολουθία θα ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία  «Ακαδημία 
Ψαλτικής Ειρμός» με μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

 Το Σάββατο 6 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. στα προπύλαια του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης θα υποδεχθεί το Ιερό Λείψανο της Χειρός 
της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου 
Όρους. Το Ιερό Λείψανο θα μεταφέρει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρχιμ. 
Ελισσαίος, ο οποίος στο τέλος θα ομιλήσει με θέμα: «Μιμηταί Αγίων: Άγιος 

Ιωάννης της Κλίμακος και μοναχός Ιερώνυμος Σίμωνος Πέ-
τρας».

 Την Κυριακή 7 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

 Την Κυριακή 7 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει 
ο ιερομόναχος π. Εφραίμ Σιμωνοπετρίτης με θέμα: «Ο Άγιος 
Ιωάννης της Κλίμακος και η Κλίμαξ».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

Τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου (Γ’ Νηστειῶν)  στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου, Πολιούχου Βεροίας, στὸ πλαίσιο τῶν Κατα-
νυκτικῶν Ἑσπερινῶν θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Παντελεήμων καὶ στὴ συνέχεια θά ὁμιλήσῃ ὁ Ὁσιολογιώτατος 
Ἱερομόναχος Γρηγόριος Γρηγοριάτης μέ θέμα: «Ἡ σημασία τῆς νήψε-
ως στόν ἀγῶνα μας γιά τή θέωση» 



Το Σάββατο 16 Μαρτίου στο κέντρο ακρόπολη πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική 
βραδιά του Σωματείου Τεχνιτών Ξυλουργών Βέροιας, με μεγάλη προσέλευση και κέφι. 

Το χορό τίμησαν με την παρουσία τους, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι που δραστη-
ροποιούνται στο εμπόριο και την μεταποίηση της ξυλείας, όπως ο Γκίκας Νικόλαος και 
ΣΙΑ Ο.Ε, η FILOXYL A.E., η ΞΥΛΟΤΕΞ Α.Ε και η Doors Factory. Επίσης, με την παρουσία 
τους τίμησαν: Ο πρόεδρος των συνταξιούχων  ΟΑΕΕ κ.Θέμελης Δημήτρης, ο Αντιδήμαρ-
χος Τουρισμού Βέροιας  κ.Λυκοστράτης Βασίλειος, ο υποψήφιος Δήμαρχος κ.Μαρκούλης  
Αντώνης, ο υποψήφιος 
Βουλευτής Μπαρτζώ-
κας Τάσος, o Βουλου-
τάκης Ζαχαρίας απο το 
Δ.Σ του Επιμελετηρίου 
Ημαθίας, ο Πρόεδρος 
Φυτειάς Αγγέλου Νικό-
λαος, ο Πρόεδρος Πα-
τρίδας Σιδηρόπουλος 
Γιάννης, ο Πρόεδρος 
Χιονοδρομικού Σελίου 
Τσελέπης Κώστας, ο 
Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Μα-
κροχωρίου ‘’Ψηφιδωτό’’ 
Ελευθεριάδης Βασίλει-
ος. 

Στόχος και ελπίδα 
της Διοίκησης είναι να 
αναπτύξουμε το Πνεύ-
μα της συναδελφικό-
τητας. Ευχαριστούμε 
θερμά τα μέλη και τους 
φίλους του σωματείου 
που τίμησαν την εκδή-
λωση με την παρουσία 
τους.

Το Δ.Σ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ δηλώνει ότι ουδε-

μία απολύτως σχέση έχει με την εταιρεία-φάντασμα 
«ALEXANDER GROUP», και την αγγελία  «προσφοράς 
εργασίας» που η τελευταία δημοσίευσε σε μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, προσφάτως αλλά και 
στο παρελθόν, το περιεχόμενο της οποίας είναι άκρως 
προσβλητικό, καθώς θίγει εύρος κοινωνικών ομάδων 
και κατ’ επέκταση παραπλανεί το κοινό. Η εταιρία ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ είναι μια υπερσύγχρονη ελληνική εταιρία 
εμπορίας, επεξεργασίας και διακίνησης ποιοτικών φρού-
των με διαδρομή πολλών ετών στο χώρο, με κανένα 
ψήγμα αναξιοπιστίας και ανηθικότητας, αλλά του εναντί-
ων με χαρακτήρα διαφάνειας και εντιμότητας απέναντι 
σε προμηθευτές, πελάτες και ανθρώπινο δυναμικό.  

Για την εταιρεία
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ      

 Βέροια 29  Mαρτίου 2019
 Αριθμ. Πρωτ. : 201003(1683)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  αριθμ. ΣΟΧ 2/2019

 (αριθ.πρωτ. 135950(1108)/26-3 -2019  ανακοίνωσης)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ που έχει  έδρα τη Βέροια, 
ύστερα από την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 
εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της 
αριθ.33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Τ.Α΄), την αριθ. 293/21-12-2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
του Ν.2190/1994, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να προσλά-
βει με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας οχτώ (8) μηνών, ένα (1) άτομο για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών , της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περι-
φερειακής Ενότητας Ημαθίας, που εδρεύει στην Βέροια του 
νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, 
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση (έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6) με τα σχετικά δικαιολο-
γητικά  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσί-
ας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος του Δήμου Βέροιας,  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 
αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Oι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήρι-
ξης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων 
Π.Ε. Ημαθίας, Βέροια, Μητροπόλεως 44, ισόγειο, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.00-15.00, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση:  Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας – Υ-
ποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα 
Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 
59132, Βέροια 

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων & 
Υποστήριξης της Υποδ/νσης Οικ/κού- Ανθρωπίνων Πόρων 
της Π.Ε. Ημαθίας (1ος όροφος ,γραφεία 12 & 15, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες  τηλ. 23313 50112, 23313 50118). 
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Ε. Ημαθίας 
imathia.pkm.gov.gr (Ενημέρωση/Προκηρύξεις). 

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Ο κος ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θωμά 

έχασε το δίπλωμα οδήγησης του γεωργικού ελκυ-
στήρα στησν περιοχή Φυτειάς Ημαθίας. Όποιος το 
βρει ας το παραδώσει στο πλησιέστερο Αστυνομι-
κό Τμήμα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια 28/03/2019                                                                                                
Αριθ. Πρωτ.   5675 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋ-
πολογισμού  99.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί CPV: 31531000-7 (Λαμπτήρες), 31514000-2 (Λα-

μπτήρες εκκένωσης), 32521000-1 (Καλώδια τηλεπικοινωνιών), 
31321210-7 (καλώδια χαμηλής τάσης), 31532110-8 (Λυχνίες φθορι-
σμού), 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό). 

Η προμήθεια διαιρείται σε είκοσι τέσσερις (4) ΟΜΑΔΕΣ, οι οποί-
ες έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α:  Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 
24.800,00 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β:  Δημοτική Ενότητα Πλατέος, προϋπολογισμού 
24.800,00 ευρώ. .

ΟΜΑΔΑ Γ:  Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών, προϋπολογισμού 
24.800,00 ευρώ. ΟΜΑΔΑ Δ:  Δημοτική Ενότητα Μελίκης, προϋπο-
λογισμού 24.800,00 ευρώ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή πε-
ρισσότερες ομάδες, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων 
της κάθε ομάδας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής ύψους δύο (2) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) της ΟΜΑΔΟΣ 
ή των ΟΜΑΔΩΝ για τις οποίες καταθέτουν προσφορά. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.
gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 
30/04/2019 ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφο-
ρών είναι 01/04/2019 και η ώρα έναρξης η 15:00. Η ημέρα λήξης 
παραλαβής προσφορών είναι η 22/04/2019 και η ώρα λήξης η 
15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.
gr), στο site του Δήμου http://www.alexandria.gr και στον Ελληνικό 
Τύπο.

Ο Δήμαρχος
 Παναγιώτης Γκυρίνης

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε ο χορός 

του Σωματείου Τεχνιτών 
Ξυλουργών Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

  Ο Φιλανθρωπι-
κός μη Κερδοσκο-
πικός  Σύλλογος 
Φίλων   Κέντρου 
Μέριμνας Ατόμων  
Ειδικών Δεξιοτή-
των  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά 
την οικογένεια του 
αλησμόνητου Ιωάν-
νη Κύρτσιου για την  
δωρεά ενός πλή-
ρους γεύματος στα 
παιδιά του Κέντρου. 
Ο Θεός ας τον ανα-
παύσει

 Η Πρόεδρος 
του Συλλόγου 
και Εθελόντρια 
Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - 
Δαμιανίδου

 Μελίνα
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Ημερίδα για την ψυχική υγεία 
στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας

    Την Τρίτη 26 Μαρτίου, πραγματοποιήθη-
κε ημερίδα για την Ψυχική Υγεία στο Εσπερινό 
ΕΠΑΛ Βέροιας, από το Κέντρο Υποστήριξης Ε-
νηλίκων με ψυχικές διαταραχές του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. 
Ημαθίας.

  Η Ημερίδα διοργανώθηκε μετά από πρό-
σκληση της Δ/ντριας κ. Σοφίας Καλογερίδου και 
του Ψυχολόγου κ. Βασίλη Βερτουδάκη στον ΣΟ-
ΦΨΥ Ημαθίας, ο οποίος με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
ανταποκρίθηκε , για την ενημέρωση των σπου-
δαστών γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας.

  Την εκδήλωση προλόγισε η κ. Σ. Καλογερί-
δου και στη συνέχεια οι συνεργάτες του Κέντρου 
Υποστήριξης κ. Βικτωρία Κόγια, Κοινωνική Λει-
τουργός αναφέρθηκε σύντομα στην ιστορία και 
τις δραστηριότητες του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και στην προσπάθεια για τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας 

και η κ. Χρύσα Μπέκα, Ψυχολόγος , μέσα από μια πολύ ουσιαστική παρουσίαση, 
ανέπτυξε διαδραστικά τα θέματα της ψυχικής υγείας, όπως το άγχος, οι κρίσεις 
πανικού, η διαχείριση πένθους και πολλά άλλα, δίνοντας έτσι σύντομα στους σπου-
δαστές να κατανοήσουν το μεγάλο πρόβλημα της ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει 
η κοινωνία μας. Ακολούθησε γόνιμος διάλογος και αναδείχτηκε η ανάγκη περισσό-
τερης ενημέρωσης για τα θέματα αυτά.

  Στην αρχή της Ημερίδας παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
Γιώργος Σαλιάγκας.

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τη Δ/νση του Εσπερινού ΕΠΑΛ Βέροιας 
για την πρόσκληση και τη δυνατότητα ενημέρωσης των σπουδαστών του γύρω από 
το σημαντικό θέμα της ψυχικής υγείας.

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει, κάθε μέρα, το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Από τις 19 Μαρτίου έως τις 25 Μαρ-
τίου 2019, οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο νικητής της εβδομάδας σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στο δήμο Θερμού στην Αιτωλοακαρνανία επέλεξε τα στοιχήματα «Σύ-
νολο Γκολ», «Ημίχρονο/Τελικό» και «Τελικό Αποτέλεσμα», σε τέσσερις αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Βόρειας Ιρλαν-
δίας,  τη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής και το Κόπα Σουνταμερικάνα, έπαιξε το σύστημα 2-3-4 και με 2,75 ευρώ κέρδισε 
3.766,08 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 22 Μαρτίου στο Τρικάστ (τα τρία πρώτα άλογα με τη σωστή σειρά) της 
έκτης  ιπποδρομίας από το Lingfield, δύο νικητές από τα Μέγαρα και τη Νέα Σμύρνη κέρδισαν από 2.466 ευρώ. Στο Τετρα-
πλό (τα τέσσερα πρώτα άλογα με τη σωστή σειρά) της έβδομης ιπποδρομίας  από το Fairview, ένας νικητής από τη Γλυφάδα 
κέρδισε 1.075 ευρώ.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: 
Περισσότερα από 
10 εκατομμύρια 

ευρώ σε κέρδη μοίρασε 
τη προηγούμενη εβδομάδα

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

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

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

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

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr

Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου. Ένα θρησκευτικό 

μνημείο και ένας ανεκμετάλλευτος 
χώρος αναψυχής

Γράφει ο Γιώργος Ντελιόπουλος
 
Ο λαός μας λά-

τρευε πάντα τα εξω-
κλήσια. Είναι τόποι 
λατρείας αλλά και 
ψυχικής γαλήνης. 
Μόνο λίγο καιρό τα 
εγκατέλειψε αφή -
νοντάς τα σε ιερό-
συλους και αρχαιο-
κάπηλους. Σήμερα 
είναι τόποι προσκυ-
νήματος.

Σε αυτό το άρθρο 
θα γράψω για το τα-
πεινό εκκλησάκι του 
Αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου. Βρίσκε-
ται στη νότια πλευρά 
του Νησελίου κοντά 
στον Αλιάκμονα. Τό-
σο κοντά ώστε κάθε 
φορά που πλημμυρί-
ζει, βρέχεται.

Το τοπίο μονα-
δικό. Σου δίνει την 
εντύπωση πως βρί-
σκεσαι σε μεγάλη 
απόσταση από την 
τσιμεντούπολη. Αν 
θελήσεις να περπα-
τήσεις το μονοπά-
τι άκρη στο ποτάμι 
αυτή την εποχή της 
άνοιξης, θα νιώσεις 
πως βρίσκεσαι σε 
παραδεισένιο τοπίο.

Βλέπεις τα δέντρα 
να προσκυνούν τον 
αιώνιο ποταμό, τον 
δημιουργό της ευ-
λογημένης γης του 
Ρουμλουκιού. Η πυ-
κνή αναρριχώμενη 
βλάστηση, ο ήχος 
του νερού, τα κελαη-
δίσματα των που-
λιών δίνουν μία ευχάριστη μοναδική εικόνα.

Ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος είμαι ένα απομεινάρι που κάποτε ήταν γύρω του καλυβό-
σπιτα, ραγαζόσπιτα με πλοκούς και απροστιά. Υπήρχαν αγέλες με βουβάλια, γελάδια 
άλογα και κοπάδια πρόβατα στα απέραντα βοσκοτόπια. Τέτοια τοπία σε άλλους δήμους 
τα ενέταξαν σε προγράμματα και τα διαμόρφωσαν με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Όπως παραδείγματος χάρη στην Ξάνθη.

Εμείς αυτό το έργο το έχουμε μόνο σαν δόλωμα για τον προεκλογικό αγώνα. Τα 
υποσχόμαστε, τα περνάμε στα προεκλογικά έντυπα και μόλις πάρουμε την περιστρεφό-
μενη πολυθρόνα δεν δεχόμαστε ούτε να μας τα θυμίζουν και όσοι τολμούν να γράψουν 
για τέτοια θέματα είναι γραφικοί και κακοί για την διοίκηση.

Δεν θα ξεχάσω εκείνο το ωραίο που μου είπε ένας δημοτικός σύμβουλος. “Ντελιό-
πουλε η γκρίνια σου είναι σαν τα μωρά που βγάζουν δόντια...”. Το γνωρίζω γιατί γκρι-
νιάζω 32 χρόνια!

Σεμινάριο 
σύγχρονου 
χορού και 

χορογραφίας
Η σχολή κλασσικού 

και σύγχρονου χορού 
της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας δι-
οργανώνει Σεμινάριο 
σύγχρονου χορού και 
σύνθεσης χορογραφίας 
“Instinctive Movement”, 
με τον καθηγητή Ράπτη 
Δημήτρη, το Σάββατο 
30 και την Κυριακή 31 
Μαρτίου 2019, στην αί-
θουσα χορού του σωμα-
τείου (Χατζηγρηγοριάδη 
30, 3ος όροφος). Πληρο-
φορίες: 6981325282 και 
2332022577.
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Του ιερέως
 Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Σε όλες τις εποχές και ιδιαίτερα σήμερα, 
φίλοι αναγνώστες, οι άνθρωποι συχνά κανονί-
ζουν και τη στάση και τα λόγια τους απέναντι 
σε πρόσωπα και σε γεγονότα, ανάλογα με τις 
επιταγές όχι της συνείδησης, αλλά της σκο-
πιμότητας (Ας με συγχωρήσουν οι, ευτυχώς, 
λίγοι… πολιτικοί και όχι μόνον…). Κάνουν και 
λένε όχι ό,τι είναι αντικειμενικά σωστό, αλλά 

ό,τι φαίνεται υποκειμενικά συμφέρον. Ο χαρακτήρας τους μοιάζει 
με το ηλιοτρόπιο, που στρέφεται, όμως, όχι προς τον καθαρό ήλιο, 
αλλά προς την πνοή  των ισχυρών της ημέρας. Μοιάζει με τον ανε-
μοδείκτη που ακολουθεί πιστά την κατεύθυνση του ανέμου.

Γι’ αυτού του είδους τους ανθρώπους, εκείνο που μετράει μέσα 
τους δεν είναι η αλήθεια, το δίκαιο και η αξιοκρατία, αλλά ο ατομι-
σμός, το συμφέρον, η ιδιοτέλεια. Και προς χάριν τους είναι έτοιμοι 
να ποδοπατήσουν και την ηθική και την αξιοπρέπεια, αρκεί να μην 
θιγούν ή να εξασφαλίσουν οφέλη υπέρ αυτών.

Έτσι, βλέπετε πολλούς αποτυχημένους, σε ανώτατα αξιώματα. 
Αποτυχημένους, οι οποίοι, όμως, είχαν φροντίσει να τα έχουν καλά 
με τους ισχυρούς της ημέρας. Όσοι δεν είναι ανεμοδείκτες σπάνια 
φθάνουν σήμερα σε ανώτατα αξιώματα, όσες ικανότητες κι αν 
έχουν. Έτσι δεν είναι άρχοντες του οιουδήποτε χώρου; Επαναλαμ-
βάνω: του οιουδήποτε χώρου; Ο νοών, νοείτω…

Κάποτε, διάβασα για μία γυναίκα, υπάλληλο οργανισμού, η 
οποία μόλις διορίστηκε «έπεσε με τα μούτρα», να εφαρμόσει τις 
ειδικές γνώσεις, που είχε αποκτήσει με πολυετείς σπουδές. Οι συ-
νάδελφοί της θορυβήθηκαν, γιατί έδειχνε τη δική τους ανεπάρκεια. 
Έβαλαν «θεούς και δαίμονες» και πέτυχαν τη μετάθεσή της σε α-
κριτικό νομό. «Να μάθει να μην… ξεχωρίζει».

Αλλά οι καιροσκόποι δεν στερούνται μόνο χαρακτήρα: Δου-
λεύουν στη σκοπιμότητα κι από μία διαστροφή, που, ξεκινώντας 
από τον χαρακτήρα, φθάνει μέχρι την ψυχή, αιχμαλωτίζει όλο τον 
εσωτερικό κόσμο, σε σημείο που νεκρώνονται οι δυνάμεις της συ-
νείδησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι άνθρωποι, ελεύθεροι από τη 
δεσποτεία της ηθικής, συνθηκολογούν με την κακοήθεια και παρα-
σύρονται στην προσβολή της τιμής της δικής τους και των άλλων. 
Έτσι, γίνονται νοσογόνα κύτταρα του συνόλου, καθώς με τους ελιγ-
μούς και τις απρέπειές τους, διαταράσσουν την αρμονία της ηθικής 
τάξης, που υπάρχει στον κόσμο.

Για πολλούς της εποχής μας, ο καιροσκοπισμός ίσως να θεωρεί-
ται προτέρημα για το χαρακτήρα, αφού προφυλάσσει με βεβαιότη-
τα την ύπαρξή μας από δυσάρεστες περιπέτειες και της εξασφαλί-
ζει την ποθητή ειρήνη.

Αλλά, όσοι σκέπτονται έτσι, κάνουν ένα βασικό λάθος. Ανταλ-
λάσσουν αυτή την ειρήνη με μία ανήθικη τακτική, η οποία δεν 
βρίσκει δικαίωση ούτε στη συνείδηση ούτε στη λογική. Για τέτοιες 
περιπτώσεις, οι Πατέρες της Εκκλησίας, μας είπαν πως: Είναι προ-
τιμότερος ένας πόλεμος που γίνεται με ηθικά και τίμια μέσα, από 
μία ειρήνη, που χωρίζει και απομακρύνει από το Θεό.

Εν τούτοις, πολλοί άνθρωποι σήμερα, έχοντας πάντοτε σε ευαί-
σθητο σημείο απλωμένες τις κεραίες τους, εξακριβώνουν έγκαιρα 

«κατά που φυσάει ο άνεμος» και ανάλογα κάνουν επιδέξιες στρο-
φές και κλίνουν τη μέση μπροστά στους ισχυρούς της ημέρας και 
χρησιμοποιούν την κολακεία και τη συκοφαντία, αρκεί να γίνουν 
αρεστοί, να εξασφαλιστούν και να καλοπεράσουν. Και οι ίδιοι αυτοί, 
που σήμερα προσφέρουν «γην και ύδωρ», αύριο που θα αλλάξουν 
τα πράγματα και η δύναμη θα μετακινηθεί σε άλλους ώμους (Τί μου 
θυμίζει!... τί μου θυμίζει!...), τότε θα τρέξουν να προσαρμοστούν  
προς τη νέα πραγματικότητα, σαν φθηνοί χαμαιλέοντες.

Και όμως, πόση ανάγκη έχουμε σήμερα από γνήσιους ανθρώπι-
νους χαρακτήρες. Πόσο μας λείπουν οι άνθρωποι των αρχών, αυ-
τοί που ξέρουν να λένε και το ΝΑΙ και το ΟΧΙ. Αυτοί που δεν θυσιά-
ζουν στο βωμό του συμφέροντος την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Τέ-
τοιοι άνθρωποι, με το θάρρος της γνώμης τους και την παρρησία, 
σπανίζουν, δυστυχώς, σήμερα. Και αυτό είναι σύμπτωμα κρίσεως 
της κοινωνίας μας, η οποία άδικα περιμένει να αναγεννηθεί. Ναι, 
δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ορθοποδήσουμε και να ξεπεράσουμε 
την κρίση, αν δεν πλάσουμε μέσα μας και γύρω μας ντόμπρους 
χαρακτήρες, με αξιοπρέπεια και γενναιότητα, με σωφροσύνη και 
ανδρισμό (με ή… χωρίς… γραβάτα!!!).

Οι καιροσκόποι, φίλοι αναγνώστες, όσο θα υπάρχουν, θα είναι 
αρνητικά στοιχεία, που θα ναρκοθετούν την πορεία των τίμιων αν-
θρώπων.

Άνοιξη
Τελειώνει όπου νάναι και ο 

Μάρτης. Σαν να μυρίζει Άνοιξη. 
Οι μυγδαλιές άνθισαν, στολί-
στηκαν και κοίταζαν τον ήλιο 
κατάματα. Και αυτός χαμογελά 
και χαϊδεύει με τα ζεστά του 
χέρια τα άνθη τους. Όλη η φύ-
ση ξυπνά σιγά-σιγά από την 
γλυκιά νάρκη της γης αναγεν-

νιούνται και οι καρδιές. Μαζί με τα ζευγαρώματα 
των πουλιών, τα τιτιβίσματά τους, νιώθουμε και 
εμείς έτοιμοι να πάρουμε μέρος σ’ αυτόν τον χορό 
της Άνοιξης. Βγήκα στο δρόμο. Κάτι φτερούγιζε 
μέσα μου, κάτι ήθελα να κάνω, κάτι αλλιώτικο. Σαν 
νάθελα να φύγω. Να ανοίξω τα φτερά μου, σαν 
μικρό χελιδονάκι να μυρίσω τον αέρα που μύριζε 
ζουμπούλι, να ξαπλώσω στο υγρό χορτάρι κάτω 
από τα πεύκα, να κλείσω τα μάτια και να ονειρευ-
τώ. Χωρίς να το καταλάβω είχα φτάσει στο δάσος. 
Διάλεξα ένα παγκάκι κοντά στην πέτρινη βρύση, 
έκλεισα τα μάτια και αφέθηκα στην ησυχία της φύ-
σης προσπαθώντας να ησυχάσω και τον νου. Οι 
σκέψεις στήσανε πάλι το σκηνικό του μονόλογου, 
που θέλεις να πας; Και γιατί θέλεις να φύγεις; Εσύ 
λες ότι είσαι ευτυχισμένη. Λες ψέματα στον εαυτό 
σου; Εσύ λες ότι είσαι ευτυχισμένη. Λες ψέματα 
στον εαυτό σου; Όχι. Τότε; Δεν ξέρω. Νομίζω ότι 
κάνω κάτι λίγο ότι έχω δυνατότητες να κάνω κάτι 
καλύτερο ή περισσότερο. Και γιατί να το κάνεις; Τί 
θέλεις να αποδείξεις; Νιώθω ότι ο χρόνος φεύγει  
γρήγορα δεν θα προλάβω να κάνω πράγματα που 
νομίζω ότι θα με βοηθήσουν να εξελιχθώ αλλά και 
να εξελίξω άλλους ανθρώπους αν γίνω εγώ το 
πρότυπό τους. Από την άλλη κάνοντας διάφορα 
καινούργια ξοδεύοντας χρόνο, έχασα επαφές με 
φίλους και δεν διασκεδάζω πια.

Όταν αναλώνεσαι στα θέλω σου σίγουρα κάτι 
παραμερίζεις, κάτι αφήνεις για λίγο πίσω. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι παύεις να αγαπάς τους φίλους σου. 
Μπαίνεις σε άλλους δρόμους ίσως γνωρίσεις αν-
θρώπους. Ίσως ξεκινούν καινούργιες φιλίες. Αυτή 
άλλωστε είναι η εξέλιξη. Όσο για τη διασκέδαση 
εξαρτάται με τί διασκεδάζεις.

Ο μονόλογος σταμάτησε. Δεν θέλω να μιλάω με 
μένα.

Θέλω κάπου να τα πω. Πού όμως; Οι περισσό-
τεροι άνθρωποι σε ακούν με σκοπό να σου απα-
ντήσουν όχι να σε καταλάβουν.

Και αυτό με πληγώνει πολύ. Ύστερα σκέπτομαι 
τη δική μου στάση προς αυτούς. Και συνειδη-
τοποιώ ότι πολλές φορές έκανα και εγώ το ίδιο. 
Ντράπηκα. Αποφάσισα ότι αν ξανασυμβεί θα πω 
με θάρρος, αυτό που νιώθω εκείνη τη στιγμή ακού-
γοντας τον απέναντί μου.

Άνοιξα τα μάτια. Προσγειώθηκα στο τώρα. Εστί-
ασα στην ομορφιά της γέννησης της ζωής. Μωβ 
κυκλάμινα φύτρωσαν στις άκρες του δρόμου. Λιλά 
ανεμώνες ξεπετάχτηκαν ανάμεσα στα χόρτα που 
άρχισαν να πρασινίζουν.

Ξερές πευκοβελόνες κείτονταν ακίνητες και μό-
νες πάνω στη γη. Περιμένοντας στωικά να γίνουν 
λίπασμα για τα δένδρα.

Όλα είναι συνδεδεμένα, όλα είναι αλυσίδα – κύ-
κλος.

Και οι σκέψεις και οι λέξεις τα συναισθήματα οι 
πράξεις έχουν μια πορεία. Την πνευματική άνοδο 
του ανθρώπου. Αν βέβαια πάρεις τον ανάλογο 
δρόμο που εσύ επιλέγεις να σε οδηγήσεις εκεί που 
πραγματικά θέλεις εσύ να πας. Τώρα αν ο δρόμος 
που εσύ διάλεξες είναι ο σωστός, αυτό δεν μπορείς 
να το γνωρίζεις εκ των προτέρων.

Εσύ χαράζεις την πορεία σου. Βάζεις τον στόχο 
σου. Πορεύεσαι και όπου σε βγάλει η ζωή. Άλλω-
στε δεν είναι μόνον ένας ο δρόμος.

Υπάρχουν παράπλευροι δρόμοι. Αρκεί να τους 
δεις.

Επίκαιρες… Επισημάνσεις!!!

Ευχαριστήριο

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Νάουσας 
που μετείχαν στην εκστρατεία Ecomobility, παρουσίασαν τις δράσεις 
τους στην αίθουσα Βέτλανς του πολυχώρου Πολιτισμού «Χρήστος 
Λαναράς». Ευχαριστούμε τους αξιολογητές: κο Νίκο Καζαντζίδη, 
Πρόεδρο του Συλλόγου ΣΥΖΩΗ (Γονέων ατόμων με τύφλωση και 
πρόσθετες αναπηρίες), κο Στέλιο Δάγγα, Αντιδήμαρχο Νάουσας, 
κα Ανδρονίκη Λιάγκα, Αστυνόμο Β’ από την Τροχαία Νάουσας, κα 
Γεωργία Αθανασίου, εκπρόσωπο της Διεύθυνσης ΒΘμιας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας και κα Βέρα Αβραμίδου από την Πανελλήνια Ένωση 
Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ)



Τουρνουά Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 
Βέροιας 4-5 Μαίου 2019 

Στις 4 και 5 Μαϊου διοργανώνεται φέτος το καθιερωμένο τουρνουά της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας.
Το ετήσιο «αντάμωμά» μας με ομάδες εντός και εκτός νομού Ημαθίας, με τις οποίες μας συνδέουν σχέ-

σεις ποδοσφαιρικές και όχι μόνο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Μαϊου.
Οι εγκαταστάσεις μας στους Γεωργιανούς Ημαθίας αποτελούν το ιδανικότερο περιβάλλον για υψηλού επι-

πέδου διοργανώσεις, κάτι που γνωρίζουν όσοι έχουν φιλοξενηθεί στα γήπεδά μας.
Όποιες ομάδες επιθυμούν να λάβουν 

μέρος στο τουρνουά της Ακαδημίας Ποδο-
σφαίρου Βέροιας να επικοινωνήσουν στο 
τηλέφωνο των γραφείων 2331074040 ή με 
προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό μου 
στο Facebook.

Τρεις αγωνιστικές πριν την λήξη 
του πρωταθλήματος της Γ’ 
Εθνικής στον 2ο όμιλο και το 

πρωτάθλημα έχει πάρει για τα καλά 
«φωτιά» στην κορυφή, μετά την αλλα-
γή σκυτάλης στην δεύτερη θέση, από 
την οποία υποχώρησε το Παλαιοχώρι 
(για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο 
βρέθηκε στην 3η θέση), με την Τρίγλια 
πλέον να είναι πίσω από την πρωτο-
πόρο ΒΕΡΟΙΑ.

Από την πλευρά της η ΑΓΚΑΘΙΑ, που «αυτοκτό-
νησε» με το στραβοπάτημά της πριν δύο Κυριακές 
μέσα στην Μελίτη, βρίσκεται πλέον αρκετά μακριά 
από την κορυφή, όχι όμως και από την δεύτερη θέση 
που ενδεχομένως να οδηγήσει στα μπαράζ.

Οι «ασπρόμαυροι» απέχουν δύο μόλις πόντους 
από την δεύτερη Τρίγλια και έναν από το τρίτο Πα-
λαιοχώρι, οπότε θα παλέψουν μέχρι τέλους για να 

μπουν στην δυάδα.
Στους 51 βαθμούς πλέον η ΒΕΡΟΙΑ, μετά την ε-

πιστροφή της στις επιτυχίες, φιγουράρει στην πρώτη 
θέση και μάλιστα με πέντε βαθμούς διαφορά από 
την δεύτερη Τρίγλια, που στην ουσία είναι έξι, αφού 
σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ τους, η «Βασίλισ-
σα» έχει το πάνω χέρι, μιας και έχει περισσότερους 
βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Από το τρίτο Παλαιοχώρι, οι βαθμοί διαφοράς 
είναι έξι και την Κυριακή οι δύο ομάδες θα αναμε-
τρηθούν μεταξύ τους στη Χαλκιδική. Η Τρίγλια την 
ίδια μέρα δίνει και αυτή ένα δύσκολο παιχνίδι, στον 
Εύοσμο με αντίπαλο τον Αγροτικό Αστέρα.

Η πρώτη θέση μπορεί να «καπαρωθεί» από τους 
«κυανέρυθρους» από μεθαύριο, αν δεν χάσουν και 
η Τρίγλια δεν κερδίσει. Υπάρχουν όμως και άλλα 
σενάρια, τα περισσότερα ευνοϊκά για την ΒΕΡΟΙΑ, 
στο χέρι της οποίας πλέον είναι η κατάκτηση της 
πρωτιάς.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να ρίξετε μία 
ματιά στους βαθμούς που έχουν οι προ-
αναφερόμενες ομάδες που διεκδικούν τις 
δύο προνομιούχους θέσεις, αλλά και στους 
αγώνες που έχουν να δώσουν μέχρι το 
τέλος του πρωταθλήματος, ώστε να κάνετε 
τους δικούς σας υπολογισμούς.

Πηγή kerkidasport.gr

CMYK
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Στο γήπεδο των Πεύκων θα αγωνιστεί την Κυ-
ριακή ο Φίλιππος Βέροιας με τους Μαχητές- Δόξα:

Αναλυτικά το προγραμμα 
2οςΌμιλος
Μακεδονικού 17.00 Μακεδονικός-ΧΑΝΘ Σιμη-

τόπουλος-Γραικός (Πολυχρονίδης)

Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Γέφυρα Ταρενίδης 
Κ.-Ελευθεριάδης (Μόρφης Στ.)

Πεύκων 17.00 Μαχητές Δόξα Πεύκων-Φίλιππος 
Βέροιας Τσουμαχίδης-Δολγύρας (Γκούμας)

Φαρσάλων 17.00 ΓΣ Φαρσάλων-Αγρίνιο Τσιρ-
τσιμάλης-Κοϊμτζόγλου (Τσιργούλας)

Χαλκηδόνας 17.00 Προποντίς-Ίκαροι Σερρών 
Παπαγερίδης-Παπαγεωργίου (Παραλυκίδης)

Κέρκυρας 17.00 Φαίακας-Ελευθερούπολη Θεο-
δώρου-Λουλουδιάδης (Καραλής)

Αρναίας 17.00 Στρατώνι-Ανατόλια Γερακί-
νης-Δημάδης (Παπαγεωργίου)

Χαλκιοπούλειο 17.00 Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Ερ-
μής Λαγκαδά Φακίτσας-Παζώλης (Βαρνάς)

ΣτοΠαλαιοχώρι«σφραγίζει»
τηνΚυριακήηΒέροιατοεισιτήριο

ανόδου

ΜπάσκετΒ’Εθνική
Μαχητές Πεύκων - Φίλιππος

Α1Γυναικών(15ηαγωνιστική)

Φιλίππειο15:30,Βέροια2017-
ΜέγαςΑλέξανδρος
(Μαυρίδης-Μπουγιάκας,Σίσκου)
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Γράφει ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ
 ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ

1. Οι Χάριτες λουστήκα-
νε κάποτες εδώ πέρα

2. και ο μικρούλης ο Έ-
ρωτας τα θεϊκά τος πέπλα

3. τους τα ‘κλεψε και έφυγε γυμνές αφήνοντάς τες
4. να μην μπορούν από ντροπή παραέξω να 

φανούνε.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ Ε.Α. ΙΧ, 616
1. Ενθάδε λουσαμένων Χαρίτων ποτέ, 
θέσκελα πέπλα
2. βαιός Έρως έκλεψε και ώχετο, 
τας δ’ έλιπ’ αυτού
3. γυμνάς, αιδομένας θυρέων έκτοσθε φανήναι.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΑ
 ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΤΡΑ

Στα χρόνια της Ελληνορωμαϊκής (Βυζαντινής) 
αυτοκρατορίας (πολύ πιθανόν και πιο πριν), σ’ όσες 
πόλεις υπήρχαν περισσότερα από ένα λουτρά, πα-
ρουσιάστηκε η ανάγκη της διαφήμισής τους για την 
προσέλκυση πελατείας.

Από τα επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας 
που αναφέρονται σε λουτρά (που δεν είναι και λίγα) 
συμπεραίνεται ότι η διαφήμιση γινόταν με δύο κυρί-
ως τρόπους: με την επιλογή ενός ονόματος, π.χ. Το 
λουτρό των Χαρίτων, όπως, κατά πάσα πιθανότητα 
ονομαζόταν το λουτρό, στο οποίο αναφέρεται το 
επίγραμμα -προμετωπίδα- του σημερινού μου ση-
μειώματος, ή με την αναγραφή σε κάποια περίοπτη 
θέση της πρόσοψης του λουτρού ενός επιγράμμα-
τος που εκθείαζε τα προτερήματά του. Όχι σπάνια 
χρησιμοποιούνταν και οι δύο τρόποι μαζί, και όνομα 
δηλαδή και επίγραμμα, όπως φαίνεται ότι συνέβη με 
το «Λουτρό των Χαρίτων».

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά από τα επι-
γράμματα, που αποτέλεσαν τις πηγές των συμπερα-
σμάτων μου.

ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ: ΕΙΣ ΛΟΥΤΡΟΝ Ο-
ΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΕΡΩΤΑ Ε.Α. ΙΧ 626

1. Μητέρα Κύπριν έλουσεν Έρως 
ποτέ τώδε λοετρώι,
2. αυτός υποφλέξας λαμπάδι καλόν ύδωρ.
3. Ιδρώς δ’ αμβροσίοιο χυθείς χροός 
άμμιγα λευκοίς
4. ύδασι, φευ πνοιής όσσον ανήψεν έαρ,
5. ένθεν αει ροδόεσσαν αναζείουσιν αϋτμήν,
6. ως έτι της χρυσής λουομένης Παφίης.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
1. Κάποτε σ’ αυτό το λουτρό ο Έρωτας έλουσε
2. την Κύπρια μάνα του την Αφροδίτη
3. τα ωραία νερά με τον πυρσό του ζεσταίνοντας.
4. Κι ο ιδρώτας που χύθηκεν απ’ τ’ αθάνατο σώμα
5. μαζί με τα νερά, τα κατάλευκα, ω θαύμα,
6. απαλά, σαν πνοή την Άνοιξη, ζέστανε,
7. κι από τότε τα νερά του «Έρωτα» ανακοχλάζουν
8. μια ευωδιά τριανταφυλλένια
9. σαν να λούζετ’ ακόμη η χρυσή η Παφία Αφροδίτη.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ: ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ 
ΛΟΥΤΡΟΝ ΤΟ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΙΠΠΟΝ

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Ε.Α. ΙΧ 628)
1. Ίππου εϋρρείτην χρονίηι μάστιγι δαμέντα
2. χρυσείω πολύολβος άναξ ήγειρε χαλινώι.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ «ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ»
1. Τον Καλίρροο «Ίππο» τον δαμασμένο
2. απ’ το πολύχρονο μαστίγιο,
3. ο πάμπλουτος βασιλιάς τον ανάστησε
4. με χρυσό χαλινάρι.

ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ: ΕΙΣ ΛΟΥΤΡΟΝ ΔΙΔΥ-
ΜΟΝ, ΕΝ Ω ΛΟΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝ-

ΔΡΕΣ (Ε.Α. ΙΧ, 620)
1. Άγχι μεν ελπίς έρωτος, ελείν δ’ ουκ έστι γυναίκας,
2. είρξε πυλίς Παφίην την μεγάλην ολίγη.
3. Αλλ’ έμπης γλυκύ τούτο, ποθοβλήτοις 
γαρ επ’ έργοις
4. ελπίς αληθείης εστι μελιχροτέρη.

ΜΙΚΡΗ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ 
ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

1. Η ελπίδα για έρωτα είναι κοντά, 
αλλ’ αδύνατο είναι
2. να πιάσεις γυναίκες,
3. γιατί μια πορτούλα μικρή εμποδίζει 
να μπει τη μεγάλη
4. Παφία Αφροδίτη.
5. Αλλά τούτο είναι γλυκό μ’ όλα ταύτα, διότι
6. για τους ερωτοχτυπημένους
7. η ελπίδα πιο ευχάριστη είναι από την αλήθεια.

ΛΟΥΤΡΟ ΧΑΡΙΤΩΝ – ΛΟΥΤΡΟ «Ο ΕΡΩΣ»
Αναμφίβολα και τα ονόματα των λουτρών αλλά 

και η αιτιολόγηση της επιλογής τους πρέπει να θεω-
ρηθούν επιτυχημένα. Ποιος δε θα ήθελε να λουστεί 
σ’ ένα λουτρό που πιο πριν είχαν λουστεί οι τρεις 
Χάριτες (η Αγλαΐα, η Ευφροσύνη, η Θάλεια) και η 
Κύπρια θεά του Έρωτα, η Παφία Αφροδίτη, των 
οποίων το λούσιμο μάλιστα άφησε ίχνη ανεξίτηλα, 
από τη μια της αδιάκοπης παρουσίας των χαρίτων, 
εκεί όπου όλα (νερό, σκεύη, κατασκευές) είναι τρι-
σχαριτωμένα, και από την άλλη εκεί που τα πάντα 
αναδύουν ένα άρωμα ανοιξιάτικων ρόδων απ’ τον 
θεϊκό ιδρώτα της θεάς της ομορφιάς;

ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟ «Ο ΙΠΠΟΣ»
Με το πρώτο άκουσμα του ονόματος ενός δη-

μόσιου λουτρού της περίφημης Αλεξάνδρειας της 
Αιγύπτου «Ο Ίππος» σίγουρα παραξενευόμαστε. 
Αν θυμηθούμε όμως την αγάπη, λατρεία θα έλεγα, 
των αρχαίων Ελλήνων (και όχι μόνον βέβαια) για 
τα άλογα, τους συντρόφους αυτούς των ανθρώπων 
και στα ειρηνικά αλλά και στα έργα του πολέμου, την 
ομορφιά και τη μεγαλοπρέπεια και την απαστρά-
πτουσα από καθαριότητα εμφάνισή τους, τότε θα 
δικαιολογήσουμε απόλυτα την επιλογή του ονόματος 
από τον ονοματοδότη.

Το λουτρό «Ίππος» φαίνεται ότι λειτουργούσε 
πολλά χρόνια και είχε παλιώσει, έμοιαζε με γέρικο ά-
λογο που κόντευε να πεθάνει αλλά «ο πολύολβος ά-
ναξ» (ο αυτοκράτορας) το ανακαίνισε και φορώντας 
του χρυσό χαλινάρι, ακριβή κατασκευή, το ανάστησε 
κάνοντάς το να φαίνεται νεότατο.

ΛΟΥΤΡΟΝ ΔΙΔΥΜΟΝ
Είναι γνωστό ότι οι «επαρχιακές πόλεις» ενός 

κράτους μιμούνται όσο μπορούν πιο πολύ την πρω-
τεύουσά τους και αντιγράφουν ότι πρωτότυπο γεν-
νιέται σ’ αυτές.

Προφανώς λοιπόν τα Δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά 
της Βέροιας είχαν το πρότυπό τους στην Κωνσταντι-
νούπολη, την πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας (Βυζαντίου), η οποία συνέχισε να 
είναι πρωτεύουσα και μετά την άλωσή της από τους 
Οθωμανούς, το 1453, της διαδόχου της Βυζαντινής, 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Για το δίδυμο λουτρό της Κωνσταντινούπολης ο 
αξιωματούχος της αυτοκρατορικής αυλής του Ιουστι-
νιανού (6ος αι. μ.Χ.) Παύλος Σιλεντιάριος, ο οποίος 
ήταν υπεύθυνος της τήρησης της ησυχίας και της 
σιωπής (silentium – ii = σιγή, σιωπή στα λατινικά) 
στα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, λέει ότι ήταν ένας 
ερωτικός πειρασμός για τους άνδρες πελάτες του 
ανδρικού τμήματος, οι οποίοι ενώ ένιωθαν πολύ 
κοντά τους την παρουσία στο γυναικείο τμήμα των 
λουόμενων γυναικών, δεν μπορούσαν να τις πλη-
σιάσουν, επειδή η μικρή πορτούλα, με την οποία 
επικοινωνούσαν τα δύο τμήματα (ανδρών και γυ-
ναικών) για λειτουργικούς οπωσδήποτε λόγους, δεν 
επέτρεπε την επικοινωνία των δύο φύλλων.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΑΓΑΘΙΑ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ
«ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Οι ποιητές των επιγραμμάτων του σημερινού 
μου σημειώματος Μαριανός Σχολαστικός, Ιωάννης 
Γραμματικός και Παύλος Σιλεντιάριος άκμασαν τον 
6ο αιώνα μ.Χ. (τον αιώνα του αυτοκράτορα Ιουστι-
νιανού) και ανθολογήθηκαν από τον σύγχρονό τους 
ποιητή κα ιστορικό Αγαθία Σχολαστικό στην Ανθο-
λογία του, η οποία είχε τον τίτλο «Κύκλος των νέων 
επιγραμμάτων».

Ο «Κύκλος» του Αγαθία του Σχολαστικού (6ος αι. 
μ.Χ.) μαζί με τον «Στέφανο» του Φίλιππου του Θεσ-
σαλονικέα (2ος αι. μ.Χ.;) και τον «Στέφανο» του Με-
λέαγρου του Γαδαρηνού (1ος αι. π.Χ.) αποτέλεσαν 
μερικές από τις σημαντικότερες πηγές της Ελληνικής 
Ανθολογίας, της γνωστής και ως Παλατινής.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 

ΜΕΡΟΣ ΚΒ  

Όταν αργότερα (5 Α-
πριλίου 1916) διαρκού-
ντος του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο ρωσικός 

στρατός κατέλαβε την Τραπεζούντα  « αποτέ-
λεσε το Εθνικό Κέντρο  του απελευθερωθέντος 
τμήματος του Πόντου.» Τότε ο Γερμανός Κα-
ραβαγγέλης συνάντησε  τον αρχιστράτηγο του 
ρωσικού στρατού  και τον παρακάλεσε να συ-
νεχίσει τις επιχειρήσεις του στον Πόντο και την 
προέλασή του  για  την κατάληψη της Αμισού 
και των άλλων πόλεων για να σωθεί ο υπόλοι-
πος δυτικός  ποντιακός πληθυσμός.1

    Η επικράτηση της  ρωσικής επανάστα-
σης που ξέσπασε λίγο αργότερα,  το1917,ε-
πρόκειτο να μεταβάλει δραματικά υπέρ των 
Τούρκων την πολεμική εικόνα και την ιστορία 
του Πόντου. Οι Ρώσοι, βέβαια, δεν είχαν καμία 
διάθεση να πολεμήσουν τον ήδη διαλυμένο 
τουρκικό στρατό Ο στρατός τους διαλύθηκε 
και εγκατέλειψε  όλον τον οπλισμό και τον ανε-
φοδιασμό του στους Τούρκους και επέστρεψε 
στην πατρίδα του. Μετά την αποχώρηση του 
ρωσικού στρατού από τον Πόντο οι ενέργειες 
του Καραβαγγέλη έγιναν γνωστές στις τουρκι-
κές αρχές. Αμέσως ο Τούρκος πρωθυπουργός 
Ταλαάτ πασάς έδωσε διαταγή να συλλάβουν 
τον Γερμανό  και να τον απελάσουν από την 
Τουρκία. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
και κλείστηκε στις φυλακές  της πολης. Ευ-
τυχώς έγκαιρα ειδοποιήθηκε το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως το οποίο, με διάφορες 
ενέργειες, πέτυχε την αποφυλάκισή του. Έτσι 
ο Καραβαγγέλης απομακρύνθηκε βίαια από τη 
Μητρόπολή του.2

      Όταν τελείωσε ο Α΄ Παγκόσμιος  Πόλε-
μος και η Τουρκία υπέγραψε με τους Άγγλους 
στις 30 Οκτωβρίου 1918 την ταπεινωτική και 
άνευ όρων Συνθήκη του Μούδρου της Λήμνου, 
η κατάσταση στην Τουρκία άλλαξε. Ο Γερμα-
νός  επέστρεψε στη Μητρόπολή του, την Αμά-
σεια, όπου οι κάτοικοι τον υποδέχθηκαν πάλι  
με ενθουσιασμό, Οι Τούρκοι τώρα φοβούμε-
νοι αντίποινα από τους Αρμενίους και από 
τους Έλληνες για τα εγκλήματα που διέπρα-
ξαν  κρύφθηκαν στα σπίτια τους. Τα ανταρτικά 
σώματα άρχισαν  δειλά -δειλά να κατεβαίνουν 
με τον οπλισμό τους στα χωριά και τις πόλεις 
ελεύθερα, και να πηγαίνουν στη Μητρόπο-
λη. Οι εκτοπισμένοι, όσοι, βέβαια, σώθηκαν, 
γύρισαν στα σπίτια τους με την ελπίδα ότι τα 
βάσανα και οι ταλαιπωρίες τους έλαβαν τέλος. 
Άρχισαν τη ζωή τους μέσα στα ερείπια. Κανείς 
δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακο-
λουθούσε ύστερα από κάποιους μήνες στη Μ. 
και τον Πόντο. Και μία ευχάριστη έκπληξη. Το 
διάστημα εκείνο έφτασε με ελληνικό πολεμικό 
πλοίο ένας  αρχίατρος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού και μοίρασε φάρμακα, χρήματα και 
ρουχισμό στους εξαθλιωμένους πρόσφυγες. 3

      Τότε θεώρησε κατάλληλη την ευκαιρία 
ο Γερμανός  να ζητήσει, με υπόμνημα που 
έστειλε προς τους συμμάχους, την ανεξαρτη-
σία τους και τη δημιουργία της Δημοκρατίας  
του Πόντου. Πίστευε ότι ύστερα από τόσα 
εγκλήματα που έγιναν μεταξύ των Ελλήνων 
και των Τούρκων ήταν δύσκολη στο μέλλον η 
συμβίωση των δύο λαών.  Και ενώ γίνονται 
προσπάθειες για ανεξαρτησία του Πόντου, 

εκείνο που εξόργιζε την τουρκική ηγεσία, ήταν  
η απόβαση του ελληνικού στρατού στις 15/ 
Μαΐου 1919 στη Σμύρνη. Η απάντηση στις ελ-
ληνικές προκλήσεις ήρθε από τον επιθεωρητή 
του Τουρκικού στρατού. Στις 19 Μαΐου 1919 
λίγες μέρες αργότερα αποβιβάζεται στην Αμισό 
(Σαμψούντα) ο Μουσταφά Κεμάλ  με επίσημη 
πληρεξουσιότητα ως απεσταλμένος αξιωμα-
τικός του Σουλτάνου  και τη συγκατάθεση των 
συμμάχων. Σκοπός του ήταν  να επιβάλει την 
τάξη στον Πόντο από τις εκδικητικές διαθέσεις 
των Ελλήνων και των Αρμενίων σε βάρος των 
Μουσουλμάνων για τα εγκλήματά τους. Αυτός, 
βέβαια, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Με την ε-
νέργειά του αυτή  εγκαινίαζε  έτσι την Τρίτη και 
τελευταία φάση της γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού.4

      Στην πρόσκληση του Κεμάλ να συνα-
ντηθεί με τον  Γερμανό Καραβαγγέλη εκείνος 
δεν ανταποκρίθηκε. Θεώρησε περιττή τη συ-
νάντηση, αφού όλα έδειχναν ότι ο  διαμελισμός 
της Τουρκίας από τις κατοχικές δυνάμεις ήταν 
ορατός. Πόσο λάθος ήταν ο υπολογισμός αυ-
τός τα γεγονότα το απέδειξαν! Αφού έμεινε ο 
Κεμάλ 20 μέρες στην Αμισό(Σμψούντα), έφυγε 
για το εσωτερικό της χώρας και πήγε στην 
Αμάσεια. Από εκεί καλούσε τους Τούρκους σε 
μυστικές συνεδριάσεις και  εθνοσυνελεύσεις 
να φροντίσουν με κάθε τρόπο να οπλιστούν, 
για να διώξουν τον εχθρό από την πατρίδα 
τους. Η παρουσία  του ελληνικού στρατού στη 
Σμύρνη θεωρήθηκε πολύ εχθρική πράξη των 
Ελλήνων και αποτέλεσε τη θρυαλλίδα της φω-
τιάς που άναψε .

    Στη συνέχεια ο Κεμάλ πήγε στη Σεβά-
στεια και έκανε  εκεί το ίδιο, Έστησε τα δικα-
στήρια της Ανεξαρτησίας και οδηγούσε στην 
αγχόνη όλη την πνευματική και οικονομική 
ηγεσία των Ελλήνων της πόλης. Σε λίγες μέρες 
θα αρχίσουν, να εμφανίζονται οι πρώτες οργα-
νωμένες τουρκικές συμμορίες που λήστευαν 
και εξόντωναν τον ελληνικό πληθυσμό. Η Κα-
ταστροφή του πόντου έφτασε στο αποκορύ-
φωμά της. 

Τις πρώτες μέρες, όπως εξήγησε αργότερα, 
ο Καραβαγγέλης θα μπορούσαν οι Έλληνες 
να φράξουν τον δρόμο του Κεμάλ προς την 
Αμισό και να  τον συλλάβουν  με τη συνοδεία 
του. Δυστυχώς, υποτίμησαν  τις κινήσεις  που 
έκανε  τις πρώτες μέρες και οι οποίες έπαιξαν 
αποφασιστικό ρόλο στην τύχη  του Ελληνι-
σμού. Πρόλαβε γρήγορα ο Κεμάλ να ανάψει 
με τον δαυλό του τον πατριωτισμό  του λαού 
ώστε  η φλόγα δεν άργησε να ξαπλωθεί σε όλο 
τη Μ. Α. Με το ίδιο  σύνθημα της εξόντωσης 
των Αρμενίων, η «Η Τουρκία στους Τούρκους», 
ο τουρκικός λαός ουσιαστικά τότε είχε αφυπνι-
στεί και επαναστατήσει. Ο πλούτος του Πόντου 
βρισκόταν  τις τελευταίες δεκαετίες, στα χέρια 
των Ελλήνων. Αυτό αποτελούσε για τους ρα-
κένδυτους Τούρκους πρόσθετη ελκυστική αιτία 
για την εξόντωσή τους. Καμία, πλέον, δύναμη 
δεν μπορούσε να σταματήσει το φανατισμένο 
εκείνο πλήθος  από την καταστροφική του 
μανία. 

Βιβλιογραφία.
1. Πανάρετος Τοπαλίδης.»Ο Πόντος ανά 

τους αιώνες»Δράμα 1927
2 Αντιγόνη Μπέλλου-Θρεμψιάδου.μορ-

φές «Μακεδονομάχων και τα Ποντιακά.» 
σελ.110-111 Εκδόσεις Τροχαλία

 3.Σ.Ιωακειμίδης «Συμβολή εις την Γενική 
Ιστορία του Πόντου. σελ.75,77

4. Χάρης Τσιρκινίδης «Επί τέλους τους ξερι-
ζώσαμε» σελ.147 Εκδόσεις Π.ΣΟΥΜΕΛΑ

Συνεχίζεται 

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ 
ΤΟΥ MΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

(1904-1908)
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

αφού αύριο θα ε-
πισκεφθεί την πόλη 
μας, ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντι-
πολιτεύσεως, και ο 
επόμενος πρωθυ-
πουργός, εφόσον 
τον επιλέξει ο κακό-
μοιρος λαός, σκέ-
φθηκα να αδράξω 

την ευκαιρία (πως τα γράφω ο χοντρός!), και να 
συνομιλήσω με τον Κυριάκο!

Φίλε Κυριάκο, εάν αναλάβεις την ηγεσία της 
πατρίδας μου, θα κληθείς να οδηγήσεις ένα 
τριαξονικό, με τη βοήθεια οδηγών που δεν θα 
έχουν δίπλωμα, ούτε για πατίνι!

Εννοώ, πως στην διάθεσή σου, θα έχεις ένα 
κόμμα φθαρμένο, παλιό, αραχνιασμένο, ένα 
όχημα που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο 
συνεργείο.

Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις διεφθαρμένους 
μηχανισμούς και τύπους, που δεν μπορούν να 
μετρήσουν, ούτε τις ημερήσιες εισπράξεις ενός 
… ταξί!

Θα πρέπει να μη συμβιβαστείς με ισορροπί-
ες σ’ ένα κόμμα – φέουδο.

Να μην υποταχθείς στους κομματικούς βα-
ρόνους, τους κομματάρχες, σε αυτούς που ξαφ-
νικά θα σε αγαπήσουν, …

Αύριο η αίθουσα θα έχει αρκετούς από δαύ-
τους. 

Τυχοδιώκτες, υπερόπτες, φιλόδοξους, που 
το μόνο, που τους ενδιαφέρει είναι η προσωπι-
κή τους ανέλιξη και ικανοποίηση του αρρωστη-
μένου εγώ τους! 

Τα κόμματα μπορεί να βασίζονται σε τέτοια 
τυπάκια και τύπισσες, αλλά Κυριάκο, πίστεψέ 
με, είναι η λάθος συνταγή!

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάς ότι πολλές 
χιλιάδες από τους ψήφους που θα πάρεις, θα 
είναι αρνητικές.

Θα «είναι» ψήφοι, που σιχάθηκαν το κυβερ-
νητικό τσίρκο και θέλουν οπωσδήποτε να φύγει. 

Για αυτό και θα σε ψηφίσουνε.
Λέω με λίγα λόγια, πως αυτοί οι πολίτες, εάν 

πιστέψουν πως ψηφίζοντας Μεγαλοοικονόμου 
για παράδειγμα, θα φύγει ο Αλέκσης, τότε ναι, 
θα την ψηφίσουν!

Δεν θα σε ψηφίσουνε Κυριάκο, επειδή σε 
αγαπήσανε, αλλά επειδή σε έχουν ανάγκη, και 
τους έχεις!

Και σε μία χώρα, με μυριάδες προβλήματα 
και ένα λαό κατάκοπο, οι αρνητικές ψήφοι, δεν 
είναι αρκετό, να γίνουν ψήφοι αγάπης, πρέπει 
να μετατραπούν σε ψήφους λατρείας!

Και αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί 
με τα τυπάκια και τις τύπισσες.

Αλήθεια Κυριάκο, αναρωτήθηκες πώς να 
αισθάνονται οι νέοι και οι νέες που ξενιτεύτηκαν, 
«αντικρίζοντας», τα τοπικά στελέχη (φωτεινές 
εξαιρέσεις και σαφέστατα υπάρχουν!). 

Κυριάκο μου, είναι πρωί, έχει αρχίσει να 

ξημερώνει και μπουκάρει στο καφέ, η ξανθιά 
Μπελούτσι.

Ψηλή, τσιριμπίμ-τσιριμπόμ, με κορμί, από 
άλλο πλανήτη, με το αντίστοιχο κολάν, με τα σέα 
της με τα μέα της, τα είχε τα χρονάκια της, και οι 
θαμώνες του καταστήματος υγειονομικού ενδι-
αφέροντος (πως τα πληκτρολογώ ο εφευρέτης 
του σάμαλι!), να μην ξέρουν που να πρωτοκοι-
τάξουν.

Και εγώ εκεί, να χαλβαδιάζω και να σκέφθο-
μαι τον Μακεδονικό χαλβά και ζήτω η Μακεδονία 
και ζήτω και η Θεσσαλία και ζήτω η Ελλάδα και 
ζήτω και η … Θεανώ και τα γεμιστά της!

Με φωνή σκανταλιάρα, θα ήθελα ένα καφέ 
σκέτο, χωρίς ζάχαρη!

Και εγώ να την ακούω και να ευχαριστώ 
τον καλό Θεούλη που δεν με έκανε Μπελούτσι, 
καταδικασμένο να πίνω καφέ χωρίς ζάχαρη, τη 
στιγμή που ήδη είχα κατεβάσει μία διπλή με κι-
μά! Απόλαυση, κόλαση, σε λέω!

Παίρνει το καφεδάκι της, κερασμένο από τον 
τάδε και μόλις φεύγει, ορμάω, στα κρουασάν.

Σχόλια διάφορα, ανδρικά και ξαφνικά, ξανα-
μπουκάρει η ξανθιά και … έμεινα από μπαταρία, 
θα με …, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει και το 
μαγαζί είχε αδειάσει, Κυριάκο.

Με μιας, όλοι πεταχτήκανε, για να βοηθήσου-
νε και καλά!

Ο άλλος πήγε να φέρει το αυτοκίνητο και 
μπήκε ανάποδα στον μονόδρομο.

Να εξυπηρετήσει ήθελε!
Εγώ με την σειρά μου, αφού λόγω της φυ-

σικής μου κατάστασης, δεν μπορούσα ούτε να 
πεταχτώ σαν χορευτής στη λίμνη των κύκνων, 
αλλά ούτε και να τρέξω, έμεινα μόνος μου και 
παρατηρούσα!

Η ξανθιά Μπελούτσι, στην αρχή χαμογέλασε, 
αλλά στη συνέχεια ταράχθηκε, φοβήθηκε!

Αυτοί οι αγριάνθρωποι θα με κατασπαράξου-
νε, θα σκέφθηκε!

Και ξαφνικά από το πουθενά, εμφανίστηκε 
η Συμέλα και μόλις είδε τον Κωστίκα της να ξε-
νοκοιτά, … απλά τον επανέφερε, στη θέση του, 
μόνο με ένα βλέμμα, με μία ματιά!

Και τώρα θα μου πεις Κυριάκο, τι σχέση μπο-
ρεί να έχεις εσύ με όλα αυτά και σε τελική ανά-
λυση τι σε νοιάζει, για τη Μόνικα και τη Συμέλα!

Τίποτα, απλά σκέφθηκα, πως η χώρα μου για 
να ξεφύγει και γρήγορα, από την κατάντια και 
την κακομοιριά, θα πρέπει να την μετατρέψεις 
σε ξανθιά Μπελούτσι!

Να την κάνεις τόσο ελκυστική στους επενδυ-
τές, που να θέλουν να χυμήξουν για επενδύσεις.

Οι ξένοι επενδυτές όμως, φίλε μου Κυριάκο, 
όπως καλά γνωρίζεις δεν είναι καλοί Σαμαρείτες.

Εάν τους αφήσεις, θα κατασπαράξουν την 
ξανθιά, την πατρίδα μου δηλαδή, για αυτό ως 
άλλη Συμέλα, θα πρέπει να με προστατέψεις, να 
δημιουργήσεις το κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης, 
το οποίο θα «περιφρουρείς» συνεχώς.

Για αυτό σου λέω Κυριάκο, αφού πρώτα κά-
νεις ξου, τους διάφορους τυχάρπαστους, θα με 
κάνεις Μπελούτσι και θα γίνεις Συμέλα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

  ΚΆΝΕ ΜΕ ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ, ΓΙΝΕ ΣΥΜΕΛΑ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Το βιβλίο «Βάντα» του Γιώργου 
Ξάνθιππου Τροχόπουλου 

παρουσιάζεται 
στη Θεσσαλονίκη

Ο Αρμενικός Πολιτιστικός Σύλλογος «HAMAZKAYIN» σε συνερ-
γασία με την Αρμενική Νεολαία Ελλάδος και την υψηλή επιστασία 
της Aρμενικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την παρου-
σίαση της νουβέλας, «Βάντα», του συγγραφέα Γιώργου Ξάνθιππου 
Τροχόπουλου.

Το βιβλίο αναφέρεται στην πολυτάραχη ζωή του Λιβανοαρμέ-
νιου συμπατριώτη μας Πωλ Τσορμπατζιάν και τον Γολγοθά της α-
σθένειας, της σκλήρυνσης κατά πλάκας, που τελικά τον καθήλωσε.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 
2019 στις 12:00, στον ιερό ναό της Αρμενικής εκκλησίας της 
Παναγίας, στην Θεσσαλονίκη, (Διαλέττη 4 με Τσιμισκή, έναντι 
ΧΑΝΘ).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
H διδα. Κατερίνα Τσορμπατζιάν
Η κα. Μαργαρίτα Μνατσακανιάν
και ο συγγραφέας.
Την συζήτηση θα συντονίσει η κα. Ανούς Παπογιάν.
Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση.

Την Κυριακή 31 Μαρτίου στον Χώρο Τεχνών
2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών

 ‘’ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΦΩΝΕΣ’’, από το Φωνητικό 
Οργανικό σύνολο «Μονόγραμμα»

Το Φωνητικό Οργανικό σύνολο Μονόγραμμα, της Βέροιας, με μαέστρο τον κ. Πέτρο Ρίστα, διοργανώνει το 
2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών ‘’ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΦΩΝΕΣ’’, την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 7.00 μμ στον 
Χώρο Τεχνών. Όπως ενημερώνει το Δ.Σ. και η πρόεδρος Αλεξάνδρα Ανανιάδου, στο Φεστιβάλ θα λάβουν 
μέρος οι εξής Χορωδίες :

1) Φωνητικό Σύνολο Δήμου Λάρνακας 
2) Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας ‘’ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ’’
3)Σύλλογος φίλων χορωδιακής μουσικής Κομοτηνής 
4) Δημοτική χορωδία Λιτοχώρου ‘’ Ιωάννης Σακελλαρίδης ‘’
5) Μικτή Χορωδία ‘’ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ Δήμου Βόλβης 
6) Μικτή Χορωδία Στρατωνίου ‘’ΝΕΙΚΟΠΤΕΛΕΜΑ ‘’ 
7)Φωνητικό Οργανικό Σύνολο ‘’Μονόγραμμα ‘’ που είναι και η διοργανώτρια χορωδία 
Η είσοδος είναι ελεύθερη 

Παρουσίαση Βιβλίου την Δευτέρα 1 Απριλίου

 «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ: Πρώιμα 
ποιήματα και πεζά» 

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων νομού Ημαθίας, οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ 
και το βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ παρουσιάζουν  το βιβλίο: «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ: Πρώιμα ποιήματα και πεζά» (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - 
ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ), την Δευτέρα 1 
Απριλίου 2019 στο ΚΑΦΕ «ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΗ» (Βενιζέλου 43 Βέροια) 
στις 7μ.μ

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: 
Αλέκος Χατζηκώστας: Δημοσιογράφος-συγγραφέας
Γιώργος Ανδρειωμένος , καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννή-

σου 
Συντονίζει: Παντελής Τσαλουχίδης Γραμματέας του Συνδέσμου 

Φιλολόγων 

Στην Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου στο 
Μικρόκαστρο, το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας  
Την Παρασκευή 22 Μάρτιου τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας  επισκεφτήκαν την Ιερά Μονή Κοιμήσεως 

Θεοτόκου στο Μικροκαστρο ,ένα σημαντικό γυναίκειο μοναστήρι στο νομό Κοζάνης στα πλαίσια της ακολου-
θίας των Β’ χαιρετισμών της Θεοτόκου!

 Τα μέλη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την ιστορία της  Μονής  και  της  Θαυματουργής Εικόνας  της  
Παναγίας  Ελεούσας ,να ξεναγηθούν  στους  γύρω  από  τη Μονή  χώρους και να ψάλλουν όλοι  μαζί την ‘’Υ-
περμάχω ‘’  κατά την ακολουθία των χαιρετισμών.

Η φιλοξενία των μοναχών και η κατανυκτική ατμόσφαιρα από την παρουσία  της  Παναγίας θα μείνει αξέ-
χαστη σε όλους.

Απογραφή στρατεύσιμων στο Δήμο Αλεξάνδρειας 
για τα αγόρια που γεννήθηκαν το 2001

 Ανακοινώνεται από το Τμήμα Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας ότι από 
2 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και 1 Απριλίου 2019 καλούνται όλοι οι άρρενες στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν 
το έτος 2001 (κλάση 2022), προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής. 

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, είτε στην έδρα της Στρατολογικής Υπηρεσίας 
Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη είτε σε οποιαδήποτε άλλη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε σε 
οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμέ-
νουν μόνιμα στο εξωτερικό. 

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία 
είναι γραμμένοι και να προσκομίζουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα): • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου. 

• Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. • Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο (wwvv.amka.gr). 

• Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail). 
Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις 

οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση. 
Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων με έτος γέννησης 2001, οι οποίοι υποχρεούνται να απο-

γραφούν (αδήλωτοι), θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. 

Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες 
από το Νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  

 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων του 
Δήμου Αλεξάνδρειας στο τηλέφωνο: 23333-50150 (κα Ζαρκάδα). 
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Η κοινωνική και φιλανθρωπική προσφορά της Εκκλησίας 
Αγίου Αντωνίου με τα ακίνητα που διέθετε

Γράφει ο Παύλος Πυρινός

Η καταγραφή των κινητών και ακινήτων κτημά-
των της εκκλησίας Αγίου Αντωνίου έγινε, σύμφωνα 
με τον κανονισμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
(κεφ. Α΄, παρ. 2) κατ’ εντολή του Μητροπολίτου 
Βεροίας Σωφρονίου Α΄ Χρηστίδη (1) στις 10 Ιανου-
αρίου 1864.

Στα πρώτα τέσσερα φύλλα ενός κώδικα κα-
ταγράφτηκε η κινητή και ακίνητη περιουσία της 
εκκλησίας Αγίου Αντωνίου, τα οποία στη συνέχεια 
αποκόπηκαν από τον Κώδικα και υπάρχουν σήμε-

ρα στο αρχείο της εκκλησίας Αγίου Αντωνίου.
Στην πρώτη σελίδα των αποκομμένων φύλλων σημειώνεται:

ΚΩΔΗΞ
Α΄

Περιέχων την καταγραφήν των κινητών και ακινήτων κτημάτων των 
υπό την κυριότητα του Κοινού του Οσίου πατρός ημών Αγίου Αντωνίου 
του Βερροιέως, ήτις κατά τον κανονισμόν κεφ. Α΄ παρ. 2, ενηργήθη από 
της σήμερον και συμφώνως τη εννοία του κανονισμού εφεξής θέλουσι 
καταγράφεσθαι άπασαι αι συνεισφοραί.

Εν Βερροία 1864 Ιανουαρίου 10
Στις υπόλοιπες σελίδες έχουμε κατ’ αύξοντα αριθμό από το 1 έως το 

153, εκτός από τα βιβλία, την ακίνητη και κινητή περιουσία της εκκλησίας:
Α΄ Ακίνητη περιουσία
11 οντάδες, 42 σπίτια, 2 φούρνους, μαγαζιά 5, εργαστήρια 25, αχυ-

ρώνες 2, μπαχτσέδες 3, Ηγουμενείο 1, Ελληνικό Σχολείο 1.
Σύνολο 92 ακίνητα (αύξ. αριθμ. 1-92).
Β΄ Ιερά σκεύη – Άμφια – Εικόνες κ.ά.
1. Δύο άγια δισκοπότηρα αργυρά με τα τακίμια των
2. Και έτερα μεγάλα αργυρά
3. Πέντε περιζώνια αργυρά
4. Δύο άγια αρτοφόρια αργυρά
5. Ένας ζέος αργυρός
6. Δύο άγια Ευαγγέλια αργυρά
7. Έτερον με ολίγο ασήμι
8. Ένας θυμιατός αργυρός
9. Δύο έτεροι θυμιατοί αργυροί
10. Ένας Τίμιος Σταυρός αργυρός
11. Τέσσερα εξαπτέρυγα αργυρά
12. Ένα ζευγάρι στέφανα αργυρά
13. Τρία ζευγάρια περιζώνια το ένα αργυρό τα άλλα δύο μαργαριταρένια
14. Εν κουτείον αργυρούν με την αγίαν κάραν του Αγίου
15. Εν έτερον αργυρούν μεγάλο με δύο μέρη αγίων λειψάνων του Αγίου
16. Εν έτερον αργυρούν με εν μέρος του Αγίου, του Αγίου Ιωάννου 

του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα και του Αγίου Θεο-
δώρου του Ζύρωνος

17. Μία πλακούδα (;) αργυρά με εν μέρος του Μεγάλου Αγίου Αντω-
νίου, με εν του Αγίου Κυπριανού, με εν του Αγίου Αποστόλου Ματθαίου, 
και με δύο μέρη του Αγίου Νικήτα.

18. Ένας Τίμιος Σταυρός με τίμιο ξύλο από το εν μέρος, σιρματερός 
ως εγκόλπιον με θήκην αργυράν εις τον κουβούκλιον.

19. Ένας έτερος Τίμιος Σταυρός με τίμιο ξύλο αργυρός και με μαργα-
ριτάρια με καθέδραν εις το κουβούκλιον

20. Δύο έτεροι Τίμιο Σταυροί αργυροί με καθέδρας εις το κουβούκλιον
21. Επτά κανδύλια αργυρά εις το κουβούκλιον
22. Τρία έτερα κανδύλια αργυρά εις την Αγίαν Σολομωνήν
23. Εν έτερον κανδύλιο αργυρό εις την Σταύρωσιν
24. Εν έτερον κανδυλιο αργυρό εις το ιερόν
25. Μία αρτοκλασία αργυρά
26. Ένας δίσκος αργυρός εις το παγγάρι
27. Ένας επιτάφιος κεντητός
28. Δύο φαιλόνια στοφένια καλά, νέα

29. Δύο στιχάρια στοφένια καλά, νέα όμοια
30. Εν φαιλόνιον έτερον χρυσούν παλαιόν
31. Εν στιχάριον
32. Τρία επιτραχήλια το εν ολόχρυσον, τα 

δύο κεντητά
33. Δύο στιχάρια με τα οράρια
34. Εν κατασάρκιον της Αγίας Τραπέζης
35. Μία πύλη από στοφα
36. Εν υπογονάτιον με πετζίνη
37. Ένας μανδύας μάλλινος
38. Δύο επανοκαμήλαυχα
39. Πέντε πολυέλαιοι υάλινοι
40. Ένας έτερος προύντζινος
41. Δώδεκα κανδύλια του χορού υιάλιναι 

μεγάλες
42. Δώδεκα έταιρα των αγίων εικόνων
43. Ένας πολυέλαιος προύντζινος εις άγιου Βασίλειον
44. Ένας έτερος υάλινος εις μέγα θεολόγον
45. Δύο μανουάλια
46. Τέσσερα μανουάλια μεγάλα
47. Τέσσερα έτερα μικρά, όμοια
48. Δύο πολυέλαιοι υάλινοι εις πανύμνητον
49. Μία κανδύλα αργυρά
50. Δύο κομμάτια στόφα
51. Δύο ακάδες ασημικά εις κανδύλας αφιερώματα
52. Μπακύρη οκάδες 230 εις λιγγάρια
53. Έτεροι οκάδες 103 εις τρία καζάνια μεγάλα
54. Δύο σιδηρογούδια
55. Δύο καφεπρίκια
56. Έξι στιχάρια
57. Έξι φαιλόνια
58. Δέκα επιτραχήλια όμοια
59. Πέντε ζευγάρια υπομάνικα
60. Τρία τακήμια καλύματα
61. Εν στιχάριον, εν φαιλόνιον εν επιτραχήλιον, εν περιζώνιον
Γ΄ Βιβλία
1. Τρία τακίμια μηνιαία
2. Τρία τριώδια
3. Έξ τετραβάγγελα
4. Έξ αγιασματήρια
5. Τέσσερα πεντηκοσήρια
6. Τέσσερα ωρολόγια
7. Εν Θεοτυκάριον
8. Εν εμυλόγιον
9. Εν ψαλτήριον
10. Δύο τυπικά
11. Δύο Απόστολοι
12. Μία καλοκαιρινή
Σύνολο 34
Η εκκλησία του Αγίου Βέροιας είχε, όταν εκλέχτηκε Μητροπολίτης 

Βεροίας ο Σωφρόνιος Α΄ Χρηστίδης (1863), 92 ακίνητα.
Με αυτά ασκούσε κοινωνική πολιτική. Ορισμένα τα νοίκιαζε δωρεάν 

και άλλα με χαμηλό ενοίκιο σε πτωχούς.
Οι απολογισμοί των σχολείων από το 1949 έως το 1862 παρουσία-

ζαν ελλείμματα (3) από 143,40 έως 3454,31 γρόσια.
Τα ελλείμματα των σχολείων (4) καλύπτονταν με δάνειο από την εκ-

κλησία του Αγίου Αντωνίου.
Οι Βεροιώτες είχαν εμπιστοσύνη στην εκκλησία της ορθόδοξης 

Κοινότητας Βέροιας και πρόσφεραν σ’ αυτήν δωρεές (σπίτια, μαγαζιά, 
εργαστήρια, χρήματα κ.ά.) για τη σωτηρία της πατρίδας τους.

Το έτος 1963 είναι σταθμός στην ιστορία της Εκκλησίας, της Κοινοτι-
κής διοίκησης (Δημογεροντίας) και της εκπαίδευσης στη Βέροια.

Ο Μητροπολίτης Βεροίας Σωφρόνιος Α΄ Χρηστίδης (1863-1869) 

έθεσε σε νέες βάσεις λειτουργίας Δημογερο-
ντίας και με την Φιλεκπαιδευτική παρέμβασή 

του δημιούργησε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την απρόσκο-
πτη και ομαλή λειτουργία των σχολείων της κοινότητας Βέροιας (5).

Με πρότασή του συζητήθηκε και αποφασίστηκε από τη Δημογερο-
ντία τρόποι ανεύρεσης χρημάτων για τη συντήρηση των δύο σχολείων 
(Ελληνικού και Αλληλοδιδακτικού) (6).

Για πρώτη φορά, ύστερα από πολλά χρόνια, ο απολογισμός των 
σχολείων, το 1863 παρουσιάζει περίσσευμα, έστω και λίγο.

Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου Βέροιας – συνδέθηκε στενά με την 
ιστορία της πόλεως – ήταν το κέντρο της λατρευτικής και οικονομικής 
ζωής των Βεροιωτών, εξαιτίας των περιπτώσεων, και είχε πολλές δωρε-
ές (σε κτήματα, καταστήματα, σπίτια, χρήματα κ.ά.), είχε τη δυνατότητα, 
κάτω από τις εμπνευσμένες καθοδηγήσεις των αειμνήστων μητροπολι-
τών της Βέροιας έως και του σημερινού κ. Παντελεήμονος, (που με τη 
φροντίδα του ανακαινίστηκε, καλλωπίστηκε ο ναός του πολιούχου της 
Βέροιας και κατασκευάστηκε και στήθηκε στον αύλειο χώρο του ναού η 
προτομή της Ευδοξίας Μαλακούση, μεγάλης ευεργέτιδος, ως εκπλήρω-
ση παλαιού χρέους ευγνωμοσύνης) (7), να επιτελεί, κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της 
τοπικής εκκλησίας της Βέροιας.

Από τη μεγάλη αυτή περιουσία που είχε η εκκλησία του Αγίου Αντω-
νίου, σήμερα δεν έχει σχεδόν τίποτε.

Πολλοί είναι εκείνοι (πτωχοί) που πήραν ακίνητο, δωρεάν, είτε με 
ελάχιστα χρήματα ή με την παρέμβαση της πολιτείας.

Πηγές – Βοηθήματα
1. Ένας από τους καλύτερους Μητροπολίτες Βεροίας. Μολονότι 

έμεινε για τρία χρόνια ως Μητροπολίτης Βεροίας, πρόσφερε πάρα πολ-
λά. Για περισσότερες πληροφορίες: α) Παύλου Δ. Πυρινού, Η Συμβολή 
της Μητροπόλεως Βεροίας στη Παιδεία κατά τον 19ο αιώνα, Θεσσαλο-
νίκη 1983, β) π. Κωνσταντίνος Τσιλιόπουλος, Ο Μητροπολίτης Βεροίας 
και Ναούσης Σωφρόνιος Χρηστίδης (1863-1869), Βέροια 2002, γ) Α-
ντώνης Μ. Κολτσίδας, Ιστορία της Βέροιας, τόμος Α΄, Έκδοση Αδελφών 
Κυριακίδη Α.Ε., 2012

2. Ο κώδικας αυτός δεν υπάρχει. Μόνο 4 φύλλα του κώδικα αυτού 
ευρίσκονται στο αρχείο της εκκλησίας Αγίου Αντωνίου (φάκελος 1), τα 
οποία, φαίνεται, αποκόπηκαν από τον κώδικα. Έχουν τα φύλλα διάστ. 
17,5χ26,5 ύψος

3. Παύλου Δ. Πυρινού, Συμβολή, ό.π., σ.σ. 16-17
4. Παύλου Δ. Πυρινού, Συμβοή, ό.π., σ. 17
5. Αντώνη Μ. Κολτσίδα, Ιστορία της Βέροιας, τόμ. Α΄, έκδοση Αδελ-

φών Κυριακίδη Α.Ε., 1912, σ.σ. 520, 582, 640 και 672
6. Κώδικας Γ΄, Πρακτικά Δημογεροντίας, σ. 2, Πυρινού Δ. Παύλου, 

συμβολή, σ. 19
7. Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης Παντελεήμονος Καλπακίδη, 

Ιστορία και προσφορά Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, 
Βέροια 2004, σ.σ. 19, 33 και 43, Παύλου Δ. Πυρινού, Η Κοινωνική Προ-
σφορά της Εκκλησίας της Βεροίας, με βάση ιστορικά τεκμήρια, ανάτυπο 
από τον τόμο Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Βέροια 
2005, σ. 195.

Ανακοίνωση της  Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου

Με λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάσθηκε  η  25η Μαρτίου στην  πόλη  της  Βέροιας, καθότι  
η  διπλή  γιορτή  του  Ευαγγελισμού  της  Θεοτόκου  και της  Εθνική μας  παλιγγενεσίας του  1821 
έδωσαν  το  χαρούμενο  μήνυμα  για  να  ξεχυθούν  οι  Βεροιείς  στους  δρόμους  της  πόλης. Οι εορ-
ταστικές εκδηλώσεις άρχισαν   με δοξολογία  στον  παλιό  μητροπολιτικό  ναό, κατάθεση  στεφάνων  
στην  πλατεία  Ρακτιβάν και  ακολούθησε  η  παρέλαση  με τη συμμετοχή μαθητών, τοπικών φορέων, 
συλλόγων  και  πλήθους  κόσμου.

Η συμβολή των Ελλήνων του Πόντου στην Επανάσταση του 1821 και την απελευθέρωση της 
πατρίδας μας, αποτελεί, ένα από τα πιο αποσιωπημένα κομμάτια της νεότερης ιστορίας μας. Η  ΕΛ-
Βέροιας  τιμώντας  και  μη  ξεχνώντας  τους  προγόνους  μας  που  έδωσαν  και  τη  ζωή  τους  για  να  
ζούμε  σήμερα  ελεύθεροι  συμμετείχε  στην  παρέλαση μαζί  με  άλλους  ποντιακούς  συλλόγους του  
Δήμου  Βέροιας(ΠΣ Πατρίδας ΄΄Ευστάθιος  Χωραφάς, ΜΑΣ ΄΄Η Καλλιθέα΄΄, ΠΣ Ποντίων  Μακροχωρίου, ΠΣ Αγίου  Γεωργίου , ΠΣ ΄΄Ο Προμηθέας΄΄), 
τραγουδώντας  εν  στάσει  το  εμβατήριο  ΄΄ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΞΑΚΟΥΣΤΗ΄΄  μπροστά  στην  εξέδρα  των  επισήμων,  με  πάνω  από  200  παρελαύνοντες 
και  κρατώντας  το  λογότυπο  της  γενοκτονίας, θυμίζοντας  στους  παρευρισκόμενους  τα  100 χρόνια  από  τη  γενοκτονία  των Ελλήνων  του  Πόντου.

Η ιστορία μας θυμίζει πάντα ποιοι είμαστε και τι είμαστε ικανοί να πετύχουμε  υπό  τη  σκέπη  και  προστασία  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου. Τις περισ-
σότερες φορές μας δείχνει και τον τρόπο για να οδηγηθούμε σ’ ένα καλύτερο μέλλον. 

Η επανάσταση των Ελλήνων αγωνιστών του 1821 αποτελεί ύψιστο παράδειγμα απαράμιλλου αγωνιστικού φρονήματος, εκφράζοντας ένα πανελλή-
νιο μήνυμα εθνικής ενότητας και ομοψυχίας, για το καλύτερο μέλλον αυτού του τόπου και των παιδιών μας, χωρίς  εθνικές  υποχωρήσεις  και  δείχνο-
ντας  προς  όλους  αλλά  ιδιαίτερα  στους  εξ  ανατολών  γείτονες  ότι  οι  Έλληνες  μιλάνε  με  πράξεις  και  όχι  με  κούφια  λόγια.

XΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος      Η   Γ. Γραμματέας 
Τουμπουλίδης Νικόλαος     Τογκουσίδου  Ευαγγελία
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 1-4-2019 μέχρι 7-4-2019 
θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής 
βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλο-
χώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

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

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 30-3-2019
08:00-14:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.

ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-

64102 

08:00-14:30 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡ-

ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 

23310-65770 

19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130

21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130

Κυριακή 31-3-2019
08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-

ΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 

23310-25669

14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 23310-23023

19:00-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 82 23310-67530

21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 82 23310-67530

 Δευτέρα 1-4-2019
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 

69) 23310-24534

14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-

ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914

19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-

62989

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-

62989

Φαρμακεία

Η 21η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή 
31/3/2019 στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής του 
μπάσκετ. Οι ομάδες του Νομού Ημαθίας αγωνί-
ζονται εντός έδρας.

Ο ΑΟΚ Βέροιας υποδέχεται στις 5 μ.μ στο 
ΔΑΚ Δ. Βικέλας τους Ίκαρους Τρικάλων και ο 
ΓΑΣ Μελίκης τους Τιτάνες Παλαμά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
3οςΌμιλος
Κυριακή 31 Μαρτίου
Βικέλας 17.00 ΑΟΚ Βέροιας-Ίκαροι Τρικά-

λων Πράττος-Σελεβός (Καλότσης)

Βλαχάβειο 17.00 ΑΟ Καλαμπάκας-Πρωτέας 
Γρεβενών Σαρακενίδης-Χατζημπαλίδης (Χλω-
ρός)

Μελίκης 17.00 ΓΑΣ Μελίκης-Τιτάνες Παλαμά 
Τζιοπάνος Γ.-Τσαρδούλιας (Παπαπέτρου)

Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Ολυμπιακός 
Βόλου Παπανικολάου-Λυγούρας (Ιωακειμίδης)

Πρέβεζας 17.00 Νικόπολη Πρέβεζας-Μα-
ντουλίδης Γκέκας-Γεωργούλης (Μυζίκος)

ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΜΠΑΣ 
Εύαθλος Μακ. Χατζηχαρίσης-Χρυσάφης (Τσιγ-
γέλης)

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Εντός έδρας ΑΟΚ Βέροιας και Μελίκη

Ο 40χρονος Φινλανδός διαιτητής, 
Ματίας Γκεστράνιους, ο οποίος 
είχε σφυρίξει το ματς του ΠΑΟΚ 

με την ΑΕΚ στην Τούμπα την 4η αγω-
νιστική έχοντας αρκετά καλή παρου-
σία ορίστηκε από την ΚΕΔ στο ματς 
του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο που 
ξεχωρίζει από τα παιχνίδια της 26ης 
αγωνιστικής.

Ο Ευαγγέλου ορίστηκε να είναι ο άρχων της 
αναμέτρησης Ξάνθη - ΠΑΟΚ ενώ ο Φωτιάς θα 
σφυρίξει το ΑΕΚ - Παναιτωλικός και ο Φωτιάδης 
το Απόλλων Σμύρνης - Παναθηναϊκός. Σε ένα 
καθοριστικό παιχνίδι αναφορικά με τη παραμο-
νή, αυτό του Λεβαδειακού με τον ΠΑΣ Γιάννινα 
ορίστηκε ο διεθνής Τάσος Σιδηρόπουλος.

Δείτε τους διαιτητές της 26ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3
17:15 Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδε-
κανήσου)

19:00 Λαμία - Πανιώνιος
Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρτας)
19:30 ΑΕΛ - Αστέρας
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/3
16:00 Άρης - ΟΦΗ
Διαιτητής: Αθανάσιος Σέζος (Κιλκίς)
17:15 ΑΕΚ - Παναιτωλικός
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
19:00 Ξάνθη - ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
19:30 Ολυμπιακός - Ατρόμητος
Διαιτητής: Ματίας Γκεστράνιους (Φινλανδία)

ΔΕΥΤΕΡΑ1/4
19:00 Απόλλων Σμύρνης - Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Φώτιος Φωτιάδης (Καστοριάς)

Super League
ΟΦιλανδόςΓκεστράνιους
στοΟλυμπιακός-Ατρόμητος



16 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

W.C.) ανακαινισμένο. Τιμή 
ευκαιρίας λόγω αναχώρησης 
στο εξωτερικό. Πληρ. τηλ.: 
6983 403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  π ε ρ ι οχ ή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατομική 
θέρμανση. Χρήζει ανακαί-

νισης. Τιμή 32.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
92 τ.μ., 2οε όρ., με άνετες 
σκάλες, σε καλή κατάστα-
ση, γίνεται με 3 δωμάτια, 
σαλοκουζίνα, μπάνιο. Τιμή 
35.000 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
72 τ,.μ. σε οικόπεδο 800 τ.μ. 
στο Γιανναχώρι Νάουσας, 

με κεραμοσκεπή, κουφώμα-
τα αλουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6971 
539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-
ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) στο 
Πανόραμα δίπλα στον Παι-

δικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. 
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

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

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

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

e-mail:georgiadou.an@gmail.com
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της 
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ημι -
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιόσκι, 
1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με 
θέα, αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συνθετι-
κά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνειας 
1, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ., 
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, κε-
ντρική θέρμανση. Διαθέσιμο 
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία 130 τ.μ. στο Πανόρα-
μα, Ρωσσοπροσφύγων 38, 
μεζονέτα, ατομική θέρμαν-
ση, τζάκι, αποθήκη, εντοιχ. 
ντουλάπες, αυλή, μπάρμπε-
κιου, θέα, χωρίς κοινόχρη-
στα. Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο 
της Βέροιας (δωμάτιο, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C.), 
πλήρως ανακαινισμένο, 
4ος όροφος ρετιρέ, κεντρι-
κή θέρμανση. Πληρ. τηλ.: 
6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται 

επαγγελματικοί χώροι, γρα-
φεία, με ατομική θέρμανση. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικιάζε-
ται γραφείο με τρεις χώρους 
κατάλληλο για κάθε χρήση. 
Τιμή 250 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, γωνία, 
φωτεινός, με θέα το πάρ-
κο, πλήρως ανακαινισμέ-
νος, αυτόνομη θέρμανση, 
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαίος 
πολύ μεγάλος χώρος, χωλ, 
μπάνιο, κουζινα εξοπλισμέ-
νη, μπαλκόνι περιμετρικό 
(ελάχιστα κοινόχρηστα). 
Τηλ.: 6948 744632, 6976 
769046 (απόγευμα 18.00-
20.00).
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 520 μέτρα 70.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 700 μέτρα επάνω στο δρόμο 110.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 800 μέτρα στο δρόμο με 100 τ.μ. οικία 
35.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1ΔΚΛ Α/C 150€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
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€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 15 στρ. χερσο  22000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6800 τ.μ στην ασφαλτο 40000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα  25 τ.μ 18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  
1ος με ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 
1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελμα-
τικό ή ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για 
υπάλληλο γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για 
επιχείρηση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 
6974 814606.

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

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

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

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με 
γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απα-
ραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλω-
μα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μέχρι 40 ετών για αγρο-
τικές εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην Κου-
λούρα Ημαθίας. Τηλ.: 6972 994755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο 
στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 
6986 740172.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ μόνι-
μο προσωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 23310 
41794.

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπηρεσία στην 
περιοχή της Βέροιας, νέος ή νέα  πτυχιούχος 
ΑΕΙ, συναφών της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. 

Απαιτείται καλή επαφή 
με παιδιά ηλικιών 6-12, 
ευστροφία και εγρή-
γορση. Αιτήσεις και βι-
ογραφικά γίνονται δεκτά 
έως της 30/3/2019 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.
com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-
λης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ. 
Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη 

εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμέ-
νων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-
νει την περιποίηση γε-
ρόντων, για πρωί ή για 
απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828 
& 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  από-

φοιτη του ΑΠΘ με ειδί-
κευση στ ις  κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές δη-
μοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευρώ. 
Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξειδί-
κευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κά-
τοχος άδειας διδασκαλί-
ας αγγλικών παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά δη-
μοτικού και γυμνασίου. 
Τμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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

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



Νόμος - πλαίσιο, ο οποίος θα συμπληρωθεί 
σταδιακά με υπουργικές αποφάσεις, είναι το νέο 
πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας 
που ψηφίστηκε την Παρασκευή στη Βουλή. Ο νέος 
νόμος πλαίσιο - που κατατέθηκε ως τροπολογία 
σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη 
συναίνεση και των δανειστών - είναι σαφώς πιο 
σύγχρονος από τον νόμο Κατσέλη - Σταθάκη που 
προστάτευσε πολλές περιουσίες πολιτών, οι οποίες 
βρέθηκαν λόγω της κρίσης σε οικονομική ένδεια.

Κατά πλειοψηφία έγιναν δεκτά όλα τα άρθρα 
της τροπολογίας για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας. Συγκεκριμένα με 194 ψήφους «πέρασε» 
από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία που 
θα διαδεχθεί το νόμο Κατσέλη για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας. Εκτός από τους βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ, την τροπολογία ψήφισαν οι βουλευτές 
της ΝΔ και της Ένωσης Κεντρώων. Την τροπολογία 
καταψήφισε το ΚΙΝΑΛ, ενώ «παρών» δήλωσε το 
ΚΚΕ. Αναλυτικά το άρθρο που περιγράφει το πε-
δίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης και τα κριτήρια 
αξιολόγησης έλαβε 194 «ναι», 33 «κατά» και 4 
«παρών» ενώ τα υπόλοιπα πήραν 191, 33 και 6 
αντίστοιχα.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
 της νέας ρύθμισης

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ από τις 20 Απρι-
λίου 2019 και θα έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2019.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων καθορίζονται το πεδίο 
εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων και οι 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, που απαιτούνται 
για την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις εν 
λόγω ρυθμίσεις. Έτσι, πρέπει να συντρέχουν σω-
ρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

• Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας 
να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφει-
λές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και τα 
250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.

• Το οικογενειακό εισόδημα τον αιτούντος φυσι-
κού προσώπου να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, 
προσαυξανόμενο κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο 
και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και 
μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

• Η συνολική ακίνητη περιουσία του αιτούντα, 
του συζύγου του και των εξαρτημένων μελών αυ-
τού, πέραν της κύριας κατοικίας του καθώς και τα 
μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου, να 
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 
ευρώ, εφόσον το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει 
τα 20.000 ευρώ.

• Το σύνολο των ανεξόφλητων κεφαλαίων να 
μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Η υποβολή των αιτήσεων
Σύμφωνα με την τροπολογία ήδη αναπτύσσεται 

από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών, σε 
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), ψηφιακή πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, 
μέσω της οποίας θα διεξάγεται η διαδικασία υπο-
βολής αίτησης και επιλεξιμότητας στο καθεστώς 
προστασίας της κύριας κατοικίας.

Ακόμη, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της 

σχετικής αίτησης και συγκεκριμένα ορίζεται η 31η 
Δεκεμβρίου 2019 ως η προθεσμία υποβολής της 
αίτησης για την υπαγωγή φυσικών προσώπων 
στις προτεινόμενες διατάξεις. Την ίδια στιγμή ρυθ-
μίζονται θέματα σχετικά με το κώλυμα υποβολής 
δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, 
τη διαγραφή και επανυποβολή της αίτησης, σε 
περίπτωση ελλείψεων ή σφαλμάτων, τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την ορθή συμπλήρωση της εν 
λόγω αίτησης και τα δικαιολογητικά πού υποχρεω-
τικά πρέπει να τα συνοδεύούν, τα εξαρτώμενα και 
μη, μέλη της οικογένειας του αιτούντος ή οι νόμιμοι 
αντιπρόσωποι αυτού, από τούς οποίους πρέπει να 
συνυπογράφεται η εν λόγω αίτηση.

Η τροπολογία προβλέπει την αυτόματη ανάκτη-
ση στοιχείων από τη βάση δεδομένων τόσο της φο-
ρολογικής διοίκησης όσο και των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς και 
την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τον ίδιο 
τον αιτούντα, σε περίπτωση μη ανάκτησης αυτών, 
από τις προαναφερόμενες βάσεις δεδομένων. Πα-
ράλληλα, προβλέπει τη διαδικασία παροχής άδειας 
από τον αιτούντα στους συμμετέχοντες πιστωτές 
και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία κ.λπ. 
τόσο των δεδομένων πού περιλαμβάνονται στην εν 
λόγω αίτηση όσο και των εγγράφων που τη συνο-
δεύουν. Η παροχή της ανωτέρω άδειας συνεπάγε-
ται και την άρση του απορρήτου των τραπεζικών 
καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου.

Στην ίδια βάση περιγράφεται η διαδικασία συ-
ναινετικής ρύθμισης μεταξύ τον αιτούντα και τον 
πιστωτή. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπονται 
οι πρώτες ενέργειες, όπως η κοινοποίηση της σχε-
τικής αίτησης με τα συνοδευτικά της έγγραφα στους 
πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να 
ρυθμιστούν και το χρονικό περιθώριο (ένας μήνας 
από την κοινοποίηση της αίτησης) υποβολής πρό-
τασης για τη ρύθμιση της απαίτησης από πλευράς 
τον πιστωτή.

Όπως ξεκαθαρίζεται στην τροπολο-
γία, η υποβολή της αίτησης διακόπτει 
τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας 
Τραπεζών, σχετικά με τη διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας
Με την τροπολογία καθορίζονται ρητά 

οι όροι προστασίας της κύριας κατοικίας. 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για την προ-
στασία της κύριας κατοικίας τον, ο αιτών 
καταβάλλει το 120% της αξίας αυτής σε 
μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δό-
σεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμή-
νου προσαυξημένο κατά 2%.

Αν το 120% της αξίας της κύριας κα-
τοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφει-
λών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, 
τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών 
σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυπκές δόσεις.

Το προαναφερόμενο ποσό καταβάλ-
λεται σε χρονικό διάστημα 25 ετών, το 
οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός 
εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των 
πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.

Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από έ-
νας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, πού 
προκύπτει, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθ-
μιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το πο-

σοστό συμμετοχής τούς σε πλειστηρίασμα πού θα 
προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν 
χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών 
πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση.

Η τροπολογία προβλέπει ότι με την επιτυχή 
ολοκλήρωση της ρύθμισης και την πλήρη συμμόρ-
φωση τον οφειλέτη αποσβέννυται το τμήμα των 
ρυθμισμένων απαιτήσεων που υπερβαίνει το ποσό 
του 120% της αξίας της κύριας κατοικίας.

Η προσωρινή προστασία
Με την τροπολογία καθορίζεται η διαδικασία και 

οι προϋποθέσεις για την προσωρινή προστασία της 
κύριας κατοικίας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προ-
βλέπεται ότι αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλει-
στηριασμός της κύριας κατοικίας του αιτούντα, από 
την κοινοποίηση της αίτησης, αφού προηγουμένως 
ο οφειλέτης έχει κριθεί επιλέξιμος, και μέχρι τη λήξη 
της οριζόμενης προθεσμίας.

Ο δικαστής τον πρωτοβάθμιου ή τον δευτερο-
βάθμιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η αίτηση, 
μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
ύστερα από σχετικό αίτημα τον αιτούντος, που 
κρίθηκε επιλέξιμος, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν 
ρύθμισε συναινετικά μία ή περισσότερες οφειλές 
τον, να εκδώσει υπέρ αυτού προσωρινή διαταγή, 
υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, με την οποία πα-
ρατείνεται η αναστολή μέχρι την έκδοση οριστικής 
απόφασης.

Ο αιτών, που κρίθηκε μη επιλέξιμος, μπορεί, 
να αναστείλει τον πλειστηριασμό της κύριας κατοι-
κίας τον, σύμφωνα με το άρθρο 1000 τον Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας. Η αναστολή εκτέλεσης δεν 
εμποδίζει την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης ή 
ασφαλιστικών μέτρων για την κύρια κατοικία τον 
αιτούντος, αρκεί να μην πραγματοποιηθεί πλει-
στηριασμός, ούτε τη λήψη μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην υπόλοιπη 
περιούσία του οφειλέτη ούτε την άσκηση αγωγής ή 
την έκδοση διαταγής πληρωμής για τις απαιτήσεις, 
των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

Η επιδότηση της δόσης
Η τροπολογία προβλέπει τη συνεισφορά 

του Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές του 
αιτούντος για τη ρύθμιση των οφειλών του. 
Η συνεισφορά αυτή καταβάλλεται σε ειδικό 
ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον 
οφειλέτη, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται, 
ενώ για την έγκριση και καταβολή της, δεν 
απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημε-
ρότητα τον οφειλέτη.

Η συνεισφορά τον Δημοσίου διαρκεί για 
όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και διακόπτε-
ται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την κατα-
βολή τον ποσού που βαρύνει τον ίδιο. Στη 
βάση αυτή, αναφέρονται οι λόγοι έκπτωσης 
του αιτούντος από την εγκρι0είσα συνει-
σφορά και προβλέπεται η αναζήτηση, εκ 
μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, όλων των 
ποσών που κατέβαλε, σε περίπτωση που ο 
οφειλέτης εκπέσει ως προς οποιονδήποτε 
πιστωτή.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την 
τροπολογία από τις προτεινόμενες διατάξεις 
προκαλούνται, επί τον κρατικού προϋπο-
λογισμού, δαπάνη, από τη συνεισφορά τον 
Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές τον αιτού-
ντος προς ρύθμιση οφειλών, η οποία εκτι-

μάται ότι σε ετήσια βάση θα ανέρχεται σε 200 εκατ. 
ευρώ περίπου ενώ για το τρέχον έτος περιορίζεται 
στα 150 εκατ. ευρώ περίπου, αλλά και δαπάνη από 
τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρο-
νικής υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων για 
την ένταξη στο καθεστώς προστασίας της κύριας 
κατοικίας (για το ύψος της οποίας δεν παρασχέθη-
καν στοιχεία).

Το ΓΛΚ αναφέρεται και σε ενδεχόμενη υστέρηση 
εσόδων, από την εξαίρεση του Δημοσίου από τη 
δυνατότητα αίτησης και λήψης δικαστικής άδειας 
για επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια 
κατοικία, όταν η λοιπή περιουσία του οφειλέτη δεν 
επαρκεί για την ικανοποίηση του συνόλου των πι-
στωτών.

Μειώνεται το όριο 
για τα επιχειρηματικά δάνεια

Επιχειρηματικά δάνεια ύψους έως 100.000 ευ-
ρώ, με υποθήκη πρώτη κατοικία θα μπορούν να 
υπαχθούν τελικά στη νέα ρύθμιση που κατέθεσε 
στη Βουλή η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο περιορί-
ζεται η περίμετρος που αφορά μόνον στα επιχει-
ρηματικά δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία, 
ενώ όπως διευκρίνισε ο Γιάννης Δραγασάκης το 
όριο των ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώνεται στα 
100.000 από 130.00 ευρώ που ήταν η αρχική πρό-
βλεψη. Παραμένει, δε, το όριο των 130.000 ευρώ 
για τα στεγαστικά δάνεια.

Ως δείγμα επιστροφής στην κανονικότητα πα-
ρουσίασε την επίμαχη ρύθμιση για την πρώτη κα-
τοικία ο υπουργός Οικονομικών και επεσήμανε ότι 
δεν επηρεάζει την κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών 
παρά τα όσα έχουν ακουστεί.

«Υπενθυμίζω ότι οι τράπεζες έχουν κεφαλαιακή 
επάρκεια, πέρασαν τα stress tests, έπιασαν τους 
στόχους των «κόκκινων κόκκινων δανείων « και 
είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση», είπε, ενώ 
εμφανίστηκε επιφυλακτικός στην πρόταση για επι-
βράβευση των συνεπών δανειοληπτών. Σημείωσε 
τέλος, πως οι τράπεζες θα χάσουν αρκετά λεφτά με 
τις διευκολύνσεις που θα κάνουν.

 Ευρωπαίοι αξιωματούχοι : Σε θετική κατεύθυν-
ση το πλαίσιο για την προστασία α’ κατοικίας 

Την άποψη ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση η 
τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοι-
κίας που ψηφίστηκε την Παρασκευή, εκφράζουν 
ευρωπαϊκές πηγές με καλή γνώση των διαπραγμα-
τεύσεων, αφήνοντας παράθυρο για θετική έκβαση 
στο Eurogroup της 5ης Απριλίου σε ότι αφορά την 
έγκριση της εκταμίευσης της δόσης του 1 δισ. ευ-
ρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
πρώτη εντύπωση των θεσμών είναι θετική, ενώ 
αναμένουν και τη δευτερεύουσα νομοθεσία προ-
κειμένου να καταλήξουν στην οριστική αξιολόγηση 
που θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους των 
κρατών-μελών στο Euroworking Group.

Η τελική απόφαση για την εκταμίευση του περί-
που ενός δισεκατομμυρίου από την ενεργοποίηση 
των μέτρων για το χρέος αναμένεται να ληφθεί στο 
Eurogroup της επόμενης Παρασκευής στο Βουκου-
ρέστι. 
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