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Επίσκεψη στην Ημαθία εν’ όψει των εκλογών
Δημ. Στρατούλης: Η ΛΑ.Ε θα 

στηρίξει ευρύτερα αντιμνημονιακά 
και πατριωτικά πολιτικά σχήματα

-Ο Σάκης Αποστολόπουλος επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο 
της Ημαθίας για την Περιφέρεια, με τη Δ. Χαραλαμπίδου

Επιμνημόσυνη δέηση για 
τους πεσόντες σήμερα 

στο Στρατιωτικό 
Νεκροταφείο Βέροιας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δωρεάν λεωφορείο για τους φιλάθλους
της Βέροιας για τον αγώνα με την Αγκαθιά

Δεκάδες εστίες 
φωτιάς καθημερινά 

από ξερόχορτα
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Το πρόγραμμα 
του στον 

Τεχνικό τομέα 
παρουσιάζει 
την Κυριακή

 ο Π. Παυλίδης
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Προεκλογική 
συγκέντρωση 
Μ. Χαλκίδη 
τη Δευτέρα 

στο 
Αλεξάνδρειο
 Μέλαθρο
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Αυτοδιοίκηση με επίπεδο 
και αξιώσεις

Η εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης φέρνει τον θεσμό της 
τοπικής αυτοδιοίκησης ως πρωταγωνιστή στην διαχείριση 
χρημάτων και στην εκτέλεση έργων. Η πάλαι ποτέ έκφρα-
ση «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα» γίνεται πράξη τα 
τελευταία χρόνια, αφού οι αρμοδιότητες περιφερειών και 
δήμων έχουν αναβαθμιστεί. Όλα αυτά δημιουργούν ένα 
πεδίο ανάπτυξης του θεσμού της αυτοδιοίκησης, που θα 
πρέπει να συνοδεύεται και ενόψει των εκλογών του Μαΐου 
με την ποιοτική αναβάθμιση και σε επίπεδο στελεχών. 
Η επιμόρφωση και ενημέρωση αιρετών και υπαλλήλων 
πρέπει να είναι βασικός στόχος, όπως και η ενίσχυση με 
ανθρώπινο δυναμικό με δυνατότητες και γνώση  για να 
ανεβάσει ταχύτητα και επίπεδο η αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς 
βλέπουμε εικόνες σε συνεδριάσεις δημοτικών και περιφε-
ρειακών συμβουλίων που δεν  αρμόζουν με το κύρος και 
την δύναμη του θεσμού. Για να δικαιούται να φωνάζει και 
να διεκδικεί η αυτοδιοίκηση από την κεντρική εξουσία με 
αξιώσεις, δεν πρέπει να φαίνεται, αλλά και να είναι ισχυρή!
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Σε κάποια κυλικεία σχολείων 
σύκα…σε κάποια άλλα καρύδια!

Έχουμε την πληροφορία ότι υπήρξε αποβολή του μισθω-
τή από το κυλικείο του 6ου&13ου δημοτικού σχολείου λίγο 
πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων με απόφαση της Σχολι-
κής Επιτροπής(όχι ομόφωνη). Λόγος για την καταγγελία της 
σύμβασης ήταν το γεγονός ότι ο μισθωτής κάποιες ημέρες 
δεν ήταν παρών γιατί έκανε μεροκάματα σε εργοστάσιο της 
περιοχής και τον αναπλήρωνε η μητέρα του. Ξέσπασε μια 
πολεμική μεμονωμένα από μέλη του συλλόγου γονέων, αλλά 
και τον ίδιο τον πρόεδρο της ομοσπονδίας όπως μας ανα-
φέρει ο μισθωτής, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πολύ 
αρνητικό κλίμα και τελικά υπήρξε απόφαση της σχολικής επι-
τροπής για αποβολή του, με την παραπάνω αιτιολογία. Ενώ 
υπήρχαν πολλά νομικά ερείσματα για νομικές ενέργειες κατά 
της απόφασης για να μην διασαλευθεί περισσότερο η ηρεμία 
στο σχολείο, αλλά και γιατί δεν υπάρχουν και οι οικονομικές 
δυνατότητες, αποχώρησε ήσυχα χωρίς να δημιουργήσει κα-
νένα απολύτως πρόβλημα ο μισθωτής. Πληροφορούμαστε 
ωστόσο ότι υπάρχει κυλικείο σε δημοτικό σχολείο της πόλης 
που ο μισθωτής λείπει μόνιμα στην Αθήνα και το λειτουργεί  υ-
πάλληλος, όπως εξάλλου συμβαίνει σε πλείστες περιπτώσεις. 
Τώρα γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιδεικνύουν τον ίδιο 
ζήλο και οι αιρετοί εκπρόσωποι των γονέων, αλλά και κάποια 
από τα μέλη της σχολικής επιτροπής, είναι άξιον απορίας. Δεν 
πρέπει να υπάρχουν τα ίδια μέτρα και σταθμά; Γιατί παρόμοιες 
περιπτώσεις απ’ ότι φαίνεται ίσως για τους υπευθύνους έχουν 
διαφορετική γεύση…

 Στο δημαρχείο Νάουσας οι διακριθέντες σκακιστές
του 5ου Δημοτικού 

Μετά την μεγάλη επιτυχία των νε-
αρών σκακιστών του 5ου δημοτικού 
σχολείου Νάουσας στο 12ο Πρωτά-
θλημα Κεντροδυτικής Μακεδονίας, 
έλαβαν πρόσκληση από τον δήμαρ-
χο Νίκο Κουτσογιάννη και τον επισκέ-
φθηκαν στο δημαρχείο για να τους 
συγχαρεί για την μεγάλη τους επιτυ-
χία. Ο δήμαρχος τους υποδέχθηκε 
με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας Στέλιο Δάγγα στο 
γραφείο του και  ενημερώθηκε για τις 
δραστηριότητές τους. Τους νεαρούς 
σκακιστές συνόδευσε η διευθύντρια 
του σχολείου Βέρα Αβραμίδου και 
φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί με το κύ-
πελλο και τα μετάλλιά τους. 

Πάνω από 30 εστίες φωτιάς καθημερινά στον κάμπο, 
από… ξερόχορτα

Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν αυτές τις ημέρες, δεκάδες εστίες φωτιάς, στον κάμπο κυρίως (Αλεξάνδρειας και 
Βέροιας) από ξερόχορτα που καίνε συμπολίτες μας για να καθαρίσουν κυρίως τα αρδευτικά κανάλια. Σχεδόν 30-40 
συμβάντα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, καταγράφονται καθημερινά. Τα χόρτα παίρνουν φωτιά και η φωτιά μεταφέρεται 
σε χωράφια και στα πρανή των δρόμων, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημιές μέχρι τώρα.

Η Π.Υ. εφιστά την προσοχή και μεταφέρουμε την επισήμανση προς γνώση και συμμόρφωση…

Στρατιωτικέςπροετοιμασίεςγιατοσημερινό
ΜεγάλοΨυχοσάββατο

Μεγάλη κινητικότητα χθες το πρωί στα κοιμητήρια Βέροιας, με στρατιωτικά αυτοκίνητα στο πάρκινγκ και ένοπλα α-
γήματα να εκτελούν παραγγέλματα. Ήταν  η προγραμματισμένη δοκιμαστική για την σημερινή εκδήλωση μνήμης στις 
11.00 προς τιμή των πεσόντων στρατιωτών, λόγω του Μεγάλου Ψυχοσάββατου. Οι επικεφαλής φρόντιζαν την κάθε λε-
πτομέρεια, οι στρατιώτες παραταγμένοι μέσα και έξω από το στρατιωτικό κοιμητήριο, ενώ τα στρατιωτικά εμβλήματα και 
οι δοκιμές στην μικροφωνική εγκατάσταση που εγκατέστησαν, ολοκλήρωναν το σκηνικό. Παράλληλα εργάτες του δήμου 
Βέροιας υπό την επίβλεψη του αντιδημάρχου καθαριότητας Β. Παπαδόπουλου, έκαναν εργασίες στο χώρο, όπως βάψιμο 
των κράσπεδων(φωτο).  Σημαντικό να μην ξεχνούμε τους ανθρώπους που «έφυγαν», πόσο δε μάλλον τους στρατιωτι-
κούς που έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα. 

Δήλωσεστήριξη
στα«ΠαιδιάτηςΆνοιξης»

Το έργο που γίνεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου των 
«Παιδιών της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια, εξήρε ο Δημήτρης
Στρατούλης, επικεφαλής κλιμακίου της ΛΑ.Ε. που επισκέφθηκε 
χθες την Ημαθία. Εντυπωσιασμένος από τις δράσεις και την 
πρότυπη δουλειά που γίνεται εκεί, συγχάρηκε το Σύλλογο Γο-
νέων ΑμΕΑ και τους εκπαιδευτικούς για τις αυτενέργειες και τον 
εθελοντισμό τους και δήλωσε τη στήριξη της ΛΑ.Ε. στον αγώνα 
τους να δημιουργήσουν μια Στέγη για τα παιδιά, όπου θα ζουν 
εκεί, όταν μείνουν μόνα τους στη ζωή. Θεωρώντας ότι αυτό είναι 
ένα σημαντικό ζήτημα κάλεσε την Πολιτεία να το υποστηρίξει και 
να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια αυτή, αλλά και γενικότερα 
τη λειτουργία του.

Μάλιστα, ο κ. Στρατούλης φορούσε ένα ωραίο κασκόλ στο 
λαιμό, δώρο των Παιδιών της Άνοιξης, που το έφτιαξαν στο ερ-
γαστήριό τους, με επαγγελματική δεξιοτεχνία και όπως φάνηκε 
το χάρηκε ιδιαίτερα!



Με μία πολιτική τοποθέτηση και κριτική απέναντι 
στην κυβέρνηση, άνοιξε την χθεσινή συνέντευξη Τύ-
που της «Λαϊκής Ενότητας» ο κ. Σάκης Αποστολό-
πουλος, που ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα ηγηθεί 
του ψηφοδελτίου της ΛΑ.Ε. στην Ημαθία, για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ψηφοδέλτιο 
της Ημαθίας, συμμετέχουν επίσης η Δέσποινα Μαρ-
γαρίτη Ανδρεάδου και ο Δημήτρης Δέλλας.

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή την περιοδεία 
του πρ. υπουργού ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος της Πο-
λιτικής Γραμματείας της ΛΑ.Ε. Δημήτρη Στρατούλη 
ο οποίος επισκέφθηκε τα «Παιδιά της Άνοιξης» και 
έμεινε εντυπωσιασμένος από τη λειτουργία της δο-
μής και του Συλλόγου. Γι’ αυτό, όπως είπε, η ΛΑ.Ε. 
θα στηρίξει το αίτημα του Συλλόγου για τη δημιουρ-
γία μιας Στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης των 
παιδιών, όταν δεν θα μπορούν να στηριχτούν από 
τις οικογένειές τους. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε αναζή-
τηση χρηματοδότησης και ο κ. Στρατούλης κάλεσε 
την πολιτεία να στηρίξει αυτή τη διεκδίκηση και να 
ξεμπλοκάρει τη χρηματοδότηση της δομής, επιση-
μαίνοντας ότι οι πολιτικές για τα ΑμΕΑ είναι δείκτης 
πολιτισμού μιας χώρας. Εκτίμησε μάλιστα, ως θετική 
κίνηση, την παραχώρηση οικοπέδου από τον Δήμο 
Βέροιας. Αναφέρθηκε επίσης στην επικοινωνία του 
με τον εμπορικό κόσμο της Βέροιας και στη συνά-
ντησή του με την Πρόεδρο Αθηνά Τσιπουρίδου για τα 
προβλήματα της Αγοράς και τη μειωμένη αγοραστική 
δύναμη των λαϊκών νοικοκυριών. Απαντώντας στα 

ζητήματα των εμπόρων που αφορούν στον μειωμένο 
τζίρο, τις υψηλές ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, τη φο-
ρολογία, τις βαριές υποχρεώσεις των επαγγελματι-
ών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό από μεγάλες αλυσίδες, 
την εργασία της Κυριακής, τις συμβάσεις εργασίες, 
τους μισθούς κ.ά., τόνισε ότι για να αντιμετωπιστούν 
όλα αυτά, πρέπει να αυξηθεί η αγοραστική δυνατότη-
τα των πολιτών με ευρεία «σεισάχθεια», με πάγω-
μα και διαγραφή χρεών για επαγγελματίες, αγρότες 
κ.λπ. και νέες ρυθμίσεις στις οποίες θα μπορούν οι 

επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν.
«Χρειάζεται ένα σχέδιο-εργαλείο χρηματοδότησης 

της ανάπτυξης στη χώρα» τόνισε ο κ. Στρατούλης 
επαναλαμβάνοντας την πρόταση για εθνικό νόμισμα. 
Πρότεινε επίσης δύο λύσεις για τα κόκκινα δάνεια 
και την προστασία της πρώτης κατοικίας: Την νομο-
θετική προστασία των κατασχέσεων και πλειστηρι-
ασμών, το πάγωμα-διαγραφή χρεών (σεισάχθεια) 
και γενναίες ρυθμίσεις, για να ξαναπάρει μπρος η 
κοινωνία και η οικονομία.

Στις προτεραιότητες της ΛΑ.Ε., εί-
ναι η συνέχιση των κοινωνικών αγώ-
νων για τις συντάξεις κα το ξεπούλημα 
της δημόσιας περιουσίας, η ακύρωση 
πολλών πλειστηριασμών πρώτης 
κατοικίας με τη δυναμική παρουσία 
στελεχών τους στη διαδικασία που γί-
νεται κάθε Τετάρτη, ενώ προσπαθούν 
να πείσουν τους πολίτες ότι τα μνη-
μόνια συνεχίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
«Δεν πρόκειται για κυβέρνηση αριστε-
ράς, αλλά για μία κυβέρνηση με κα-
ραδεξιά πολιτική» υπογράμμισε ο κ. 
Στρατούλης με την πεποίθηση ότι τα 
πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα, 
αφού οι πολιτικές που ακολουθούνται 
δεν είναι μονόδρομος.

Συνεργασίες
Μιλώντας για τους στόχους της 

ΛΑ.Ε., εν’ όψει μάλιστα των εκλογών, 
έθεσε ως προτεραιότητα την ένωση ό-
λων των αριστερών δυνάμεων, που 
αντιστέκονται στη μνημονιακή λογική 
και αναφέρθηκε στη συνεργασία τους 
με τα πολιτικά σχήματα: Αλάνοια, Κόμ-
μα Πειρατών, τον Μαν. Γλέζο, το Σχέ-
διο Β του. Αλ. Αλαβάνου, ενώ πιέζουν 
και την Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς 
και την «Ανταρσία» να συνεργαστούν 

με την ΛΑ.Ε., ώστε να μπουν ισχυροί στην ευρωβου-
λή και στη Βουλή, ως πραγματική αντιπολίτευση.

Τον λόγο πήρε και ο κ. Τάσος Κανταράς, μέλος 
της Πολιτικής Γραμματείας της ΛΑ.Ε. αλλά και του 
Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, γι’ αυτό και αναφέρθηκε εκτενέστερα 
στην Αυτοδιοίκηση και τον Κλεισθένη. «Ο ελληνικός 
λαός βιώνει μία βαθιά δομική κρίση που δεν έχει 
τελειώσει. ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. είναι πειθήνια όργανα 
των μεγάλων δυνάμεων που θέλουν κυβερνήσεις 
μαριονέτες» είπε, ενώ εκτίμησε ότι ο «Κλεισθένης» 
καταπόντισε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους με 
ένα σύστημα «που δείχνει απόλυτο τυχοδιωκτισμό». 
Και ο ίδιος, επεσήμανε ότι η ΛΑ.Ε. θα στηρίξει ευρύ-
τερα αντιμνημονιακά, πατριωτικά σχήματα, απέναντι 
στις μνημονιακές πολιτικές.

«Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία»
Έγινε λόγος επίσης για την συμφωνία των Πρε-

σπών, η οποία βρίσκει αντίθετη την ΛΑ.Ε. Και αυτό 
διαφαίνεται και στο όνομα του συνδυασμού που 
κατεβάζει το κόμμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, την «Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδο-
νία» με επικεφαλής την κα Δέσποινα Χαραλαμπίδου. 
«Όλη η περιοχή μας είναι υποβαθμισμένη, πρέπει 
να δώσουμε μία άλλη ταξική διάσταση απέναντι στο 
ζήτημα της Μακεδονίας αλλά και των κοινωνικών 
και οικονομικών προβλημάτων (εργασιακές σχέσεις, 
Υπερταμείο)» υποστήριξε ο κ. Αποστολόπουλος, ο 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου στην Ημαθία, μιλώντας 
για ανάγκη νέου οράματος και ελπίδας στον ελληνικό 
λαό, για παραγωγική ανασυγκρότηση και εθνική ανα-
σύσταση της χώρας.

Τη συνέντευξη Τύπου που έγινε στο Belouga, 
συντόνισε η επίσης υποψήφια Δέσποινα Μαργαρίτη- 
Ανδρεάδου και στο πάνελ συμμετείχε και ο υποψήφι-
ος Δημ. Δέλλας από τα Πιέρια, εκεί (Ριζώματα) που 
έγινε και η κεντρική ομιλία του κ. Στρατούλη, με την 
οποία έκλεισε την επίσκεψή του στην Ημαθία.

Σοφία Γκαγκούση
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Συνεδριάζει την Τετάρτη 
η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας, την Τετάρτη 6-3-2019, στις 19:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας στον πεζόδρομο 
του Εμπορικού Κέντρου.  

Γνωμοδότηση σχετικά με τα παραδοτέα της A & Β Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης στα πλαίσια 
της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ-
ΤΩΝ

Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Χερσαίο Τμήμα του 
Αγωγού Υψηλής Πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου – Φλωροβούνι Θεσπρωτίας)» και Αποστολή Απόφα-
σης

Κατάργηση  ή μη θέσεων (2) περιπτέρων.

Το πρόγραμμα 
του συνδυασμού για τις 

υποδομές τα Τεχνικά 
Έργα και την Ανάπτυξη 

παρουσιάζουν 
οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 

Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, στις 11 το πρωί, η Ανε-
ξάρτητη Κίνηση Πολιτών δήμου Βέροιας «ΣΥΝΔΗΜΟ-
ΤΕΣ»  και ο επικεφαλής της υποψήφιος δήμαρχος ΠΑΥ-
ΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα  του 
συνδυασμού για τις ΥΠΟΔΟΜΕΣ τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και 
την ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί  στην περιοχή 
Μπαρμπούτα Βέροιας στο Cafe Draw απέναντι από την 
είσοδο  του 5ου Δημοτικού Σχολείου,  στην στροφή για 
Προφήτη Ηλία γωνία Ακροπόλεως και Φίλωνος.

Επίσκεψη στην Ημαθία εν’ όψει των εκλογών

Δημ. Στρατούλης: Η ΛΑΕ θα στηρίξει ευρύτερα 
αντιμνημονιακά και πατριωτικά πολιτικά σχήματα

-Ο Σάκης Αποστολόπουλος επικεφαλής 
στο ψηφοδέλτιο της Ημαθίας για την Περιφέρεια, με τη Δ. Χαραλαμπίδου
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Η ιστορία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να κατανοήσει κανείς καλυτέρα τον τρόπο με 
τον οποίο οι σκέψεις μας και η ερμηνεία που δίνουμε σε μια κατάσταση προκαλεί τις αντιδράσεις 
μας σε αυτή. Είναι η ύπαρξη της κατσαρίδας το ερέθισμα που προκάλεσε τον πανικό ή περισσό-
τερο η σκέψη της κυρίας ότι η κατσαρίδα είναι επικίνδυνη; Αν η κατσαρίδα ήταν αντικειμενικά ένα 
απειλητικό ερέθισμα, τότε πιθανότητα όλοι θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο, αν βρίσκονταν στη 
θέση της. Ωστόσο, ο σερβιτόρος αντέδρασε διαφορετικά. Επομένως, δεν ήταν το γεγονός που 
προκάλεσε τη συμπεριφορά της, αλλά ο τρόπος που το ερμήνευσε. 

Δεν είναι η εμπειρία επώδυνη, αλλά ο τρόπος που αποκρινόμαστε σε αυτή. Αν γενικεύσουμε 
την παραπάνω ιστορία σε διαφορετικά πλαίσια, θα παρατηρήσουμε ότι δεν είναι το διαγώνισμα 
απειλητικό, αλλά η αδυναμία μας να διαχειριστούμε την πιθανή αποτυχία σε αυτό. Δεν είναι η 
κριτική του άλλου που μας ενοχλεί, αλλά η δυσκολία να αντέξουμε την απόρριψη. Δεν είναι ο θυ-
μός κάποιου απειλητικός, αλλά η ανικανότητα να διαπραγματευτούμε την εσωτερική ένταση που 
προκαλείται από τις φωνές του. Περισσότερο από τη συνθήκη που καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε, η αντίδρασή μας στη συνθήκη δημιουργεί χάος στη ζωή μας. 

Αυτή η συνειδητοποίηση μας φέρνει αντιμέτωπους με την ευθύνη που έχουμε να ενδυναμώ-
σουμε τον εαυτό μας, ώστε να αισθανόμαστε ικανοί να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις της ζωής μας. 
Πάντοτε θα συμβαίνουν γεγονότα που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Η κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση στους δρόμους, μια συνάντηση που ακυρώθηκε, μια ξαφνική αδιαθεσία, η απροσεξία 
κάποιου που θα μας λερώσει, το τηλέφωνο που δε λειτουργεί, είναι καταστάσεις που εκτείνονται 
πέρα από τον έλεγχό μας. Το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε είναι η δική μας αντίδραση σε 
αυτά τις εμπειρίες. Στη ζωή έχουμε πρόσβαση έλεγχου μόνο στο 10% των γεγονότων που συμ-
βαίνουν. Το υπόλοιπο 90% του ελέγχου είναι ο τρόπος που αντιδράμε σε αυτά. 

Υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά του «αντι-δρώ» από το «αποκρίνομαι» στην εμπειρία. «Αντι-
δρώ» σημαίνει απαντώ ενστικτωδώς, δηλ. παρασύρομαι από τη συναισθηματική φόρτιση της 
στιγμής. «Αποκρίνομαι» σημαίνει καταφέρνω να επιβληθώ στη συναισθηματική παρόρμηση και 
να αξιολογήσω λογικά, δηλ. θέτοντας σε εφαρμογή τα γνωστικά εργαλεία της σκέψης και της 
κρίσης, τη συνθήκη που καλούμε να αντιμετωπίσω, πριν εκδηλώσω την τελική συμπεριφορική 
αντίδραση.  

Δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα. Μόνο υποκειμενική αντίληψη της τρέχουσας 
συνθήκης που βιώνεις. Αν πιστεύεις ότι κάτι είναι αλήθεια, τότε όλη συμπεριφορά και όλες οι 
επιλογές που κάνεις εκπορεύονται από αυτή την αντίληψη. Η κατσαρίδα ερμηνεύτηκε ως κάτι 
απειλητικό και προκάλεσε την πανικόβλητη αντίδραση της κυρίας. Αντέδρασε συναισθηματικά 
δημιουργώντας τρομακτικά σενάρια που ενέτειναν στην υπερβολική συμπεριφορά της. Ο σερ-
βιτόρος επίλεξε να αποκριθεί, αντί να αντιδράσει και κατάφερε να αντιμετωπίσει εκείνο που για 
τους άλλους ήταν αγχογόνο. 

Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα που ζητούν επίλυση. Ο πιο λειτουργικός 
τρόπος για να τα χειριστούμε είναι να δώσουμε χώρο στην συνειδητή απόκριση σε αυτά, που 
είναι αποτέλεσμα της ώριμης σκέψης. Η πρόσβαση στις γνωστικές διαδικασίες της σκέψης δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, αν καταφέρουμε να υποτάξουμε την ένταση του συναισθήματος, 
και αφιερώσουμε χρόνο στο ξεδίπλωμα των σκέψεων γύρω από το πρόβλημα, θα διαπιστώσου-
με ότι κάθε πρόβλημα εμπεριέχει όλα όσα χρειαζόμαστε για να το επιλύσουμε, αρκεί να εστιά-
σουμε στα εσωτερικά του στοιχεία, τι το προκάλεσε, πως εξελίχθηκε, ποιες είναι οι διαθέσιμες 
εναλλακτικές επιλογές χειρισμού του. Η ανίχνευση και ο συνδυασμός των στοιχείων του προβλή-
ματος, θα μας οδηγήσουμε στη σωστή λύση. 

«Ο φόβος είναι η σκέψη 
που βιώνεται ως αληθινή…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Σε ένα εστιατόριο, μια κατσαρίδα ξαφνικά 
πέταξε από κάπου και κάθισε πάνω σε μια 
κυρία. Η γυναίκα άρχισε να ουρλιάζει από το 
φόβο της.

Με ένα πρόσωπο πανικόβλητο και μια τρε-
μάμενη, άρχισε να χοροπηδάει, προσπαθώ-
ντας απελπισμένα και με τα δύο χέρια της να 
ξεφορτωθεί την κατσαρίδα.

Η αντίδρασή της ήταν τόσο μεταδοτική, που 
όλοι στην παρέα της πανικοβλήθηκαν το ίδιο.

Η κυρία τελικά κατάφερε να διώξει την κα-
τσαρίδα μακριά, αλλά αυτή... προσγειώθηκε σε 
μια άλλη κυρία στην παρέα της. Τώρα, ήταν η 
σειρά της άλλης κυρίας να συνεχίσει το δράμα.

Ο σερβιτόρος έσπευσε προς διάσωση. Στη 
συνέχεια η κατσαρίδα έπεσε πάνω στον σερ-
βιτόρο.

Ο σερβιτόρος στάθηκε σταθερός, διατή-
ρησε την ψυχραιμία του και παρατήρησε τη 
συμπεριφορά της κατσαρίδας που βρισκόταν 
πάνω στο πουκάμισό του.

Όταν ήταν αρκετά βέβαιος, την άρπαξε με 
τα δάχτυλά του και την πέταξε έξω από το 
εστιατόριο.»

Απόσπασμα ομιλίας
 του Sundar Pichai

 Διευθύνων Σύμβουλος της Google 
Chrome

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕΤΑ-
ΓΛ.)

Προβολές:  Πέμπτη 28/2 
– Παρασκευή 1/3 - Σάββατο 
2/3 - Κυριακή 3/3 στις 17.00 

Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΜΙ-
ΤΣΕΛ

Σενάριο: ΜΙΣΕΛ ΜΟΡ-
ΓΚΑΝ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ 
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑ-
Ν Α Σ Η Σ  ΚΟΥ ΡΛ Α Μ Π Α Σ , 
ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΦΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ, ΕΒΕΛΥΝ ΑΣΟΥΑΝΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΚΟΥΡΗΣ

 
Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book       
Προβολές:   Καθημερινά στις 19.00
Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις Κάρι, 

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

Λίντα Καρντελίνι 

“ Ο ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ”
Προβολές:   Καθημερινά  στις 21.30  
Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νάιχολμ
Σενάριο: Σελίν Τζόουνς, Τζο Μπόουν
Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πίτερ Μούλαν, 

Κόνορ Σουίντελς

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

Προβολές:  Πέμπτη 28/2 – Δευτέρα 4/3 – Τρίτη 
5/3 – Τετάρτη 6/3 στις 20.30

Παρασκευή 1/3 – Σάββατο 2/3– Κυριακή 3/3 
στις 19.00 και 21.30

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

Βάις, Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο Αλγουιν

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     28/2/19 - 6/3/19

Στο πλευρό της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης της Βέροιας, το Κέντρο 
δια βίου Μάθησης Easy Education

Η Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά το Κέ-
ντρο δια βίου Μάθησης 
Easy Education με έδρα 
τη Βέροια, το οποίο στη-
ρίζει το έργο της καλύ-
πτοντας χρηματικά λει-
τουργικές δαπάνες για 
το έτος 2019.

Η Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας, 
αριθμεί σήμερα περισ-
σότερα από 34.000 μέλη 
και διαθέτει μία πλούσια 
συλλογή 150.000 τεκμη-
ρίων. Αξιοποιώντας τη 
δωρεά του Ιδρύματος 
Bill and Melinda Gates 
αναβάθμισε τις υπηρεσίες της και δημιούργησε καινούργιες, όπως το στούντιο ηχογράφησης, την αίθουσα 
εκδηλώσεων και τον χώρο για την Τοπική Ιστορία. Η Βιβλιοθήκη είναι ΝΠΔΔ, υπάγεται και χρηματοδοτείται 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Την επιτυχημένη λειτουργία της όμως, στήριξαν 
και στηρίζουν και μεμονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρω-
πικά σωματεία. 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, γιορτάζει φέτος 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο 
χώρο της εκπαίδευσης, παρέχει ολοκληρωμένες και συνολικές λύσεις εκπαίδευσης με περισσότερα από 50 
προγράμματα σπουδών προς επιλογή και αξιοποίηση. Από το 2008 έως σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί περισ-
σότεροι από 8.000 πολίτες κάτοικοι της Ημαθίας και περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευόμενοι πανελλαδικά 
παρακολουθώντας προγράμματα e-learning.

Website: http://www.libver.gr
https://www.easy-education.gr/

Το βιβλίο της Κικής Δημητριάδου «Όλα στην ώρα 
τους» παρουσιάζεται  στη 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, οι εκδόσεις 

Τζιαμπίρης- Πυραμίδα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και το βιβλιοπωλείο Επί-
καιρο, παρουσιάζουν  το νέο βιβλίο της Κικής Δημητριάδου 
«Όλα στην ώρα τους», το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, στις 
11 το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης 
(Έλλης 8, Βέροια). Το παραμύθι θα παρουσιάσουν τα νή-
πια του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας και θα μιλήσουν γι 
αυτό, η φιλόλογος Κατερίνα Γρηγοριάδου, υπεύθυνη επικοι-
νωνίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας και η συγγραφέας.



Οι εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
Ημαθίας χαιρετίζουν την εφαρμογή 

της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 
αγωγής και στο Δήμο Βέροιας

Από τους  εκπαιδευτικούς Ριζοσπαστικής Αριστεράς της Π.Ε.Ημαθίας, ανακοινώνο-
νται τα εξής:

Τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκε  νόμος 4521/2-3-2018 που καθιστά υποχρεωτική 
τη δίχρονη προσχολική αγωγή (δηλαδή όλα τα νήπια από 4 ετών και πάνω υποχρεωτικά 
στο σχολείο)  σε βάθος τριετίας. Είναι ένα αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλά-
δος (Δ.Ο.Ε.) και του συνόλου των εκπαιδευτικών της Α/μιας Εκπ/σης της χώρας, που 
δικαιώθηκε μετά από 60 χρόνια.

Πρόσφατα  δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 15/27268/Δ1 υπουργική απόφαση  για τη διεύ-
ρυνση των δήμων που εντάσσονται από το σχολικό έτος 2019-2020 στην εφαρμογή της 
δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Οι 114 νέοι δήμοι που μαζί με τους 184, στους οποίους ήδη εφαρμόζεται, φτάνουν 
στους 298 δήμους που 
θα έχουν από τον Σε-
πτέμβριο δίχρονη υπο-
χρεωτική προσχολική 
εκπαίδευση. Ανάμεσα 
σε αυτούς και ο Δήμος 
Βέροιας.

Επομένως, απομέ-
νουν 37 ακόμη δήμοι 
για να έχουμε καθολική 
εφαρμογή σε όλη την 
ελληνική επικράτεια. 
Είναι ένα αίτημα της Δι-
δασκαλικής Ομοσπον-
δίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) 
και του συνόλου των εκ-
παιδευτικών της Α/μιας 
Εκπ/σης της χώρας, 
που δικαιώνεται μετά α-
πό 60 χρόνια.

Συνεχίζουμε τη μάχη 
προς κάθε προσπάθεια 
ώστε κανένα παιδί να 
μην μένει εκτός των κοι-
νωνικών και εκπαιδευτι-
κών δομών.

 Του Δημήτρη Κων/νου Ταρατσίδη*

 Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 παρουσιάστηκε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΚΕΠΑ για το 2019 από τον Πρόεδρο του ΔΣ της επιχείρησης, 
τον διευθυντή της και την υπεύθυνη προγραμματισμού παρουσία του Δημάρχου της Βέροιας.

Διαβάζοντας στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο με ιδιαίτερη προσοχή και ακούγοντας το σχετικό βίντεο που είναι διαθέσιμο, ο Δήμαρχος Βέροιας ευχαρί-
στησε τα παρόντα στελέχη της ΚΕΠΑ δηλαδή ΜΟΝΟ τον διευθυντή της και την  υπεύθυνη προγραμματισμού τονίζοντας ότι έχουν σηκώσει ψηλά τον πο-
λιτισμό ανεξάρτητα από τις διοικήσεις και έχουν σηκώσει μάλιστα στις πλάτες τους ως άλλοι μυθικοί Άτλαντες(προσθέτω εγώ)  τον πολιτισμό της πόλης. 
Θυμίζω ότι ο μυθικός Άτλαντας σήκωνε στις πλάτες του τον Ουρανό, ως αποτέλεσμα τιμωρίας του Δία, μετά την Τιτανομαχία και την ήττα των Τιτάνων από 
τους Θεούς. Αντίθετα από τους παριστάμενους, δυστυχώς μόνο ο Πρόεδρος της ΚΕΠΑ έθεσε το ζήτημα στη σωστή του διάσταση, μην κάνοντας διάκριση, 
ευχαριστώντας όλους τους εργαζόμενους παρόντες και απόντες για την βοήθεια στην ανοδική πορεία της ΚΕΠΑ.

Ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει αναλυτικά τις δράσεις που καλείται να υλοποιήσει η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι της. Ποιοι εργαζόμενοι 
όμως; Μόνο οι δύο παρόντες στην συνέντευξη; Όχι βέβαια. Διότι αν ήταν έτσι, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα έφταναν οι δύο «Άτλαντες του Πολιτισμού», 
αλλά θα χρειάζονταν όλοι οι Τιτάνες, μαζί και οι δώδεκα Θεοί του Ολύμπου. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η ανακοίνωση του ετήσιου προγράμματος 
δράσης είναι μόνο ένα τμήμα της δουλειάς της ΚΕΠΑ, ενώ πολύ μεγαλύτερο τμήμα είναι η υλοποίηση του, που θέλει την συνεργασία όλων των τμημάτων 
της επιχείρησης διεύθυνσης, τεχνικού, καθαριότητας, προγραμματισμού, διοικητικού και οικονομικού. Δεν θα πρέπει δε να ξεχάσουμε και τους εργαζό-
μενους καθηγητές μουσικής, χορού και εικαστικών. Πίστευα ότι τα θέματα αυτά είχαν 
λυθεί και είχαν γίνει κατανοητά, διότι είχαν ταλαιπωρήσει τους εργαζόμενους της ΚΕΠΑ 
στο πρόσφατο παρελθόν. Η επιτυχία ή μη της ΚΕΠΑ δεν είναι αποτέλεσμα της δουλειάς 
μόνο δύο εργαζομένων, αλλά του συνόλου των εργαζομένων και είναι εξαιρετικά άδικη 
και ατυχής η ονομαστική αναφορά του Δημάρχου Βέροιας σε δύο μόνο στελέχη της. 
Από τη θέση μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ ως εκπρόσωπος των 
εργαζομένων, οφείλω και θα αναδεικνύω πάντα την σημασία της κοινής προσπάθειας 
διοίκησης και όλων των εργαζομένων, χωρίς διακρίσεις. 

                                                                *Μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ
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MHN...
Μην το πεις πουθενά!

Τίποτα δεν φαίνεται 
μέσα σε τόσα ΤΙΠΟΤΑ τα βράδια…

Τα μάτια που έβλεπα χανότανε τα βράδια

Πολλοί  ακροβατούν 
πάνω σε «γερασμένες» λέξεις τα βράδια

Τ` αστέρια δεν ξέρουν Τρίτη, Τετάρτη…
τα βράδια

Η θάλασσα 
απλώνει τα μυθιστορήματά της τα βράδια 

Οι άνθρωποι 
κάνουν τάματα στις θύελλες τα βράδια

Τα πουλιά 
ταξιδεύουν στους αιώνες τα βράδια

Πολλοί εκρήγνυνται
σαν ηφαίστεια τα βράδια

Οι άνθρωποι χαράσσουν γραμμές 
στην ψυχή τους τα βράδια

Τα μαγαζιά κλείνουν τα βράδια

Τα καράβια ταξιδεύουν 
στην απεραντοσύνη τα βράδια

Οι ερωτευμένοι 
ζωγραφίζουν  το άσπιλο  τα βράδια

Οι ιδεολογίες 
κοιμούνται σε γέφυρες τα βράδια

Ο χρόνος 
δουλεύει ασταμάτητα τα βράδια

Η σιωπή ζητά το δίκιο της τα βράδια

Μη το πεις πουθενά!

Σαν πορτοκάλι που δεν θέλει 
να γίνει αναψυκτικό νοιώθω τα βράδια. 
  

Γιάννης Ναζλίδης

Πρόσκληση 
σε ημερίδα για τους 

ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές  

Το Επιμελητήριο Ημαθίας 
σας προσκαλεί στην ημερί-
δα που διοργανώνει για τους 
Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβη-
τές, με θέμα: «Η εφαρμογή του 
Ν.4583/2018 (IDD: Εκσυγχρονι-
σμός της ασφαλιστικής νομοθε-
σίας) και οι συνέπειές του» την 

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30π.μ., στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας με Ομιλητές 
τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου και τον Γενικό Γραμματέα του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Δημήτριο Γα-
βαλάκη.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους 
προς επίλυση αποριών.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Γεώργιος Μπίκας

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμπαρασταθή-

κατε στο βαρύτατο πένθος μας από τον άδικο και τρα-
γικό χαμό του αγαπημένου μας και αξέχαστου συζύγου 
και πατέρα, Νίκου Τσιρογιάννη.

Η αγάπη σας και το καθημερινό σας ενδιαφέρον  
μας γεμίζει κουράγιο  και δύναμη τις δύσκολες αυτές 
ώρες και τιμά τη μνήμη του Νίκου.

Η σύζυγος Μαρίκα Τσιρογιάννη
Τα παιδιά Ιωάννα και Αντώνης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΣΟΥΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο 

κοινοτικό κατάστημα Φυτειάς καλούμε σε έκτακτη γενική 
συνέλευση τους ιδιοκτήτες του δάσους Φυτειάς. 

Θέμα: «Ενημέρωση για ενέργειες με το Δασαρχείο και 
συζήτηση για συγκέντρωση νομίμων τίτλων».

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι  «Άτλαντες του Πολιτισμού» στη Βέροια 
ή αλλιώς έτσι είναι αν έτσι νομίζετε
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 1 

Μαρτίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέ-
ροιας η Ελένη (Τσακαλου) Μαλι-
αρα , πρεσβυτέρα, σε ηλικία 79 
ετών.

Ο «Λ» εκφράζει στους οικείους 
της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΟΥΡΕΑΣ

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζο-
νται, μπορούν να τα  
προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας 
στο υπόγειο της  Δη-
μοτικής Αγοράς  κα-
θημερινά από 11.00 
έως 13.00.    Το Δ.Σ. 
Αδελφάτου Γηροκο-
μείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, το επό-

μενο Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή 
οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα 
κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχθούν για τους 
προσφιλείς τους νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός 
ότι πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το 
πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι 
οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης 
μας, παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς Ιερούς 
Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, πα-
ρακαλείσθε να πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, 
μετά τις 9.00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται εκεί 
μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος 
για να επιτελέσετε τα καθήκοντά σας προς τους κεκοι-
μημένους.

Εκ της Ιεράς
 Μητροπόλεως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβου-
λίου 

-την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του2018 και 
του προϋπολογισμού του 2019

-τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2019
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλ-

θουν στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλε-
πόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 
του ισχύοντος Καταστατικού, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 
και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, 
στη Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέ-
λευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, την ίδια 
ώρα (17:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και 
θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επι-

στημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 
2018.

2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2018.
3.Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμε-

νη περίδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν 
ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του 
Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών 
του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που 
επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος  Ανδρέας Καπράρας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΨΥΧOΣΑΒΒΑΤΟΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το 

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 είναι το Μέγα Ψυχοσάββατο 
της Απόκρεω.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στα Κοιμη-
τήρια Βέροιας θα έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 2-3-2019
07.30-09.30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Επιμνη-

μόσυνη Δέηση
09.00-12.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
17.00-18.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
Προς διευκόλυνση των πιστών ο Ιερός Ναός θα 

αναλάβει την κατασκευή ενός κοινοί δίσκου κόλλυβων, 
το απόγευμα της Παρασκευής

Ακαδημαϊκοί 
Διάλογοι

Την Κυριακή 3 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως 
(Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακα-
δημαϊκούς Διαλόγους» θα είναι ο Αιδεσιμολογιώ-
τατος Πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Σαββίδης, ο 
οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Απιστία - Αποστα-
σία - Πίστις».

 Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ετήσια  Γενική 
Συνέλευση μελών

 
To Σάββατο  2  Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00΄ στα Γραφεία της Ενωσης  Απο-

στράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ημαθίας   (Κονίτσης 4-Βέροια)  θα πραγμα-
τοποιηθεί  η ετήσια  τακτική Γενική Συνέλευση   των μελών, με θέματα συζήτησης:

1. Εκθεση  πεπραγμένων  έτους 2018
2. Εγκριση  προυπολογισμού  έτους  2019
3. Ενημέρωση  από τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας για τις τελευταίες οικο-

νομικές  εξελίξεις.-
 Παρακαλούνται  τα μέλη  της  Ενωσης  για  την  παρουσία  τους.

  Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
    Ο   Πρόεδρος      Ο  Γενικός  Γραμματέας

 ΠΕΤΡΟΣ  ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΣΙΛΩΝΗΣ

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κα-
ταστατικού και την 2η/ 7-2-2019 από-
φαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου,  κ α λ ο ύ ν τ α ι όλα τα 
μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική 
ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση,  
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
10 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.  
στο Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος 
Βερμίου 3 Βέροια, με θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. 

έτους 2018 και αναφορά σε θέματα 
που απασχολούν την τάξη των συντα-
ξιούχων.

3. Οικονομικός απολογισμός έτους 
2018

4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Προϋπολογισμός οικονομικού έ-

τους 2019
6. Κριτική επί  των πεπραγμένων, 

προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρι-

νίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 

2018, προϋπολογισμού 2019 και πε-
πραγμένων  Δ.Σ. έτους 2018

8. Δευτερολογία προέδρου, ανακοι-
νώσεις.

Εάν για διάφορους λόγους δεν έ-
χουμε απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 
2019, την ίδια ώρα,  στον ίδιο τόπο 
και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Η παρουσία όλων μας είναι επιβε-
βλημένη για να μας δοθεί η ευκαιρία να 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για 
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος των συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος     

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 

16.00-18.00.  τηλ.επι-
κοιν. 6979221680.  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ



Του ιερέως
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Αφορμή ,  γ ια  να 
γράψω τις λίγες αυτές 
σκέψεις, φίλοι αναγνώ-
στες, μου έδωσε μια 
πρόσφατη συνέντευξη 

κάποιου πολιτικού, σε τοπικό ραδιόφωνο-ε-
φημερίδα.

Είπε, μεταξύ άλλων, ο εν λόγω πολιτικός:
«…για τις ευρύτερες δυνάμεις της προό-

δου…»
«…για σύγκλιση των προοδευτικών δυ-

νάμεων…»
«…θα έπρεπε να κινούνται και οι προο-

δευτικές δυνάμεις…»
«…για τη συγκρότηση μιας συμμαχίας 

προοδευτικών δυνάμεων…»
«…να συμπράξω σ’ αυτό το προσκλητή-

ριο των προοδευτικών δυνάμεων…»
Στην εποχή μας, φίλοι αναγνώστες,, δί-

νεται μεγάλη σημασία στους προοδευτι-
κούς. Αυτοί προβάλλονται και αυτοί μόνο 
φαίνονται. Οι «προοδευτικοί καθηγητές», οι 
«προοδευτικοί πολιτικοί», τα «προοδευτικά 
κόμματα», οι «προοδευτικές δυνάμεις», τα 
«προοδευτικά κινήματα», κ.λπ.

Έτσι, για να μην υστερήσει κάποιος σ’ 
αυτό το αξίωμα ή, το χειρότερο, για να μην 
μείνει πίσω και χαρακτηριστεί συντηρητικός, 
κάνει οτιδήποτε. Μιμείται και πιθηκίζει κάθε 
συμπεριφορά. Αδιαφορεί για την αλήθεια. 
Ισοπεδώνεται με τον όχλο. Και ακόμη: Σε 
κάθε πραγματικά οπισθοδρομικό, απαρχαι-
ωμένο, σάπιο που μυρίζει μούχλα, βάζει την 
ταμπέλα του προοδευτικού και όλα βαίνουν 
καλώς. Δηλαδή, όχι μόνο προχωρεί απαρα-
τήρητο, αλλά και υιοθετείται και αγκαλιάζεται 
από όλους, χάριν του προοδευτισμού.

Αλλά, ας δούμε, τί είναι πρόοδος; Αν και 
όλοι καταλαβαίνουμε τη λέξη, ωστόσο αξίζει 
τον κόπο να δούμε τί λέει το λεξικό: «Πρόο-
δος σημαίνει εξέλιξη προς τα εμπρός, προ-
κοπή». Προέρχεται, ασφαλώς, από το ρήμα 
προοδεύω, που σημαίνει επίσης: «Προχω-
ρώ μπροστά, βελτιώνομαι αδιάκοπα, γίνομαι 
καλύτερος, προάγομαι». Και αν θελήσου-
με να εμβαθύνουμε στο νόημα αυτών των 
λέξεων, που προσδιορίζουν την πρόοδο, 
θα καταλήξουμε σε τούτο το συμπέρασμα. 
Πως: η «προοδευτική κίνηση» δεν είναι τόσο 
οριζόντια, όσο κάθετη. Είναι κίνηση κατακό-
ρυφη, προς το ανώτερο, το υψηλότερο, το 
πραγματικά καλύτερο. Είναι άνοδος, ανάτα-
ση, ανύψωση.

Τελικά, ποιος είναι ο αληθινά προοδευ-
τικός; Να το πούμε απλά: Αυ-
τός που αγωνίζεται, 
που έχει ως σκοπό 
της ζωής του να κά-
νει τον εαυτό του και 
τους άλλους καθη-
μερινά καλύτερους, 
τελειότερους. Συνε-
πώς, σε καμία περί-
πτωση δεν σημαίνει 
πως ό,τι είναι ή πα-
ρουσιάζεται ως ση-
μερινό και σύγχρονο, 
είναι παράλληλα και 
προοδευτικό ή πως 
ό,τι παλιό είναι μη 
προοδευτικό, συντη-
ρητικό, απορριπτέο. 
Αυτό που προέχει εί-
ναι: Σε ποια πορεία 
βρίσκεται, σε ποια 
κατεύθυνση. Προς 
τα πάνω; Προς το 
καλύτερο ή προς τα 
κάτω, το χειρότερο; 
Γιατί, ναι, έχει και αυ-
τή την κατεύθυνση η 
ανθρώπινη πορεία.

Ο Ι. Χριστός ήρθε 
να μας κάνει προο-
δευτικούς! Να μας 
φέρει την πρόοδο, 
την ανανέωση. Δεν 
το παραδεχόμαστε; 
Τότε, ας πάρουμε με-
ρικά «προοδευτικά» 
συνθήματα της επο-

χής μας κάποιων «προοδευτικών δυνάμε-
ων». Όπως: για την ειρήνη, την ισότητα, την 
αδελφοσύνη, την ελευθερία.

Ποιος πρώτα τα διακήρυξε, τα γνώρισε 
και τα έκανε πράξη; Γιατί μπορούμε να τα 
διαβάζουμε σήμερα σε κάποια πανό, όμως 
είναι σαφώς γραμμένα, στην Αιώνια Βίβλο 
(αν τη διαβάζουμε), εδώ και δύο χιλιάδες και 
πλέον χρόνια.

Και ας πάρουμε και κάποια άλλα συνθή-
ματα, επίσης «προοδευτικών κινημάτων»: 
Για την ανηθικότητα, τη διαφθορά, τη σεξου-
αλική απελευθέρωση, τις εκτρώσεις, το «γά-
μο» μεταξύ ομοφυλοφίλων, την «ελεύθερη 
συμβίωση» κ.λπ.

Τί σχέση μπορεί να έχουν αυτά με την 
ανύψωση, το ανώτερο, το μεγάλο, την τελεί-
ωση; Δεν μας οδηγούν στην κατάπτωση και 
τη ζούγκλα; Και όμως τα λέμε προοδευτικά!

Είναι αντιληπτό πια, πως η αρετή μόνο 
είναι πρόοδος. Και η αμαρτία είναι αυτό που 
λέμε οπισθοδρόμηση, συντήρηση. Κατά συ-
νέπεια: Προοδευτικοί είναι οι ενάρετοι, οι 
«αγιαζόμενοι ημέρα τη ημέρα».

Ναι! Έτσι, όχι μόνο αποδίδουμε σωστά το 
νόημα των εννοιών και συμφωνούμε απόλυ-
τα με το λεξικό, αλλά πραγματικά διατυπώ-
νουμε την αλήθεια.

Φίλοι αναγνώστες: Εμείς, σε ποια κατηγο-
ρία προοδευτικών ανήκουμε;
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Τα Περιστέρια

Δύο περιστέρια πέταξαν 
μαζί στον ουρανό.

Κρύφτηκαν μέσα στα ά-
σπρα σύννεφα.

Έπαιξαν μέσα στους χρυ-
σούς δρόμους του ήλιου.

Χόρεψαν στο φύσημα του 
απαλού αέρα.

Μαζί, κρατώντας το φτερό ο ένας τ’ αλλουνού.
Θελήσανε στα σύννεφα να χρίσουν την φωλιά 

τους…
Καθώς τ’ απέραντο γαλάζιο του ουρανού εξε-

ρευνούσαν, κουρασμένα το βλέμμα έπεσε στην 
γη. Πάνω στους όγκους των βουνών, στα πρά-
σινα λιβάδια, στα φιδωτά ποτάμια στις αθόρυβες 
λίμνες στα λουλούδια που μόλις άνθιζαν και στόλι-
ζαν τους κάμπους.

Κοιτάχτηκαν με απορία και σκέφτηκαν.
Τί θέλανε τα πετάγματα τόσο ψηλά;
Πώς σκέφτηκαν εδώ φωλιά να χτίσουν;
Πανέμορφος ο ουρανός όμως η γη, έχει ακόμη 

ζωή.
Τι και αν οι άνθρωποι μας έδιωξαν; Τί και αν 

πονέσαμε πολύ; Και είπε το ένα στ’ άλλο:
Έλα να ψάξουμε στις πιο ψηλές κορφές, που 

ανθρώπου πόδι δεν πατάει, να μπούμε κάτω στης 
γης τις πιο κρυφές σπηλιές Εκεί που βασιλεύει 
η σιωπή. Εκεί θα χτίσουμε φωλιά, θα γεννηθούν 
νέα πουλιά ελεύθερα. Μια καινούργια γενιά θα 
ανθίσει. Μακριά από την αγωνία και τα μίση. Δύο 
περιστέρα έφυγαν από τον ουρανό. Στην γη το 
σπίτι τους να ανοίξουν πάνω σε ένα απόκρημνο 
βουνό. Εκεί διάλεξαν να κατοικήσουν. Γιατρεύτη-
καν ποια οι πληγές καθώς ο χρόνος προχωρούσε. 
Ήρθαν τα νέα τα πουλιά χαρά να τους γεμίσουν. 
Τα τύλιξαν μέσα στην σίγουρη αγκαλιά τους. Τα 
γέμισαν τρυφεράδα. Τα έμαθαν πως να πετούν, 
πώς να σταθούν πάνω στης γης το χώμα. Τα 
μίλησαν για την ζωή και για την δύσκολη πλευρά 
της. Τα είπαν πως αν υπάρχει αγκαλιά και Αγάπη 
όλα τα άσχημα περνούν. Και ήρθε η ώρα να φύ-
γουν τα παιδιά δική τους πόλη για να χτίσουν. Και 
είπαν να κατέβουν χαμηλά μέσα στου δάσους την 
σιγαλιά να το εξερευνήσουν.

Πέρασε πολύς καιρός. Γέμισε το δάσος περι-
στέρια.

Τη μέρα τα πετάγματα, και τα τραγούδια ανά-
μεσα στις φυλλωσιές. Τη νύχτα τα κουρνιάσματα 
μεσ’ στις φωλιές, τα αγκαλιάσματα και η Αγάπη. Η 
πόλη τους μεγάλωνε μέρα με την ημέρα…

Ώσπου ένα πρωινό βαθιά στο δάσος ακού-
στηκαν φωνές και κρότοι δυνατοί. Άνθρωποι με 
όπλα και μεγάλες σιδερένιες μηχανές άρχισαν 
τον τρόπο να σκορπούν… Και τις φωλιές τους να 
γκρεμίζουν. Απελπισμένα, τρομαγμένα, όλα μαζί, 
προσπάθησαν να φύγουν.

Πέταξαν ψηλά, τόσο ψηλά που θέλησαν ποτέ 
πια στη γη να μην γυρίσουν. Ψάχνανε μέσα στα 
σύννεφα καινούργια εκεί φωλιά να χτίσουν. Κα-
τάλαβαν πως ούτε εκεί μπορούν να κατοικήσουν.

Όμορφος ουρανός, μα μόνο για πετάγματα και 
παιχνίδια.

Τα μάτια τους κοιτάξανε στη γη από ψηλά…
Σκέφτηκα: Σε άλλο μέρος μυστικό όλα μαζί του 

σπίτι τους να ξαναχτίσουν. Και σαν οι άνθρωποι 
έρθουν να τα γκρεμίσουν όλα μαζί να πολεμή-
σουν. Αξίζει αυτή η Γη να κατοικείται. Με πόλεις 
περιστεριών για να γεμίσει.

Η απόφασή τους ήταν σταθερή. Ξανά δεν θα 
πετάξουν τρομαγμένα. Θα μείνουν εκεί. Τα σπίτια 
τους να προστατέψουν. Να δείξουν στους Ανθρώ-
πους και στις μηχανές ότι τα περιστέρια έπαψαν 
να φοβούνται.

Για ποια προοδευτικότητα 
ομιλείτε κύριε;

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 12-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι την 3η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11.00 έως 12.00 μεσημβρινή στο Κωστοχώρι και στο 
Καφενείο του Π. Καταραχιά εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική 
δημοπρασία, η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος 
αποψιλωτικής υλοτομίας και απόληψης δασικών προϊόντων 
καστανιάς, δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, ξυλώδους όγκου 
συνολικά 1.038,00 κ.μ. από τη δασική συστάδα 3β, δασικής 
θέσης Ρ. Κρυονέρι, Πουρνάρι του δασοκτήματος Κωστο-
χωρίου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 2.000 ευρώ σε 
μετρητά ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 10 Μαρτίου 2019 την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο 
τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες: Αμβρακίδης Γεώργιος
Τηλέφωνα 23310 43868 κιν. 6979404580.

Ο Πρόεδρος
Αμβρακίδης Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ   Βέροια  1-3-2019                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   Αριθ.Πρωτ.:τ.τ. 5402
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                   
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες:  Χ.Παλαμούτη
Τηλέφωνο : 2331350533                            

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

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

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

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο 
Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός προθεσμίας πέ-
ντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. 
από 4-3-2019 έως 8-3-2019). 

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΕΟ3Ω9Ο-ΧΟ3) και στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κα-
τάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ IΘ

Εξεκίνησαν τα θεριά 
τση Κρήτης τα λιοντά-
ρια/Και ποιοι είναι αυ-
τοί που πέρασαν στα 

πάρωμα τση νύχτας/και ακούστηκε τα διάβα 
των και τρόμαξεν ο κόσμος/και βουβάθηκαν 
τα πουλιά κι σκιάχτηκαν τα αγρίμια/Είναι ο 
Λουκάκης, ο Μακρής, ο Γιώργος ο Σεϊμένης/ο 
Κοντονάτος ο Βρανάς, ο γιώργης Στρατηνά-
κης,/είναι ο Μπονάτος ο Στρατή,ο Πέρρος ο 
Ζουρίδης,/και καπετάνιος κι αρχηγός ο Θύμιος 
ο Καούδης,/Είναι οι δέκα Κρητικοί οι πρώτοι 
του Αγώνα.»   1

Με αυτά τα λόγια ύμνησε η λαϊκή  Μούσα 
του Κρητικού λαού τους πρώτους Μακεδονο-
μάχους, όταν τους ξεπροβόδιζε για τη μαρ-
τυρική Μακεδονία  με την ελπίδα ότι θα γυ-
ρίσουν όλοι νικητές. Πόσο επικίνδυνη ήταν η 
θέση της Τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας την 
εποχή εκείνη, μόνο αυτοί που την έζησαν από 
κοντά μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν. 

Ο Μακεδονικός Αγώνας στην πραγματικό-
τητα είχε αρχίσει με τη Συνθήκη του Αγίου Στε-
φάνου την 3η Μαρτίου του 1870, αλλά προς 
τιμήν  της ημερομηνίας του θανάτου του Παύ-
λου Μελά θεωρήθηκε ότι άρχισε το 1904. Ο 
Γερμανός Καραβαγγέλης ήταν ένας από τους 
Μητροπολίτες που τοποθετήθηκαν από τον 
Πατριάρχη Ιωακείμ Γ.Μετά την ενθρόνιση του 
το 1902, εκτιμώντας την κρισιμότητα της κατά-
στασης σε επιστολή του στον πρωθυπουργό 
της Ελλάδος Αλέξανδρο Ζαΐμη μεταξύ άλλων 
του έγραφε: «Στείλε μου πενήντα παλικάρια, 
πενήντα Κρητικούς να τους ενώσω με τους 
δικούς μου…Ο ερχομός των παλικαριών από 
κάτω(Κρήτη) θα δώσει κουράγιο στους δικούς 
μου θα εμποδίσει την αποσκίρτησή τους και 
θα φοβίσει τους Βουλγάρους…» Η Κρητική ρί-
μα αποθανάτισε σε δημοτικό ριζίτικο τραγούδι 
το εθνικό κάλεσμα του Καραβαγγέλη: «Ελάτε 
σεις οι Κρητικοί τση Κρήτης πολεμάρχοι,/ τσ΄ 
Ηπείρου οι σταυραετοί και Μακεδονομάχοι../
ψυχές μεγάλες με τιμή σ αγώνες αγιασμένες/
τση Μάνας Κρήτης οι γενιές οι χιλιοδοξασμέ-
νες…» 2

Ο Κρητικός  λαός  ανταποκρίνεται αμέσως 
στην πρόσκληση του Μητροπολίτη. Αυτήν την 
φορά ο πολεμιστής δεν  θα πάρει το ντουφέκι 
του  για να κατεβεί στον ομαλό αλλά για να 
ανηφορήσει στη Μακεδονία. Είναι έτοιμος  για 
τη μεγάλη θυσία. Κι ήταν οι άνδρες αυτοί «Τής 
αρετής πηγή και της αντρείας η φλέβα». Ήταν 
σαν να χαν ξεπηδήσει από τις σελίδες του 
βιβλίου «Παντέρμη Κρήτη» του Παντελή Πρε-
βελάκη. «Ένα καμάρι να τους θωρείς».

     Οι Κρητικοί  υπήρξαν ένας λαός, από τα 
πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα ανυπότακτος, 
σάρκα από τη σάρκα του Ελληνικού Έθνους. 
Δεν υποκύπτει στη σκλαβιά. Είναι περήφανος 
και ο τράχηλός του δεν ανέχεται κανένα ζυ-
γό. Οι ρίζες του βυθίζονται στις παραλίες του 
ναυτικού της στόλου και στα χαλάσματα της 
Κνωσού, υπολείμματα μιας ένδοξης εποχής. 
Σε όλα τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται για την 
ελευθερία. Η τόλμη και η  γενναιότητα  ήσαν 
τα κύρια χαρακτηριστικά τους.  «Η Κρήτη δεν 
παύει να ξεσηκώνεται, ποτέ νικημένη, πάντα 
ανυπόμονη να αποτινάξει τον Οθωμανικό ζυ-
γό». 3 

  Τον Ιούνιο του 1903 περνούν τα σύνορα 
της Ελλάδος και μπαίνουν στη Μακεδονία 
δέκα ντελικανήδες Κρητικοί υπό τον καπετάν 

Θύμιο Καούδη. Φτάνουν στη Μακεδονία, ως 
πρωτοπόροι της αφυπνιζόμενης Ελλάδας. 
Αυτοί συγκροτούν το πρώτο ανταρτικό σώμα 
από την Ελλάδα. Ενισχύουν το σώμα του 
καπετάν Βαγγέλη και συνοδεύουν το Μητρο-
πολίτη Καστοριάς στις περιοδείες του στα χω-
ριά… Τον Αύγουστο του 1904 νέο σώμα από 
14 οπλαρχηγούς εισέρχεται στη Μακεδονία 
και  αρχίζει αμέσως πολεμική δράση. Σε όλη 
τη διάρκεια της ένοπλης αναμέτρησης μέχρι 
το 1908 ένοπλες και αλλεπάλληλες μαχητικές 
φάλαγγες εισέρχονται στη Μακεδονία»… «Η 
ψυχή των Κρητικών τραυματισμένη από την 
ήττα του ΄97 πίστευε ότι η Μακεδονία είναι ο 
τόπος της εκδίκησης». 4

Έτσι η σπίθα έγινε φλόγα  που θα κάψει 
τις ελπίδες των κομιτατζήδων.  Τον Αύγουστο 
του 1904 ο Καούδης και οι άντρες του έδωσαν 
την πρώτη και αποφασιστική μάχη της ένο-
πλης φάσης στο χωριό Όστιμα(Τρίγωνο). Στις 
21 Σεπτεμβρίου 1904 οι άνδρες του Καού-
δη... πέτυχαν να κατατροπώσουν τις ενωμένες 
Βουλγαρικές δυνάμεις. Η νίκη ήταν πολύτιμη 
γιατί ήταν η πρώτη φορά που τα βουλγαρικά 
ανταρτικά σώματα αντιμετώπιζαν οργανωμένη 
ελληνική επίθεση. Το δεύτερο αποφασιστικό 
χτύπημα δόθηκε από το νέο αρχηγό των α-
νταρτικών σωμάτων στο Βιλαέτι του Μοναστη-
ρίου από τον ανθυπολοχαγό Γιώργο Κατεχάκη 
(Ρούβα) από την Κρήτη. Άλλο ένα δυναμικό 
χτύπημα δόθηκε σε ένα Βουλγαρικό γάμο στις 
12 Νοεμβρίου 1904 με πρωταγωνιστές τους 
Κρητικούς: Καούδη, Καραβίτη, Κλειδή, Καλο-
γεράκη και το Γύπαρη.5

 Αθάνατη λεβεντομάνα Κρήτη.  Αυτοί που 
πολέμησαν στην Μακεδονία ήταν 6.000. Από 
αυτούς οι 3500 ήσαν από την Κρήτη ενώ οι 
700 περίπου δεν γύρισαν πίσω. Βαρύς ο φό-
ρος αίματος.  Είναι αυτοί που έμειναν φύλακες  
για πάντα στη Μακεδονία. Αρχηγοί-Οπλαρχη-
γοί:13. Ομαδάρχες:12.Εθελοντές οπλίτες 639, 
εθελοντές σε σώματα μη Κρητικών 108. Σύ-
νολο 772. Ο πρώτος νεκρός του Αγώνα  στην 
Κλεισούρα ήταν ο Γεώργιος Σεϊμένης 22 ετών 
από την Ανώπολη Σφακιών 23 Ιουλίου 1903. 
Ο αδελφός του Γιάννης σκοτώθηκε στο Μονα-
στήρι, 27 Μαρτίου 1906. Η μνήμη τους θα πα-
ραμείνει  αιώνια στις καρδιές  των Ελλήνων. 

«Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος» Θου-
κυδίδης.
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 ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΞΑΣΤΕΡΙΑ
Πότε θα κάμει ξαστεριά,/
πότε θα φλεβαρίσει, 
να πάρω το ντουφέκι μου,/
την έμορφη πατρόνα, 
να κατεβώ στον Ομαλό, /στη στράτα 
του Μουσούρου, 
να κάμω μάνες δίχως γιους, /γυναίκες 
δίχως άντρες, 
να κάμω και μωρά παιδιά, /να κλαιν’ 
δίχως μανάδες, 
να κλαιν’ τη νύχτα για νερό, 
και την αυγή για γάλα, 
και τ’ αποδιαφωτίσματατη δόλια τους 
τη μάνα...

 συνεχίζεται

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ(1904-1908)
    «Παιδιά κι ιντα’ νετούτη η βουή και εσείσθη ο ψηλορίτης/

Γράφει
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Ο ΑΝΔΡΑΣ 
ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΗΝ 

ΚΩΜΩΔΙΑ

1. Και η διάλεκτος (του επιγράμματος) 
Δωρική είναι
2. και ο άνδρας που βρήκε την 
κωμωδία
3. είναι (ο Δωριέας) Επίχαρμος.
4. Ω Βάκχε, αντί του αληθινού 
αυτόν χάλκινο
5. τον αφιέρωσαν εδώ σε σένα
6. αυτοί που μένουμε στις 
Συρακούσες,
7. στην πελώρια πόλη,
8. καθώς σε άνδρα συμπολίτη 
πρέπει.
9. Ανταμοιβή σωστό είναι να του 
προσφέρουν
10. εκείνοι τα σοφά του λόγια 
που θυμούνται
11. Γιατί αλήθεια στους νέους
12. πολλά για τη ζωή χρήσιμα είπε.
13. Μεγάλη του χρωστιέται 
ευγνωμοσύνη.

Ο ΤΑΝ ΚΩΜΩΔΙΑΝ ΕΥΡΩΝ 
ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ (Ε.Α. ΙΧ, 600)

1. Άτε φωνά Δώριος, χωνήρ 
ο ταν κωμωδίαν
2. ευρών Επίχαρμος.
3. Ω Βάκχε, χάλκεον νιν αντ’ αλαθινού
4. τιν ωδ’ ανέθηκαν
5. τοι Συρακόσσαις ενίδρυνται, 
πελωρίστα πόλει,
6. οι’ ανδρί πολίτα
7. σοφών έοικε ρημάτων 
μεμναμένους
8. τελείν επίχειρα
9. πολλά γαρ ποττάν ζόαν τοις 
παισίν είπε χρήσιμα
10. μεγάλα χάρις αυτώι.

ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ
Ο Θεόκριτος (4ος – 3ος αι. π.Χ.), ένας από 

τους σπουδαιότερους συγγραφείς της ελληνι-
στικής εποχής, στο επίγραμμά του Ε.Α. ΙΧ, 600 
γράφει ότι ο Επίχαρμος (6ος αι. π.Χ.) ήταν «ο 
ευρών την κωμωδίαν», ο πρώτος δηλαδή κω-
μωδιογράφος, που τίμησε με το σημαντικό έργο 
του τη δεύτερη πατρίδα του, τις Συρακούσες 
(γενέτειρά του ήταν η Κως) και γι’ αυτό οι συ-
μπολίτες του, οι Συρακούσιοι, ευγνωμονώντας 
τον έστησαν στην πόλη τους το χάλκινο άγαλμά 
του και το αφιέρωσαν στο θεό του θεάτρου τον 
Βάκχο – Διόνυσο.

Όφειλαν οι Συρακούσιοι μεγάλη ευγνωμοσύ-
νη στον Επίχαρμο, γράφει επίσης ο Θεόκριτος, 
για τα σοφά του λόγια και για τα πολλά χρήσιμα 
για τη ζωή που είπε στους νέους.

Δυστυχώς δεν διασώθηκε κανένα έργο του 
Επίχαρμου ολόκληρο για μας παρά μόνο με-
ρικά αποσπάσματα σε συγγράμματα άλλων 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων όπως π.χ. του 
Πλάτωνα (5ος – 4ος αι. π.Χ.) και του Διογένη 
Λαέρτιου (3ος αι. μ.Χ.) κ.ά.

ΝΑΦΕ ΚΑΙ ΜΕΜΝΑΣΟ 
ΑΠΙΣΤΕΙΝ…

«Να είσαι ήρεμος, ατάραχος, ψύχραιμος, νη-
φάλιος (ξεμέθυστος), ξύπνιος, και να θυμάσαι 
να μην πιστεύεις εύκολα, να είσαι δύσπιστος, 
αυτά να είναι οι αρθρώσεις του μυαλού σου». 
«Νάφε και μέμνασο απιστείν, άρθρα ταύτα ταν 
φρενών», αυτή είναι μία από τις σοφές συμβου-
λές προς τους συμπολίτες του, νέους και γέ-
ρους, του Επίχαρμου, η οποία δεν έχασε τίποτε 
από την αξία της κι ας πέρασαν πάνω από δυό-

μισι χιλιάδες χρόνια από τότε που πρωτοειπώ-
θηκε. Πάντα ζωντανή και επίκαιρη και μάλιστα 
στις μέρες μας που οι απατεώνες ντόπιοι και 
αλλοδαποί παραπλήθυναν.

ΑΤΕ ΦΩΝΑ ΔΩΡΙΟΣ…
Όπως δηλώνει ο Δωριέας ποιητής του επι-

γράμματος, ο Συρακούσιος Θεόκριτος, η διά-
λεκτός του είναι δωρική, όπως Δωριέας είναι 
επίσης και ο Κώος – Συρακούσιος Επίχαρμος.

Στην αττική διάλεκτο, της οποίας τη Γραμ-
ματική διδασκόμαστε στο μάθημα των Αρχαίων 
Ελληνικών, η συμβουλή του Επίχαρμου θα είχε 
την εξής μορφή: «Νήφε (ρήμα νήφω) και μέμνη-
σο (ρ. μιμνήσκω) απιστείν, άρθρα ταύτα των 
φρενών».

Δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά της δω-
ρικής διαλέκτου, που τα βλέπουμε και στη ρήση 
του Επίχαρμου, είναι η χρήση του α αντί του η 
(π.χ. άτε φωνά = ήτε φωνή) και η συναίρεση 
του αω σε α αντί ω (π.χ. ταν φρενών = των φρε-
νών, ταν πολιτάν = των πολιτών).

Ο ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ (315-260 π.Χ.)
Ο Θεόκριτος ο Συρακούσιος είναι ένας από 

τους σημαντικότερους συγγραφείς της Ελληνι-
στικής περιόδου. Γεννήθηκε στις Συρακούσες. 
Μετά το 275 π.Χ., σε ώριμη ηλικία πήγε στην 
Κω και στην Αλεξάνδρεια, στα χρόνια της βασι-
λείας του Πτολεμαίου Β΄ του Φιλαδέλφου. Στα 
τέλη της ζωής του ξαναπήγε στην Κω, τη γενέ-
τειρα του Επίχαρμου, όπου και πέθανε, αφού 
συνέγραψε σ’ αυτήν τα περισσότερα έργα του.

Ο Θεόκριτος υπήρξε ο πρωτοπόρος της 
«Βουκολικής ποίησης» και έγινε περίφημος πα-
γκοσμίως για τα θαυμάσια «Ειδύλλιά του».

Διασωθέντα έργα του Θεόκριτου, εκτός από 
τα 30 ειδύλλια, που φέρουν το όνομά του, είναι 
και 22 επιγράμματα και ένα μικρό ιδιόρρυθμο 
ποίημα με τον τίτλο «Σύριγξ».

Η κριτική αμφισβητεί τη γνησιότητα 8 ειδυλλί-
ων και 14 επιγραμμάτων.

Λέγεται ότι η παγκόσμια βουκολική ποίηση 
δεν έχει κανένα καλό που να μην πηγάζει από 
τον Θεόκριτο.

Ο ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ
 (6ος αι. π.Χ.)

Ο Επίχαρμος είναι ένας από τους μεγαλύτε-
ρους ποιητές της Αρχαίας Ελλάδας. Γεννήθηκε 
στην Κω η οποία ήταν μέλος της Δωρικής Εξά-
πολης (Κως, Κνίδος, Αλικαρνασσός, Ιαλυσός, 
Κάμειρος, Λίνδος).

Όταν ήταν ακόμη παιδί, η οικογένειά του 
μετανάστευσε στις Συρακούσες, όπου έζησε τα 
περισσότερα χρόνια της ζωής του, γι’ αυτό και 
θεωρούνταν Συρακούσιος.

Από το επίγραμμα του Θεόκριτου πληροφο-
ρούμαστε ότι οι Συρακούσιοι, που τον θεωρού-
σαν συμπολίτη τους, αφιέρωσαν έναν χάλκινο 
ανδριάντα του στο θεό του θεάτρου, τον Βάκ-
χο-Διόνυσο, από ευγνωμοσύνη για τις σοφές 
συμβουλές του, για μια από τις οποίες έγινε 
λόγος πιο πάνω.

Ο Πλάτων στο έργο του «Θεαίτητος, 152e» 
γράφει: «Μεταξύ των ποιητών οι πιο έξοχοι για 
το ένα και το άλλο είδος είναι ο Επίχαρμος για 
την κωμωδία, ο Όμηρος για την τραγωδία».

(Ο Πλάτων εξομοιώνει τον Όμηρο με τους 
τραγικούς, επειδή και στο έπος υπάρχει μίμηση 
της ζωής και απεικόνιση των παθών όπως και 
στην τραγωδία).

Στην αρχαιότητα ο Επίχαρμος είχε τη φήμη 
και έξοχου διανοητή. Αν σωζόταν το έργο του, 
ίσως να τον κατατάζαμε, στην ίδια σειρά με τον 
Αριστοφάνη… δυστυχώς όμως… οι κωμωδίες 
του Επίχαρμου χάθηκαν μαζί με τόσα άλλα φα-
νερώματα του σικελιώτικου πολιτισμού.

Ο Επίχαρμος πέθανε σε ηλικία 90 ή 97 χρό-
νων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. The Greek Anthology, W.R. PATON
2. Α. Γεωργοπαπαδάκου, Ελληνική Γραμμα-

τολογία, Θεσ. 1957.

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 
«ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ»



Δ.Κ. Στυλιανίδης,  
Γεωπόνος, 
Επ.Δ/ντής 
Ινστιτούτου 
Φυλλοβόλων 
Δένδρων

Εισαγωγή 
Όπως λέγει ο Kvain, 

ένας αναγνωρισμένος 
Ευρωπαίος βοτανοθερα-
πευτής, για κάθε ασθένεια 

υπάρχει ένα φυτό που την θεραπεύει (5).
Πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί είχαν ανακαλύψει την 

θεραπευτική επίδραση των αρωματικών φυτών και 
κυρίως των αρωματικών φυτικών ελαίων. Η πανάρ-
χαια βεδική λογοτεχνία της Ινδίας και Κινέζικα ιατρικά 
κείμενα, μαρτυρούν την σπουδαιότητα των ελαίων σε 
θέματα υγείας και πνευματικότητας. Ο Ιπποκράτης, 
θεωρούμενος πατέρας της Ιατρικής, χρησιμοποίησε 
αρωματικά θυμιάματα για να απαλλάξει την Αθήνα 
από την πανούκλα. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες δυνάμω-
ναν με αρωματικά λουτρά και τακτικά μασάζ (4.5).

Όμως οι σπουδαιότερες αρωματικές παραδόσεις 
ανάγονται στους αρχαίους Αιγυπτίους. Γιατροί από 
όλον τον κόσμο έχουν ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να 
διδαχθούν αρωματική ιατρική (4).

Η αρωματοθεραπεία έγινε εξαιρετικά δημοφιλής 
τον 16Ο και 17ο αιώνα. Οι μεγάλοι Ευρωπαίοι βοτανο-
λόγοι, ανάμεσά τους και ο Άγγλος Nicholas Culpeper, 
έγραψαν για τα ευεργετικά αποτελέσματα των αρω-
ματικών φυτών και ελαίων. Κατά τους δύο τελευταίους 
αιώνες οι επιστήμονες κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό 
τη χημεία των φυτικών ελαίων.  Με τη σύγχρονη Ιατρι-
κή, τη Χημεία, τη Βιολογία, τη Γεωπονία, με τη χρήση 
μεθόδων ανάλυσης, πολλά από τα αποκαλούμενα 
«γιατροσόφια» δικαιώθηκαν πλήρως (4.5).

Μερικά στοιχεία του θυμαριού
Το επιστημονικό του όνομα κατά τον Θεόφρα-

στο είναι «Thymus capitatus». Κατά τον Καββάδα 
Thymus L. Υπάρχουν δύο ακόμη ονομασίες «Thymus 
vulgaris» αφορά το καλλιεργούμενο και «Thymus 
serpyllum» για το άγριο (3.4)

Οι κοινές ονομασίες του θυμαριού είναι πολ-
λές. Οι πιο συνηθισμένες είναι: Θύμος ο έρπυλλος, 
θρούμπι, χαμοθρουμπίδι θυμάρι, θρόβι, ρουχόθυμο 
γαϊδουρόθυμος (1.2.3).

Το θυμάρι είναι φυτό των μεσογειακών χωρών. 
Διαδόθηκε στη βόρεια Ευρώπη τον 11ο αιώνα. 
Το κοινό θυμάρι που καλλιεργείται είναι ψηλότερο 
από το άγριο, φτάνει τα 50 εκ. και τα δύο θυμάρια 
έχουν τις ίδιες φαρμακευτικές ιδιότητες. Το θυμάρι 
βρίσκεται σε όλες τις ξηρές και άγονες εκτάσεις που 
ούτε δένδρο υπάρχει.   Υπάρχουν μόνο θάμνοι και 
ποώδη φυτά. Το θυμάρι αρχίζει να ανθεί από το 
Μάιο και διαρκεί ως τον Οκτώβριο. Σε όλο αυτό το 
διάστημα η επίσκεψη των μελισσών είναι  συνεχής 
και η παραγωγή του εξαιρετικής ποιότητας μελιού με 
τις θεραπευτικές του ιδιότητες πλούσια (4.5).

Φαρμακευτικές ιδιότητες 
του θυμαριού 

Αλλεπάλληλα πειράματα από το 1887 έχουν 
αποδείξει τις μικροβιοκτόνες ιδιότητες του θυμαριού 
και του θυμελαίου.

Πρώτος ο Chamberland το 1887 απέδειξε τη 
βακτηριοκτόνο δράση του αιθερίου ελαίου του θυμα-
ριού και ιδιαίτερα κατά του βακίλλου του άνθρακα.

Οι Candeac και Meunier, μελέτησαν το αιθέριο έ-
λαιο, το 1889 στους βακίλλους του τύφου και κόρυζας, 
καθώς και τον πολλαπλασιασμό μικροβίων μέσα σε 
θρεπτικό υλικό που περιείχε ζουμί βραστού κρέατος.

Οι Morel και Rochraix το 1921-1922 μελέτησαν 
την επίδραση του αιθέριου ελαίου στον μινιγγετιδό-
κοκκο, στο βάκιλλο του Eberth στο κορονοβακτηρίδιο 
της διφθερίτιδας και στον σταφυλόκοκκο.

Οι Courmont, Marel και Bay μελέτησαν την ε-
πίδραση του αιθέριου ελαίου στο βάκιλλο του Κωχ 
(φυματίωση). Το 1894 ο Miquel απέδειξε τη βακτηριο-
κτόνο δύναμη των ατμών του θυμαριού.

Διαλύματα θυμαριού με σαπούνι χρησιμοποιούσαν 
στα χειρουργεία για την απολύμανση των χεριών. Το 
αιθέριο έλαιο του θυμαριού είναι 25 φορές πιο αντιση-
πτικό από τη φαινόλη, από το οξυγονούχο νερό (οξυ-
ζενέ) και από το υπερμαγγανικό κάλιο (4.5).

Δραστικές ουσίες του θυμαριού-
αντιπετώπιση ασθενειών

 Το αιθέριο έλαιο του θυμαριού περιέχει δύο 
φαινόλες. Τη θυμόλη και την καρβακρόλη. 
Η θυμόλη που υπάρχει άφθονη στο άγριο 
θυμάρι, βοηθάει πολύ στην πέψη των λι-
παρών ουσιών. Εισέρχονται επίσης στη 
σύνθεση αντισηπτικών και έχουν μία ιδιαί-
τερη θέση στην αρωματοποιία και τη φαρ-
μακευτική. Οι χρήσεις του θυμαριού και του 
αιθερίου ελαίου του για την αντιμετώπιση 
διαφόρων ασθενειών είναι πάρα πολλές για 
να τις απαριθμήσει κανείς. Αναφέρονται με-
ρικές : Κατά του αλκοολισμού. Σε ένα λίτρο 

βραστό νερό βάζουμε μία χούφτα θυμάρι, σκεπάζεται 
για 2 λεπτά και από αυτό το τσάι δίνεται μία κουταλιά 
της σούπας κάθε 15 λεπτά στους αλκοολικούς.

• Είναι πολύτιμο για τη σωματική και πνευματική 
κατάπτωση (ατονία), το άγχος, τη νευρασθένεια, την 
κατάθλιψη, αλλά και ημικρανία.

• Αυξάνει την πνευματική διαύγεια και τονώνει τα 
νεύρα.

• Απαραίτητο για τους υποτασικούς, καθώς και 
για τα αναιμικά παιδιά.

•  Αντισηπτικό εντέρων και γεννητικού-ουρικού 
συστήματος και των πνευμόνων (εντερικές μολύν-
σεις, πνευμονικές μολύνσεις, βρογχίτιδα κ.ά.

• Είναι εφιδρωτικό και ρυθμίζει τα εκκρίματα σε 
περιπτώσεις γρίπης, συναχιού, κρυολογημάτων. Πο-
λύτιμο σε προβλήματα λαιμού και βρόγχων.

• Προληπτικό αντιβιοτικό σε επιδημίες γρίπης.
• Διώχνει τα παράσιτα των εντέρων (οξύουρους, 

ασκαρίδες, ταινία κ.λ.π.).
• Βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος και δυνα-

μώνει την καρδιά.
Αυτά με ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (5)
Ωστόσο το θυμάρι χρησιμοποιείται και για ΕΞΩΤΕ-

ΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (αλοιφές, διαλύματα, κομπρέσες, μπάνια)
• Σταματάει την τριχόπτωση
• Αντισηπτικό και βακτηριοκτόνο σε δερματοπάθειες

• Θεραπεύει την ψώρα και τους λειχήνες.
• Στον έρπητα ζωστήρα χρησιμοποιείται αλοιφή.
• Το μπάνιο με θυμάρι ξεκουράζει το σώμα.
Η μητέρα Hildegard von Bingen αναφέρει ότι ό-

ποιος πίνει ένα φλιτζάνι τσάι από θυμάρι αντί για καφέ 
κάθε πρωί, θα νιώσει σύντομα τα οφέλη: αναζωογο-
νημένη διάθεση, ανακούφιση στο στομάχι, απουσία 
πρωινού βήχα και γενική ευεξία. (5)

Παρενέργειες
Είναι τόσο ενδιαφέρουσες οι θεραπευτικές ιδιότη-

τες του θυμαριού, ώστε υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει 
υπερβολική χρήση. Η μεγάλη εσωτερική χρήση θυ-
μαριού προκαλεί υπερλειτουργεία του θυρεοειδούς 
αδένα, και δηλητηρίαση με εμετό, διάρροια, ζαλάδες 
και καρδιακή κατάπτωση.(4)

Βιβλιογραφία
1. Δρανδράκης Π. Θύμος. Μεγάλη Ελληνική Ε-

γκυκλοπαίδεια. Τόμος δωδέκατος, σελίδα 736. Εκδο-
τικός Οργανισμός ο Φοίνιξ Ε.Π.Ε.  

2. Θεόφραστος 1998 Άπαντα. Τόμος ενδέκατος 
(φυτολογικό λεξικό κατά Θεόφραστο). Σελίδες 317, 
Εκδότης Οδυσσέας Χατζόπουλος.

3. Καββάδας Δ. Θύμος. L. Εικονογραφημένο Βοτανι-
κό Φυτολογικόν Λεξικόν Τόμος IV σελ. 1645.

4. Μπαζαίος Κ. 1990 100 βότανα, 1000 θεραπείες 
Υγεία από το φαρμακείο της φύσης. Έκδοση Nuticare 
A.E. Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ερευνών και Εφαρμογών 
Διατροφής και Υγείας. Σελ. 412.

5. Τρέμπεν Μ. 2002 Υγεία από το φαρμακείο του 
Θεού. Συμβουλές και εμπειρίες με φαρμακευτικά βό-
τανα. Για την έκδοση στα Ελληνικά Εκδόσεις Κέδρος 
2002. Σελ.75.
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Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΤΟΕΒ Βέροιας ύστερα από την απόφαση της 28-2-2019 
θέμα 4ο του Δ.Σ. προκηρύσσει την 19-3-2019 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10-11 π.μ. στα γραφεία του μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή γεωργικών φαρμάκων (ζιζανιο-
κτόνο shinphosate 36 SL) για την περίοδο 2019. Σε περίπτωση 
που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος επαναλαμβάνεται την ίδια 
μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Εγγύηση συμμετοχής 
300 ευρώ σε εγγυητική επιστολή. Περισσότερες πληροφορίες 
στα γραφεία του ΤΟΕΒ Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ευχαριστίες για την Τσικνοπέμπτη

Οι  όμορφες παραδόσεις πρέ-
πει να συνεχίζονται. Έτσι ο Σύλ-
λογος Γονέων και Κηδεμόνων 9ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας τή-
ρησε το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, 
διοργανώνοντας γιορτή στον αύ-
λειο χώρο του σχολείου. Τα παι-
διά μασκαρεύτηκαν, κάνανε face 
painting, τσίκνισαν, χόρεψαν,  δια-
σκέδασαν, κέρδισαν δώρα. 

Ευχαριστούμε θερμά για την 
πολύτιμη προσφορά τους:  Μου-
ρατίδη Σωτήρη (Κρεοπωλείο -Βερ-
γίνα), Φουτσιτζόγλου (ΦΑΡΜΑ Η-
ΜΑΘΙΑΣ)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να 
ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Διευθυ-
ντή κο Γκιορτζή Εμ., τους Εκπαι-
δευτικούς του Σχολείου και φυσικά 
τους γονείς, που με την καλή τους 
διάθεση και με πολύ κέφι βοήθη-
σαν να πραγματοποιηθεί αυτή η 
εκδήλωση .

Με εκτίμηση το Δ.Σ.
Συλλόγου Γονέων 

& Κηδεμόνων
9ου Δημοτικού 

Σχολείου Βέροιας

Θ υ μ ά ρ ι (θύμος) 
Ένα πολύ γνωστό φυτό για τις 

εξαιρετικές αρωματικές και θεραπευτικές του ιδιότητες

Το φυτό (θυμάρι) επισημάνθηκε στα Κύθηρα. Η φωτογραφία ελήφθη από την κα Δήμητρα 
Μουρατίδου-Λιόλιου.



Αναλυτικά το πρόγραμμα 
των τμημάτων υποδομής 
της Ακαδημίας Ποδοσφαί-

ρου Βέροιας για το Σαββατοκύ-
ριακο, 2-3 Μαρτίου έχει ως εξής:

Τα τμήματα υποδομής Κ6-Κ12 θα αγω-
νιστούν με τα αντίστοιχα τμήματα της Ακα-
δημίας «Αστέρας Αλεξάνδρειας» στο γήπε-
δο Γεωργιανών το Σάββατο 2 Μαρτίου.

Οι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας Βέ-
ροιας θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο 
Γεωργιανών στις 10.15’

Έναρξη αγώνων: 11.00’
Λήξη αγώνων: 12.30’
Στολή Αγώνος: Barcelona

ΑΓΩΝΑΣΜΕΤΟΜΑΚΕΔΟΝΑ
ΓΙΑΤΗΝΚ14

Την ομάδα του Μακεδόνα αντιμετωπίζει 
βάσει προγράμματος η ομάδα της Κ14 
της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας στα 
πλαίσια του πρωταθλήματος. Ο αγώνας 
θα διεξαχθεί την Κυριακή, 3 Μαρτίου στο 
γήπεδο Γεωργιανών. 

Ώρα έναρξης αγώνα: 11.00’

Με τους αγώνες 
της 22η αγωνι-
στικής θα συνε-

χιστεί το πρωτάθλημα 
της; Α1 ερασιτεχνικής. 
Το παιχνίδι που ξεχω-
ρίζει είνια αυτό μεταξύ 
του ΠΑΟΚ Αλεξ. και του 
Αγρ. Αστέρα Πλατέος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
της 02.03.2019

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ)(22η αγωνιστική)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 15.30 ΠΑΟΚ 
ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 15.30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - 
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Γ.-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 15.30 ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΧΑΛΑΤΖΙΟΥ-
ΚΑΣ -ΓΚΟΓΚΑΣ 

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 15.30 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - 
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ -ΠΙΤΟΣ 

ΜΕΛΙΚΗΣ 15.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - Μ.Α-
ΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΜΠΕΚΑΣ-ΒΑΛΚΑΝΟΣ 

ΚΛΕΙΔΙΟΥ 15.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ 
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία: ΛΑΖΑΡΟΥ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΤΡΑ-
ΝΤΟΣ 

ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 15.30 ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΟ ΜΑ-
ΡΙΝΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ -ΤΣΙΟΥΓ-
ΓΑΡΗΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 15.30 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΓΑΣ 
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
-ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ)(15η αγωνιστική)

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 15.30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ -ΤΟΤΣΚΑΣ -ΖΟΥΡΝΑ-
ΤΖΙΔΗΣ

Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(10η 
αγωνιστική)

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ 15.30 ΔΟΞΑ ΝΑΟΥ-
ΣΑΣ - Ερμης Τριλοφου

Διαιτησία: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥ Κ.-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
της 03.03.2019

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΜΑ)(13η αγωνιστική)

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 15.30 ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 
- ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ

Διαιτησία: ΤΡΑΝΤΟΣ -ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
-ΓΚΟΓΚΑΣ 

ΝΗΣΕΛΙΟΥ 15.30 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕ-
ΛΙΟΥ - Ολυμπιακος Λουτρου

Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥ -ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 15.30 ΑΕΚ Καμποχω-
ρίου - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Διαιτησία: ΜΑΛΟΥΤΑΣ -ΛΑΖΑΡΟΥ -ΧΑ-
ΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ 

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 15.30 ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟ-
ΒΕΡΓΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαιτησία: ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥ Γ.-ΠΟΖΙΑΔΗΣ 

ΔΙΑΒΑΤΟΥ 15.30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ - ΘΥ-
ΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ -ΠΕΤΡΟΥ 

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ)(15η αγωνιστική)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 15.30 ΑΣ Γιαννακοχωριου - 
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Διαιτησία: ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΓΚΟΓΚΟΣ-ΣΙΟΥΚΙΟΥ-
ΡΟΓΛΟΥ

ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ 15.30 ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 15.30 ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ - ΑΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣ -ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ-ΜΠΑΚΑ-
ΛΗΣ 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15.30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 
ΛΕΥΚΑΔΙΑ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ(8η αγωνιστική)
ΣΥΚΙΑΣ 10.30 ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑ-

ΣΤΡΟΥ
Διαιτησία: ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 

-ΓΚΑΛΑΙΤΣΗΣ

ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ 10.30 ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ - ΔΟΞΑ 
ΚΥΨΕΛΗΣ

Διαιτησία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ -ΓΚΟ-
ΓΚΟΣ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ 10.30 ΠΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ - ΑΘΛ.
ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτησία: ΜΠΑΚΑΛΗΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ -ΠΕΤΡΟΥ 

Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(10η αγωνιστική)
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 10.30 ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ - 

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ
Διαιτησία: ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΒΑΛΚΑΝΟΣ -ΣΙΟΥ-

ΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

CMYK
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Δωρεάν λεωφορείο για τους 
φιλάθλους της «Βασίλισσας» 
που θέλουν να βρεθούν την 

Κυριακή στο γήπεδο της Αγκαθιάς 
για το ντέρμπι της Ημαθίας, ναυλώνει 
η διοίκηση της ΒΕΡΟΙΑΣ. Η βαθμο-
λογική θέση και η ήττα του πρώτου 
αγώνα έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο 
της Βέροιας και θέλει να σταθεί την 
Κυριακή δίπλα στους παίκτες για να 
πάρουν την νίκη και τους τρεις βαθ-
μούς. Αναμένεται μεγάλη εκστρατεία 

λόγο και του καλού καιρού και της 
μικρής απόστασης. 

Αναλυτικά:
Ο Π.Σ. Βέροια, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 

κρίσιμου, εκτός έδρας, αγώνα μας με την Νίκη Α-
γκαθιας, την Κυριακή 3 Μαρτίου στις 3 το μεσημέρι, 
παρέχει τη δυνατότητα στους φιλάθλους μας να ταξι-
δέψουν δωρεάν με λεωφορείο.

Η αναχώρηση του θα γίνει στις 13:30 το μεση-
μέρι από την Ελιά. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 
αύριο Σάββατο στις 14:00 στο 6974077834, email: 
eleytheriadhs@gmail.com

Δωρεάνλεωφορείο
γιατουςφιλάθλουςτηςΒέροιας
γιατοναγώναμετηνΑγκαθιά

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων

του Σαββατοκύριακου 2-3/3/2019

Πρόγραμμα των τμημάτων Ακαδημίας 
ποδοσφαίρου Βέροιας
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Με την 20η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή 3 
Μαρτίου το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας 
μπάσκετ ανδρών και η ομάδα του Φιλίππου Βέροιας 
ταξιδεύει στο Στρατώνι όπου θα αντιμετωπίσει την 
ομώνυμη τοπική ομάδα. Η ομάδα του Δημήτρη Γκί-
μα έκανε την κατάλληλη προετοιμασία καθ’ όλη την 

διάρκεια της εβδομάδας και θα αναζητήσει την νίκη 
ώστε να συνεχίσει την πορεία για την επίτευξη του 
τελικού στόχου.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσεις στις 17:00 και διαιτητές 
τους αγώνα ορίστηκαν οι κ.κ. Σιμητόπουλος και Θε-
οδώρου. Ολοκληρώθηκε η προετοιμα-

σία των Αετών Βέροιας για 
το παιχνίδι του Σαββάτου 

(2/3) με αντιπάλους τους Ικάρους 
Γιαννιτσών. Μοναδικός αμφίβολος 
για τον Ντάνη Τυριακίδη ο Άλκης 
Χρήστου, ο οποίος αντιμετωπίζει 
ένα πρόβλημα τραυματισμού που 
τον κράτησε εκτός προπονήσεων 
για μία εβδομάδα.

Το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι, στα πλαίσια 
της 21ης αγωνιστικής της Α ΕΚΑΣΚΕΜ, είναι κό-
ντρα σε μια ομάδα που στοχεύει στην άνοδο και με 
τα τελευταία της αποτελέσματα έχει βρεθεί εντός 

των θέσεων που οδηγούν στα play off.
Όσον αφορά τους μικρούς αθλητές των Αε-

τών, για το Παιδικό Πρωτάθλημα οι «κομάντο» 
του Μάκη Ιωσηφίδη θα αγωνιστούν την Κυριακή 
3/3 (11.00) στη Νάουσα με αντίπαλο τον Ζαφει-
ράκη και για το Τουρνουά Προμίνι το Σάββατο 2/3 
(16.00) στο ΔΑΚ «Βικέλας» με τον ΑΟΚ Βέροιας.

Τοπρόγραμματης21ηςαγωνιστικής
τηςΑΕΚΑΣΚΕΜ

ΓΑΣΠ Πάνθηρες - ΑΓΕ Πιερίας (16.00)
Πιερικός Αρχέλαος - ΦΟ Αριδαίας (20.00)
Εδεσσαϊκός - Αετός Κιλκίς (20.30)
Βατανιακός/Σάρισα - ΓΑΣ Αλεξάνδρειας
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών - Ζαφειράκης 

Νάουσας
Αετοί Βέροιας - Ίκαροι Γιαννιτσών
Ρεπό : ΑΟΚ Αιγινιακός

Μπάσκετ Β΄ Εθνική

ΜεΣτρατώνιοΦίλιπποςΒέροιας
ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Με Ικάρους Γιαννιτσών το ανδρικό
των Αετών Βέροιας, με Ζαφειράκη

και ΑΟΚ Βέροιας η Ακαδημία

Χάντμπολ Α1 Γυναικών - Σάββατο στις 6.00 μ.μ. στο Φιλίππειο

Νέα νίκη οι παγκορασίδες του 
Ποσειδώνα Βέροιας. Πραγματο-
ποιώντας εξαιρετική εμφάνιση 

αυτή τη φορά νίκησαν με 3-0 σετ την 
πρωτοπόρο ομάδα του Μίλωνα Γιαννι-
τσών και αναρριχήθηκαν στη δεύτερη 

θέση της βαθμολογίας. 
Όλα τα κορίτσια έδωσαν 
το καλύτερο εαυτό τους 
και δεν άφησαν κανένα 
περιθώριο αντίδρασης 
στην ομάδα των Γιαννι-
τσών, ούτε επέτρεψαν 
στις αντίπαλες σε κάποιο 
σημείο του αγώνα να 
διεκδικήσουν κάτι.

Την Κυριακή 3 Μαρτίου η ο-
μάδα της Βέροιας αγωνίζεται 
στην Έδεσσα σε ένα παιχνίδι 
που θα κρίνει την πρωτιά του 
ομίλου.

Τα σετ 25-14, 25-17 και 25-18.
Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος): Αγγελοπούλου Κατε-

ρίνα, Μαγαλιού Βέρα, Μπέη Βασιλική, Μαραβελάκη 
Ελένη, Τσανασίδου Ελβίρα, Γιδιώτη Ειρήνη, Μουρα-
τίδου Γωγώ, Λαζεκίδου Αναστασία, Σπυριδωνίδου 
Νίκη, Πάντσιου Βασιλική, Μωυσίδου Αρτεμία, Ανα-
στασοπούλου Μεταξένια.

Βόλεϊ
Νέα νίκη για τις παγκορασίδες
του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ Βέροιας 3-0
τον πρωτοπόρο Μίλωνα Γιαν.
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Γράφει ο Παύλος 
Πυρινός

Εισαγωγικά
Η Βέροια ανέκαθεν είχε 

πολλούς ευεργέτες. Υπάρχουν 
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
της Βέροιας 4 τόμοι (στους ο-
ποίους συντάχθηκαν διαθήκες, 
αγορές, πωλήσεις κ.ά.) από 
την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας 

που ενισχύει την άποψη αυτή.
Αποδελτιώνοντας τους κώδικες της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Βεροίας 22 και 20 (1), στις αντίστοιχες σελίδες 
91-92 και 282, 290-291, 366 και 376-377 των κωδίκων 
γίνεται λόγος για τη διαθήκη του Εμμ. Μήττα, ενώ η 
συμβολαιογραφική σύνταξη της διαθήκης του είναι 
γραμμένη στον τέταρτο τόμο των συμβολαιογραφικών 
πράξεων της Ιεράς Μητροπόλεως που βρίσκονται στα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους Βέροιας (2).

Οι Βεροιώτες της χριστιανικής ορθόδοξης κοι-
νότητας ήταν πνευματικά καλλιεργημένοι. Αυτό ο-
φείλεται: α) στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, η οποία 
πρόσφερε στην εκπαίδευσή τους όχι μόνο την ηθική 
και πνευματική συμπαράστασή της αλλά κάτι περισ-
σότερο: κοινωνική φροντίδα και β) στους Συλλόγους 
Βέροιας που με την οικονομική ενίσχυση των σχο-
λείων και την ίδρυση βιβλιοθηκών συνετέλεσαν στην 
εκπαίδευση, την πολιτιστική ανάπτυξη και πνευματι-
κή καλλιέργεια των Βεροιωτών.

Ένας τέτοιος πνευματικός άνθρωπος ήταν και ο 
Εμμ. Μήττας, όπως φαίνεται από τη διαθήκη του.

Η Διαθήκη του Εμμανουήλ Δ. Μήττα
1. Συντάχθηκε στις 17-1-1913 από παπα-Χριστό-

δοουλο, γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροί-
ας στο σπίτι του διαθέτη (συνοικία Αγίου Νικολάου 
τμήματος «Μητρόπολις»),

2. Μάρτυρες για τη διαθήκη ήταν: Αναστάσιος Σιορ-
μανωλάκης, Εμμανουήλ Παπαδήμος, Θωμάς Μαλού-
τας, Ιωάννης Στ. Τούσας, Γεώργιος Δ. Βλαχογιάννης, 
Θρασύβουλος Α. Τζίκας και Δημοσθένης Κ. Δαβόρας,

3. Καθιστά γενικό κληρονόμο (κινητής και ακι-
νήτου περιουσίας του) τη σύζυγό του Ευδοξία, το 
γένος Νικολάου Χατζή Κανέλα και μετά το θάνατό 
της η περιουσία του να χρησιμεύσει για ίδρυση και 
συντήρηση δημόσιας βιβλιοθήκης στη Βέροια,

4. Η περιουσία του ανήρχετο σε 380, περίπου, 
λίρες οθωμανικές από μετοχές που είχε στην «Αγ-
γλοελληνική Εταιρία» Θεσ/νίκης, χρεωστικές ομο-
λογίες διαφόρων χρεωφειλετών, σπίτι και κήπο (5) 
στρεμμάτων και έπιπλα,

5. Η διοίκηση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης ορίστη-
κε από τον διαθέτη. Τη διοίκηση θα αποτελούσε: 
α) Ο Εμμανουήλ Κάκος, β) ο εκάστοτε Δ/ντής των 
σχολείων Βέροιας, γ) Ο Κατά καιρούς Μητροπολίτης 
Βεροίας ως πρόεδρος,

6. Όριζε, μετά το θάνατο του διαθέτη, να δοθούν 
σε όλους τους συγγενείς του (αδέλφια και ανίψια) α-
πό 20 έως μία (1) λίρα οθωμανική. Ακόμη, στη Φιλό-
πτωχο Αδελφότητα Κυριών Βεροίας 8 λίρες οθωμα-
νικές, στα σχολεία της Βέροιας 5 λίρες οθωμανικές 
και στο κουτί των ελεημοσυνών της εκκλησίας Αγίου 
Αντωνίου 2 λίρες οθωμανικές,

7. Εκτελεστές της διαθήκης του όρισε τους: α) Κων-
σταντίνο Κύρου και β) Εμμανουήλ Κ. Κάκου και τέλος

8. Την διαθήκη υπογράφουν οι μάρτυρες, ο δι-
αθέτης και ο συμβολαιογραφών γραμματέας της 
Μητροπόλεως παπα-Χριστόδουλος.

Πληροφορίες για τη Διαθήκη
 του Εμμανουήλ Μήττα

Επειδή, τελικά, δεν ευοδώθηκε η διαθήκη του 
Εμμ. Μήττα, ερεύνησα όλους τους κώδικες, τους 
χρονολογούμενους μετά το 1913 και η έρευνα έφερε 
στο φως τις εξής πληροφορίες:

1. Στη συνεδρίαση του Μικτού Συμβουλίου της 
1ης Φεβρουαρίου 1913 (3) αναγνώστηκε αίτησης 
της Ευδοξίας Εμμ. Μήττα που ζητούσε την ανάγνω-
ση, έγκριση και δημοσίευση της διαθήκης του συζύ-
γου της Εμμ Δ. Μήττα.

Αφού διαβάστηκε η διαθήκη στο ακροατήριο, το 
δικαστήριο την κήρυξε ως έγκυρη και εκτελεστή.

Στο τέλος αποφασίσθηκε να ειδοποιηθούν από 
τον μητροπολίτη οι εκτελεστές της διαθήκης για να 
επιληφθούν την άμεσο εκκαθάριση της περιουσίας 
του μακαρίτου και υποβάλουν την έκθεσή τους στην 
Ιερά Μητρόπολη για τα περαιτέρω.

Την απόφαση του Μικτού Συμβουλίου (συνεδρί-
αση 1-2-1913) υπογράφουν ο Βεροίας και Ναούσης 
Καλλίνικος, πρόεδρος, τα μέλη του Μικτού Συμβου-
λίου (Ν. Αντωνιάδης, Κωστάκης Καρατζόγλου, Εμμ. 
Καζαμπάκας και Στέργιος Κανάκης) και ο συμβολαιο-

γραφών Γραμματέας παπα-Χριστόδουλος.
2. Στη συνεδρίαση (2-7-1917) (4) Δημογεροντίας 

και Διευθυνούσης Επιτροπής, ανακοινώθηκε από 
τον πρόεδρό της, μητροπολίτη Βεροίας Καλλίνικο, 
προκειμένου η Ευδοξία Εμμ. Μήττα να πάρει 25 ο-
θωμανικές λίρες, η Εταιρία ζήτησε την υπογραφή του 
στη σχετική απόδειξη εξόφλησης.

Μπορώ, είπε, ο μητροπολίτης να υπογράψω με 
τον όρο να καταθέσει το ποσό αυτό στο ταμείο της 
εκκλησίας Αγίου Αντωνίου που θα καταβάλλει σ’ αυ-
τήν τους τόκους.

Συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση αυτή 
του μητροπολίτου. Ανατέθηκε η είσπραξη του ποσού 
αυτού στο γιο του Εμμ. Καζαμπάκα, Αριστείδη Καζα-
μπάκα που ζούσε στη Θεσσαλονίκη.

3. Ο Αριστείδης Καζμαπάκας πήγε, με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, στην Αγγλοελληνική Εταιρία, 
αλλά αυτή αρνήθηκε, με διάφορες υπεκφυγές, την 
πληρωμή των οθωμανικών λιρών.

Κατατέθηκε αγωγή στην Αγγλοελληνική Εταιρία από 
την διοικούσα επιτροπή του κληροδοτήματος (5).

4. Στη συνεδρίαση (8-8-1921)  (6) της Δημογερο-
ντίας και της Διευθυνούσης Επιτροπής διαβάστηκε 
επιστολή της 2 Ιουλίου 1921 της Αγγλοελληνικής 
Εταιρίας να δεχθούν οι αντιπρόσωποι της Κοινότη-
τας Βέροιας τις χίλιες εξακόσιες πενήντα (1650) που 
προήρχοντο από (10) ομόλογα του μακαρίτη Εμμ 
Μήττα.

Η συνέλευση, ύστερα από ικανή συζήτηση, απο-
φάσισε ομόφωνα να συνεννοηθεί η Ιερά Μητρόπολη 
με τους εκτελεστές της Διαθήκης κ.κ. Εμμ. Κάκου και 
Κ. Κύρου.

Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης λύσης του 
θέματος να ζητηθεί η γνωμοδότηση νομικού για τις 
περαιτέρω ενέργειες.

5. Στη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 1921 (7) 
της Δημογεροντίας και της Διευθυνούσης Επιτροπής 
ανακοίνωσε ο Αιδεσιμότατος προεδρεύων ότι το υπ’ 
αριθμ. 29194/12 Ιουλίου 1918 του Υπουργείου της 
Παιδείας απεστάλη προς την Θεσσαλονίκην Αγγλοελ-
ληνικήν Εταιρίαν, σχετικό προς το ζήτημα της Διαθή-
κης του μακαρίτου Εμμ. Μήττα, καθώς και προς τους 
εκτελεστάς αυτής κ.κ. Εμμ. Κάκου και Κ. Κύρου.

Οι εκτελεστές της διαθήκης παρουσιάστηκαν 
στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας και υπέβαλλαν έγ-
γραφο με το οποίον, σύμφωνα με τη διαθήκη, είναι 
εκτελεστές και όχι διαχειριστές της περιουσίας του 
μακαρίτου Εμμ. Μήττα, λέγοντας ότι κανένας δεν 
έχει το δικαίωμα να αναμειγνύεται στη διαχείριση της 
περιουσίας του μακαρίτου, εκτός από τη χήρα του 
διαθέτη.

Πολύ περισσότερο δεν έχει το δικαίωμα αυτό η 
Κοινότητα Βέροιας. Για το λόγο αυτό γράφουν να 
διαταχθεί η «Αγγλοελληνική Εταιρία» να καταβάλει 
τις 1650 δρχ. στη δικαιούχο χήρα και σε ενδεχόμενη 
απώλεια του ποσού να μην υποστούν τις συνέπειες 
οι υπεύθυνοι.

Η συνέλευση, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνω-
μών, αποφάσισε να εκλέξει επιτροπή να συνεννοηθεί 
για το ζήτημα αυτό με τους εκτελεστές της διαθήκης.

Για το λόγο αυτό εκλέχτηκαν οι: Γ. Καραγεώργιος, 
Γ. Τζίκας και Γ. Βλαχογιάννης, οι οποίοι θα υποβάλ-
λουν στη Συνέλευση το πόρισμα των συνεννοήσεων 
με τους εκτελεστές της διαθήκης.

Υπογράφει ο προεδρεύων παπα-Χριστόδουλος
Υπογράφουν τα 17 μέλη της Δημογεροντίας και 

της Διευθυνούσης Επιτροπής
Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα

Η πρόθεση του μακαρίτου Εμμ. Μήττα για ίδρυση 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου στη Βέ-
ροια, ήταν αξιέπαινη

Έως το 1913 που συντάχθηκε η διαθήκη του, δεν 
υπήρχε στη Βέροια Δημόσια Βιβλιοθήκη. Βιβλιοθή-
κες υπήρχαν (8).

Το ποσό, σε οθωμανικές, που άφησε με διαθήκη 
ο Εμμ. Μήττας, ήταν περίπου 380 λίρες.

Το ότι, πέρα από την επιθυμία του να ιδρυθεί 
Δημόσια Βιβλιοθήκη, να ενισχυθούν οικονομική η 
Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Βεροίας με 8 λί-
ρες οθωμανικές, τα Σχολεία της Βέροιας με 5 λίρες 
οθωμανικές και το «Κουτίον» των ελεημοσυνών της 
εκκλησίας Αγίου Αντωνίου με 2 λίρες οθωμανικές, 
φανερώνει άνθρωπο, έμπλεο χριστιανικών αρετών.

Φαίνεται ότι, το 1921, από οικονομική άποψη τα 
πράγματα άλλαξαν, εξαιτίας του Μικρασιατικού πολέμου.

Οι (10) δέκα μετοχές του Εμμ. Μήττα στην «Αγ-
γλοελληνική Εταιρία» αξίας (110) εκατόν δέκα οθω-
μανικών λιρών, έχασαν την αξία τους και έφτασαν 
στο ποσό των 1650 δραχμών. Το ίδιο συνέβη και 
με τα χρεωστικά ομόλογα των διαφόρων οφειλετών, 
αξίας (220) διακοσίων είκοσι οθωμανικών λιρών.

Η κακή τοποθέτηση των μετοχών έγι-
νε η αιτία της απώλειας της αξίας των, ό-
πως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις (9).

Το ερώτημα γιατί δεν ευοδώθηκε η 
διαθήκη του Εμμ. Μήττα περιμένει την 
απάντηση. Η έρευνα συνεχίζεται.

Ο συμβολαιογραφών 
Γραμματεύς

Παπα-Χριστόδουλος
Ο Βεροίας και Ναούσης 
Καλλίνικος επιβεβαιοί

Διαθήκη
Σήμερα τη 17 του μηνός Ιανουαρίου 

του χιλιοστού εννεακοστού δεκάτου τρί-
του Σωτηρίου έτους ημέρα της εβδομά-
δος Πέμπτη περί ώραν 11ην π.μ. ευρω-
παϊστί ο υποφαινόμενος Παπα-Χριστό-
δουλος Γραμματεύς της Ιεράς Μητροπό-
λεως Βεροίας και Ναούσης εκπληρών 
συνάμα χρέη συμβολαιογράφου εν τη 
αυτή Ιερά Μητροπόλει κατά πρόσκλησιν 
του κ. Εμμανουήλ Δ. Μήττα, εισοδηματί-
ου ζητούντος ίνα συντάξη την διαθήκην 
αυτού, γενομένου μοι δεκτού την εν τη 
συνοικία Αγίου Νικολάου του τμήματος 
«Μητρόπολις», της ενταύθα πόλεως κει-
μένην οικίαν αυτού ένθα εν τω προς Δυ-
σμάς δευτέρω δεξιόθεν τω ανερχομένω την κλίμακα 
δωματίω του δευτέρου πατώματος εύρον τον διαλη-
φθέντα Εμμανουήλ Δ. Μήττα, ορθόδοξον χριστιανόν, 
πολίτην Έλληνα, κάτοικον Βερροίας και γνωστόν 
μοι, καθήμενον επί κλίνης επί παρουσία και των επί 
τούτω προσκληθέντων υπ’ αυτού μαρτύρων επτά 
τον αριθμόν, ήτοι των κ.κ. Ιωάννου Σιορμανωλάκη, 
κτηματίου, Εμμανουήλ Κ. Παπαδήμου, εμπόρου, 
Θωμά Κ. Μαλούτα, εμπόρου, Ιωάννου Σταύρου 
Τούσα, κτηματίου και εμπόρου, Γεωργίου Αντ. Βλα-
χογιάννη, εμπόρου, Θρασυβούλου Αντ. Τζίκα, εμπό-
ρου και Δημοσθένους Κ. Δαβόρα, ωρολογοποιού, 
απάντων χριστιανών ορθοδόξων, πολιτών Ελλήνων, 
κατοίκων Βερροίας, γνωστών προς εμέ και προς 
τον διαθέντων και προς αλλήλους, ασχέτων πάσης 
συγγενείας προς αυτόν, προς αλλήλους και προς 
εμέ και εις ουδεμίαν υπό του νόμου οριζομένων εξαί-
ρεσιν υποκειμένων, ηρώτησα αυτόν εάν με εκάλεσε 
και δια ποίαν αιτίαν απήντησε δε ότι με εκάλεσε τω 
όντι ίνα συντάξω την διαθήκην αυτού. Κατιδών δε εκ 
διαφόρων συνομιλιών ότι έχει σώας τας φρένας και 
τον νουν υγιά και εξορκίσας προηγουμένως τους ως 
άνω εξονομασθέντας μάρτυρας, μείνας μόνος εν τω 
δωματίω μετά του διαθέτου και αυτών, ίνα εν βάρει 
της χριστιανικής αυτών συνειδήσεως τήρησιν απόρ-
ρητον παν ό,τι ακούσουσι παρά του διαθέτου μέχρι 
της τελευτής αυτού προσεκάλεσα αυτόν ίνα δηλώση 
ποία είναι η τελευταία αυτού θέλησις, με υπηγόρευσε 
δε τα εξής: «Μη γιγνώσκων την ημέραν του θανάτου 
μου και θέλων ίνα προλάβω πάσαν μετά θάνατόν 
μου φιλονικείαν μεταξύ των εμών κληρονόμων περί 
την διαμονήν της περιουσιας μου πρώτον συγχωρώ 
από καρδίας πάντας όσοι τυχόν με ελύπησαν λόγω 
ή έργω εξατούμενος καγώ συγνώμην παρά πάντων 
όσους εν γνώσει ή εν αγνοία ελύπησα, δεύτερον 
εγκαθιστώ τελείαν και γενικήν κληρονόμον μου εφ’ 
απάσης της τε κινητής και ακινήτου περιουσίας μου 
αποτελουμένης: α) εκ δέκα (10) μετοχών εν τη «Αγ-
γλοελληνική Εταιρία» αξίας εκατόν δέκα (110) λιρών 
οθωμανικών, β) εκ χρεωστικών ομολογιών διαφό-
ρων χρεωφειλετών μου αξίας διακοσιων είκοσι (220) 
λιρών οθωμανικών, γ) εξ ενός κήπου συγκειμένου 
εκ πέντε (5) στρεμμάτων περίπου κειμένου επί της 
δημοσίας οδού της αγούσης από της πόλεως εις 
τον σιδηροδρομικόν σταθμόν, συνορευομένον δε με 
τον δημόσιον δρόμον, με το χωράφιον του Χαρισίου 
Ζουμπονοπούλου, με κήπον τουη Κωνστ. Κύρου, 
με κήπον του Εμμ. Κ. Παπαδήμου και με άμπελον 
του Κωνστ. Καραγεωργίου, δ) εκ διαφόρων επίπλων 
ξενοδοχείου αξίας πεντήκοντα έως εξήκοντα (50-
60) λιρών οθωμανικών, ε) εξ επίπλων οικιακών και 
σκευών τοιούτων και πάσης άλλης ευρεθησομένης 
τυχόν μετά θάνατόν μου την προσφιλή μου σύζυγον 
Ευδοξίαν το γένος Νικολάου Χατζή Κανέλα υπό το 
όρον ότι θέλει έχει αυτή την επικαρπία απάσης της 
ορισθείσης ταύτης περιουσίας μου μη δικαιουμένης 
να έλθη εις δεύτερον γάμον, μετά δε τον θάνατο 
αυτής η ρηθείσα μου περιουσία θέλει χρησιμεύση 
προς ίδρυσιν και συντήρηση εν Βερροία δημοσί-
ας βιβλιοθήκης, την οποίαν θέλη διοικεί επιτροπή 
απαρτιζομένη εκ των κ.κ. Εμμανουήλ Κάκου μετά 
του εκάστοτε διευθυντού των σχολείων Βερροίας 
υπό την προεδρείας του κατά καιρούς Μητροπολίτου 
Βερροίας και Ναούσης.

Τα δε μέλη της επιτροπής ταύτης τα αποθνήσκο-
ντα θέλουσιν αντικαθιστεί δι’ εκλογής τα επιζήσαντα 
μέλη. Εντέλλομαι δε αυτή ίνα αμέσως μετά θάνατόν 
μου δώση τα ακόλουθα κληροδοτήματα:

Εις την αδελφήν μου Αικατερίνην σύζυγον του 
Ακρίβου Κωνσταντίνου είκοσι (20) λίρας οθωμανικάς 
μετά μίας χρεωστικής ομολογίας του συζύγου της 
Ακρίβου προς εμέ εξ είκοσι δύο λιρών οθωμανικών 
(22). Εις τον αδελφόν μου Ιωάννην δύο (2) λίρας, εις 
τον αδελφόν μου Αθανάσιον δύο (2) λίρας, εις την 
αδελφήν μου Ευφροσύνη σύζυγον του Κώτα Κου-
κούλη δύο (2) λίρας, εις τα τέκνα της αποθανούσης 
αδελφής Ελένης συζύγου του Θωμά Σακελλαρίδου, 
ήτοι Στέφανον, Δημήτριον, Θεμιστοκλήν, Ιωάννην 
και Λουκάν από μίαν (1) λιραν, εις την Φιλόπτοχων 
Αδελφότητα των Κυριών Βεοίας οκτώ (8) λίρας, εις 
τα σχολεία Βερροίας πέντε (5) λίρας και εις το κυτίον 
των ελεημοσυνών εν τω ιερώ ναώ του ενταύθα Αγίου 
Αντωνίου δύο (2) λίρας.

Εκτελεστάς δε της παρούσης διαθήκης μου ορίζω 
τους κ.κ. Κωνστ. Κύρου και Εμμανουήλ Κ. Κάκου. 
Αύτη είναι η οριστική και τελευταία θέλησή μου. 
Ακολούθως υπομνήσκω αυτόν εάν θέλη ίνα αφήση 
και άλλα κληροδοτήματα, απάντησε δε αρνητικά. Διό 
προς βεβαίωσιν συνέταξα αυθωρή την παρούσαν 
διαθήκην άνευ διακοπής, ήν ανέγνων ευκρινώς και 
μεγαλοφώνως εις επήκον του τε διαθέτου και των 
μαρτύρων.

Αφού δε παρετήρησαν αυτήν ο τε διαθέτης και 
ιδία εις έκαστος εκ των ως άνω μνημονευομένων 
μαρτύρων και εύρον αυτήν καλώς έχουσαν υπέ-
γραψαν οι τε μάρτυρες και ο διαθέτης μετ’ εμού του 
συμβολαιογραφούντος ιδιοχείρως.

Εν Βερροία τη 17η Ιανουαρίου 1913
Οι μάρτυρες Τ.Υ.: Αναστάσιος Σιορμανωλάκης, 

Ε.Κ. Παπαδήμος, Θωμάς Κ. Μαλούτας, Ιωάννης 
Τούσας, Γεώργ. Δ. Βλαχογιάννης, Θρασύβουλος Α. 
Τζίκας, Δημοσθένης Κ. Δαβόρας

Ο διαθέτης Τ.Υ.: Εμμ. Μήττας
Ο συμβολαιογραφών Γραμματεύς
Παπα-Χριστόδουλος

Πηγές – Βοηθήματα
1. α) Κώδικας 22: Πρακτικά Δημογεροντίας. Από 

27-3-1911 έως 8-4-1036, σ.σ. 91-92, β) Κώδικας 20: α) 
Βιβλίο Αλληλογραφίας του Μητροπολίτου Βεροίας-Να-
ούσης Κωνσταντίνου από 1-5-1898 έως 9-7-1898

β) Πρακτικά της Αντιπροσωπείας, Δημογεροντίας 
και Διευθυνούσης επιτροπής από 12-8-1898 έως 14-
9-1924, σ.σ. 282, 290-291, 366 και 376-377

2. Γενικά Αρχεία του Κράτους Βέροιας, τέταρτος 
τόμος, Συμβολαιογραφικών πράξεων, σ. 190-193.

3. Κώδικας 22, ό.π., σ. 90-91
4. Κώδικας 20, ό.π., 2. 282
5. Κώδικας 20, ό.π., σ. 290-291
6. Κώδικας 20, ό.π., σ. 366
7. Κώδικας 20, ό.π., σ. 376-377
8. Βλέπε: ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΙΣΤΟ-

ΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, περιοδικό σύγγραμμα έρευνας και 
λόγου, έτος ίδρυσης 2016, τεύχος 2 (2018), σ.σ. 99-108.

Υπεύθυνος Έκδοσης και Σύνταξης: Δρ.-Δρ. Αντώ-
νης Μιχ. Κολτσίδας.

9. Παύλου Πυρινού, Οι ευεργέτες της Βέροιας, 
Ανάτυπο από τον τόμο «Προσωπογραφικά και Ιστο-
ρικά» Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδριών και Ημε-
ρίδων (της Ι.Μ. Βέροιας) Βέροια 2009 σ.σ. 17-26.

Εμμανουήλ Δ. Μήττας
Με Διαθήκη του όρισε να συσταθεί Δημόσια 

Βιβλιοθήκη στη Βέροια και Αναγνωστήριο (1913)



Μασκέ πάρτυ στο ΚΑΠΗ του Βήματος Απ. Παύλου
Την Τρίτη 26/02/2019 διεξήχθη με μεγάλη 

επιτυχία το μασκέ πάρτυ στο ΚΑΠΗ ΒΗ-
ΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. Το αρχικό 
σύνθημα ήταν: «Σηκωθείτε από τα κρεβά-
τια και τους καναπέδες, ανοίξτε ξεχασμένα 
ντουλάπια, βάλτε ό,τι πιο περίεργο έχετε και 
ελάτε στο ΚΑΠΗ να ξεφαντώσουμε». Έτσι κι 
έγινε. Η διέλευση του κόσμου ξεκίνησε από 
τις 16:30 και σε μικρό χρονικό διάστημα, η 
αίθουσα κατακλύστηκε από καρναβαλιστές. 
Οι γυναίκες του ΚΑΠΗ προετοίμασαν πιάτα 
γεμάτα νοστιμιές κι έτσι στήθηκε ένα μεγάλο 
τραπέζι με πλούσια εδέσματα και ποτήρια 
γεμάτα κρασί. Στην συνέχεια, τα τραπέζια 
μπήκαν στην άκρη και το γλέντι και ο χορός 
δεν άργησαν να ξεκινήσουν. Σε αυτό συνέ-
βαλε φυσικά και η σπουδαία ορχήστρα που 
κυριολεκτικά τους «χόρεψε στο ταψί». Από 
δημοτικά, θρακιώτικα, ποντιακά, μακεδονίτικα, μέχρι και τα «παπάκια» χόρεψαν οι ηλικιωμένοι του ΚΑΠΗ μας. Οι άνθρω-
ποι αυτοί μας δίδαξαν πως η 3η ηλικία ξέρει από πραγματική 
διασκέδαση. Και το γλέντι, λοιπόν, καλά κρατεί μέχρι και τις 
22:30, όπου κλείσαμε με την υπόσχεση όλοι όσοι ήμασταν 
φέτος, να είμαστε και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ την 
ορχήστρα για την υπέροχη βραδιά που μας χάρισαν. 

Καλή αποκριά και καλή Σαρακοστή!
Από το ΚΑΠΗ
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Φίλοι μου, 
καλή σας ημέ-
ρα, 

τη Δευτέρα 
που μας πέ-
ρασε το μενού 
είχε μπιφτεκά-
κι, την Τρίτη 
σουβλάκι, την 
Τετάρτη λουκά-
νικο και την Πέ-

μπτη, που ένας κανονικός άνθρωπος 
θα έκανε αποχή για να χωνέψει, το με-
νού τα είχε όλα μαζί και για επιδόρπιο, 
μερικά μπριζολάκια!

Κάποιοι μπορεί να μας κοροιδεύουν 
που τρώμε αρκετά, αλλά επειδή ανή-
κω στη γενιά της μεταπολίτευσης και 
έτρωγα από τα σκουπίδια, τώρα που 
ήλθανε οι φασιστομαδούροι και υπάρ-
χει αφθονία ανάπτυξης και ηλιθιότητας, 
ριχτήκαμε με τα μούτρα στο φαί.

Αυτό υποστήριξε, άλλος ένας ανεκ-
διήγητος στη Βουλή των Ελλήνων.

Τη στιγμή που μαθητές δημοτικού, 
επισκέπτονται το ναό της Δημοκρατίας, 
για να «δούνε» και να ακούσουνε ιστο-
ρικά στοιχεία, ώστε να μην καταλήξουν 
οπαδοί του συνθήματος «να καεί, να 
καεί, το μπουρδ@@ο η Βουλή», απο-
φάσισε κάποιος να απευθυνθεί στα 
δεκάχρονα, με λόγο εξοργιστικό, διχα-
στικό, ύπουλο και κυρίως φασιστικό!

Αφού ανέπτυξε στα πιτσιρίκια τα 
στατιστικά στοιχεία για τη θνησιμότητα, 
με εξωγήινο ύφος τα είπε ότι είναι «τυ-
χερά», επειδή δεν πρόλαβαν να δουν 
τις εποχές… πριν τον φασισμό, συγνώ-
μη τον ΣΥΡΙΖΑ ήθελα να πω, που ο 
κόσμος «έτρωγε από τα σκουπίδια και 
είχαν μειωθεί οι γάτες και οι σκύλοι».

Δυστυχώς όταν είσαι εθνομηδενι-
στής, ένα τίποτα, το μόνο που μπορείς 
να κάνεις είναι να αγορεύεις, χωρίς να 
υπάρχει αντίλογος.

Δυστυχώς, όταν δεν πιστεύεις στη 
Δημοκρατία, το μόνο που είσαι ικανός 
να κάνεις, είναι η προπαγάνδα χωρίς 
αντίλογο!

Μάλιστα, τα παιδάκια 
χαρήκανε τόσο πολύ, 
για αυτό μεταφέρανε 
στον υπουργό, αγωνι-
στικούς χαιρετισμούς α-
πό τους γονείς τους και 
τον παρακαλέσανε να 
αυξήσει και άλλο τις ει-
σφορές, γιατί στα σπίτια 
τους, έχουν βαρεθεί να 
ακούνε τους πατεράδες 
και τις μανάδες να δια-
μαρτύρονται για τις χα-
μηλές εισφορές!

Άρα, υποψήφιοι δή-
μαρχοι που επιθυμείτε 
να λύσετε το θέμα των 
αδέσποτων, μπορείτε 
να προτρέψετε τους πο-
λίτες να ψηφίσουν ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ, στην επο-
χή των οποίων, είχανε 
μειωθεί οι γάτες και οι 
σκύλοι, επειδή τρώγανε 
τα φαγητά τους οι άν-
θρωποι!

Βέβαια για να μην είμαι πολύ άδικος, 
ελαφρυντικά υπάρχουν.

Τα χρόνια της μεταπολίτευσης, που 
το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων αυ-
ξήθηκε, σε βαθμό υπερβολικό, κάποιοι 
δεν πήρανε χαμπάρι, διότι μελετούσανε 
το σύστημα Μαδούρο και κάποιοι άλ-
λοι, διαβάζανε συμβάσεις με τράπεζες!

Στα πλαίσια όμως, της εθνικής συ-
νεννόησης, θα συμφωνήσω μαζί σας 
κύριε!

Είναι αλήθεια ότι πριν το ΣΥΡΙΖΑ 
οι άνθρωποι τρώγανε από τα σκουπί-
δια, αλλά είναι επίσης αλήθεια, ότι στη 
συνέχεια, ήλθανε τα σκουπίδια στην 
κυβέρνηση!

Όντως, εξαφανιστήκανε τα γατιά και 
τα σκυλιά, μας μείνανε όμως τα βόδια 
για να κυβερνήσουνε!

Και ενώ από τη μία μεριά έχουμε την 
προπαγάνδα στα ανήλικα του Δημοτι-
κού, από την άλλη είχαμε την υποψή-
φια Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, το γνωστό 
Κατερινιώ.

Μας ζήτησε, «να επανανοματοδοτή-
σουμε την πολιτική, να κάνουμε τους 
νέους να πιστέψουν ότι αξίζει»!

Να της αλλάξουμε όνομα της πολι-
τικής και πώς να την βαφτίσουμε, ρε 
Κατερίνα. 

Γκόλφω, Συμέλα, Γιωρίκα ή Κωστίκα!
Νέε και νέα της πατρίδας μας, δώσε 

και εσύ ένα όνομα μπορείς!

Τελικά φίλοι μου, θα αποδειχθεί ότι 
η μόνη σωστή κίνηση, ήταν η τοποθέ-
τηση από τον Αλέκση, της νέας υπουρ-
γού Μακεδονίας & Θράκης.

Γνωρίζοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ότι τα στελέχη του είναι καλύτερο 
να περπατάνε, παρά να μιλάνε, για 
αυτό τοποθέτησε υπουργό άτομο που 
έχει περπατήσει και μάλιστα στο εξωτε-
ρικό, αφού στο εσωτερικό, καραδοκού-
νε τα «τάγματα εφόδου»!

Άλλη εξυπνάδα υπουργού, που α-
ποφάσισε να μιλήσει παρά να περπα-
τήσει!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑΤΕ, 
ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Νέας 

Νικομήδειας Ημαθίας 
“Η ΑΓΑΠΗ”, ευχαριστεί
Ενα  μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μας 

για την συμμετοχή τους στην πρώτη και επιτυχημένη 
αιμοδοσία του 2019,ευχομενοι να συνεχίσουμε ετσι 
δυναμικά.Η κοινωνία μας εχει ανάγκη .Την Κυριακη 
το πρωι24 Φεβρουαριου παραλληλα με την αιμοδο-
σια και την κοπη της πιτας ψηφιστηκε και το νεο ΔΣ. 
του συλλογου εθελοντων αιμοδοτων Νεας Νικομη-
δειας <<Η ΑΓΑΠΗ>>ειναι οι εξης μετα την κατανομη 
αξιωματων

 Προεδρος Καδόγλου Ευτυχία
Αντιπροεδρος Ιωσηφιδης Κοσμας
Γραμματεας Παπαδοπουλου Ελενη
Εφορος Δημοσιων Σχέσεων Κετογλου Γεωργια
Ταμιας Ευτυριαδου Αναστασία
Αναπληρωματικα Μελη Παπαδόπουλος Ιορδανης
Πασχαλίδης Κων/νος
Ελεγκτικη Επιτροπη Κοτανιδης Γιαννης
Τσιγκογιαννης Πετρος
Αναπληρωματικη
Ιψσηφιδου Σοφία

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος Καδόγλου Ευτυχία 

Την Δευτέρα Παιδικό 
μασκέ πάρτι στην Πλατεία 

Καρατάσου Νάουσας
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαί-

σιο των εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2019» 
διοργανώνει μασκέ πάρτι για όλα τα παιδιά την 
Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 17:00 το απόγευμα 
στην Πλατεία Καρατάσου. 

Κλόουν, ξυλοπόδαροι, ανιματέρ …και πολλές 
εκπλήξεις περιμένουν όλα τα παιδιά του Δήμου 
Νάουσας για να διασκεδάσουν. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη.

Την Τετάρτη πατινάδα 
με γλέντι και χορούς 

Επίσης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νά-
ουσα-Αποκριά 2019» ο Δήμος διοργανώνει πα-
ραδοσιακή πατινάδα για όλους τους δημότες την 
Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 19:00 με αφετηρία τον 
νερόμυλο του Αγίου Γεωργίου. 

Η πατινάδα θα διανύσει τις οδούς Μ. Αλεξάν-
δρου, Μπιγκάνου, Β. Φιλίππου και θα καταλήξει 
στην εξέδρα της Πλατείας Καρατάσου όπου θα 
στηθεί αυθόρμητο γλέντι και χορός.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Βαγγέλης Ψαθάς 
(ζουρνάς, κλαρίνο), Σταύρος Παζαρέντσης (νταού-
λι), Θανάσης Αλιάτσης (σοπράνο), Μιχάλης Ράλ-
λης (τρομπέτα), Βαγγέλης Ψαθάς (ακορντεόν).

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους τους 
δημότες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. 
Βέροιας και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βέροιας κ. Βασί-
λης Λυκοστράτης  ευχαριστούν από κοινού όλους όσους 
βοήθησαν στην γιορτή της Τσικνοπέμπτης την 28-2-19 
στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Μέριμνας. Ευχαριστού-
με ιδιαίτερα τους κάτωθι για τις χορηγίες  τους:

1. Τους Ολυμπία & Γιώργο Γκασνάκη για την δωρεά 
μεγάλης ποσότητας κρέατος

2. Την Συντεχνία Κρεοπωλών Βέροιας για την δωρεά 
κρέατος

3. Την ΦΑΡΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ για την δωρεά κρέατος. 
4. Την Εταιρεία Εμπορίας Κρεάτων Πίπος για την δω-

ρεά κρέατος.
5. Τον κ. Τάσο Γιάγκογλου για την δωρεά κρασίου
6. Την Επιχείρηση ΜΠΟΥΤΆΡΗ για την δωρεά κρα-

σιού.
7. Την επιχείρηση ΕΥΓΕ για την δωρεά τυριού & σαλα-

τών.
8. Το αρτοζαχαροπλαστείο Κόγια για την δωρεά ψωμί-

ου.
9. Τις κυρίες Μαρία Ιαωννίδου & Ρηνούλα Μουστάκα 

για την δωρεά γλυκών 
10. Την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας για τους εξαιρετικούς 

καλλιτέχνες στην ποντιακή λύρα  Καπουρτίδης Κωνστα-
ντίνος  & νταούλι  Στολτίδης Άκης που κράτησαν το κέφι 
ζωντανό.

11. Τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Βασίλη Λυκοστράτη 
για την μουσική & ηχητική επιμέλεια του γλεντιού  

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Διάλεξη του καθηγητή Γιάννη Μανέτα 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

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

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

Ευχαριστίες για το  παιδικό Αποκριάτικο πάρτι 
του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Με πολύ κέφι 
, χορό και πολλά 
παιδικά χαμόγελα 
πραγματοποιήθηκε 
το καθιερωμένο Α-
ποκριάτικο παιδικό 
πάρτυ του Ομίλου 
την Τετάρτη 25 Φε-
βρουαρίου στη Λέ-
σχη Αξιωματικών 
Φρουράς Βέροιας.

Ο Όμιλος Προ-
στασίας Παιδιού 
επιθυμεί και δημό-
σια να ευχαριστήσει 
όλους όσους συνέ-
βαλαν στην επιτυ-
χία της εκδήλωσης 
και συγκεκριμένα 
τον Πρόεδρο της  
ΚΑΠΑ  κο. Στέλιο Διαμάντη και την Προισταμένη Δ/νσης κα. Αθανασία  Γιαμουστάρη.

Τις  Προισταμένες των Δημοτικών  Παιδικών Σταθμών του Δήμου  Βέροιας  για την διοργά-
νωση και τις βρεφονηπιοκόμους για την ψυχαγωγία των παρευρισκόμενων παιδιών.

Τα ζαχαροπλαστεία «Ελυζέ» και «Τρίγωνο» για την προσφορά των γλυκών της εκδήλωσης.
Την εφημερίδα «Λαος» και συγκεκριμένα τον κο Ζήση Πατσίκα του Μιχαήλ για την προσφο-

ρά γλυκών.
Τον κο Ζήση Πατσίκα που πολλά χρόνια συμπαραστέκεται στο έργο του Ομίλου.
 Τον Ήχο Ζορμπά και τον DJ κ. Βαγγέλη Μανωλόπουλο που με το προγραμμα του έδωσε 

ζωντάνια και ατελείωτο κέφι στους γονείς και τα παιδιά.
Τον προσωρινό Διοικητή της 1ης μεραρχίας Πεζικού, ταξίαρχο κο Ευάγγελο Παπαδόπουλο  

για την παραχώρηση της αίθουσας.
Τέλος ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Γέμισε η καρδιά 

όλων με αγάπη κοντά στα παιδιά αυτής της τόσο τρυφερής ηλικίας των Παιδικών Σταθμών.
Το Δ.Σ.

H Σχολή Γονέων 
του «Έρασμου» ξεκίνησε

 - Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή
Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοι-

νωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», που 
ήδη λειτουργεί, αποτελεί  έναν νέο κύκλο 
συμβουλευτικής και συνεργασίας ομά-
δων γονέων και ειδικών επιστημόνων 
του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα 
που αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την 
οικογένεια αλλά και ειδικότερης θεματο-
λογίας και προβληματικής γύρω από το 
διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, 

την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, 
την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

Δηλώστε έγκαιρα τη δική σας συμμετοχή, 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
στα τηλ.. 23310 74073 και 697 6996699 

Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία
Emai: erasmos.veria@gmail.com
Website: erasmosverias.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπι-

κός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο 
Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, 
Απασχόλησης και Κατάρτισης (Α-
μεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης » και το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν 
θερμά: 

-Τον κύριο Σουβατζόγλου Πρόδρο-
μο, σχεδιασμός-κατασκευή επίπλων, 
για τη δωρεά υφάσματος επίπλωσης.

-Τον κύριο Ευαγγέλου Αθανάσιο 
από την Αθήνα, για τη χρηματική δω-
ρεά προς το κέντρο μας.

-Το σύνδεσμο συνταξιούχων Μακε-
δονίας- Θράκης, ΔΕΗ, για τη χρημα-
τική δωρεά προς το κέντρο μας, αντί 
στεφάνου, στη μνήμη του συναδέλφου 
Σέρκου Δημητρίου.

-Την ‘Αλμη Α.Β.Ε.Ε. για την προ-
σφορά τροφίμων, για τις ανάγκες σίτι-
σης των ωφελούμενων.

-Την εταιρεία Γαλίκα και Υιοί Ο.Ε. 
χονδρικό εμπόριο, για την προσφορά 
κρεάτων για τις ανάγκες του κέντρου.

-Φούρνος από το Πλατύ, για την 
προσφορά ψωμιού, για τη διατροφή 
των ωφελούμενων του κέντρου μας.

-Τον κύριο Κάργα από την Αλεξάν-
δρεια, για την προσφορά εδεσμάτων.

-Ανώνυμο κύριο για χρηματική δω-
ρεά προς το κέντρο μας.

‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμ-
μετοχή σας’’

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού 

Βέροιας ευχαριστεί θερμά :
1) Την κα Λ.Π. για την δωρεά των 

100 € για τις ανάκες του Ομίλου.
2) Τον κο. Παύλο Μπαλή για τη 

δωρεά 50 € στη μνήμη των γονέων 
του.

3) Την κα Βίκυ Σιδηροπούλου και 
την κα Ανθούλα Μουμτζή για την 
δωρεά  5 λίτρων λάδι.

4) Την κα Όλγα Παρίση  για τη 
δωρεά  ποσότητας λαδιού.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
 ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
 

Ετήσιος 
Χορός και 

Κοπή της Πίτας
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου προσκαλεί όλα τα μέλη 

του και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του και την 
Κοπή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 
(μετά την Τσικνοπέμπτη) στον πολυχώρο  «ΕΛΙΑ», με τη 
συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας του Δημήτρη Παρά-
σχου.

     Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30. Η πρόσκληση κοστί-
ζει 20 Ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό, γλυκό και 
συμμετοχή στην κλήρωση των δώρων με τον αριθμό της κάρ-
τας (δε θα διατίθενται λαχεία).

     Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων και με-
λών, παρακαλούμε να προμηθευτείτε εγκαίρως τις προσκλή-
σεις σας.

     Κρατήσεις προσκλήσεων γίνονται από  τα μέλη του Δ.Σ. 
του Ομίλου.

   Το Δ.Σ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 4-3-2019 μέχρι 10-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 2-3-2019
08:00-14:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 

ΚΤΕΛ) 23310-63620

08:00-14:30 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕ-

ΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491

14:30-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-

ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-

72677

19:00-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

21:00-08:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

Κυριακή 3-3-2019
08:00-14:30 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξί-

ας) 23310-75180

14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914

19:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡ-

ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 

23310-65770 

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡ-

ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 

23310-65770

Δευτέρα 4-3-2019
14:30-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130

14:30-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

29759

19:00-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟ 23310-23200

21:00-08:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟ 23310-23200

Φαρμακεία

ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Η ανδρική ομάδα του Αγροτικού Αστέρα α-

γωνίζεται το Σάββατο 2/3/2019, στις 15:30 στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας με την αντίστοιχη 
ομάδα του ΓΑΣ Κοπανού , για την 22η αγωνιστι-
κή του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας ΕΠΣ 
Ημαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Το εφηβικό τμήμα Κ 16 του Αγροτικού Αστέ-

ρα,δεν έχει προγραμματισμένο αγώνα, σύμφω-
να με το πρόγραμμα της ΕΠΣ Ημαθίας  

Το παιδικό τμήμα Κ 14 του Αγροτικού Αστέ-
ρα έχει ρεπό, σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
ΕΠΣ Ημαθίας.

Τα τμήματα υποδομής της ακαδημίας (Κ 
12 - Κ 6) του Αγροτικού Αστέρα, αγωνίζονται το 
Σάββατο 2/3/2019,  στο γήπεδο του Κοπανού 
στις 10:30 με τα αντίστοιχα τμήματα της τοπικής 
ακαδημίας.

Συγκέντρωση των αθλητών στις 10:00 στο 
γήπεδο του Κοπανού με στολή αγώνα. Η μετα-
κίνηση των τμημάτων θα γίνει με ιδία μέσα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ

Αγώναςτωνπαλαιμάχων
τηςΒέροιαςμεπαλαιμάχους

τηςμαρτυρικήςΔερύνειαςΚύπρου
Τον πρώτο αγώνα τους για τη φετινή χρονιά θα δώσουν οι Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΓΑ-

Σ-ΠΑΕ Βέροια την  Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 3.00 το μεσημέρι, θα αντιμετωπίσουν στο Δημοτικό 
στάδιο τους παλαίμαχους του Δήμου Δερύνειας Κύπρου.

Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική συνάντηση με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς ο τόπος 
καταγωγής των Κύπριων ποδοσφαιριστών, είναι η μαρτυρική Δερύνεια, όπου οι «Γκρίζοι Λύκοι» των 
Τούρκων σκότωσαν τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού.

Επικεφαλής της κυπριακής αποστολής στην  Βέροια, θα είναι ο Δήμαρχος Δερύνειας  Άντρος Καρα-
γιάννης και εκτός από τον αγώνα με τους παλαίμαχους της «βασίλισσας», θα γίνει και επίσκεψη στους 
βασιλικούς τάφους των Αιγών στη Βεργίνα.

Καλούνται οι παλαίμαχοι της Βέροιας να επικοινωνήσουν με τα μέλη της διοίκησης για περισσότερες 
πληροφορίες.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 

ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου 

ορ., 95 τ.μ. καθαρό με 

3ΔΣΚ μπάνιο, διαμπε-

ρές, ατομική θέρμανση. 

Χρήζει ανακαίνισης. Τι-

μή 32.000 ευρώ. Τηλ.: 

23310 68080 & 6973 

735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-

σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 

άνετες σκάλες, σε καλή 

κατάσταση, γίνεται με 3 

δωμάτια, σαλοκουζίνα, 

μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 23310 68080 

& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκα-

τοικία 72 τ,.μ. σε οικό-

πεδο 800 τ.μ. στο Γιαν-

ναχώρι Νάουσας, με κε-

ραμοσκεπή, κουφώματα 

αλουμινίου, με καλορι-

φέρ. Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-

σιμο ,  περ ιφραγμένο . 

Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

310 τ.μ., εντός σχεδίου, 

με συντελεστή δόμησης 

0,8, χτίζει 240 τ.μ., γωνι-

ακό κοντά στα Πολυκλα-

δικά, σε οικοδομμένο ση-

μείο. Τηλ.: 6948 386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 

επ ί  της  περ ιφερε ια -

κής οδού σε εξαιρετιή 

τ ιμή .  Μόνο  σοβαρές 

προτάσεις.  Ώρες επι -

κοινωνίας: 09.00-14.00. 

Τη λ . :  6 9 4 5  1 2 2 5 8 3 . 

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δημαρ-

χείο, υπέροχο διαμέρισμα 

3ου ορ., με 3ΔΣΚ μεγάλη, 

χώρια σαλόνι, 2 W.C., α-

τομική θέρμανση. Τιμή 360 

ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 & 

6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 43 τ.μ. σαλόνι-κου-

ζίνα, κρεβατοκάμαρα και 

W.C., Αθανασίου Διάκου 53 

Βέροια. Τηλ.: 6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο 

της Βέροιας (δωμάτιο, σα-

λόνι, κουζίνα, W.C.), πλή-

ρως ανακαινισμένο, 4ος 

όροφος ρετιρέ, κεντρική 

θέρμανση. Πληρ. τηλ.: 

6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικιά-

ζεται γραφείο με τρεις χώ-

ρους κατάλληλο για κάθε 

χρήση. Τιμή 250 ευρώ. 

Τηλ.: 23310 68080 & 6973 

735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-

ται κατάστημα 100 τ.μ., με 

μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος ό-

ροφος διαμέρισμα 90 τ.μ. σε 

χωραφοοικόπεδο 2.315 τ.μ., 

κεντρική θέρμανση, ηλιόθερ-

μο. Τιμή λογική. Τηλ.: 6971 

706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

γελματική στέγη, εμβαδού 

45 τ.μ., αποτελούμενη από 

2 χώρους, πλήρως ανακαινι-

σμένους (δίπλα στα Αστικά), 

1ος όροφος. Τηλ.: 23310 

60632 & 6946 740621.

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

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

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  γ ια ε -

παγγελματική στέγη στην 

Ανοίξεως, έναντι  πάρκου 

Αγ. Αναργύρων χώρος 90 

τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-

λα διαμορφωμένος, γωνία, 

φωτεινός, με θέα το πάρκο, 

πλήρως ανακαινισμένος, αυ-

τόνομη θέρμανση, a/c, 1 

δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ 

μεγάλος χώρος, χωλ, μπά-

νιο, κουζινα εξοπλισμένη, 

μπαλκόνι περιμετρικό 

(ελάχιστα κοινόχρηστα). 

Τηλ . :  6948  744632 , 

6976 769046 (απόγευ-

μα 18.00-20.00).

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-

ροι, γραφεία, με ατομική 

θέρμανση. Πληροφορίες 

στο τηλ.: 23320 24784 & 

6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis 

PAck ΖΗΤΑ μόνιμο προ-

σωπικό. Πληροφορίες 

τηλ.: 23310 41794.

ZHTEITAI για εκπαι-

δευτική υπηρεσία στην 

περιοχή της Βέροιας, 

νέος ή νέα  πτυχιούχος 

ΑΕΙ, συναφών της εκ-

παίδευσης ειδικοτήτων. 

Απαιτείται καλή επαφή 

με παιδιά ηλικιών 6-12, 

ευστροφία και εγρήγορ-

ση. Αιτήσεις και βιογρα-

φικά γίνονται δεκτά έ-

ως της 30/3/2019 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

brainlandzervou@gmail.

com,

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, 
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ SEVEN7EEN -
RADIANT–LORVENNΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙ-
ΣΘΗΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937241231



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιού -

χος φαρμακοποιός για να 

εργασθεί σε φαρμακείο 

της Βέροιας. Τηλ.: 6942 

840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο με 

γνώσεις Λογιστικής βιβλί-

ων Γ΄ κατηγιρίας Αγγλι-

κών για γραφείο Συν/σμού 

στην περιοχή του Διαβα-

τού. Τηλ.: 23310 44445 & 

αποστολή βιογραφικών 

στο: asifaist@otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLIDIS
SECURITY ζητάει πιστο-

ποιημένο και αδειοδοτημέ-

νο προσωπικός ασφαλείας 

για μόνιμη εργασία όπως 

επίσης και μία κοπέλα για 

ημιαπασχόληση. Πληρο-

φορίες στα γραφεια της ε-

ταιρίας μας Θεσσαλονίκης 

45 και αποστολή βιογρα-

φικών στο e-mail: sales@

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα 

για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Πλη-

ροφορίες κ. Γιώργος - 6984 472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο 

κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 

472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως ε-

σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων. 

Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 

γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθα-

ριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 

6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήμα-

τα Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχάρι-

ους και  προχωρημένους.  Τηλ. :  6946 

364695 & 23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες 

καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 

αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 

δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ προ-

σιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευκα-

τάστατος, ζητά γνωριμία με κυρία ηλικίας 

55-70 ετών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989 

007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ 

χρώμασε καλή κατάσταση και πολύ κα-

λή τιμή. Τηλ: 6974544844 και 23310-

25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTA YARIS 1.300 κ.ε., 

μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες, 

30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση, 

μαύρο. Τηλ.: 2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας Solid Max τριετί-

ας σε καλή κατάσταση 600 ευρώ. Θερμαίνει 

επιφάνεια 200 τ.μ. Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό δωμά-

τιο λευκό με στρώμα, πλυντήριο ρούχων 

45άρι,  διπλή ντουλάπα, καναπές που 

γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με λευκό 

τζάμι αμμοβολή και συρταριέρα γραφεί-

ου. Τηλ.: 6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώ-

μα. Πληρ. τηλ.: 6973 

777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπ ι -

πλα γραφειου, σαλόνι 

SATO μπλε, 4 καρέ-

κλες, τραπέζι, τραπε-

ζάκ ι ,  τραπέζι  πτυσ -

σόμενο συσκέψεων, 

ντουλάπα με κλειδα-

ριά (κερασί), ντουλά-

πα-ράφια (μελί) ,  κα -

ναπέδες, όλα σε άρι-

στη κατάσταση. Τηλ.: 

23310  21210 ,  Κ ιν . : 

6978 004183.

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.

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

www.mesitikoveria.gr

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου», Βενιζέλου 28, Βέροια, προσφέρει εργασία 
σε κοπέλα στο τμήμα καλλυντικών με προϋπηρε-
σία στο χώρο. Αποστολή βιογραφικών στην ηλε-
κτρονική δ/νση: zoi_mouratidou@yahoo.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



Αποβλέποντας στην 
ομαλή και ασφαλή διεξα-
γωγή της οδικής κυκλο-
φορίας, την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων και 
για ιδιαίτερους λόγους α-
σφαλείας, ο Δήμος Αλε-
ξάνδρειας ενημερώνει τους 
οδηγούς που κινούνται στο 
οδικό δίκτυο του Δήμου ό-
τι η Υπηρεσία διαπίστωσε 
την Καθίζηση τμήματος του 
οδοστρώματος, όπως και 
την δημιουργία μιας επικίν-
δυνης για την κυκλοφορία 
οπής επί της ασφαλτο-
στρωμένης οδού που συν-
δέει την Παλιά Εθνική Οδό 
Θεσ/κης - Βέροιας με τον οικισμό της Κρύας 
Βρύσης και συγκεκριμένα στο ύψος της οδού 
που βρίσκεται η Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων του οικισμού της Αλεξάνδρειας. 

 Δεδομένου ότι η τωρινή κατάσταση της 
οδού εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την πρό-
κληση αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, εφαρ-
μόστηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφο-

ρίας στην ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό 
που συνδέει την Παλιά Εθνική Οδό με τον 
οικισμό της Κρύας Βρύσης, έως την Τρίτη 
5 Μαρτίου 2019 για λόγους ασφάλειας και 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προ-
βλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης. 

Η Υπηρεσία έχει ήδη ενημερώσει την 
Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας για την έκ-
δοση σχετικής απόφασης.

Την αποκέντρωση 
πόρων και αρμοδιο-
τήτων από το κεντρι-
κό κράτος προς την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 
που θα διασφαλίσει 
την αυτονομία της,  
προσδιόρισε ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου οι Περι-
φέρειες και οι Δήμοι 
να αναλάβουν ενεργό 
ρόλο στην προώθηση 
της Περιφερειακής  και 
Τοπικής ανάπτυξης, ο 
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ 
Γ. Πατούλης μιλώντας 
στο οικονομικό φό-
ρουμ των Δελφών.

Ο κ. Πατούλης πα-
ρακολούθησε την ομι-
λία του Προέδρου της 
ΝΔ Κ. Μητσοτάκη και 
ακολούθως τοποθετή-
θηκε στη θεματική συ-
ζήτηση που πραγματοποιήθηκε με θέμα «Προκλήσεις μίας 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς».

Όπως υπογράμμισε με δεδομένο ότι  το συγκεντρωτικό 
κράτος έχει αφαιρέσει το «οξυγόνο» από τις τοπικές κοι-
νωνίες και αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε αναπτυξιακή τους 
προοπτική, πρέπει να φύγουμε από τις διαπιστώσεις και 
να περάσουμε σε πολιτικές πρωτοβουλίες που θα μας βγά-
λουν από το αδιέξοδο.

«Πρέπει να γίνει εδώ και τώρα η μεγάλη αλλαγή. Απαι-
τούνται ριζικές  μεταρρυθμίσεις που θα έχουν στον πυρήνα 
τους την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων προς την 
Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλκυση 
επενδύσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη θεματική συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος 
της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. 
Καχριμάνης, ο Γ. Γραμματέας του υπ. Ανάπτυξης  Αλ. Κρη-
τικός, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Ελλάδας Φ. Σπανός 
και ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων ΕΣΠΑ του 
υπουργείου Υποδομών.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε επίσης πως αυτή τη 
στιγμή τα όρια στις σχέσεις μεταξύ του κράτους με τις 
Περιφέρειες, των Περιφερειών με τους Δήμους αλλά 
και του κράτους με τους Δήμους, είναι δυσδιάκριτα και 
ενισχύουν τις παθογένειες και τόνισε πως πολιτεία και 
Αυτοδιοίκηση πρέπει να ομονοήσουν ότι απαιτείται 
ένα κράτος πολυεπίπεδο και επιτελικό, με στόχο τη 
βελτίωση της καθημερινότητας  των πολιτών.

Κληθείς να σχολιάσει τους ρυθμούς απορροφητι-
κότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων σημείωσε πως 
πρέπει να επιταχυνθούν και υπογράμμισε πως αυτή 
τη στιγμή δεν υπάρχει ισότιμη ανάπτυξη σε όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας, εξαιτίας της καθυστέρησης σε 
πολλές περιπτώσεις, ωρίμανσης των σχετικών μελε-
τών, συνέπεια της έλλειψης προσωπικού.

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του ο κ. Πατούλης 
επισήμανε: «Δεν θα επιτρέψουμε να πληρώνουν 
άλλο οι πολίτες τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες. 

Οφείλουμε να απελευθερώσουμε τις υγιείς δυνάμεις της κοι-
νωνίας και να ενισχύσουμε το επιχειρείν, αν θέλουμε να μην 
χάσει η Ελλάδα τον τρένο της ανάπτυξης».

Στο περιθώριο του 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελ-
φών ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με τον επικεφαλής 
της ομάδας της ΕΤΕπ  κ. Γιάννη Καλτσά , Διευθυντή της 
Διεύθυνσης για τις Δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε Ελλάδα και 
Κύπρο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η επικείμενη συνά-
ντηση του κ. Πατούλη  με στελέχη της Τράπεζας η οποία θα 
λάβει χώρα τις προσεχείς ημέρες, στο Λουξεμβούργο.

Όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, η χρηματοδότηση 
δράσεων για ζητήματα νευραλγικά που αφορούν την τοπική 
αυτοδιοίκηση μέσω της ΕΤΕπ θα είναι από τα κύρια  στοιχή-
ματα που θα κληθεί να κερδίσει η Περιφέρεια Αττικής από τις 
πρώτες κιόλας μέρες της διακυβέρνησής της.
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Μέχρι την Τρίτη, προσωρινή 
διακοπή της κυκλοφορίας
 στο δρόμο Αλεξάνδρειας - 

Κρύας Βρύσης

ΚΕΔΕ: Η αποκέντρωση πόρων 
και αρμοδιοτήτων, βασική 

προϋπόθεση για την αυτονομία
 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ-Ν.Ε 
ΗΜΑΘΙΑΣ: Εκλογές την Κυριακή 

για την ανάδειξη συνέδρων 
 Την Κυριακή 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν και στην Ημαθία οι εκλογές για την α-

νάδειξη των συνέδρων από την Περιφερειακή Ενότητα που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο  
του Κινήματος στις 30 – 31 Μαρτίου στην Αθήνα. 

Στην Ημαθία θα υπάρξουν δυο εκλογικά τμήματα. Στη Βέροια, Γραφεία Ν.Ε. Κονίτσης 
29 1ος όροφος, όπου και θα ψηφίσουν τα μέλη των Δημοτικών Οργανώσεων Βέροιας και 
Νάουσας και στην Αλεξάνδρεια, στο Δημαρχείο, όπου θα ψηφίσουν τα μέλη της αντίστοι-
χης Δημοτικής Οργάνωσης. 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 9 π.μ. έως στις 7 το απόγευμα. Δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Κινήματος Αλλαγής. 

Από την Ημαθία θα συμμετέχουν στο Συνέδριο 18 σύνεδροι από τη Βέροια, 12 από 
την Αλεξάνδρεια και 4 από τη Νάουσα.  
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