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Σήμερα στο Μουσείο των Αιγών

Ημερίδα για το κάλλος, τις κλινικές 
περιπέτειες και την ανθρωπολογία 

του γυναικείου στήθους 
-Συμμετέχει και η Σόνια Θεοδωρίδου 

με τραγούδια για τον έρωτα

Ανοίγει συνοριακή πύλη 
στην Πέλλα για τα Σκόπια;

Σελ. 8

Συνάντηση Γραμματικόπουλου -  
Μαυρογιώργου στο Νοσοκομείο Βέροιας

4 προτάσεις από ΚοιΣΠΕ 
και ΣΟΦΨΥ Ημαθίας για την 

Ψυχική Υγεία στο Νομό

-Δέσμευση του Διοικητή για ανάθεση της 
καθαριότητας και τραπεζοκομίας στον ΚΟΙΣΠΕ

Σελ. 3

΄Εφυγε 
από τη ζωή 
ο Ευρυπίδης 

Ζησέκας
Σελ. 5

Σελ. 2

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORT SPORT

Κάλεσμα του Δ.Σ. της Βέροιας στους 
φιλάθλους της ομάδας για τον αγώνα 
με τον Μελιτέα Μελίτης Σελ. 10

Στις εργασίες 
ασφαλτόστρωσης 
στο Μακροχώρι ο 
Αντιπεριφερειάρχης 
Κώστας
Καλαϊτζίδης

Σελ. 5



Γεύματα στα σχολεία
με ευαισθησία και όχι 
ως παυσίπονα φτώχιας

  Ξεκινά από την Δευτέρα η διανομή γευμάτων 
στα σχολεία, μεταξύ αυτών και σε 15 δημοτικά 
του δήμου Βέροιας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι 
πρόκειται για ένα μέτρο που φαίνεται ότι λειτουργεί 
σωστά και εφαρμόστηκε με μεθοδικότητα και 
κοινωνική ευαισθησία. Η διανομή αφορά  όλα 
τα παιδιά, για να αποτελεί μια συνολική δράση 
του σχολείου και όχι ένα παυσίπονο φτώχιας 
που θα στιγμάτιζε και θα περιθωριοποιούσε τα 
παιδάκια που έχουν πραγματική ανάγκη. Έτσι τα 
παιδιά το αντιμετωπίζουν με αγάπη και μπαίνουν 
όλα μαζί στην διαδικασία χωρίς διακρίσεις. 
Περαιτέρω αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης, αφού 
τα παιδιά μυούνται στον σωστό τρόπο διατροφής 
και κατανάλωσης όλων των ομάδων τροφίμων. Το 
σχολείο και η εκπαίδευση διευρύνεται και δεν είναι 
μόνο προπαίδεια και γραμματική, αλλά και σωστή 
διατροφή. Ιδανικό φυσικά θα ήταν να μπορούσαν 
κάποια στιγμή να δημιουργηθούν υποδομές, ώστε 
τα παιδιά να τρώνε όλα μαζί στο σχολείο και να 
δένονται ακόμη περισσότερο με την διαδικασία, 
αφού τώρα παίρνουν τα γεύματα πακέτο για το 
σπίτι.  
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Ακεψιμά, Αειθαλά, Ιωσήφ μαρτ.

του Σαββατοκύριακου

Στη Μαρινέλλα, το φετινό 
αφιέρωμα του ΚΕΜΑΕΔ

ΕτοιμάζεταικαιφέτοςοΣύλλογοςΦίλωνΚέντρουΜέριμνας
ΑμΕΑτουΔήμουΒέροιας,γιατηνκεντρικήτουεκδήλωση,στις
3Δεκεμβρίου, στοΧώροΤεχνών.Και φέτος, η καλλιτεχνική
βραδιά τουΚΕΜΑΕΔ,θαείναιαφιερωμένηστημεγάληκυρία
τουλαϊκούμαςτραγουδιού,τηΜαρινέλλα.

Ηοποία,σημειωτέον, από τις 17Νοεμβρίουθαβρίσκεται
στηΘεσσαλονίκη,αφούξεκινάειμεέναδυνατόσχήματησε-
ζόν,στην«ΠύληΑξιού».

Οπότε,(γιατίόχι;)ίσωςναυπάρχουναρκετέςπιθανότητες,
ναπαραβρεθείκαιηίδια,στηβραδιάτουΚΕΑΜΕΔ.

Ανοίγει συνοριακή πύλη στην Πέλλα για τα Σκόπια;
Μια εξέλιξη που ίσως α-

ναβαθμίσει την περιοχή μας
και την εμπορική κίνηση γενι-
κότερα διαφαίνεται μετά από
την πρωτοβουλία που έλαβε
η βουλευτής Πέλλας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη να
προτείνει συνοριακή διάνοιξη
στην Πέλλα με τα Σκόπια. Η
βουλευτίνα έθεσε τοθέμαστις
30Οκτωβρίουπρος τονΑνα-
πληρωτή Υπουργό Εξωτερι-
κών  ΓιώργοΚατρούγκαλο, ο
οποίοςσεσυνάντησηπουείχε
την1ηΝοεμβρίουμε τονΑντι-
πρόεδρο τηςΚυβέρνησης των
Σκοπίων κ.ΜπουγιάρΟσμά-
νι συζήτησε μεταξύ άλλων και
το αίτημα που μετέφερε η κ.
Τζάκρη τωνφορέων τηςΠέλ-
λαςγιατηδιάνοιξηνέαςσυνοριακήςδιάβασηςστασύνοραΕλλάδος-ΣκοπίωναπότηνΠέλλα.ΟΑντιπρόεδροςτης
ΚυβέρνησηςτωνΣκοπίωναποδέχτηκεενθέρμωςτηνπρότασητουΈλληναΑναπληρωτήΥπουργούΕξωτερικών,την
οποίαθαμεταφέρειαμέσωςστονΠρωθυπουργότωνΣκοπίωνκ.ΖόρανΖάεφ.Ηδημιουργίασυνοριακήςπύληςστην
ΠέλλαθαεπηρεάσειθετικάκαιτηνΗμαθία,αφούπλέονηδιακίνησηπροϊόντων,αλλάκαιηπρόσβασηστουςγείτονες
ναεπισκεφθούντουριστικάτιςπεριοχέςμαςθαγίνειεύκοληκαιθαφέρειανάπτυξηστηνπεριοχήμας.Πέρααπότις
σοβαρέςδιαφορέςπουέχουμεμετοκράτοςτωνΣκοπίων,ηευχερέστερηεπαφήκαιεπικοινωνίαπουθαεξυπηρετή-
σειτασυμφέροντάμαςθαπρέπειναυπηρετηθείμετονκαλύτεροδυνατότρόπο.

Πέντε κυρίες, συν ένας!

ΣταεγκαίνιατουνέουγραφείουτηςΛίναςΤουπεκτσήShowRoomστηΒέροια,απαθανάτισεχθεςτοαπόγευμαο
φακόςτιςπέντεκυρίεςκαιτονένακύριο,πουπαραβρέθηκανγιαναευχηθούντηνκαλλιτέχνηκαιδημιουργόκοσημά-
των,τακαλορίζικα!

Στηφωτό,απόδεξιά,ΈφηΚαντσάνου,ΝίκηΚαρατζιούλα,ΛίναΤουπεξή(ηοικοδέσποινα),ΟλυμπίαΣουγιουλτζή,
ΘεόφιλοςΤεληγιαννίδηςκαιΑθανασίαΓιαμουστάρη.

Μιαδιαφορετική
προσέγγισητουγυναικείου

στήθους
Τοθέμακαιοιομιλητές,εγγυώνταιμιαεξαιρετικήεκδήλω-

ση,διαφορετικήαπότιςσυνηθισμένες,γιατηνπρόληψητου
καρκίνουτουμαστού.Τοστήθος,αλλιώς!Μεάλλοβλέμμα,
άλλη οπτική, άλλη αίσθηση, άλλη διάθεση! Και στο τέλος
τωνομιλιών, ηΣόνιαΘεοδωρίδου, έτσι όπωςαυτή ξέρει,
θακαταλαγιάσει τρυφεράμέσαμας,με τηφωνή τηςκαι τη
φωνή του έρωτα, όλαόσαθαακουστούν για τον γυναικείο
μαστό,τηνπρώτηκαιαναντικατάστατηπηγήτηςζωήςμας!

ΌλααυτάθασυμβούνσήμεραΣάββατο,στις 5.00 το
απόγευμα,στηναίθουσαεκδηλώσεωντουνέουΜουσείου
τωνΑιγών,στηΒεργίνα(βλέπεσελ.8).

Έγινεκιαυτό!
Εδώκαιχρόνιαπαλεύουνκαι

τρέχουνοιΈλληνεςκτηνοτρόφοι
για τηνπιστοποίηση της ελληνι-
κήςφέτας,καιτουςήρθεαπόκει
που(δεν;)τοπερίμεναν…

Σύμφωναμε δημοσίευμα της
εφημερίδας «Παρασκήνιο» στα
ράφια γνωστής αλυσίδας σπύ-
περ-μάρκετ υπάρχουν «Μακε-
δονικά»προϊόνταμαγειρικήςκαι
ζαχαροπλαστικήςαπόσκοπιανές
εταιρίες, ενώ κάνει «μπαμ» η…
Μακεδονικήφέτα (!)με τηνονο-
μασίαMACEDONIANFETAvo.

Είπατε κάτι; Μήπως να πε-
ριμένουμε και την απαγόρευση
τωνδικώνμας,ελληνικώνΜακε-
δονικώνπροϊόντων;



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δε-
σμός», Ψυχίατρος κ. Ηλίας Γραμματικόπουλος, συνα-
ντήθηκε την Πέμπτη 1-11-2018 με τον Διοικητή του Γ. 
Νοσοκομείου Ημαθίας κ. Δημήτριο Μαυρογιώργο στο 
γραφείο του στη Βέροια, σε συνέχεια προηγούμενων 
συναντήσεων και αιτημάτων συνεργασίας του «Δε-
σμού» ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και μοναδικού φορέα στην Ημαθία που απα-
σχολεί άτομα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, καθώς συ-
ζητήθηκαν τα κοινά θέματα που απασχολούν την Η-
μαθία λόγω της έλλειψης δημόσιων δομών ψυχικής 
υγείας γενικότερα. Ο κ.Γραμματικόπουλος ως μέλος 
και της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας (ΤΕΨΥ) 
Πιερίας-Ημαθίας, ενημέρωσε τον Διοικητή και για την 
τελευταία γνωμοδοτική έκθεση που υποβλήθηκε και 
την ενέταξε στο σχεδιασμό της το Υπουργείο Υγείας, 
καταγράφοντας τις ανάγκες δημιουργίας νέων δομών 
όπως περιγράφονται παρακάτω. O κ.Μαυρογιώργος 
συμφώνησε για την ανάγκη επανεργοποίησης των διαδικασιών, 
καθώς αυτές είχαν παραμείνει στα σχέδια από το 2012, ενώ 
οι πραγματικές ανάγκες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ολοένα 
και αυξάνονται και οι παροχές υπηρεσιών υγείας από δημόσιες 
δομές στο νομό ήταν πάντα ανεπαρκείς και ελλιπείς. Στο Γ.Ν. 
Βέροιας λειτουργούν μόνο Εξωτερικά Ιατρεία, με έναν Ψυχίατρο 
και δεν υπάρχουν Κοινοτικές Δομές Ψυχικής Υγείας και σύμφω-
να με τις ανάγκες που καταγράφονται για υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας από τα μέλη της ΤΕΨΥ και όπως έχουν προταθεί στη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας εκ μέρους του ΚοιΣΠΕ Ημαθίας Δε-
σμός και του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, προτάθηκαν οι εξής:

1. Ανάπτυξη Κέντρου Ψυχικής Υγείας με Κοινοτικές Υπηρεσί-
ες Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους στην Βέροια. 

2. Κ.Ψ.Υ. Ενηλίκων Βέροιας.
3. Ανάπτυξη Ψυχιατρικής κλινικής στο Γ.Ν. Βέροιας ή και 
4. Κέντρο Ημέρας με κινητό κλιμάκιο για ενήλικες με προβλή-

ματα Ψυχικής Υγείας.
Επίσης, ο Διοικητής γνωρίζοντας ότι το Γενικό Νοσοκομείο 

Ημαθίας συμμετέχει στο συνεταιριστικό σχήμα του Κοι.Σ.Π.Ε. 
Ημαθίας, μια απόφαση ορόσημο για την συνεργασία και τους 
κοινούς σκοπούς ανάπτυξης δράσεων εξυπηρετώντας το όρα-
μα του Υπουργείου Υγείας για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, 

δεσμεύτηκε για την ανάθεση της καθαριότητας και της τραπεζο-
κομίας στον κοινωνικό συνεταιρισμό, και την αναζήτηση λύσης 
στο θέμα λειτουργίας ενός κυλικείου στη νέα πτέρυγα του νοσο-
κομείου, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του «Δεσμού», για λόγους 
αλληλεγγύης, κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής, δεδομένου 
ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία η στήριξη σε προστατευμένες μορφές απασχόλησης με 
πολλαπλά οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους (άτομα ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων) όσο και για το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.  

Τέλος, όπως είχε τονίσει και ο Υπουργός Υγείας κ.Ξανθός 
κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Βέροιας και παραδεχό-
μενος ότι δυστυχώς «η ψυχική υγεία παραμελείται γενικότερα 
ενώ θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα», αποφασίστηκε 
από τον Διοικητή κ.Μαυρογιώργο και τον κ.Γραμματικόπουλο η 
από κοινού προσπάθεια και διεκδίκηση της γρήγορης ανάπτυ-
ξης των ανωτέρω δομών που υποβλήθηκαν στον σχεδιασμό 
της πολιτικής του Υπουργείου, ώστε να γίνουν επιτέλους πράξη 
όσα υπάρχουν ως σχέδια, μιας και υπάρχει η ευκαιρία με την 
λειτουργία της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Βέροιας να δη-
μιουργηθεί και μια Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο. 

Ο Ψυχίατρος κ.Γραμματικόπουλος ευχαρίστησε τον Διοικητή 
για την γόνιμη συνάντηση και συνεργασία, και κλείνοντας υπεν-
θύμισε ότι ο «Δεσμός» έχει βασικό στόχο την κοινωνικοοικονο-
μική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σο-
βαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία 
τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια, και 
θα ζητήσει και συνάντηση για ενημέρωση του νέου Προεδρείου 
του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, ώστε να λάβει 
γνώση για τις θέσεις και προτάσεις του. 
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Από Δευτέρα η διανομή ζεστών γευμάτων στα σχολεία 
Θ. Φωτίου: «Τα μέτρα για το παιδί πρέπει να είναι οριζόντια 

και να μην απευθύνονται μόνο στην ακραία φτώχεια»

Συνάντηση Γραμματικόπουλου -  Μαυρογιώργου στο Νοσοκομείο Βέροιας

4 προτάσεις από ΚοιΣΠΕ και ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
για την Ψυχική Υγεία στο Νομό

-Δέσμευση του Διοικητή για ανάθεση της καθαριότητας και τραπεζοκομίας στον ΚΟΙΣΠΕ

Σε 831 σχολεία όλης της  χώρας θα ξεκινή-
σει τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου,  η διανομή ζεστών 
γευμάτων, καλύπτοντας το 90% των μαθητών 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν.

Την Δευτέρα, ζεστό γεύμα θα έχουν οι μαθη-
τές 763 σχολείων, ενώ την Πέμπτη μπαίνουν 
στο πρόγραμμα άλλα 68 σχολεία. Οι υπόλοι-
πες σχολικές μονάδες, από το σύνολο των 950 
σχολείων, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εντός 
των επόμενων ημερών.

Γεύματα σε 15 δημοτικά 
σχολεία του Δήμου Βέροιας

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και 15 δη-
μοτικά σχολεία του Δήμου Βέροιας.Πρόκειται 
για τα: 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 16ο και Ειδικό Σχολείο 
και τα δημοτικά σχολεία των Κοινοτήτων Αγίας 
Βαρβάρας, Κουλούρας, Ριζωμάτων, Πατρίδας, 
Βεργίνας, Ραχιάς-Τριποτάμου και το 1ο, 2ο και 
3ο δημοτικά σχολεία Μακροχωρίου.

Τα ζεστά γεύματα καταφθάνουν κάθε μεση-
μέρι με θερμοθαλάμους και διανέμονται αμέ-
σως στα παιδιά. Τα γεύματα περιλαμβάνουν 
εναλλάξ, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, αυγό, ό-
σπρια, τυρί, ζυμαρικά, σαλάτα και ψωμί.

«Το πρόγραμμα έχει δύο στόχους: Πρώτον 
καλύπτει ανάγκες παιδιών και οικογενειών που 
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω 
της κρίσης και χωρίς διακρίσεις και ο δεύτερος 
στόχος είναι η καλλιέργεια υγιεινών διατροφι-
κών συνηθειών των μαθητών μας» επεσήμανε 
στο «Λαό» ο προϊστάμενος της Δ/νσης Α/θμιας 
Εκπ/σης Ημαθίας κ. Διονύσης Διαμαντόπου-

λος.
Η αύξηση φέτος ξεπερνά το 20%

Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, η παιδική 
προστασία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτι-
κής της Κυβέρνησης. «Αποτελεί βαθιά πεποί-
θησή μας ότι η κοινωνική καταγωγή δεν μπορεί 
να καθορίζει το μέλλον του κάθε παιδιού. Πι-

στεύουμε ότι τα μέτρα για το παιδί πρέπει να 
είναι οριζόντια και να μην απευθύνονται μόνο 
στην ακραία φτώχεια. Στο πλαίσιο αυτό, στηρί-
ζουμε τις πολιτικές μας  για το παιδί σε τέσσε-
ρις  δράσεις: Τα οικογενειακά επιδόματα, τους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα σχολικά γεύμα-
τα και τον Νόμο για την Υιοθεσία και την Ανα-
δοχή. Παρά την δημοσιονομική ασφυξία που 
κληρονομήσαμε από τους προκατόχους μας, 

αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για τις 
δράσεις αυτές, από 822 εκατ. ευρώ το 
2015, σε 1,3 δις  ευρώ το 2018.

Ο θεσμός των σχολικών γευμάτων, 
αναπόσπαστο πλέον κομμάτι των πο-
λιτικών μας για το παιδί, συνέβαλε όχι 
μόνο στη μείωση της παιδικής φτώ-
χειας, αλλά και στην εμπέδωση και 
διάδοση μίας κουλτούρας συλλογικό-
τητας και αλληλεγγύης εντός της σχο-
λικής κοινότητας».

Ο θεσμός του ζεστού γεύματος στα 
σχολεία, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 
τρία χρόνια, αποτελεί εθνικό πρόγραμ-
μα, ενταγμένο στον κρατικό προϋπο-
λογισμό και  για την υλοποίησή του 
διατίθενται 50 εκατ. ευρώ. 

Συγκριτικά με τον αριθμό των μαθη-
τών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
τη σχολική περίοδο 2017-2018, φέτος 
σημειώνεται αύξηση που ξεπερνά το 
20%,ως προς τη  θετική αποδοχή του.

Τα πολλαπλά οφέλη του προγράμ-
ματος έχουν θετική αντανάκλαση και 

στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας πα-
ραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται 
για την παρασκευή των  γευμάτων, η οποία 
γίνεται σε συνεργασία  με το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής 
αξίας. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος 
διευρύνεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας 
στις τοπικές κοινωνίες.



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου3-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Υποστηρίζεται ότι η 
πολιτική είναι η τέχνη 
του εφικτού. Η προσπά-
θεια δηλαδή να προσαρ-
μοστεί στην πραγματικό-
τητα και να τύχει εφαρ-
μογής η θεωρητική προ-
σέγγιση των καταστάσε-
ων. Για το λόγο αυτό και 

διαχρονικά στην Ιστορία ως επιτυχημένοι κρί-
νονται οι πολιτικοί που κατόρθωσαν να εφαρ-
μόσουν υλοποιήσιμες πολιτικές, τιθασεύοντας 
τις μεγαλεπήβολες ιδέες και θέτοντας αυτές σε 
καλούπια ρεαλισμού. Αυτοί, που κατάφεραν να 
αφουγκραστούν τα κελεύσματα των καιρών, να 
εισάγουν την πρόοδο της τεχνολογίας και των 
επιτευγμάτων της στην καθημερινότητα, διευ-
κολύνοντας τη ζωή των πολιτών και συνάμα να 
αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 
χωρών τους καθιστώντας τες σημείο αναφοράς 
και σεβασμού στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. 

Στην Ελλάδα όμως της πολύχρονης οικο-
νομικοκοινωνικής κρίσης, κάτι τέτοιο εκ των 
πραγμάτων καθίσταται αδύνατο και δυσχερώς 
εφαρμόσιμο. Τα οικονομικά αδιέξοδα και η δε-
δομένη εξάρτηση από τις ορέξεις και επιλογές 
των χρηματοοικονομικών αγορών, που ορίζουν 
και κατευθύνουν τα πάντα, καθιστούν εκ των 
πραγμάτων απαγορευτική την όποια, έστω και 
φευγαλέα, σκέψη δρομολόγησης αλλαγών, 
ικανοποίησης αιτημάτων, διόρθωσης αδικιών 
και σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής. 
Μπορεί οι καλές προθέσεις να υπάρχουν και 
να αναζητούν απεγνωσμένα διέξοδο διαφυγής, 
δυστυχώς όμως οι πολιτικοί έχουν δεμένα τα 
χέρια τους και αναγκαστικά περιορίζονται σε 
μια κουραστική και μίζερη διαχείριση της δυ-
σαρέσκειας. Μιας δυσαρέσκειας που έχει εμ-
φατικά εγκατασταθεί παντού, έχει απλωθεί και 
κατακλύζει το σύνολο του κοινωνικού ιστού, τον 
οποίο σταδιακά κατατρώει ως σαράκι δημιουρ-
γώντας ισχυρά ρήγματα με λυπηρές συνέπειες. 

Έτσι, όμως τα πάντα γύρω μας παραλύουν 
επικίνδυνα, επικρατεί μια αδιόρατη νεκρική σι-
γή, μια ύποπτη ησυχία μεταξύ ανθρώπων που 
έχουν συμβιβαστεί αδιαμαρτύρητα με την τύχη 
τους και δεν έχουν ούτε καν τη δύναμη να διεκ-
δικήσουν κάτι καλύτερο. Μία έστω ψυχολογικής 
φύσεως βελτίωση της κατάστασης, που θα 

τους επιτρέψει τουλάχιστον να ονειρευτούν. 
Να πιστέψουν έστω και για λίγο στη θεωρητική 
πιθανότητα να αποδράσουν από το σκοτεινό 
τούνελ που έχουν εισέλθει εκόντες – άκοντες, 
διατηρώντας με τον τρόπο αυτόν ανοιχτή την 
πόρτα της ελπίδας. Παλαιότερα, στην αρχή 
της κρίσης, η δυσαρέσκεια εκφράζονταν δυνα-
μικά με κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις, που 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τους, τουλά-
χιστον εκτόνωναν την ένταση και ενίσχυαν 
τους δεσμούς μεταξύ των διαμαρτυρομένων, 
δημιουργώντας την αίσθηση της ομάδας, που 
μοιράζεται ανάλογες αναζητήσεις και τελικά 
καταλήγει να αλληλοβοηθιέται. Πλέον, όλοι 
έχουν περιοριστεί στην εικονική ασφάλεια που 
τους παρέχει η θαλπωρή του καναπέ τους και 
κυριευμένοι από τη λογική «το μη χείρον βέλ-
τιστον», απλά παρακολουθούν μοιρολατρικά 
τα χειρότερα που έρχονται, χωρίς να έχουν τη 
δύναμη να εκφράσουν κάποια ολοκληρωμένη 
άποψη.  

Κάτω από αυτή την ιδιάζουσα και κρίσιμη 
συγκυρία, η ευθύνη των πολιτικών να μην πε-
ριορίσουν τους εαυτούς τους στον ψυχρό ρόλο 
του εντολοδόχου – διαχειριστή, αλλά αντίθετα 
να εξελιχθούν σε οραματιστές ηγέτες παραμέ-
νει ακέραιη και ιστορικά ελεγκτέα. Οφείλουν να 
εμπνεύσουν, να δημιουργήσουν εκείνο το εύ-
ληπτο και ουσιαστικό αφήγημα που θα πείσει 
τον κόσμο να τους εμπιστευτεί και να τους ακο-
λουθήσει. Για να τον οδηγήσουν σε μια ήρεμη 
θάλασσα, σε μια νέα Γη της Επαγγελίας, που 
μπορεί να μην μοιάσει ποτέ με τις παχιές αγε-
λάδες του παρελθόντος, ωστόσο θα δομηθεί 
σε πιο στέρεες βάσεις, βασική παράμετρος των 
οποίων θα είναι ότι ζούμε ανάλογα και όσο μας 
επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, χωρίς δανεισμούς 
και άκρατες υπερβολές. 

Άλλωστε, και άλλες φορές στο παρελθόν η 
Πατρίδα μας βρέθηκε σε ανάλογες και χειρό-
τερες ίσως συνθήκες, μπόρεσε όμως να αντα-
πεξέρθει, να σταθεί στα πόδια της και να δώσει 
δυναμικά το παρόν στα παγκόσμια δρώμενα. 
Αυτή είναι και η ευθύνη όλων μας σήμερα.  

     

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ 

H διαχείριση 
της δυσαρέσκειας 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία το βασικό κίνητρο πίσω από κάθε δράση είναι η ανα-
ζήτηση ευχαρίστησης και η αποφυγή πόνου. Ο μεγαλύτερος εχθρός της ψυχικής ανάτασης είναι 
το άγχος, δηλ η αίσθηση της απειλής που προκαλείται τόσο από εξωτερικά ερεθίσματα όσο και 
από το βίωμα ισχυρών συναισθημάτων, όπως ο θυμός ή η θλίψη που έχουν τη δύναμη να προ-
καλέσουν συναισθηματική αποδιοργάνωση αλλά και η έκφρασή τους να είναι αιτία διαπροσωπι-
κών συγκρούσεων. 

Πολλοί είναι εκείνοι που υποκινούμενοι από το φόβο να μην προκαλέσουν εντάσεις στις σχέ-
σεις τους καταπίνουν το θυμό τους και στρέφουν όλη την καταστροφική δύναμή του στον εαυτό 
τους. Όλη αυτή η τοξική ενέργεια του θυμού που δεν βρίσκει διέξοδο παίρνει πολλές μορφές:

Βρίσκεται πίσω από κάθε είδους εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες,  οι οποίες είναι στην 
πραγματικότητα επίθεση στη σωματική και ψυχική ισορροπία…  

Γίνεται κατάθλιψη, επειδή η βίαιη ενέργεια μετουσιώνεται σε επίθεση στην αυτοεκτίμηση, αρ-
νητικό τρόπο σκέψης, αυτομομφή και καταστροφολογία τα οποία συντηρούν το γκρίζο τοπίο της 
θλίψης…      

Μετατρέπεται στα λεγόμενα «αυτοάνοσα νοσήματα», καθώς ο θυμωμένος άνθρωπος μεταφέ-
ρει την τοξική ενέργεια του θυμού σε όλο του το σώμα, με αποτέλεσμα να επιτίθεται στα ίδια του 
τα κύτταρα, τα οποία νοσούν για να καθρεφτίσουν μια ψυχή που παλεύει με ένα μεγάλο συναι-
σθηματικό τραύμα….  

Κατευθύνει σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές που εκφράζουν την ανάγκη του συσσωρευμένου 
θυμού να βρει φωνή κακοποιώντας το σώμα…

Οι επιθετικές διαθέσεις που δεν εξωτερικεύονται αλλά στρέφονται εναντίον του ίδιου του 
ατόμου, συχνά δημιουργούν την ψευδαίσθηση του αυτοελέγχου μέσω της πεποίθησης ότι το αρ-
νητικό συναίσθημα είναι δικό μας φταίξιμο και δεν προκλήθηκε εξαιτίας κάποιου άλλου ατόμου. 
Ωστόσο, το κλειδί για την αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους δεν είναι η άρνηση και η αποσι-
ώπηση του συναισθήματος του θυμού, αλλά η ανεύρεση ενός λειτουργικού τρόπου έκφρασής 
του. Πολλές φορές ακούμε τη φράση «καλύτερα να μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί δεν ξέρω τι 
θα γίνει…», που στην ουσία δε δηλώνει αυτοσυγκράτηση, αλλά επιλογή κάποιου να χρεωθεί την 
τοξική επίδραση του καταπιεσμένου συναισθήματος και ανικανότητα να το χειριστεί παραγωγικά. 

  

«Ο ανέκφραστος θυμός 
γίνεται  αυτοτιμωρία…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας τύπος 
που τριγυρνούσε μ’ ένα τούβλο στο χέρι. Είχε 
αποφασίσει ότι κάθε φορά που θα τον ενο-
χλούσε κάποιος σε σημείο που να τον εξορ-
γίζει, θα τον κοπανούσε με το τούβλο. Η μέ-
θοδος ήταν λίγο παλαιολιθική, φαινόταν όμως 
αποτελεσματική — έτσι δεν είναι;

 Μια φορά συναντήθηκε μ’ ένα φίλο 
πολύ υπεροπτικό, που του μίλησε με κακό 
τρόπο. Πιστός στην απόφασή του, ο τύπος του 
πέταξε το τούβλο. Δεν θυμάμαι αν τον πέτυχε 
ή όχι. Το θέμα, όμως, είναι ότι μετά έπρεπε να 
πάει να πάρει το τούβλο του και δεν το έβρισκε 
πουθενά. Στεναχωρήθηκε. 

 Αποφάσισε τότε να βελτιώσει το «Σύ-
στημα Αυτοπροστασίας με Τούβλο», όπως το 
είχε ονομάσει ο ίδιος. Έδεσε το τούβλο σ’ ένα 
σπάγκο που είχε μήκος ένα μέτρο και βγήκε 
έξω. Έτσι, το τούβλο δεν θα απομακρυνόταν 
πολύ. Διαπίστωσε, όμως, ότι και η νέα του 
μέθοδος είχε προβλήματα. Από τη μια, το ά-
τομο που γινόταν δέκτης της επιθετικότητάς 
του έπρεπε να βρίσκεται σε απόσταση βολής 
μικρότερη του ενός μέτρου, και από την άλλη, 
μόλις πετούσε το τούβλο έπρεπε να κάνει τον 
κόπο να τραβήξει αμέσως το σχοινί. Εξάλλου, 
ο σπάγκος έμπλεκε και κουβαριαζόταν και η 
κατάσταση δυσκόλευε.

 Τότε, ο άνθρωπος εκείνος επινόησε 
το «Σύστημα Τούβλο III» Πρωταγωνιστούσε 

και πάλι το ίδιο τούβλο, όμως, στο νέο σύστη-
μα ο σπάγκος διέθετε ελατήριο. Τώρα μπο-
ρούσε να εκτοξεύει το τούβλο πολλές φορές 
και να γυρνάει πίσω μόνο του, σκέφτηκε ο 
τύπος.

 Όταν βγήκε στο δρόμο και δέχτηκε 
την πρώτη επίθεση, πέταξε το τούβλο. Δεν πέ-
τυχε το στόχο του γιατί το τούβλο, με τη δύνα-
μη του ελατηρίου, γύρισε πίσω και κοπάνησε 
τον ίδιο κατακέφαλα.

 Ξαναπροσπάθησε, αλλά έφαγε άλλη 
μια με το τούβλο στο κεφάλι γιατί δεν είχε υπο-
λογίσει καλά την απόσταση.

 Την τρίτη φορά την έφαγε γιατί δεν το 
εκτόξευσε την κατάλληλη στιγμή.

 Η τέταρτη φορά ήταν λίγο ιδιόμορφη 
γιατί, παρότι είχε αποφασίσει να κοπανήσει 
με το τούβλο το υποψήφιο θύμα του, ήθελε 
ταυτόχρονα και να το προστατεύσει από το 
χτύπημα, κι έτσι το τούβλο κατέληξε πάλι στο 
δικό του κεφάλι.

 Του έκανε ένα τεράστιο καρούμπαλο. 
Κανείς ποτέ δεν κατάλαβε γιατί δεν ξαναεπι-
χείρησε να χτυπήσει άλλον με το τούβλο, κι αν 
έφταιγαν τα χτυπήματα ή είχε συμβεί κάποια 
μεταστροφή στην ψυχολογία του.

Όλα τα χτυπήματα είχαν στραφεί εναντίον 
του…»

Jorge Bucay
«Να σου πω μια ιστορία…»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS 
Προβολές:  στις 17.30 
Σκηνοθεσία: ΛΑΣΕ ΧΑΛΣΤΡΟΜ
Σενάριο: ΣΑΪΜΟΝ ΜΠΟΥΦΟΪ
Ηθοποιοί: ΜΟΡΓΚΑΝ ΦΡΙΜΑΝ, ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, 

ΜΑΚΕΝΖΙ ΦΟΪ, ΚΙΡΑ ΝΑΪΤΛΙ
Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙ-

ΛΕΙΑ (Υποτιλ.)
Προβολές:  στις 19.30  (εκτός Παρασκευή)

BOHEMIAN RHAPSODY
Προβολές:  Πέμπτη 1/11 - Δευτέρα 5/11 – Τρί-

τη 6/11 – Τετάρτη 7/11 στις 21.00
Παρασκευή 2/11 – Σάββατο 3/11 - Κυριακή 

4/11  στις 19.00 και 21.30
Η περιπετειώδης (και ως ζωή και ως πα-

ραγωγή) βιογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι των 
Queen.

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΞΤΕΡ ΦΛΕΤΣΕΡ
Σενάριο: ΑΝΤΟΝΙ ΜΑκΚΑΡΤΕΝ
Ηθοποιοί: ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤΕΡ, ΡΑΜΙ ΜΑ-

ΛΕΚ, ΑΛΕΝ ΛΙΤΣ, ΜΠΕΝ ΧΑΡΝΤΙ, ΛΟΥΣΙ ΜΠΟ-

ΪΝΤΟΝ, ΜΑΪΚ ΜΑΓΙΕΡΣ, ΤΖΟΖΕΦ ΜΑΤΖΕΛΟ, 
ΓΚΟΥΙΛΙΜ ΛΙ, ΕΪΝΤΑΝ ΓΚΙΛΕΝ

MANDY
Προβολές:  καθημερινά στις 21.30 (εκτός Δευ-

τέρα 5/11)
Σκηνοθεσία/Σενάριο: ΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ
Ηθοποιοί: ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΪΤΖ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΪΖ-

ΜΠΟΡΟ, ΛΑΪΝΟΥΣ ΡΟΟΥΤΣ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     1/11/18 - 7/11/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373



Επίβλεψη στην εξέλιξη 
του έργου «Τμηματική απο-
κατάσταση οδοστρώματος 
επί της Εθνικής Οδού 4 α-
πό Μακροχώρι έως διασταύ-
ρωση Νέας Νικομήδειας» 
πραγματοποίησε χθες Πα-
ρασκευή 2-11-2018 ο αντιπε-
ριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας 
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης. 

Το έργο, προϋπολογι-
σμού 205.000,00€ αφορά 
στην αποκατάσταση του ο-
δοστρώματος της 4ης Εθνι-
κής Οδού, από την έξοδο της 
Δημοτικής Κοινότητας Μα-
κροχωρίου (του Δήμου Βέ-
ροιας) έως τη διασταύρωση 
για την Τοπική Κοινότητα Νέας Νικομήδειας.

Λόγω των εκτεταμένων τοπικών φθορών θα γίνει 
κυρίως ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα με από-
ξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος 
(φρεζάρισμα ) και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βέροια,  02/11/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ.: 4825
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ Δ/νση : Θ. Ζωγιοπούλου 5   
Ταχ. Κωδ. : 59132                                                                        
Πληροφ :Α.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
Τηλ : 2331022178  Fax : 2331022478    
                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας , ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για 
Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέροιας,  για την περίοδο 2018-2019, σε συνερ-
γασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού  και Αθλητισμού  , 
ύστερα από το  αρ. ΦΕΚ Β΄  4478/Β΄/09-10-2018    περί έγκρισης πρόσληψης Π.Φ.Α. του Δήμου 
Βέροιας, θα προσλάβει δώδεκα  (12) καθηγητές/τριες  Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.  

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δέκα  (10) καθηγητών/τριών  Φυσικής Αγωγής για τα Γενικά προγράμ-

ματα και δύο (2) καθηγητών/ τριών  Φυσικής Αγωγής για τα Ειδικά προγράμματα, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) 
μηνών, με ωριαία αποζημίωση, χρηματοδοτούμενη από την ΓΓΑ  και από  τον προϋπολο-
γισμό του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, 

Για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, 
προκηρύσσουμε  τις παρακάτω ειδικότητες:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλλουν, είτε αυ-
τοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας , στο ΦΙΛΙΠΕΙΟ δημοτικό γυμναστήριο,  από 08.00-14.00 
στην ακόλουθη διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου 5Α ΤΚ 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την στον 
Προϊστάμενο του Αθλητικού τμήματος (τηλ. Επικοινωνίας: 2331022178 - 2331026435) εντός 
προθεσμίας (10) ημερών  η οποία  αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες δηλ. από 07/11/2018 εως 16/11/2018.

Διαμάντης Στέργιος
Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA              Βέροια    02 - 10 -2018                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ.:  4820
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -  ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ              
Ταχ.Δ/νση : Θ. Ζωγιοπούλου 5                                                        
 Πληροφορ.: Γ.Κακαφίκας                                      
 Τηλέφωνο : 23310  22178  ΦΑΞ : 23310  22478                                
 Email: Kapaveria@gmail.com         

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (02) 
μηνών

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητι-
σμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βεροίας ανα-
κοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου , τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη  
πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των αθλητικών κέντρων του 
Νομικού Προσώπου, ύστερα από την αριθ. 226/2018 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α/28-6-07)και της παρ.22 του  άρθρου 12 του ν.4071/2012 
, για τις εξής ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσό-
ντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ε-
τών και να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του 
Ν.3584/07 (ποινική καταδίκη, υποδικία κτλ.)

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται   να  υποβάλλουν την αίτηση 
στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στην ακόλουθη διεύθυν-
ση : Θ. Ζωγιοπούλου 5  Βέροια, εντός προθεσμίας πέντε (05) 
ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δη-
μοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή από 
07/11/2018 έως 12/11/2018  (τηλ. επικοινωνίας 2331022178).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η Συντεχνία Κρεοπωλών 
Βέροιας τιμάει τους

 προστάτες της Αρχαγγέλους 
Μιχαήλ και Γαβριήλ

 Η Συντεχνία Κρεοπωλών Βέροιας την Πέμπτη 8 Νοεμβρί-
ου 2018 Εορτή των Αρχαγγέλων ΜΙΧΑΗΛ και ΓΑΒΡΙΗΛ προ-
στατών της Συντεχνίας τιμάει την ημέρα με Θεία Λειτουργία και 
επιμνημόσυνη δέηση για τους κοιμηθέντας συναδέλφους τους 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας.

Συνάντηση 
της Ομοσπονδίας 

δενδροκαλλιεργητών 
Κ.Δ. Μακεδονίας 
με τον Υπουργό

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας αγροτικών 
συλλόγων δενδροκαλλιεργητών κεντροδυτικής 
Μακεδονίας με τον Υπουργό αγροτικής ανάπτυξης 
και τροφίμων κ Αραχωβίτη. Στη συνάντηση συζη-
τήθηκαν πάγια προβλήματα του Αγροτικού τομέα 
όπως ασφαλιστικό,φορολογικό, ΚΑΠ, εργάτες γης 
και ο νέος συνδικαλιστικός νόμος. Η κουβέντα με 
τον Υπουργό διεξήχθη σε θετικό κλίμα ,ενώ στη 
συνάντηση συζητήθηκε και το θέμα των άκαιρων 
βροχοπτώσεων 2018 και η κακή πορεία των τιμών 
του ροδάκινου. Από εδώ και πέρα η Ομοσπονδία  
περιμένει τις εξελίξεις πάνω στα θέματα που συ-
ζητήθηκαν.

΄Εφυγε από τη ζωή 
ο Ευρυπίδης Ζησέκας

Πέθανε χθες Παρασκευή σε 
ηλικία 80 ετών ο Ευρυπίδης Ζη-
σέκας. Υπηρέτησε ως γεωπόνος 
στο Νομό Ημαθίας, ενώ ακολού-
θως εργάστηκε στην Περιφε-
ρειακή Δ/νση εξαγωγής νωπών 
προϊόντων Βορείου Ελλάδος. 
Διετέλεσε Δ/ντής σε Τμήμα του 
Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης 
ενώ είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ένωσης Γεω-

πόνων. Με τη σύζυγό του Αγγελική απέκτησαν τον γιο 
τους Γιώργο, που υπηρετεί ως ανώτατος αξιωματικός 
στον Ελληνικό Στρατό και την κόρη τους Δήμητρα, γνω-
στή μαέστρο.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Σάββατο στη 1.00 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου στη Βεργίνα.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στην οικογένειά του ειλικρινή συλ-
λυπητήρια.

Στις εργασίες ασφαλτόστρωσης στο 
Μακροχώρι ο Αντιπεριφερειάρχης 

Κώστας Καλαϊτζίδης
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου
18.00 Μέγας πανηγυρικός εσπερινός
21.00-00.30 Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου
Παρασκευή 9 Νοεμβρίου
7.00-10.30 Όρθρος-Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
17.30-18.30 Εόρτιος εσπερινός-Παράκληση εις τον Άγιο 

Νεκτάριο
Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί προς προ-

σκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκτάριου 
προς αγιασμό των πιστών.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Κέντρο ημέρας χρόνιων νευρολογικών νοσημάτων «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ»
Στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) λειτουργεί δωρεάν το Κέντρο Ημέρας 

Χρονίων Νευρολογικών Νοσημάτων όπου δέχεται και εξετάζει η καθηγήτρια Νευρολογίας του ΑΠΘ κ. Βασιλική Κώστα.
 Όσοι επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Κέντρου τηλ. 6944772135.
 Το Γραφείο του Κέντρο Ημέρας λειτουργεί κάθε Δευτέρα 10-12 το πρωί.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου το πρωί 
θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Περιστάσεως Κατερίνης επί 
τη εορτή της Ανακομιδής των Ιερών 
Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου κατά 
την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο 
Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης 
και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος.

Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέ-
ντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της 
Θετόκου Ναούσης με θέμα : «Πνευ-
ματικός αγώνας και κατάκριση» στο 
πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επι-
σκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Ναούσης επί τη εορτή του 
Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη.

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την έναρξη 
των μαθημάτων του Κοινωνικού Φρο-
ντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βε-
ροίας.

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στο πλαίσιο των Ακα-
δημαικών διαλόγων στο πνευματικό 
κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, (Βε-
νιζέλου 29, 1ος όροφος πάνω από το 
Βιβλιοπωλείο «Παύλειος Λόγος»).

Την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου το από-
γευμα θα συνοδεύσει την Ιερά Εικόνα 
της Παναγίας Σουμελά στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου.

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Τεμάχιο από το 
λείψανο  του Αγ. 

Λουκά από τη Δοβρά  
στον Αγ. Νεκτάριο 

Στα πλαίσια της Πανηγύρεως του 
Προσκυνηματικού  Ναού Αγ. Νεκταρί-
ου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, ο οποί-
ος είναι ο πρώτος Ναός του Αγίου στη 
Μακεδονία, θα μεταφερθεί από την 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά, τεμάχιο 
Αγίου  Λειψάνου  του Αγ. Λουκά Αρχι-
επισκόπου Συμφερουπόλεως και του 
Αγ. Νεκταρίου των Θαυματουργών, 
την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στις 5:00 
μ.μ

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της 

Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊ-
κούς Διαλόγους» θα είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Παντελεήμων, 
ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου».

Είσοδος ελεύθερη.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 3 

Νοεμβρίου 2018 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Άν-
να Ανδρέα Κερίμη σε ηλικία 57 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάββατο 3 

Νοεμβρίου 2018 στις 9.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρό-
μου Μακροχωρίου η Όλγα Αχ. 
Παπαϊωάννου σε ηλικία 98 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Νο-

εμβρίου 2018 στον Μητρο-
πολιτικό Ναό Αγ. Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, αδελφής

ΖΩΗΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 

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

Ο σύζυγος
Τα παιδιά
Η αδελφή

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί 
στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 4 Νο-
εμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
της Μητρόπολης Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΠΙΖΕΤΑ 

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

Η σύζυγος
Τα τέκνα

Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θεία Λειτουργία του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας στην Υπαπαντή

Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η 
καθιερωμένη θεία Λειτουργία του Λυκείου των Ελληνίδων 
Βέροιας στον Ι.Ν.Υπαπαντής Του Κυρίου. Ακολούθως 
στην αίθουσα του Ναού θα προσφερθούν καφές και βου-
τήματα στα μέλη και στους φίλους του Λ.Ε.Β.
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ΩΡΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Και ξαφνικά  πετάχτηκε όρθιος ο Πρόεδρος 
και ανακοίνωσε αύξηση μισθών,
επέκταση των αδειών μετ` αποδοχών
κι`  έπειτα κάθισε και συλλογίστηκε 
που ήταν πιτσιρίκι κι έπαιζε με τις πέτρες 
καθώς ο ήλιος «έτρωγε» το πρωινό του 
κι ερχότανε σιγά-σιγά οι διαπεραστικές 
φωνές των μανάδων.
Τάκηηηη, Βούλαααα. Πέτροοοο ελάτε φαγητό…

Τέσσερεις ώρες μετά, 
ερχόταν κουρασμένοι οι εργάτες  «κρεμασμένοι 
στα ρούχα τους»
κατάκοποι, εξαντλημένοι, βαστώντας πάντα 
την ίδια ερώτηση στα χείλια τους...
Ποιος είμαι; Ποιος είμαι!!! Γιατί;

Ευλογημένα εμπόδια της ζήσης
που ταξιδεύετε τους ανθρώπους στα «νομίσματα» 
των καιρών
που προσεύχεστε στην Άνοιξη κι` όλο ρωτάτε…
Τ ι    θ α    π ε ι    τ ι    ώ ρ α    ε ί ν α ι; 

Μούρχεται να παραμονεύσω την Δύση
και μόλις αρχίσει το έργο της να την φωνάξω.
Τι καταλαβαίνεις που κλέβεις το φως;
Τι θα βρεις τάχα στο πηχτό σκοτάδι;

Πετάχτηκε τότε όρθιος ο Πρόεδρος και διακήρυξε ...
Αρκετά με τις ανήλικες σκέψεις!

Ζήτω οι απρόσεχτες καλημέρες.
Ζήτω η ξηλωμένη κόκκινη κορδέλα της 
απόδρασης….
Ζήτω οι χαλασμένες ζυγαριές……..

 Γιάννης Ναζλίδης

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Μερικούς συναν-
θρώπους μας, φίλοι 
αναγνώστες, τους έχει 
καταλάβει μία φοβε-
ρή μανία εναντίον του 
«καθιερωμένου» και 

του «παραδοσιακού», όπως τα ονομάζουν. 
«Παρενθοντολογίες» μας λένε περιφρονητικά. 
Και η περιφρόνηση δεν περιορίζεται μόνο στις 
σκληρές εκφράσεις. Προχωρεί σε μία τρομερή 
πολεμική. Χωρίς κανένα οίκτο και χωρίς καμία 
διάκριση.

Οι άνθρωποι αυτοί και μόνο στη λέξη πα-
ρελθόν εξαγριώνονται, όπως ο ταύρος μπρος 
στο κόκκινο πανί. Έτσι, απορρίπτουν χωρίς 
συζήτηση κάθε τι που έχει σχέση με τα περα-
σμένa ακόμη και αν αυτά είναι θησαυρός. Δεν 
σκέπτονται αν εκεί βρίσκονται κατατεθειμένα 
τα πνευματικά κεφάλαια που τους προσφέρο-
νται, για να τα αυξήσουν και να επεκτείνουν τη 
δική τους δραστηριότητα.

Δεν είπε, βέβαια, κανείς, ότι πρέπει να κολ-
λήσουμε στο παρελθόν σαν στρείδια. Ούτε να 
γυρίσουμε τα νώτα στο μέλλον και να βλέπου-
με διαρκώς πίσω. Αυτό θα ήταν άρνηση της 
προόδου και θα σήμαινα πρόωρα γεράματα.

Πώς να το κάνουμε όμως; Δεν μπορούμε 
να αγνοήσουμε το παρελθόν, σαν να είμαστε 
εμείς η αρχή της ιστορίας και σαν να μη προ-
ηγήθηκε τίποτα πριν από εμάς. Τα τρυφερά 
κλαδιά δεν περιφρονούν τον κορμό τους ή 
τις ρίζες τους, έστω και αν είναι γέρικες, αν 
θέλουν να έχουν ζωτικούς χυμούς και να ανα-
πτυχθούν ομαλά.

Το  π α ρ ε λ θ ό ν 
δεν μπορεί να πε-
ριφρονείται απλώς 
και μόνο γιατί είναι 
παρελθόν. Το εξετά-
ζουμε, το μελετάμε 
και το κρίνουμε. Και 
η στοιχειώδης λογι-
κή μας λέει πως αν 
είναι θησαυρός να 

επωφεληθούμε και να το αξιοποιήσουμε. Δεν 
περιφρονούμε την περιουσία των γονέων 
μας, επειδή ανήκει στο παρελθόν. Αν όμως 
το παρελθόν μας κληροδότησε περιττά η βλα-
βερά πράγματα, τότε δεν χρειάζεται πολλή 
σκέψη για να το απορρίψουμε ή έστω να 
επωφεληθούμε από αυτό αρνητικά.

Δυστυχώς, όμως, συμβαίνει το αντίθετο. 
Πολλοί συνάνθρωποί μας στέκονται, συνή-
θως, εκστακτικοί μπροστά στη σαβούρα του 
παρελθόντος και δεν δυσκολεύονται να τρα-
φούν με τα σάπια υποπροϊόντα του. Μιμού-
νται και αντιγράφουν δουλικά τις πιο χοντρές 
γελοιότητες και τους πρωτογονισμούς βαρβα-
ρικών εποχών, ενώ περιφρονούν τους πνευ-
ματικούς θησαυρούς και τις ηθικές αξίες, που 
είναι πάντα νέες. Ξεχνάμε ότι τα αξιολογικά 
κριτήρια των προσώπων, των πραγμάτων ή 
των καταστάσεων, δεν είναι τα χρονικά όρια, 
αλλά η ποιοτική στάθμη και η πνευματική α-
κτινοβολία τους.

Ίσως, μία εικόνα θα διευκρίνιζε πιο πολύ 
την τοποθέτησή μας. Το μάτι του οδηγού αυ-
τοκινήτου είναι προσηλωμένο μπροστά, όταν 
τρέχει. Δεν παύει όμως κάθε τόσο να κοιτάζει 
και στον πλαϊνό καθρέφτη, για να ξέρει τί 
γίνεται πίσω του. Θα ήταν τρομερό λάθος να 
κοιτάζει συνέχεια μέσα σ’ αυτόν τον καθρέφτη, 
να ασχολείται δηλαδή αδιάκοπα με το παρελ-
θόν. Αλλά θα ήταν το ίδιο λάθος να τον αγνοή-
σει και να τον πετάει στα άχρηστα.

Κι όμως, αυτό το λάθος κάνουν πολλοί. 
Απελευθέρωση από τα δεσμά του καθιερωμέ-
νου, φωνάζουν. Και ύστερα ορμάνε με μανία 
για να συντρίψουν παραδόσεις, 
θεσμούς, ηθικές αξίες ή πολι-
τιστικές, απλώς και μόνο γιατί 
ανήκουν στο παρελθόν.

Το φαινόμενο είναι ανησυχητικό. Δεν είναι 
απλώς ένα ξέσπασμα ή ένας παροδικός α-
ναρχισμός. Βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα νευ-
ρωτικό αντικοινωνισμό, που φθάνει στα όρια 
μιας ψυχικής ανισορροπίας.

Αλήθεια, ποιος μας είπε ότι θα ξαναγυρί-
σουμε στο παρελθόν για να το αντιγράψουμε 
δουλικά; Η στείρα, η αντιπνευματική παρελ-
θοντολογία δεν είναι το ιδανικό μας. Σ ‘ένα 
κόσμο που λαχταράει ζωή, σφρίγος, δύναμη, 
φρεσκάδα, δεν μπορούμε να προσφέρουμε 
κονσερβοποιημένα και ταριχευμένα κατασκευ-
άσματα. Την ιστορία τη μελετάμε για να αντλή-
σουμε διδάγματα, όχι για να την αντιγράψουμε 
τυφλά. Τα μουσεία τα επισκεπτόμαστε για να 
διδαχθούμε, όχι για να ζήσουμε μέσα σ’ αυτά.

Και ο χριστιανισμός ήταν επανάσταση α-
ληθινή και όχι στείρα συντήρηση. Η ταρίχευση 
και η μουμιοποίηση είναι αιγυπτιακή και όχι 
χριστιανική εφεύρεση. Στόχος του Χριστια-
νισμού υπήρξε πάντα ο «νέος άνθρωπος». 
«Καινά πάντα ποιώ», διακήρυξε ο Ανακαινι-
στής Αρχηγός μας. «Οίνον νέον εις ασκούς 
καινούς» μας πρόσταξε να βάλουμε και «ε-
ντολήν καινήν» μας έδωσε. «Εν Χριστώ, καινή 
κτίσις, τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε καινά 
τα πάντα», θα βροντοφωνήσει ο φλογερός 
Απόστολός Του.

Αλλά για να εξηγούμαστε. Μιλάμε για το 
αληθινά νέο και όχι για τους ψευτονεωτερι-
σμούς. Πολύ περισσότερο δεν θα δώσουμε 
την ονομασία του «νέου» σε κάθε εποχική 
αλλαγή. Ούτε πάλι θα ειδωλοποιήσουμε την 
τεχνική πρόοδο και τις νεοφανείς ιδέες. Έτσι 

Παρελθόν: Το εξετάζουμε, 
το μελετάμε, το κρίνουμε

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας
Ημερήσια εκδρομή 

Γουμένισσα-Γιαννιτσά
Η Λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή Γουμέ-

νισσα-Γιαννιτσά, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018, ώρα 
αναχώρησης 8.00 το πρωί από την πλατεία Εληάς και 
λίγο αργότερα από την πλατεία Ωρολογίου. Επίσκεψη 
στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. 
Εκεί θα επισκεφθούμε οινοποιείο της περιοχής όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τοπικά κρασιά. 
Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στη Γουμένισσα και θα 
έχουμε χρόνο ελεύθερο για να περιηγηθούμε στην πόλη. 
Το απόγευμα θα πάμε στην πόλη των Γιαννιτσών για 
απογευματινό καφέ.

Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90 τηλ. 
23310 25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά κάθε Δευ-
τέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τις ώρες 10.30-12.30 το 
πρωί.

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ του Κων/νου και της Ανα-
στασίας, το γένος Γαυγαλίδου, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Ρουσελσχάϊμ Γερ-
μανίας και η ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ του Κων/νου και της 
Ελπίδας, το γένος Κουλτουρί-

δου, που γεννήθηκε στο Κιλκίς και κατοικεί στο 
Ρουσελσχάϊμ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Ελληνικό 
Προξενείο Φραγκφούρτης Γερμανίας.



Γράφει ο 
Λευτέρης 
Αυγενάκης*

Η κυβέρνηση της 
πρώτης φοράς αριστε-
ρά και των «υπερήφα-
νων διαπραγματεύ-
σεων», η κυβέρνηση 
του τάχα «ηθικού πλε-
ονεκτήματος» που θα 
τελείωνε με το παλιό, 
που ήταν κάθε λέξη 

του Συντάγματος και θα «τρέλαινε» το δήθεν παλαιο-
κομματικό σύστημα στην νομιμότητα, ζει τις τελευταίες 
της στιγμές χαμένη σ’ έναν κυκεώνα σκανδάλων. Ωστό-
σο, οφείλουμε ν’ αναγνωρίζουμε και τις πρωτοφανείς 
επιδόσεις της συγκυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου και 
των λοιπών συντρόφων, καθώς έσπασαν κάθε ρεκόρ 
απαξίωσης των θεσμών, ωμών παρεμβάσεων στον 
τρόπο λειτουργίας του κράτους και κατασπατάλησης 
δημοσίου χρήματος με σκοπό το βόλεμα των ίδιων και 
των υποτακτικών τους «ημετέρων».

Από τη μακροσκελή λίστα των σκανδάλων της δι-
ακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν μπορεί να απουσιάζει 
το σκάνδαλο Καλογρίτσα, όπου η Κυβέρνηση εν μέσω 
Capital Controls ενίσχυσε τον φίλο επιχειρηματία με 
δάνεια άνω των 70 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Ατ-
τικής και ήθελε επιπλέον να του δώσει και τηλεοπτική 
άδεια με εγγύηση τα περίφημα βοσκοτόπια της Ιθάκης.

Δεν θα πρέπει ακόμα ξεχνάμε τα 24,5 δισ. ευρώ 
που είχε τοποθετήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας στις συστημικές τράπεζες κι έγιναν «κα-
πνός» σαν αποτέλεσμα του 2015 και της «διαπραγμά-
τευσης» για την κατάργηση των μνημονίων που τελικά 
οδήγησε στο 3ο μνημόνιο και φυσικά την πολύκροτη 
υπόθεση της εταιρείας «Δίοδος» της οικογένειας Τσί-
πρα, με την ευνοϊκή (χαριστική για πολλούς) ρύθμιση 
δανείου περίπου 240 χιλ. ευρώ (!) και την υπόθεση της 
πλαστής ασφαλιστικής ενημερότητας που κατατέθηκε 
για να πάρει έργο άνω του 1 εκατομμυρίου!  

Ξεχωριστή θέση κατέχουν και τα σκάνδαλα των υ-
πουργών της Κυβέρνησης όπως, το διπλό ταμείο του κ. 
Πολάκη, ο οποίος σε συνέδριο της ΚΕΔΕ «ομολόγησε» 
ότι, ως Δήμαρχος Σφακίων, διατηρούσε διπλό ταμείο 
στο Δήμο του, ένα μαύρο και ένα άσπρο, προκειμένου 
να έχει έσοδα. Τα σκάνδαλα Καμμένου με τις ωμές 
παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για την υπόθεση Noor1, 
καθώς και την πώληση πυρομαχικών με αδιαφανείς 
διαδικασίες και με άγνωστους πληρεξούσιους, στη 
Σαουδική Αραβία. Καθώς και η υπόθεση είσπραξης 
επιδόματος 1000 ευρώ το μήνα από το εύπορο ζεύγος 
Αντωνοπούλου – Παπαδημητρίου για να ενοικιάζει δια-

μέρισμα στο Κολωνάκι. 
Πιο πρόσφατα στην επιφάνεια αναδύθηκε η υπόθε-

ση του 1,6 δισ. ευρώ για τη διαχείριση κονδυλίων για 
το μεταναστευτικό, με τον πρώην διευθυντή υποδομών 
του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να καταγ-
γέλει αδιαφανείς διαδικασίες και διασπάθιση χρήματος 
στα κονδύλια για το προσφυγικό μεταναστευτικό. 

Ξεχωριστό κεφάλαιο στο έπος των σκανδάλων ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ κατέχουν οι υποθέσεις της ΔΕΗ και της ΕΡΤ. 
Με τον άλλοτε ενεργειακό κολοσσό της χώρας παρά το 
γεγονός πως έφτασε να παρουσιάζει ζημιές 900 εκατ. 
- με υπαιτιότητα αρμόδιων υπουργών- αγόρασε για 
4,8 εκατ. ευρώ τη ζημιογόνο εταιρία του κ. Ανγκιούσεφ, 
κολλητού του κ. Ζάεφ, με τα χρήματα να καταλήγουν σε 
προσωπικούς λογαριασμούς του πρώτου. Ενώ, στην 
περίπτωση της ΕΡΤ διευθυντικά στελέχη παραιτήθηκαν 
με καταγγελίες για κακοδιαχείριση της εταιρείας και δη-
μοσιογράφοι της κάνουν λόγο και κατασπατάληση του 
δημοσίου χρήματος προκειμένου να φτιάξει η Κυβέρνη-
ση το δικό της μηχανισμό προπαγάνδας.  

Τη λίστα των σκανδάλων συμπληρώνουν τα 600 
εκατ. ευρώ που κόντεψε να χάσει το ελληνικό Δημόσιο 
από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του 
αεροδρομίου Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κατά 20 χρόνια 
και η ουσιαστική εκποίηση του Θριάσιου Εμπορευ-
ματικού Κέντρου, με το σύνολο της έκτασης και των 
κτιρίων, ενώ έπρεπε να αποτιμηθεί τουλάχιστον 145 εκ. 
ευρώ να ξεπουλιέται από την Κυβέρνηση για 67 εκα-
τομμύρια ευρώ. 

Για όλα αυτά τα σκάνδαλα, ακόμη και τώρα στις 
τελευταίες της στιγμές η Κυβέρνηση παραμένει αμετα-
νόητη και επιχειρεί να τα κρύψει κάτω από το χαλί της 
λάσπης που εξυφαίνει για δήθεν σκάνδαλα της αντι-
πολίτευσης. Ό,τι όμως και να κάνουν τώρα είναι πλέον 
πολύ αργά. Οι πολίτες έχουν γυρίσει οριστικά την πλά-
τη στην αριστερά των σκανδάλων κι έχουν στρέψει το 
βλέμμα τους στην Ελλάδα του αύριο. Την Ελλάδα της 
διαφάνειας, την Ελλάδα της προόδου και της αξιοκρα-
τίας. Την Ελλάδα που εγγυάται η ΝΔ και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. 

 *Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι Γραμματέας 
Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και Βουλευτής Ηρα-
κλείου. 
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Ξεκινά ο κύκλος ομιλιών για 19η χρονιά
Αστέρια και Άνθρωποι 

στη Νέα Χιλιετία με ομιλία 
του Χαρ. Τομπουλίδη

Συνεχίζεται για 19η χρονιά η επιτυ-
χημένη σειρά των ομιλιών «Αστέρια 
και Άνθρωποι στη νέα χιλιετία» που 
διοργανώνουν ο Δήμος Ηρωικής Πό-
λης Νάουσας και η Εταιρεία Αστρονο-
μίας και Διαστήματος Βόλου - παράρ-
τημα Νάουσας.

Η εναρκτήρια ομιλία με τίτλο «Εί-
ναι ο άνθρωπος προϊόν της στάχτης 
αστεριών; Η γέννηση, η εξέλιξη και ο 
θάνατος των αστεριών.» θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 
2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα 
ομιλιών του Πολυχώρου Πολιτισμού 
«Χρήστος Λαναράς» (Βέτλανς).

Ομιλητής θα είναι ο αστρονόμος-α-
στροφυσικός κ. Χαρίτων Τομπουλίδης. 

Εκδρομή 
στην Ξάνθη πήγε
 το ΚΑΠΗ Βέροιας

Το Σάββατο 20 Οκτώβριου τα μέλη του ΚΑΠΗ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ πραγματοποίησαν ημερησία εκδρομή στην  Ξάν-
θη.  Επισκέφτηκαν την παλιά Πόλη  ,καθώς επίσης και 
το Σπίτι των σκιών  και στη συνεχεία έκαναν μια βόλτα 
στο ξακουστό Παζάρι της Ξάνθης ,και απόλαυσαν το με-
σημεριανό τους γεύμα στις ταβέρνες της πόλης.

 Στη συνέχεια της εκδρομής, επισκέφτηκαν την όμορ-
φη πόλη της Καβάλας όπου απόλαυσαν τον απογευμα-
τινό καφέ τους δίπλα στη θάλασσα

«Η Κυβέρνηση καταρρέει 
χαμένη στον κυκεώνα 
των σκανδάλων της»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, συμ-
μετέχοντας ενεργά στην εκστρατεία για την 
πρόληψη του καρκίνου του μαστού και με 
την υποστήριξη του Συλλόγου των Φίλων 
του Μουσείου των Αιγών και του δικτύου 
των Μουσείων της Ημαθίας, διοργανώνει 
το Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018, στο Αμ-
φιθέατρο του Νέου Κτηρίου του Μουσείου 
των Αιγών, ώρα 17:00, ημερίδα αφιερωμέ-
νη στην απαράμιλλη χάρη, το κάλλος, τις 
κλινικές περιπέτειες και την ανθρωπολογία 
του γυναικείου στήθους και εν γένει της 
γυναικείας ομορφιάς. 

Ο μαστός που θρέφει, εμπνέει και νο-
σεί, από τις αρχαίες αναπαραστάσεις του 
έως την σημερινή ιατρική και κοινωνική 
του προβληματική, είναι η αφορμή για την 
ζεύξη αρχαίων εικόνων και κειμένων με 
την σημερινή μας αντίληψη για το ανθρώ-
πινο σώμα και ζωή σε μία εκδήλωση που 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με τιμή 
φιλοξενεί, υποστηρίζοντας σταθερά τον 
ευρύτερο στόχο της ευαισθητοποίησης 
και προσφοράς των μουσείων και των 
αρχαιολογικών χώρων της αρμοδιότητάς 
της στην πιο επίκαιρη σκέψη και πρακτική. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας
17:00-17:30 Βασιλική Καραδήμου, 

Ιατρός-Ακτινοδιαγνώστρια, Το στήθος στην 
ιατρική: ζωοδότης και καταστροφέας.

17:30-18:00 Ιωάννης Γραικός, Αρ-
χαιολόγος, Ιερές εικόνες, ερωτικές υπο-
σχέσεις και τραυματικοί απογαλακτισμοί: 
ο λόγος περί γυναικείου στήθους στην 
αρχαιότητα. 

18:00-18:30 Δρ. Αγγελική Κοττα-
ρίδη, Αρχαιολόγος, Γυναικείο σώμα και 
αρχαία τέχνη: Θεϊκό, δαμασμένο, θριαμ-
βεύον. 

18:30-19:00 Διάλειμμα - καφές
19:00-19:30 Δρ. Ιωάννης Μπουκο-

βίνας, Ιατρός - Ογκολόγος, Ανθρωπιστικές 
σπουδές και ογκολογία: μία αφηγηματική 
σχέση.

19:30-20:00 Γιώργος Λιόλιος, Συγ-
γραφέας, «Χαράζει ο άλλος μου εαυτός». 

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τραγού-
δια για τον έρωτα από την διεθνούς φήμης 
βεροιώτισσα σοπράνο, Σόνια Θεοδωρί-
δου. Στο πιάνο ο Μάρκος Κώτσιας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Σάββατο 3 Νοεμβρίου στο Μουσείο των Αιγών

Ημερίδα για το κάλλος, τις κλινικές περιπέτειες 
και την ανθρωπολογία του γυναικείου στήθους 

-Στο πλαίσιο της εκστρατείας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
-Συμμετέχει και η Σόνια Θεοδωρίδου με τραγούδια για τον έρωτα 



Π ρ ο σ π α θ ή σ α τ ε 
ποτέ να δείτε μια ται-
νία τρόμου χωρίς ήχο; 
Πως θα σας φαινόταν 
η περίφημη σκηνή 
στο ντουζ, της ταινίας 

‘’Psycho’’ του 1960 χωρίς την απότομη ει-
σαγωγή των εγχόρδων στα συγκεκριμένα 
δευτερόλεπτα; Η ατμόσφαιρα αυθυποβολής 
που δημιουργείται στον θεατή. Οι συναισθη-
ματικές εναλλαγές, ακόμη και στη σκόπιμη 
απουσία της μουσικής, όπως στη δραματική 
σκηνή της φυλακής στη ‘’The silence of the 
lambs’’ του 1991, το βλέμμα του Άντονι Χόπ-
κινς.

Η μουσική, σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύει 
τα συναισθήματα των μελών του κοινού να 
αισθάνονται κατά 
τη διάρκεια της θέ-
ασης, στις πιο δυ-
νατές στιγμές μιας 
ταινίας. Προσθέτει 
‘’ζωή’’ στην ιστορία 
και μπορεί τελικά 
ακόμα και να απο-
γειώσει την εμπει-
ρία ενός ακροα-
τηρίου, κάνοντας 
το μουσικό θέμα 
ισχυρότερο ίσως 
και από το σενάριο 
της ίδιας της ταινί-
ας. Έχει την ιδιό-
τητα να τρυπώνει 
στο υποσυνείδητό 
του θεατή και να 
τον παρασύρει χω-
ρίς καν να το πα-
ρατηρήσει. Η ισχύς που κρατάει η μουσική 
στον κινηματογράφο είναι τόσο μεγάλη, που 
μερικές φορές το κοινό δεν μπορεί να δει 
αυτό το επιπλέον στρώμα που δίνεται τη 
δεδομένη στιγμή. Μπορεί ακόμα να υπάρχει 
και ένα τραγούδι που να εξηγεί τόσο καλά 
έναν χαρακτήρα ή να δημιουργεί μια ιστορία, 
όπως η αρχή του ‘’Kill Bill’’ , το ‘’Bang Bang’’ 
του Nancy Sinatra που είναι ουσιαστικά και 
ο πρόλογος της ταινίας. Ένας άλλος τρόπος 
που ο σκηνοθέτης ή ο αφηγητής δίνει υπο-
συνείδητα πληροφορίες που δεν γνωρίζουμε.

Στην αρχή, υπήρχαν οι αδελφοί Lumière, 
οι οποίοι έκαναν σύντομες κινούμενες ει-
κόνες  κανον ικών 
συμβάντων. Πλή-
θη, τρένα, άτομα 
σε γραμμές. Η φω-
τογραφική μηχανή 
που ανέπτυξαν το 
1895 συνέλαβε τις 
πρώτες κινούμενες 
εικόνες που έγιναν 
ποτέ. Πόσο πιο συ-
ναρπαστικό θα μπο-
ρούσε να γίνει αυτό; 
Είναι ενδιαφέρον 
πως οι πρώτες αυ-
τοσχέδιες μελωδίες 
μπήκαν στις ταινίες 
του βουβού κινημα-
τογράφου για κα-
θαρά ψυχολογικούς 
λόγους από ζωντα-
νές ορχήστρες σε 
αυτοσχεδιασμούς, 
καθώς π ίστευαν 
πως οι ηθοποιοί δεν 
ήταν αρκετά ‘’ζωντα-
νοί’’ όπως τους έ-

βλεπαν σε ασπρόμαυρη προβολή. 
Ο Τσάρλι Τσάπλιν, δυστυχώς, δεν 
επιβίωσε την πραγματική μετάβα-
ση σε ταινίες με ήχο. Για το κοινό, 
αποδείχτηκε ότι ήταν υπερβολικά 
μεγάλο σοκ, να ακούσουν τη φωνή 
του αφού τον είχαν συσχετίσει με 
όλες τις εικόνες που είχαν δει σιω-
πηλά. Έτσι στα τέλη της δεκαετίας 
του 1920, τις σκηνές πλημμυρίζουν 
τα μιούζικαλ.

Το 1933, το αρχικό ‘’King Kong’’, 
ήταν μια από τις πρώτες ταινίες 
που είχαν γραπτή μουσική σε ολόκληρη την 
πλοκή με τον Steiner να χρησιμοποιεί τις 
κλασικές μουσικές φόρμες. Ο Max Steiner 
θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς 

και κινηματογραφικούς συνθέτες κλασικής 
φόρμας, με 26 υποψηφιότητες για Όσκαρ 
(και 3 νίκες). Γράφοντας ανάμεσα σε άλ-
λα, μουσικές για τα ‘’Gone With The Wind’’ 
και ‘’Casablanca’’, με τον John Williams να 
τον ανταγωνίζεται πλέον, συνθέτοντας για 
κάποιους από τους μεγαλύτερους κινηματο-
γραφικούς γίγαντες, όπως το ‘’Star Wars’’ και  
‘’Harry Potter’’.

Τη δεκαετία του ’30 εμφανίζεται στις ο-
θόνες και η Τζαζ! Η μαύρη τζαζ και η λευκή 
τζαζ. Η λευκή τζαζ ήταν σχεδόν σαν κούνια. 
Έπαιζε σε συμφωνικές ορχήστρες, για να 
αντιπροσωπεύει τη διασκέδαση, συνήθως. 

Η μαύρη τζαζ από την άλλη, ήταν πολύ πιο 
σκληρή και πιο καθαρά «τζαζ» με σάλπιγγες 
και σαξόφωνα, εκπροσωπώντας συχνά τον 
ανήθικο χαρακτήρα ή τη γενική διακοπή της 
κανονικότητας.

Τις δεκαετίες του ’50-’60 ξεκινάει η άνθι-
ση του Δυτικού κινηματογράφου με ταινίες 
τύπου ‘’Τhe Good, The Bad, και The Ugly’’ 
(1967) με τον Clint Eastwood να μεσουρα-
νεί. Τότε ξεκινάνε και οι θεματικές μουσικές. 
Kαι καθώς πλησιάζουμε στο χρόνο, μπαίνει 
η πρώτη ποπ μουσική σε ταινίες, με τους 
σκηνοθέτες να αρχίζουν να συνειδητοποιούν 
ότι μπορούν να διαφημίσουν και να πουλή-
σουν το θεματικό τραγούδι της ταινίας τους 
σε μια εντελώς ξεχωριστή αγορά. Τη μου-
σική βιομηχανία. Αυτή ήταν η προέλευση 
των «soundtracks», τα οποία κυκλοφορούν 
ξεχωριστά από την ταινία και περιέχουν μόνο 
τη μουσική από την ταινία. Τα πρώτα κομμά-
τια έρχονται από τους Simon & Garfunkel με 
τα ‘’Mrs Robinson» και «Sound of Silence».  
Σήμερα έχουμε επικές μουσικές παραγω-
γές από παλαιότερες και σύγχρονες ταινίες. 
‘’The last of the Mohicans’’ 1992, ‘’Brave 
heart’’ 1955, ‘’The Lord of the Rings’’ 2001, 
‘’Intouchables’’ 2011. Με σημαντικές παρου-
σίες ακόμη και στη βιομηχανία των κινουμέ-
νων σχεδίων, από το ‘’Lion king’’ 1994, μέχρι 
τη ‘’Frozen’’ 2013 και το ‘’Sing’’ 2016.

Καταλαμβάνοντας πλέον ένα τελείως δι-
αφορετικό κομμάτι στη βιομηχανία του κινη-
ματογράφου, στόχος της μουσικής είναι να 
παράγει σχεδόν το διπλάσιο των εσόδων της 
ταινίας, κατέχοντας το κάθε μέρος τη δική του 
θέση στο Hollywood. Ίσως ακόμα καθιστώ-
ντας το τραγούδι πιο δυνατό στη μνήμη μας 
ακόμα και από την ίδια την ταινία.
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Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια
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Ένα γράμμα 
προς όλους τους 

εραστές του Λόγου
Τί ήμουν εγώ μπρος στους κο-

λοσσούς της λογοτεχνίας; Ένα μι-
κρό λιθαράκι στο οικοδόμημα. Και 
σκέφτηκα να χτίσω γύρω από το 
δικό τους αρχοντικό έναν πελώριο 
τοίχο, να τους κρύψω για να φανώ 

εγώ… παραπονέθηκα σαν μικρό παιδί πούχει το πιο μικρό 
γλειφιτζούρι…

Μα ύστερα ήρθε και άνοιξε η σκέψη και είπα. Θα μεί-
νω δίπλα τους, θα ακούω, θα ρουφώ τις λέξεις τους. Θα 
μυρίζω το άρωμα του στυλού τους, θα γεύομαι το στρωτό 
ή φευγάτο λόγο τους. Ίσως και να με δεχτούν στο μεγάλο 
κύκλο τους, που όλο και πλαταίνει και ανοίγει και χωρά 
λιθαράκια σαν εμένα.

Σήμερα γνώρισα μια μπουμπουλίνα του λόγου της 
έκφρασης της κίνησης που ολόκληρη εδονείτο και μαζί μ’ 
αυτήν ολόκληρη η αίθουσα…

Μια ροζ νεράϊδα με μαγική φωνή, λόγια και σχέδια… σε 
άλλους κόσμους ταξιδέψαμε…

Μια τρυφερή καρδιά παιδική γεμάτη πίκρα και προσμο-
νή που μαζί με το παράπονο και την θαυματουργή συγ-
χώρεση έγινε, άστρο φωτεινό για τον δικό μου δρόμο. Μα 
αυτό που τον νου καθήλωσε και τα μάτια ύγρανε ήταν το 
θάρρος, η αισιοδοξία, το σθένος, η καρτερικότητα, η αγάπη 
για τη ζωή. Δεν χρειάζεται τίποτε υλικό ο άνθρωπος για να 
ζει πραγματικά.

Να είναι ευγνώμων σ’ αυτούς που τον υπηρετούν. Που 
και γι’ αυτούς είναι δώρο γιατί η αναπηρία του σώματος 
χάνεται μπροστά στα άνθη της ψυχής.

Και τέλος το βλέμμα σταμάτησε σε μια παρουσία γλυ-
κιά. Μόνο που σε κοίταζε σε έκανε να χαμογελάς… Ποί-
ηση και πεζό ήρθαν και γίνανε στα χείλη τραγούδι εύηχο 
γλυκό σαν καραμέλα μυρωδάτο σαν γλυκό του κουταλιού 
που μαζί με τα σώματα που κινούνταν στο χώρο έλεγες. 
Τώρα θα αρχίσει ο χορός, τώρα θα πιάσουμε τα χέρια ο 
ένας τ’ αλλουνού χορό να σηκώσουμε στον χώρο και στον 
χρόνο ενωμένοι με ένα μόνο σκοπό στην ψυχή μας. Την 
ελεύθερη σκέψη, την αγάπη, την ενότητα. Και όλοι μαζί να 
αλλάξουμε τις πόλεις και να χτίσουμε καινούργιες ψυχές να 
αναστήσουμε.

Και να γεμίσει η γη χρώματα και αρώματα, ερωτήσεις 
και λύσεις, αγκαλιές και φιλιά, ευωδιές μεθυστικές.

Να γίνουμε οι άνθρωποι παιδιά χαρούμενα, παιχνιδιάρι-
κα με καθαρά μάτια και νου.

Σήμερα εδώ που όλους σας, γεύτηκα, μαγεύτηκε, κοκ-
κίνησα και ντράπηκα μπρος στο δικό σας μεγαλείο είπε 
μέσα μου.

Δεν είναι τίποτα σημαντικό κι όμως και η δική μου καρ-
διά χτυπά μαζί σας και η δική σας αγκαλιά μ’ αγκάλιασε, το 
δικό σας χαμόγελο με γλύκανε. Καθηλώθηκα στο κάθισμα 
και βούλιαξα στις σκέψεις. Ο χρόνος πέρναγε και έχασα το 
λεωφορείο των 7.30. Τέτοιο λίγοι… Μου λείπετε.

Πολύ σας ευχαριστώ που στην παρέα σας με βάλατε. 
Που με ακούσατε και μένα το μικρό, μικρό λιθαράκι σας…



Έξι χρόνια επιτυχούς 
παρουσίας στα ποδο-
σφαιρικά δρώμενα της 

περιοχής συμπληρώνει φέτος η 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου ‘Ευστά-
θιος Χωραφάς’ Πατρίδας.

Έχονταςαπόκοντάστήριγμακαιστυ-
λοβάτη της τον ομώνυμοδραστήριοπο-
λιτιστικό σύλλογο του χωριού και τους
γονείςτωννεαρώναθλητών,οπρόεδρος
τηςΑκαδημίας ΓιάννηςΣιδηρόπουλοςμε
τουςσυνεργάτες του και τουςπροπονη-
τές ΓιώργοΑπόσογλου καιΔημήτρηΕυ-
αγγελόπουλο διδάσκουν ταπαιδιά τους
την υγιήπλευρά τουαθλητισμού και του
ποδοσφαίρου, ‘παράγοντας’ πρώτα αν-
θρώπους και μετά ταλένταπουθααπα-
σχολήσουν σύντομα τα ποδοσφαιρικά
πράγματατηςπεριοχήςμαςκαιόχιμόνο.

Να σημειωθεί ότι ηΑκαδημίαΠοδο-
σφαίρουΠατρίδας ‘ΕυστάθιοςΧωραφάς’
συμμετέχει στοπρωτάθλημαακαδημιών
Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας.

ΟιπροπονήσειςγίνονταικάθεΔευτέρα
καιΤετάρτηστις4.30στογήπεδοτηςΠα-
τρίδας, ενώ ταφιλικάπαιχνίδιαμεάλλες
ΑκαδημίεςΣάββατοήΚυριακή.

Ο έμπειρος διαιτητής κ. Μαλού-
τας ορίστηκε να διευθύνει το 
ντέρμπι κορυφής μεταξύ της 

Νάουσας και του Ροδοχωρίου που θα 
διεξαχθεί στο ΔΑΚ της Νάουσας. Στην 
έδρα του αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ Αλεξάν-
δρειας που περιμένει στραβοπάτημα 
των αντιπάλων παίζοντας με τον 
Αχιλλέα Νάουσας. Τα Τρίκαλα έχουν 
δύσκολη έξοδο στην Χαρίεσσα.

Πρόγραμμααγώνωντης3/11/2018
ΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) (8ηαγωνι-

στική)
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-

ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Γ.-ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 15.00ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ -Α-
ΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΧΑΛΑΤΖΙ-
ΟΥΚΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 15.00ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΝΗ-
ΣΕΛΙΤΗΣ

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 15.00ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ -Μ.ΑΛΕΞ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΙΤΟΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ15.00ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡ-
ΒΑΡΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΜΟΥ-
ΣΕΝΙΚΑΣ-ΒΑΛΚΑΝΟΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ15.00ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ -ΤΡΑΝΤΟΣ
-ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ15.00ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ-ΓΙΑ-
ΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ15.00ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ -
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ-ΚΕ-
ΛΕΣΙΔΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης04.11.2018
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ(-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(5ηαγωνιστική)
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 15.00ΔΟΞΑΛΙΑΝΟ-

ΒΕΡΓΙΟΥ-ΑΕΚΚαμποχωρίου
Διαιτησία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΛΑΖΑΡΟΥ

-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚ.

ΣΧΟΙΝΑ15.00ΑΕΣΧΟΙΝΑ -ΘΥΕΛΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ

Διαιτησία: ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥ-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΝΗΣΕΛΙΟΥ 15.00ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ -Α-
ΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ -ΣΙΟΥ-
ΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 15.00ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ -ΠΑΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Διαιτησία:ΠΙΤΟΣ -ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ -ΖΟΥΡΝΑΤΖΙ-
ΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ15.00ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ -Ο-
λυμπιακοςΛουτρου

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ -ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ -ΒΑΛΚΑ-
ΝΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-2οςΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ)(5ηαγωνιστική)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΑΣ Γιαννακοχωριου -
ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ --ΑΡΓΥΡΙΟΥ-ΜΠΟΓΙΑ-
ΤΖΟΓΛΟΥ

ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ15.00ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ -
ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥΔΕΝΘΑΓΙΝΕΙ

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ15.00ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ -Ο-
ΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ -ΚΙΡ-
ΜΑΝΙΔΗΣ

ΡΑΧΙΑΣ15.00ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Διαιτησία:ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ-ΓΚΟΓΚΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ15.00ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ
Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ-ΠΟΖΙΑ-

ΔΗΣ

CMYK
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Φίλαθλοι της«Βασίλισσας
τουΒορρά»,ΤηνΚυριακή4η
Νοεμβρίου, στις 3 το μεση-
μέρι,ηΒέροιααγωνίζεταιστο
γήπεδο μας, με την ομάδα
τουΜελιτέαΜελίτης.Οιπο-
δοσφαιριστές, το προπονη-
τικό επιτελείο και η διοίκηση
σας θέλουν στοπλευρό της
ομάδας.Ναενισχύσουμεόλοι
μαζίτηνπροσπάθειααναγέν-
νησης του ιστορικού αυτού
σωματείου,πουτόσοαγαπά-
με.ΤηνΚυριακή4Νοεμβρίου,πάμεγήπεδο,στηρί-
ζουμεΒέροια!

Η διοίκηση του Π.Σ Βέροια 

Μεταγραφέςποδοσφαιριστών
Ποδοσφαιριστές τουΠ.Σ. Βέροια είναι οΔημο-

σθένης Χαντζαράς και Στάθης Καράμπελας, τους
οποίουςκαικαλωσορίζειηομάδαμας.

Οπρώτος, είναι αριστεροπόδαρος επιθετικός,

αποκτήθηκε με μορφή
δανεισμού απο τονΠανα-
θηναϊκό, είναι γεννηθείς
8/01/1997καιπέρυσιαγω-
νίστικε στηνΑναγέννηση
Καρδίτσας, πραγματοποι-
ώντας 29 συμμετοχές και
σημειώνοντας 3 γκολ. Στο
παρελθόν έχει περάσει α-
πο τον Ολυμπιακό (u17,
u 20) με τον οποίον συμ-
μετείχε στο UEFA Youth
League, καθώς και Ομό-

νοιαΚύπρου.
ΟΣτάθηςΚαράμπελας, είναι αριστεροπόδαρος

μέσος, γεννηθείς 5/01/2000, έχει περάσει από τα
τμήματαυποδομήςτηςΑΕΚ,ενώπέρυσιαγωνίστηκε
στονΕδεσσαικό, με τον οποίοπραγματοποίησε 26
συμμετοχέςπετυχαίνοντας3γκολ.

Φέτος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με
τονΑιγινιακό(2χρόνια)τοοποίοέλυσελίγοπρινεκ-
πνεύσειημεταγραφικήπεριοδος,γιατιςομάδεςτης
Γ´Εθνικης,ώστεναντυθείσταβυσσινί.

ΚάλεσματουΔ.Σ.τηςΒέροιας
στουςφιλάθλουςτηςομάδας,

γιατοναγώναμετονΜελιτέαΜελίτης
Νέες μεταγραφές

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές του Σαββατοκύριακου 

3&4/11/2018

Έξι χρόνια λειτουργίας της Ακαδημίας 
ποδοσφαίρου «Ευστάθιος Χωραφάς» 

στην Πατρίδα



Σήμερα στις 6.00 μ.μ.
στο Φιλίπειο η Γυναικεία

Ομάδα Χάντμπολ αντιμετωπίζει 
τον ΓΑΣ Καματερού.

-Αναβλήθηκε ο αγώνας
Κύκλωπες Αλεξ.-Βέροια 2017

Τον πρώτο αγώνα 
εντός έδρας θα 

δώσει την Κυριακή 
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας 
η ομάδα μπάσκετ 

του ΑΟΚ στα 
πλαίσια της 3ης 
αγωνιστικής για 
το πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνική    
Στις 5 μ.μ θα 

αντιμετωπίσει την 
ισχυρή ομάδα της Νικόπολης από 

την Πρέβεζα . 

CMYK

113-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Με την προπόνηση της Πέμπτης  
ολοκληρώθηκε η προετοιμα-
σία των Αετών Βέροιας για 

την αναμέτρηση του Σαββάτου με αντί-
παλο τον Εδεσσαϊκό.

Οι «ασπρόμαυροι» θα μεταβούν στη γειτονική
Πέλλα και στην όμορφηπόλη τηςΈδεσσας για να
αντιμετωπίσουνμιααπό τις μόνιμεςπαρουσίεςστο
μπάσκετ τηςΚεντρικήςΜακεδονίας, πουφέτος ε-
πιχείρησεμια«στροφή»στουςνεαρούςαθλητές, οι
οποίοιπροέρχονταιαπότοπλούσιοφυτώριοτης.

Για την αναμέτρησηπου έχειώρα έναρξηςστις

20.30,ηομάδατηςΗμαθίαςδεναντιμετωπίζειπρο-
βλήματατραυματισμώνήαπουσιώνκαιάπαντεςθα
είναι ετοιμοπόλεμοι για τονπρώτο αγώνα μετά το
ρεπότηςπροηγούμενηςεβδομάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
στηνΑΕΚΑΣΚΕΜ(3/11):

ΊκαροιΓιαννιτσών-Βατανιακός/Σάρισα
ΓΑΣΑλεξάνδρειας-ΠιερικόςΑρχέλαος
ΑετόςΚιλκίς-ΓΑΣΠΠάνθηρες
ΑΓΕ Πιερίας - ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννιτσών

(20.00)
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΑΟΚΑιγινιακός(20.00)
Εδεσσαϊκός-ΑετοίΒέροιας(20.30)
Ρεπό:ΦΟΑριδαίας

Μετά την ανάπαυλα του πρω-
ταθλήματος (εορτασμός της 
εθνικής επετείου 28ης Οκτω-

βρίου), η ανδρική ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας αντιμετωπίζει την Κυριακή 4 
Νοεμβρίου εκτός έδρας, τον Έσπερο 
Λαμίας για την 4η αγωνιστική.

Στο διάστημαπου μεσολάβησε η ομάδα συνέ-
χισε εντατικά τηνπροετοιμασία της με δυοφιλικά,
στονΕύοσμοόπουαντιμετώπισε τον τοπικόΑίαντα
(πρωτάθλημα της Γ’Εθνικής - 4ος όμιλος) και στη

Θεσσαλονίκη με τηνΜΕΝΤ.Δυο «δυνατά»φιλικά,
στα οποία η τεχνική ηγεσία τουΦιλίππου είχε την
ευκαιρίαναδοκιμάσειτεχνικέςκαιναβγάλειχρήσιμα
συμπεράσματα.

ΟΔημήτρηςΓκίμαςδήλωσεστοfilipposbc.gr:
«Μετηλογικήότισεαυτήτηβεθνικήφέτοςδε

χωράνεπρογνωστικά και κανέναπαιχνίδι δεν είναι
χαμένο η κερδισμένο εκ τωνπροτέρωνπροετοιμα-
στήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε.ΗΛαμία έχει
ένακράμαέμπειρωνκαινέωνπαικτώνκαιστοπαι-
χνίδιτηςέδραςτηςέδειξε ιδιαίτερααποτελεσματική.
Είναιέναπαιχνίδιόπουορυθμόςθαπαίξεικαθορι-
στικόρόλο.»

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Στην Έδεσσα οι Αετοί Βέροιας

Μπάσκετ β’ εθνική

ΜετονΈσπεροστηνΛαμία
οΦίλιππος

Γ’Εθνική-3ηαγωνιστική
Την Νικόπολη Πρέβεζας υποδέχεται 

την Κυριακή ο ΑΟΚ Βέροιας
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:30ΜΜ – 10:30MM ΧΟ-

ΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 21:30MM – 10:30MM ΧΟ-

ΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ .
ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ 6945543578

Εκδήλωση των Προσκόπων 
με ομιλητές τον Π. Πυρινό 
και την Ειρ. Αναγνώστου

Οι Πρόσκοποι της Βέροι-
ας ενόψει του εορτασμού των 
«100 χρόνων προσφοράς 
των Προσκόπων της Βέροι-
ας» διοργανώνουν εκδήλω-
ση την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 
στις 5.30 μ.μ. στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών του Δήμου Βέροιας.

Στην εκδήλωση θα μιλή-
σουν:

Ο κ. Παύλος Πυρινός, συν/χος Διευθυντής Λυκείου και παλαιός Πρό-
σκοπος με θέμα:

«100 Χρόνια Πρόσκοποι Βέροιας».
Η κ. Ειρήνη Αναγνώστου - Κελεπούρη, Ph D, σχολική ψυχολόγος, 

αν. προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με θέμα:
«Η διαχρονική παιδαγωγική αξία της Προσκοπικής κίνησης».

Η Μουσική Πολυφωνία 
στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης
Την Κυριακή 4 Νοεμβρί-

ου η μικτή χορωδία του Συλ-
λόγου Φίλων Μουσικής και 
Χορωδίας Βέροιας «Μουσι-
κή Πολυφωνία», συμμετέχει 
στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Φιλαρμονικών, Χορωδιών, 
Ορχηστρών & Φολκλορι-
κών Τμημάτων, στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης που 
διοργανώνει ο Σύνδεσμος 
Φιλαρμονικών – Χορωδιών 
Ελλάδος.

Μέρος των εσόδων του 
Φεστιβάλ, θα διατεθούν σε 
εθελοντικές οργανώσεις και 
οργανισμούς μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα. Κεντρικό σημείο του φετινού φεστιβάλ 
αποτελεί η ηθική και οικονομική στήριξη των παρακάτω 
συλλόγων: «Άγγελοι Γης» , «Δώσε Ζωή» και «Πανελλήνιου 
Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης».

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α.μ.ε.Α. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                    

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
‘’ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ‘’ 
Βενιζέλου 7, Αλεξάνδρεια 
Τηλ. - Fax : 23330 27212

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  (01/11/2018)
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & 

Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 ( μία ) θέση 
ψυχολόγου  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλή-
ρους απασχόλησης  που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού 
Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης 
και Κατάρτισης ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάν-
δρεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
1. Τίτλος σπουδών πτυχίου ψυχολογίας.
2.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
3.  Επαγγελματική Προϋπηρεσία 
4. Συναφής εμπειρία και ειδίκευση με άτομα που βρίσκο-

νται στο φάσμα του αυτισμού ή με άτομα με αναπηρία και 
ευάλωτες ομάδες.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
 1.  Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
2.  Εθελοντική εμπειρία
3.  Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και συμ-

βουλευτική γονέων.
4.  Ικανότητα σε συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 4. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
 5. Αποδεικτικό κάθε είδους εκπαίδευσης στο αντικείμενο
 6. Αποδεικτικό της επαγγελματικής ή εθελοντικής εμπειρίας
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπρο-

σώπως στα γραφεία του κέντρου των Παιδιών της Άνοιξης, 
Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο 
Υγείας ) από τις 8:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. ή ηλεκτρονικά στα 
παρακάτω e-mail :

spring.children@yahoo.gr
info@tapaidiatisanoixis.gr
από την Παρασκευή  02/11/2018  έως την Τρίτη  

06/11/2018.
Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  6907 903539. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
Διοικητική Δ/ντρια

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α.μ.ε.Α. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                    

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
‘’ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ‘’ 
Βενιζέλου 7, Αλεξάνδρεια 
Τηλ. - Fax : 23330 27212

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (30/10/2018)
Ο Φιλανθρωπικός, μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος, Γονέων 

& Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει μία θέση νοση-
λεύτριας, ΤΕ / ΔΕ  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - 
Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ  « ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ » στην Αλεξάνδρεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Εντοποιότητα, από την περιοχή της Νάουσας λόγω 
εκκίνησης του δρομολογίου.
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
•  Βιογραφικό σημείωμα
• Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
•  Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
•  Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
•  Αποδεικτικό της επαγγελματικής  εμπειρίας
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται αυ-

τοπροσώπως στα γραφεία του κέντρου των ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΝΟΙΞΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 7 Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέ-
ντρο Υγείας ) από τις 8:00 π.μ – 13:00 μ.μ,  ή ηλεκτρονικά στα 
παρακάτω  e-mail : 

spring.children@yahoo.gr
info@tapaidiatisanoixis.gr
από σήμερα Τρίτη 30/10/2018  έως την Παρασκευή 02/11/2018.
Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  2333027212. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ενημερωτική εκδήλωση 
αποστράτων Στρατού και Σωμάτων 

Ασφαλείας στην «Εληά»
Το Παράρτημα Ημαθίας της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημαθίας, διοργανώνουν 
από κοινού ημερίδα ενημέρωσης των συναδέλφων τους σε θέματα οικονομικά, συ-
νταξιοδοτικά και ασφαλιστικά, όπου θα επιλυθούν οι απορίες μας επιτόπου σε όλα τα 
θέματα που τρέχουν (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑ-
ΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ κλπ). 

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018,στις 11.00 πμ στον πολυχώ-
ρο της ΕΛΗΑΣ στη Βέροια και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς περιορι-
σμό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε ότι όσα μέλη μας του Τ.Ε.Β.Ε. - Ο.Α.Ε.Ε. θέλουν να υποβάλ-

λουν αίτηση, για επιστροφή των αναδρομικών, που παρακρατήθηκαν με παράνο-
μο τρόπο με τους Νόμους του 2012, τόσο στις συντάξεις όσο και στα δώρα μας.

Μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Α’ επίπεδο) και να παραλάβετε την σχετική αίτηση την οποία αφού την συμπληρώ-
σετε, θα την καταθέσετε στο αρμόδιο γραφείο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

η αφορμή για το σημε-
ρινό μας περίπατο, ήταν 
η συμμετοχή μου σε μία 
συνάντηση, τσάι και συ-
μπάθεια,  την προηγούμε-
νη εβδομάδα.

Μην σας παραξενεύει, προσπαθώ και εγώ να 
γίνω ευρωπαίος και έχω μειώσει τις εφόδους στις 
καντίνες.

Ο καντινιέρης για μένα είναι κάτι σαν το σκοπό 
στο στρατόπεδο (πρόσωπο ιερό!), μου ζητούσε 
να του πω το σύνθημα, του έλεγα σούβλακος και 
φώναζε, προχώρει εφοδεύων!

Οι έφοδοι για κάποιο διάστημα, πρέπει να 
σταματήσουνε, το απαιτούνε και οι ντόκτορες (α-
νάθεμά τους!).

Θέμα της συζήτησης ανάμεσα στους παρευρι-
σκόμενους, η άνοδος της ακροδεξιάς και εάν θα 
μπορούσε να γίνει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, 
στην έρμη την πατρίδα μας!

Όταν φθάσανε και σε μένα και ρωτήθηκα, η 
απάντηση για το δεύτερο ερώτημα τους είπα είναι 
απλή. 

Φυσικά και είναι εφικτό. 
Εάν στη ΝΔ, επικρατήσει το στοιχείο του αναρ-

χοκαπιταλισμού, των φιλελεύθερων του πισινού 
δηλαδή, τότε ποια η διαφορά ανάμεσα στους 
φιλελέδες και στους αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ, στα 
κομβικά ζητήματα διάλυσης της χώρας.

Για το άλλο θέμα, αναρωτήθηκα ποιο το πρό-
βλημα, που το βλέπετε. Που υπάρχει άνοδος!

Ένας λοχαγάκος βγήκε κάπου εκεί στη Βρα-
ζιλία, με σκοπό να βγάλει τα τεθωρακισμένα να 
παρελάσουν, όταν γίνεται η μεγάλη παρέλαση 
του Ρίο.

Αλήθεια, τι ωραία εικόνα, μπροστά οι Βραζι-
λιάνες, με τη γνωστή «βαριά» ενδυμασία, να κου-
νιούνται και από πίσω να τις κυνηγάνε τα τάνκς!

Α ρε, έρμε κόσμε τι σου μέλλε να πάθεις!
Οι παρακάτω γραμμές φίλοι μου, εκφράζουν 

την αγωνία μου και τίποτα άλλο.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το πολίτευμα 

της Δημοκρατίας, αλλά Δημοκρατία και πείνα και 
φτώχεια, δεν πάνε μαζί.

Δυστυχώς, ότι τόσα χρόνια έχουμε δημιουρ-
γήσει, υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσουν σαν 
«χάρτινο» πρωτάθλημα!

Χρειάζεται προσοχή, εγρήγορση και το κυρι-
ότερο να μην προκαλείται καθημερινά το λαικό 
αίσθημα. 

Και το θέμα είναι φίλοι μου, ότι αυτοί που επι-
καλούνται το φιλελευθερισμό, είναι οι μεγαλύτεροι 
ρατσιστές, οι μεγαλύτεροι «φασίστες».

Είσαι φίλε μου, ρατσιστής διότι δεν αγαπάς 
την πατρίδα σου, αλλά όλες τις άλλες πατρίδες.

Είσαι μη δημοκράτης, μη φιλελεύθερος, όχι 
επειδή έχεις διαφορετική άποψη, απόλυτα σεβα-
στό, αλλά επειδή θέλεις να την επιβάλλεις, οπωσ-
δήποτε και στους άλλους, τους οποίους καθημε-
ρινά χλευάζεις και ειρωνεύεσαι, επειδή πιστεύουν 
σε κάτι διαφορετικό.

Και να στο πω πολύ απλά, αυτοί σωστό ή 
λάθος κάπου πιστεύουν, εσύ δεν πιστεύεις που-
θενά, σε καμία αξία, αγωνίζεσαι για να επιβάλλεις 
της δικτατορία του χρήματος και τίποτα άλλο.

Σκοτώθηκε ένα νέο παλικάρι, από την Αλβανι-
κή αστυνομία.

Και τι δεν είπατε. Μέχρι και ότι φορούσε πα-
ραλλαγή. 

Όταν τι φορά ο άλλος ο χοντρομπαλάς, δεν 
μας πειράζει.

Αναρωτήθηκες, ποτέ μάγκα μου, ποια τα βιώ-
ματα, με τα οποία μεγάλωσε, ο μακαρίτης.

Σού πέρασε ποτέ από το μυαλό, σε τι καθε-
στώς, μεγαλώσανε, οι δικοί του, τι κουβαλούσανε 
και τι μεταφέρανε.

Κάποτε ρώτησα την κυρά Φωφώ, πες μου, τι 
σου έχει μείνει στο μυαλό, περισσότερο από όλα. 

Δεν μίλησε.
Άρχισα να την πειράζω. 
Πες μου, δεν θυμάσαι τη νύχτα που με γέν-

νησες. Δεν δυσκολεύτηκες. Τέτοιο βόδι, την είπα 
από πού το έβγαλες.

Γέλασε.
Πες ρε μάνα, της είπα, δεν θυμάσαι το πρώτο 

μου γέλιο, το κλάμα, το πώς πέρασα στο Πανεπι-
στήμιο (σιγά τα αυγά!), το πρώτο σου εγγόνι, τα 
υπόλοιπα, πες μου;

Αγόρι μου είπε.
Όλα τα θυμάμαι, αλλά αυτό που θα κουβαλώ 

πάντα μέσα μου, είναι η μπότα.
Αντε και καλά κρασιά της είπα.
Λεβέντη μου, μην προτρέχεις. 
Όταν λέω μπότα, εννοώ τη γερμανική μπότα, 

τη ναζιστική, είναι αδύνατο να την ξεχάσω.
Λοιπόν φιλελεύθερε, η κυρά Φωφώ, μεγάλωσε 

στη Σαλονίκη, την Μακεδονία, για αυτό και έχει 
θύμισες.

Ως φιλελεύθερο άτομο που είναι, εάν την έλε-
γες ότι και ο Χίτλερ θα ερχόταν να ζητήσει συγνώ-
μη, θα το δεχότανε, αλλά εσύ ως ηλίθιος, τη ζητάς 
και να ξεχάσει, διότι έτσι βολεύει στο σύστημα της 
παγκόσμιας δικτατορίας, που επιθυμείς να επι-
βάλλεις.

Για αυτό σας λέω, εσείς που αποφασίζετε για 
διάφορα, για τα πάντα δηλαδή, να είστε πολύ 
προσεκτικοί και να έχετε πάντα ως δεδομένο, ότι 
έχετε να κάνετε με ένα λαό κουρασμένο, απογοη-
τευμένο, ταλαιπωρημένο, που κάποια στιγμή θα 
αντιδράσει, θα επαναστατήσει, θα, … 

Προσοχή κίνδυνος!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ  ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 

ΜΕΡΟΣ Ε’

  « Οι μεγάλες θυ-
σίες πολλές φορές 

θάβονται από το χρόνο

Η πολιτική ηγεσία της Βουλγαρίας μετά  
με τη Συνθήκη Αγίου Στεφάνου, ( Ιανουά-
ριο του 1878) οραματίστηκαν τη Μεγάλη 
Βουλγαρία που θα περιλάμβανε μετά άλ-
λων και την Ελληνική Μακεδονία. Η  Συν-
θήκη, όμως, του Βερολίνου (13 Ιουλίου 
1878 ) χάλασε τα σχέδιά τους.  Άλλαξαν, 
τότε, τον εθνικό τους προσανατολισμό και 
για να επεκτείνουν τα σύνορα του κράτους  
στράφηκαν στην ιδέα της Αυτονόμησης 
της Μακεδονίας. Στα πλαίσια αυτής της 
προσπάθειας ίδρυσαν το 1893  την Εσω-
τερική- Μακεδονική- Επαναστατική-Ορ-
γάνωση,(ΕΜΕΟ) ως συντονιστικό όργανο 
για τις προσπάθειές τους. Με το σύνθημα  
« Η Μακεδονία για τους Μακεδόνες» έ-
θεσαν ως σκοπό τους  να προσελκύσουν 
τους Ελληνικούς πληθυσμούς της κεντρι-
κής Μακεδονίας. Η Επανάσταση της γιορ-
τής του Προφήτου Ηλία(εξέγερση του Ίλι-
ντεν) 20ης Ιουλίου 1903 καταπνίγηκε από 
προδοσία στο αίμα  των Ελλήνων από τα 
Τουρκικά στρατεύματα. Στόχος προσηλυτι-
σμού των Βουλγάρων ήταν η παρεμπόδι-
ση   της  λειτουργίας των Ελληνικών σχο-
λείων στη Μακεδονία  και η εκδίωξη των 
χριστιανών από τις εκκλησίες. Οι ιερείς και 
οι δάσκαλοι έπρεπε να εξοντωθούν. 

    Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης 
με την  αντικατάσταση των Μητροπολιτών 
της Μακεδονίας που έκανε  το  1903 με 
νέους Μητροπολίτες ,  αφύπνισε τις συνει-
δήσεις των Ελλήνων πολιτών στην Αθήνα 
. Η  κατάσταση ήταν έκρυθμη και το κλίμα 
βαρύ από τις δυσάρεστες πληροφορίες 
που ήρθαν από τη Μακεδονία . Την αδυ-
ναμία δράσης  της Ελληνικής Κυβέρνησης 
ανάλαβε  η «Εθνική Εταιρεία» η οποία εν-
σάρκωνε στην Αθήνα, τη «Μεγάλη Ιδέα» ( 
της απελευθέρωσης, δηλαδή, των αλύτρω-
των Ελλήνων).  Η Εταιρεία είχε διαλυθεί 
στο παρελθόν, διότι θεωρήθηκε  ενοχή για 
τη συμμετοχή της στην  ατυχή έκβαση του  
Πολέμου με την Τουρκία του 1897. Τα μέ-
λη της, όμως, δεν έπαψαν  να εργάζονται 
στην Αθήνα για την αποστολή  στη Μακε-
δονία ομάδων εθελοντών με σκοπό την 
ενίσχυση των ντόπιων  ανταρτικών ομά-
δων. Οι τοπικές επιτροπές στη Μακεδονία  
άρχισαν να αναβιώνουν  από ανθρώπους  
ικανούς να σηκώσουν το βάρος της αντί-
στασης κατά των Βουλγάρων  κομιτατζή-
δων.  Όλες αυτές οι επιτροπές είχαν άμεση 
επαφή με τα Ελληνικά Προξενεία.1

  ‘Ενας από τους Έλληνες που ένωσε το 
όνομα  και τη ζωή του  με το Μακεδονικό 
αγώνα είναι ο Ίωνας Δραγούμης. Ήταν 
ένας  αγνός Έλληνας ευπατρίδης πολιτι-
κός και ευφυής διπλωμάτης των χρόνων 
εκείνων,  «Με τον αγώνα που έκανε στη 
Μακεδονία πίστεψε στην ανάσταση του 
υπόδουλου Ελληνισμού, πίστεψε βαθιά 
στην ολοκλήρωση του έθνους και της δημι-
ουργίας μιας εθνικής ταυτότητας ακόμη και 

για τους ελλαδικούς. Παντού όπου βρισκό-
ταν, ονειρευόταν την ίδρυση μυστικών για 
την οργάνωση των υποδούλων.   Μαζί με 
άλλους Έλληνες ίδρυσε στα τέλη του  1902 
στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ το σωματείο «Μακεδονι-
κή Άμυνα», το οποίο περιέλαβε σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα πολυάριθμα μέλη».   
Οι κυριότερες επιτροπές της Μακεδονικής 
Άμυνας που συγκροτήθηκαν στη Δ. Μακε-
δονία  ήταν στο Μοναστήρι, στη Φλώρινα, 
στο Βογατσικό, στο Άργος  Ορεστικό, στην 
Κλεισούρα στο Νυμφαίο και σε πολλές άλ-
λες πόλεις και χωριά.  2 

 «Από το 1902 υπηρέτησε ως υποπρό-
ξενος στο Μοναστήρι ο Ίων Δραγούμης. 
Φύσει επαναστάτης και αγωνιστής, προ-
σέφερε και το αίμα του για την προάσπιση 
της Ελληνικής Μακεδονίας. Από την ηλικία 
του 19ου έτους κατατάχτηκε εθελοντής στο 
στρατό και πολέμησε κατά τον ατυχή πόλε-
μο του 1897, ενώ από το 1899 άρχισε τις 
υπηρεσίες του ως προξενικός και διπλω-
ματικός υπάλληλος»3.  Όταν πείστηκε  ότι 
η βοήθεια από την Ελλάδα δεν έρχεται ξε-
σήκωσε τον Ελληνισμό του Μοναστηριού, 
της Πελαγονίας και της Δυτικής Μακεδο-
νίας.  Συνεργάστηκε στενά  με το Μητρο-
πολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη. 
Το 1914 πράχθηκε στο βαθμό του Πρέσβη 
και τοποθετήθηκε ως Πρεσβευτής στην 
Πετρούπολη. Είχε προηγηθεί η υπηρεσία 
του στις Πρεσβείες Βιέννης και του Βερο-
λίνου. Μετά την επιτυχή έκβαση το 1917 
του κινήματος του Βενιζέλου θεωρήθηκε 
αντι- βενιζελικός και εξορίστηκε μαζί με 
άλλους πολιτικούς στην Κορσική. Απελευ-
θερώθηκε στα τέλη του 1919.  Το τέλος 
του ήταν άδοξο και άδικο. Την επομένη της 
απόπειρας της δολοφονίας του Βενιζέλου 
12 Αυγούστου 1920 στη Γαλλική πρωτεύ-
ουσα, στο Παρίσι, δολοφονήθηκε στην Α-
θήνα, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ο Θάνατός 
του συγκίνησε την κοινωνία της Αθήνας και 
όλους τους Έλληνες . 4  

Πολλοί ήταν οι αρχηγοί των ανταρτικών 
ομάδων. Αναφέρουμε μερικά ονόματα. «Οι 
σπουδαιότεροι αρχηγοί των ανταρτών στο 
βιλαέτι (της Καστοριάς) είναι: Ο Βάρδας, 
ο Πέτρος Μάνος,(Βέργας) ο Καούδης, ο 
Νταλίπης, ο Παύλος Αθανάσιος ,ο Λάκης 
Αθανάσιος, ο Σίμος, ο Λάκης Πύρζας. Είναι 
όλοι σλαβόφωνοι, όπως και οι περισσότε-
ροι αντάρτες.»5

«Αξιωματικοί αρχηγοί σωμάτων. 1. Αρ-
γυρόπουλος Κίμων, Σημαιοφόρος 2. Αβρά-
σογλου Ιωάννης Υπολοχαγός. 3. Αναγνω-
στάκος Μιχαήλ, Ανθυπολοχαγός.4. Βαρδής 
Δημήτριος, Υπίλαρχος, 5. Βλαχογιάννης 
Γεώργιος, Λοχαγός. Συνεχίζευαι. 6.

Βιβλιογραφία
1.Ι.Κ.Μαζαράκης-Αινιάν. «Ο Μακε-

δονικός Αγώνας»  Εκδόσεις Δωδώνη.
σελ.70-71  

2.Κ.Βακαλόπουλος « Ιων Δραγούμης» 
σελ. 158, 161  εκδ. Αδελφών Κυριακίδη 
Θες/νίκη.

3. Αντώνιος Κολτσίδας. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» σελ.678-671 εκδόσεις 
των Αδελφών Κυριακίδη 

4 . Ε γ κ .  Π Α Π Υ Ρ Ο -
Σ-LAROUSSE-BRITANNICA. Τομ.21. σελ 
21

5.Μ. paillares. « Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΘΥ-
ΕΛΛΑ»εκδ. Τροχαλία σελ. 285. 

6 Ι.Κ. Μαζαράκης Αινιάν. «Ο Μακεδονι-
κός Αγώνας.»σελ.103 εκδόσεις Δωδώνη.

                                                                    

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

(1904-1908)

Τα προνοιακά επιδόματα 
στην Οικονομική Επιτροπή

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής 
θα γίνει τη Δευτέρα  05-11-
2018 στις 10:00, για την κα-
ταβολή ή μη προνοιακών 
επιδομάτων σε δικαιούχους 
και έκδοση ή μη ενταλμά-
των πληρωμής.

Η Συνεδρίαση είναι κατε-
πείγουσα προκειμένου να 
επισπευστεί η διαδικασία 
χορήγησης των Προνοια-
κών Επιδομάτων.
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Ενημερωτική εκδήλωση 
για τον διαβήτη

Ο Σύλλογος «ΓΛΥΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» Ν. Ημαθίας, διοργανώνει εκδήλωση την Κυ-
ριακή 4 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα διαλέξεων «Πολυχώρος 
Βέτλανς» στη Νάουσα, σχετικά με τον διαβήτη. 

Θα μιλήσουν οι γιατροί: Μανέ Χρήστος, Χατζηιωαννίδης Λάζαρος και η κα. Τσαχα-
λίνα Φανή, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Παιδιών με διαβήτη.

Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 
στο Γηροκομείο Βέροιας

Ομιλία της νευρολόγου 
Μάγδας Τσολάκη

 με θέμα Έξυπνες Ιδέες, 
για Επιτυχημένα Γηρατειά

Το Αδελφάτο Γηροκομείο Βέροιας , διοργανώνει τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου στις 5.30 μ.μ. 
ενημερωτική εκδήλωση στην κεντρική αίθουσα του Γηροκομείου Βέροιας , με ομιλία της 
καθηγήτριας Νευρολογίας Α.Π.Θ. κ. Μάγδας Τσολάκη , με θέμα ``Έξυπνες Ιδέες , για Επι-
τυχημένα Γηρατειά``.

Μετά το τέλος της ομιλίας που είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε όλο το κοινό, θα ακο-
λουθήσει δεξίωση στο χώρο του Γηροκομείου Βέροιας. 

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου
Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι 

από το Χορευτικό Εργαστήρι 
Ημαθίας «ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΑΤΕΙΝΟΣ»
Το Χορευτικό Εργαστήρι Ημαθίας, με τον τίτλο “Κύκλος Ε-

ρατεινός”, κάνει μία καινούρια προσπάθεια για την ανάδειξη και 
προβολή, ενός μοναδικού κληροδοτήματος της πολιτιστικής και 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς, το Ρεμπέτικο Τραγούδι. 

Στα πλαίσια αυτά διοργανώνει μουσικοχορευτική παράστα-
ση με τίτλο «Μες της ταβέρνας τη γωνιά» την Τρίτη 20 Νοεμ-
βρίου 2018 και ώρα 21.00, στον Χώρο Τεχνών Βέροιας.

Αρωγοί, βοηθοί, συμπαραστάτες και συμπαραγωγοί, αυτής 
της εκδήλωσης, είναι οι μουσικοί της πόλης μας: Θεοδωρίδης 
Παναγιώτης, Θεοδωρίδης Κων/νος, Γκατζούρας Στάθης, Κα-
σερόπουλος Γιάννης, Σαββίδης Κών/νος, Σαββίδης Γιώργος, 
Παπαρουσόπουλος Γιώργος και οι εξωτερικοί συνεργάτες: 
Αρετή Καμηλάκη και Ηλιάδου Μάρθα. Τους ευχαριστούμε πολύ 
και ευχόμαστε να είναι μια καλή αρχή για μια ακόμη καλύτερη 
συνέχεια!!!

Δήμος  Αλεξάνδρειας
Ευχαριστήριο για την «Ημέρα Αλληλεγγύης» 

Η Δράση συγκέντρωσης τροφίμων του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεργασία 
με τους εθελοντές του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι-
σμού του Δήμου Αλεξάνδρειας στέφθηκε με 
επιτυχία.  

Η συγκέντρωση τροφίμων πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στα σού-
περ μάρκετ της πόλης μας, όπου οι πολίτες  
απέδειξαν έμπρακτα τη συμπαράσταση τους 
στον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη 
και τους ευχαριστούμε θερμά.

 Επίσης, εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας 
ευχαριστίες στους εθελοντές για την πολύτιμη 
προσφορά τους και συνεργασία, και τέλος 
στα παρακάτω σούπερ μάρκετ και το προσωπικό τους που φιλοξένησαν και αγκάλιασαν τη δράση μας. 

Σούπερ Μάρκετ: • Γαλαξίας - Μεγάλου Αλεξάνδρου 7 • Εξαρχόπουλος - Ελευθ. Βενιζέλου 44 • Κρητικός - Α-
ριστοτέλους 17 •Σκλαβενίτης - Νικ. Πλαστήρα 55-57  • DISCOUNT Markt - 28ης Οκτωβρίου & Κούγκα Θεοχάρη

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ 2332350000 ΑΝΘΕΜΙΑ 2332350513
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ 2332350631

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων
 για χρηματικά βοηθήματα 

πολύτεκνων μητέρων
Τα Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας ενημερώνουν τις ενδιαφερόμενες πολύτεκνες  μητέρες α-

σφαλισμένες του Ο.Γ.Α. για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το 
«Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α   Π Α Ρ ΟΧ Η Σ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ Ι Κ Ω Ν Β Ο Η Θ Η Μ ΑΤ Ω Ν 

ΣΕ Π Ο ΛΥ Τ Ε Κ Ν Ε Σ Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ ΤΟΥ Λ Α Ε / Ο Π Ε Κ Α Ε 2 0 1 8»  από    
15.10.2018   μέχρι  και   9.11.2018.

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα:
•είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει 

τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών 
και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετο-
χής στο πρόγραμμα.

•έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 
ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη 
ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκα-
να για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης 
με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από 
δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

2.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρό-

γραμμα  είναι:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθ-

μός των γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας.
β) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από 

το οποίο να προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.
γ) Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση 

Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτη-
σης).

δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν 
εκδίδεται κάρτα φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών.

ε) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο προκύπτει 
ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 
24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του 
τραπεζικού λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέ-
ρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

ζ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμε-
τοχής, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
ανωτέρω καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται 
και ο σύζυγος.

Συνεχίζονται τα δωρεάν μαθήματα για ενήλικες, 
που διοργανώνει  το Veria Tech Lab   της Δημόσι-
ας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας αλλά και το 
Tech Talent School. Πολλές δράσεις τεχνολογίας και 
όχι μόνο,  θα πραγματοποιηθούν  για εσάς, στον 
αγαπημένο σας χώρο, την ανανεωμένη και πολύ-
χρωμη Βιβλιοθήκη. 

 Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες και οι 
εγγραφές σε αυτά γίνονται μόνο ηλεκτρονικά με κλικ 
στον τίτλο του μαθήματος και συμπλήρωση της ηλε-
κτρονικής φόρμας .

 Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, 18:00 – 20:00 | 
#Tech Talent School

Create your mobile 2D app with Unity (Veria)
 Τρίτη 6, 13, 20, 27 Νοεμβρίου 2018, 10:00 – 

12:00 | #Veria Tech Lab
Δημιουργική Γραφή ( 4 Μαθήματα )
 Πέμπτη 8, 15, 22, 29 Νοεμβρίου 2018, 10:30 – 

12:00 | #Veria Tech Lab
Γαλλικά για Αρχαρίους ( 4 Μαθήματα )
 Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, 10:00 – 13:00 | 

#Tech Talent School
WordPress: Introduction to Content Management
 Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, 18:00 – 20:00 | 

#Tech Talent School

Χρήση και Ασφάλεια ενός λογαριασμού στα 
Social Media

 Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018, 10:00 – 12:00 | 
#Tech Talent School

Create your mobile 2D app with Unity
 Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, 18:00 – 20:00 | 

#Tech Talent School
Intro to Arduino
 Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, 12:30 – 13:00 | 

#Veria Tech Lab
Μάθετε το PressReader
 Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 17:00 – 20:00 | 

#Tech Talent School
WordPress: Introduction to Content Management
 Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, 18:00 – 20:00 | 

#Tech Talent School
Unity and Vuforia. Create your first Augmented 

Reality project
 Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, 12:30 – 14:00 | 

#Veria Tech Lab
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης 

  Όλα τα μαθήματα θα γίνουν στο VeriaTechLab,-
στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης

Συνεχίζονται 
τα δωρεάν μαθήματα 

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

Νοέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό5-11-2018 μέχρι11-11-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Από 1 Νοεμβρίου και για 15 
μέρες, η Vodafone δίνει τη δυνα-
τότητα σε όλους να αποκτήσουν 

τα αγαπημένα τους Smartphones, 
Tablets αλλά και Αξεσουάρ σε νέες 
μειωμένες τιμές, με έκπτωση έως και 
50%. Ειδικότερα, όσοι επισκεφτούν ένα 
κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr 
μπορούν να αποκτήσουν με έκπτωση 
τις αγαπημένες τους συσκευές, επιλέγο-
ντας μέσα από:

•HuaweiP9από399,9€μόνομε229,9€
•SonyXperiaE5από99,9€μόνομε59,9€
•Nokia3από119,9€μόνομε79,9€
•SamsungGalaxyA52017από249,9€μόνο

με169,9€
•SamsungGalaxyXcover3από199,9€μό-

νομε149,9€
•HuaweiNovaαπό299,9€μόνομε229,9€
• Huawei P Smart από 249,9€ μόνο με

199,9€
•HuaweiP20από699€μόνομε599€
• VodafoneSmartN9 από 149,9€ μόνο με

129,9€
•SamsungGalaxyA6+από319,9€μόνομε

289,9€
•HuaweiP20liteαπό329,9€μόνομε299,9€

Επιπλέονθαβρουνσεπροσφοράταtablet:
• SamsungGalaxyTabA 10» από 289,9€

μόνομε199,9€

•iPad9,7WiFi+4G128GBαπό699€μόνομε
499€

• LenovoYogaTab 3 8» από 139€ μόνο με
99,9€

Στα καταστήματα Vodafone αλλά και στο
Vodafoneeshopόλοιμπορούνναβρουνμίαποι-
κιλίααπόαξεσουάρσεέκπτωση,όπωςθήκεςγια
τηνπροστασία αλλά και το στιλ του smartphone
τουςαπό4,90€και40%έκπτωσησεγνήσιεςθή-
κεςApple.Παράλληλα, θαβρουναξεσουάρήχου
καιφόρτισης,Powerbanks,συσκευέςσταθερήςκαι
50% έκπτωσησε όλα ταSmartHomeαξεσουάρ
πουθακάνουντοσπίτιέξυπνο,γιανακαλύψουν
κάθετουςανάγκητους.

Οιεκπτώσεις ισχύουναπό01/11/2018έωςκαι
15/11/2019ήμέχρι την εξάντληση τωναποθεμά-
των. Περισσότερες πληροφορίες στο https://bit.
ly/2OZkdZk.

15νθήμεροεκπτώσεωνστηVodafone

Φαρμακεία
Σάββατο 3-11-2018

08:00-14:30ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757

08:00-14:30ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

08:00-14:30ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΕΩΣ623310-22017

14:30-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ723310-28594

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.
ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.
ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

Κυριακή 4-11-2018
08:00-14:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ3223310-22968
14:30-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ 15ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)
23310-62163

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ1823310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ1823310-23132

Δευτέρα 5-11-2018
14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

14:30-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

19:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

21:00-08:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγο-
ράστονΠρομηθέακα-
τοικία1ουκαιάνωο-
ρόφουμε2ΔΣΚWCα-
πό40.000έως50.000
ευρώ.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλεί-
ταικατοικία75τ.μ.σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τι-
μή ευκαιρίας 24.000
ευρώ. Τηλ.:  6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελλη-

νικό ρεστοράν στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-
ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθε-
ρήπελατεία και το ί-
διο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339 από
9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙεπιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσεκαλήτμή.Κάθε

έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.:23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμαμεδωμάτιο,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,
υπνοδωμάτιο,αυτόνο-
μη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστακοντάστο
Βυζαντινό Μουσείο.
Κος Δημήτρης 6973
551477.

ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ 11

ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα ισόγειο, 51 τ.μ.,
ΔΣΚΧWC.Τηλ.:23310
65745&6976688462.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κρεο-

πώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων. Πλη-
ροφορίες κ. Γιώργος
6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ερ-

γά τ ες  γ ι α  το  συ -
σκευαστήριο Τυρο-
κομ ι κών  TRON IK
στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 23310
70401.

Ε Υ ΚΑ Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγρο-
τεμάχιο με δέ-
ντρα7ετώνπυ-
κνής φύτευσης
στην ΠαλιάΛυ-
κογιάννη. Τηλ.:
6944 693222 κ.
Άγγελος.

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.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλη-
τής-τριαστοκατάστη-
μαανδρικώνενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα να εργασθείς
μαζί μας.Τηλ.: 6932
452262, για απο-
στολή βιογραφικού:
sales@tsitsigias.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο
γιαολιγόωρηφροντίδα
ηλικιωμένης με κατά-
κλισηστιςΒαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία
«εσωτερική» για φύ-
λαξη ηλικιωμένης με-
ρικώς αυτοεξυπηρε-
τούμενης,1ρεπότην
εδομάδα, 550 ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας:
6995706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνί-
της  οχημάτων με
προϋπηρεσίαγιαερ-
γασία σε συνεργείο
στη Βέροια.  Τηλ. :
6977425077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως
60ετών,γιαβοήθειαη-
λικιωμένου87 ετώνως
εσωτερική και για δου-
λειέςσπιτιού.Παρέχεται
διαμονή και διατροφή.
Μισθός συζητήσιμος.
Τηλ.:6949849305.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής,
ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλι-
ματιστικό,  ενοίκιομόνο130€.Από10/11/18
διαθέσιμη.

Κωδ:23788ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Γκαρσονιέρα28
τ.μ.,κατασκευή1980,1υ/δ,Ισόγειο,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,ανακαινισμένομερικώς,σεκαλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,επιπλωμένομερικώς,μεμεγά-
ληβεράντα,γωνιακό,χωρίςκοινόχρηστα ,σε
πολύκαλήτιμήμόνο130€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατά-
σταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζά-
μια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμε
μίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζε-
ταιμίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα
1ουορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχι-
σμένηντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλι-
ματιστικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,
σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/11/2018.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο,3οςόροφος,
μεκαινούργιακουζίνακαικαινούργιομπάνιο,
επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια, έχειατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσοψη,σε
πολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση ,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαι ελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψιμο
από10/10/2018.

Κωδ.115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75τ.μ.,καθ.88τ.μμικτάκατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα ,σε
πολύκαλήκατάσταση,καινούργιααλουμινί-
ουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,
ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες ,μεαπο-
θήκηστουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρηστα.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ ,έχεικουζίναανεξάρ-
τητηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,

ελάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύο επίπεδα1ος
και2οςορ.160 τ.μ. ,μεάδεια του1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,
διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή ,
μεαποθήκη ,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμεέ-
ναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,
Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί,
γωνιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλει-
στικήδιάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-

ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,μελίγαέπιπλαενοίκιο
140€.

Κωδ.24369ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
80τ.μ.,καθ.και92τ.μ.μικτά,κατασκευή1991,
2χώροι ,1οςόροφος,μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,σεεξαι-
ρετικήκατάστασηκαισεπολυκατοικίααξιώσε-
ων,διαθέτειατομικήθέρμανσημεκλιματιστικά
καιανελκυστήρακαινούργιο, ευρίσκεταισε
προνομιακή τοποθεσίακαιμάλισταυψηλής
προβολής,300€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24514 -ΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΝΤΑΙκατάαποκλειστικότηταγραφείανεόδμη-
τασυνολικήςεπιφάνειας185τ.μ.1ουορ..και

πάνωσεκεντρικόδρόμο .Είναικατασκευα-
σμένατο2010καιδιαθέτουνθέρμανσηΑτο-
μικήμεΠετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Πόρτα
ΘωρακισμένηκαιΑποθήκη.Μίσθωμα500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-

τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ου.Ενοίκιομόνο 150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-Αγγελοχώριστοκέντροτου
χωριούΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας48τ.μ.
ισόγειο.,μεενοίκιοπολύφθηνόμόνο100€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24192-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταέναπολύωραίοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας83τ.μ. Ισόγειο,
μαζίμεπατάριεπιπλέον65τ.μ.αξιοποιήσιμο
καιέναWCστο ισόγειο.Διαθέτειπολύμεγά-
ληβιτρίνα και ηλιόλουστουςχώρους.Είναι
κατασκευασμένοτο1980,σεμεγάλοεμπορι-
κόδρόμοκαισεσημείομεγάληςπροβολής,
ζητούμενοτίμημαμόνο480€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24288-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταιπρος
μίσθωσηκατάαποκλειστικότητακατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.ισόγειο,μεμεγά-
ληβιτρίνακαιπολύεύλογομίσθωματα400€.

Κωδ: 24231 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημααποτελούμενοαπό Ισόγειο350
τ.μ.υπόγειο400τ.μ.περ.και300τ.μ.πατάρι
,συνολικήςεπιφάνειας1050τ.μ..Είναικατα-
σκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,Διπλάτζάμια-Τιμή:6.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545 -ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα,
πάρκινγκπυλωτής και μίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσης και ηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή: 58.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14403ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Διαμέρισμα
114τ.μ.,κατασκευή2004,3υ/δ,2οςόροφος
, ηθέση τουσπάνια καιμοναδική , με εκ-
πληκτικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας ,κα-
λοδιατηρημένο, γωνιακό καιπολύφωτεινό
διαμέρισμα,αλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, ατομική θέρμανσημε υπέρυθρες ,
ενεργειακήςκλάσηςΔ,διαθέτειγωνιακότζάκι
,BBQκαιένακλειστόγκαράζ,τιμήκομπλέ
από99.000€. τώρα85,000€ Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14052 ΠωλείταιΜονοκατοικίασε

εξαιρετικάκαλήκατάστασηστονΣταυρόΗμα-
θίαςμεγέθους94τ.μ.καθαράμε3δσκ2wcμε
βεράνταωραίακαικήπο1800τ.μ.μεαποθήκη
60 τ.μ.περίπουκαιπαραδοσιακόφούρνο .
Όλατακτοποιημένακαινόμιμα.Τιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα70.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύο
δυνατότητεςθέρμανσης ,πρώτον ατομική
θέρμανσημε ξυλολέβηταηαυτόνομηθέρ-

μανσηπετρελαίουμεωρομετρητές,ενεργεια-
κήςκλάσηςΔ ,έχειηλιακόθερμοσίφωνακαι
ντουλάπεςπαντού,είναιχωρίςανελκυστήρα
καιμετρίαparking,ένακλειστόκαιδύοανοι-
χτά διαθέτειμίαπολύμεγάληκοινόχρηστη
αυλήγιαλαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο
320.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ: 14280 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:55.000€.

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ι-

σόγειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000
τ.μ.,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέ-
ροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,
ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαι-
ρετικόσημείο ,είναικατάλληλοκαιγιαάλλες
χρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμη-
λήτιμή,πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο90.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείται χωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση 4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρι-
κό,κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία,Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5χιλ.Πωλείται χωραφοοικόπεδο 12.000
τ.μ.,γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπράγματι χαμηλή,μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14194Πανόραμαπωλείταιοικόπε-

δο320τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοστημέση
περίπουκατάλληλογιαΒίλλα,βλέπειόλοτον
κάμπο,άκλειστοκυριολεκτικά,τιμή55.000€.

Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας386 τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576 τ.μ.,πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώς επικλινές καισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισε δύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα , τιμή
100.000€,

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολικής
επιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτωαπό την

πλατείαπροςτονκαταρράκτη,πωλείταικλει-
στόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΥΧΕΡΟΥΣ
Κωδ:14363 -ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναικα-
τασκευασμένητο1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστή-
ρα.Τιμήμόνο:9.000€.

κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218
τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
39.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής Διαχείρισης
ERP (BusinessValue, Pylon της
EPSILONNET).

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
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
764477κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χωρίς
οικογενειακέςήάλλεςυπο-
χρεώσεις για να εργασθεί
σεκουζίναεστιατορίουστη
Γερμανία.Μισθός,ασφάλι-
ση,διαμονήκαιδιατροφή.
Τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρασε
ξενοδοχείο τηςΒέροιας με
γνώσηβασικώνΑγγλικών.
Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  ζητε ί  24ωρη

εργασία, ως εσωτερι-
κή, για φροντίδα ηλι-
κιωμένων. Τηλ.: 6993
678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ από-
φοιτοςΤΕΙ, αναλαμβάνει
περιποίηση και φύλαξη
αρρώστων ή ηλικιω-
μένων κατ’ οίκον. Τηλ.:
23310 25520 & 6948
798051.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε ια-
τρείο της Βέροιας ή της
Νάουσας. Πληρ. τηλ.:
6970123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για
άμεση ενοικίαση διαμερί-
σματοςκαιμελλοντικάγια
την αγορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω διαμέρι-
σμα άνω των 100 τετρα-
γωνικών, ανακαινισμένο
φουλ έξτρα και μεγάλες
βεράντες. Τηλ. επικοινω-
νίας:6937226565.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,καινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΜονοκατοικια2οροφη180τ.μ18ετων
155.000€ΠΔ2
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκιοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκ.διατ.100τ.μσεοικ190τ.μ
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCεπιπλωμενο150€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞ,ανακαιν.2018.Α.Θ1ΔΣΚWC.200€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞανακ.20181ΔΣΚW.50τ.μ230€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚελευθ.20/11καιν.350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνερο
αρτεσιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο16στρστηναασφαλτοσο-
βαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,25000€
ΣΤΑΥΡΟΣδευτεροαπόασφαλτο14στρ.2500€τοστρεμμα
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ12στρ.2200€τοστρεμμα
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.ροδακινα+πομονα+μπεκ.2800
τοστρέμμα
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεττρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μγιαΙατειο1οςμεασανσερ40000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλη-
σιονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΚαφεσελειτουργια1000€ενοικιοτοκα-
ταστημασκετο
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος
50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€ΚΤΕΛΠολύ
ωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζη-
τάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜεγνώσειςΒιομηχανικώνεγκατα-
στάσεων,Βιομηχανικούαυτοματισμού,πίνακες–κυκλώματακαι
γνώσηΑγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Και για τις δυο θέσεις απαραίτητο το ενδιαφέρον για

τηδουλειάκαιπνεύμασυνεργασίας.Ανάλογηεμπειρίαθα
ληφθείυπόψη.Βιογραφικάσημειώματαμπορούννααπο-
σταλούν(μεαναφοράστηθέση)στο:

Fax: 23330 27806 και, e-mail: info@almifoods.gr,
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστρια

με άριστη γνώσηυπολογιστικώνπρογραμμάτων και
αποθήκης εμπορευμάτων για μόνιμη εργασία, θα
προτιμηθεί εμπειρία. Βιογραφικό με ραντεβού στο
τηλ.6937226565.
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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ, με

μεταπτυχιακέςσπουδέςστηνΕιδικήΑγω-

γή και μαθησιακές δυσκολίες,παραδίδει

μαθήματαΜαθηματικών,Φυσικής&Χη-

μείαςσε μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,

Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικής Εκπαίδευσης του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμβά-

νει την προετοιμασία και μελέτη μαθη-

τώντουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται,επί-

σης,ηφύλαξηκαιδημιουργικήαπασχό-

λησηπαιδιώνπροσχολικήςκαισχολικής

ηλικίας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυκείου.

Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία και
εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες

καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας

αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνι-

κώνκαιαγγλικώνσεμαθητέςδημοτικού

και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές.

Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ,έμπειροςκαθηγητής
παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματαΑγγλικώνκαι

Ιταλικών.Τιμέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φραγκόκοτες, κότες χω-

ριάτικες,άγριεςκαιήμερεςπάπιες,

χήνες στηΜέσηΗμαθίας.Τηλ.:

6946287771κ.Κώστας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα-καυστή-
ρας πέλλετ μάρκας ECOSPAR

23 KW σε πολύ κατά-

σταση.Τιμή 900 ευρώ.

Τηλ.:6987434643.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλή-
ρες φοιτητικό δωμάτιο

λευκόμεστρώμα,πλυ-

ντήριο ρούχων 45άρι,

διπλή ντουλάπα, κανα-

πές που γίνεται διπλό

κρεβάτι,γραφείομελευ-

κό τζάμι αμμοβολή και

συρταριέρα γραφείου.

Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-

μα. Πληρ. τηλ.: 6973

777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου,σαλόνιSATO

μπλε, 4 καρέκλες, τρα-

πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι

πτυσσόμενοσυσκέψεων,

ντουλάπα με κλειδαριά

(κερασί), ντουλάπα-ρά-

φια(μελί),καναπέδες,ό-

λασεάριστηκατάσταση.

Τηλ.:2331021210,Κιν.:

6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρόςχωρίςυποχρεώσειςζητάκυρία

έως50ετώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωριμία κυρίααπό50 έως
55ετώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:6974862936.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από βιοτεχνία επίπλων: 1) κοπέλα με
πτυχίοΗ/Υ για νααναλάβει τη διαχείριση του site της
εταιρίας, 2) κοπέλαμε γνώσεις κοπτικής και ραπτικής.
Αποστολή βιογραφικών: souvatzoglou@hotmail.com.
Τηλ.:2333091010.



Με πρωταγωνιστή τα τοπικά παραδοσι-
ακά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας, η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κέρδισε τις 
εντυπώσεις και τις διακρίσεις στη δεύτερη συμ-
μετοχή της στη Διεθνή Έκθεση SIAL Paris 
2018 στο Παρίσι (21-25 Οκτωβρίου 2018). 
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις 
στον κλάδο των τροφίμων και ποτών διεθνώς, 
όπου φέτος φιλοξενήθηκαν στο περίπτερο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 17 πρότυ-
πες επιχειρήσεις από όλες τις περιφερειακές 
ενότητες.

Η δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση SIAL 
Paris 2018 είχε και έντονο εξαγωγικό ενδια-
φέρον για τις 17 επιχειρήσεις της περιοχής, 
οι οποίες είχαν την ευκαιρία να προβάλουν 
την ξεχωριστή ποιότητα και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της παραγωγής τους στους 
εμπορικούς αντιπροσώπους. Το περίπτερο 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επι-
σκέφθηκαν εκπρόσωποι από τα μεγαλύτερα 
δίκτυα σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής 
και delicatessen, αλλά και εμπορικοί αντιπρό-
σωποι των σημαντικότερων εταιριών διεθνώς, 
οι οποίοι έκλεισαν ήδη σειρά εμπορικών συμ-
φωνιών με πολλές από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις.

Η εταιρεία “Namaste Kefir” του 
επιχειρηματία Ιορδάνη Παπαδό-
πουλου κέρδισε το χρυσό βραβείο 
καινοτομίας για το κεφίρ με τζίντζερ 
και χυμό λεμονιού με φυσικό αν-
θρακικό από τη ζύμωση με τον 
μύκητα Κεφίρ,  ανάμεσα σε 800 
προϊόντα που είχαν προκριθεί στην 
τελική διαδικασία αξιολόγησης, ε-
νώ απέσπασε και το βραβείο του 
εναλλακτικού τροφίμου (“award of 
alternative food”).

 «Αποδεικνύουμε έμπρα-
κτα τη σπουδαιότητα που έχει για 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας ο πρωτογενής τομέας, συμ-
μετέχοντας στοχευμένα σε όλες τις 
μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του 
κλάδου. Η φετινή συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και 
Ποτών SIAL Paris 2018 αποτελεί 
συνέχεια των προσπαθειών μας 
για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 
του αγροδιατροφικού τομέα, μέσα 
από την προβολή της ποιότητας 
και της μοναδικότητας των τοπικών 
προϊόντων της Κεντρικής Μακεδο-
νίας σε νέες αγορές του εξωτερι-
κού. 

 Η πολύ επιτυχημένη παρουσία των 
17 πρότυπων επιχειρήσεων από όλες τις Πε-
ριφερειακές Ενότητες, που φιλοξενήθηκαν στο 
περίπτερο της Περιφέρειάς μας, καθώς και οι 
διακρίσεις που απέσπασαν, προβάλλουν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εκλεκτά τοπικά 
προϊόντα της μακεδονικής γης και ισχυροποι-
ούν την ταυτότητα και τη φήμη των προϊό-
ντων-σημαίας της Κεντρικής Μακεδονίας διε-
θνώς», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Αγρο-
τικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Γερακίνα Μπισμπινά, η οποία ήταν  
η επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στη διοργάνωση SIAL 
Paris 2018, «βασική μας προτεραιότητα είναι η 
προώθηση της αγροτικής μας οικονομίας, κα-
θώς είμαστε η δεύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας 
σε εξαγωγική δραστηριότητα και η πρώτη σε 
εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων»

Τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα μπορούν 
να στηρίξουν την παραγωγική και εξαγωγική 
βάση της οικονομίας μας και να καταστήσουν 
την Κεντρική Μακεδονία πρωταγωνίστρια δύ-
ναμη στην προσπάθεια ανάκαμψης και εξόδου 
της χώρας από την κρίση», υπογράμμισε η κ. 
Μπισμπινά. 

Επίσκεψη στο Άγιο 
Όρος πραγματοποίη-
σε ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, προκειμένου να 
επιθεωρήσει ολοκλη-
ρωμένα έργα, που 
έγιναν με χρηματοδό-
τηση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 
στην Αθωνική Πολι-
τεία, αλλά και να προ-
ετοιμάσει τα νέα ενταγ-
μένα και υπό ένταξη 
έργα, που προγραμ-
ματίζονται να γίνουν σε 
σχεδόν το σύνολο των 
Ιερών Μονών.

Η επίσκεψη του κ. 
Τζιτζικώστα ήταν διήμε-
ρη και τα μέλη της Ιεράς 
Επιστασίας υποδέχτη-
καν τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας 
στο Πρωτάτο, στις Κα-
ρυές.

Ο κ. Τζιτζικώστας 
μετά την υποδοχή στο 
Πρωτάτο, επισκέφτηκε 
τις Μονές Ξενοφώντος, 
Βατοπεδίου, Φιλοθέου 
και Καρακάλου, αλλά 
και το Κάθισμα Αγίου 
Ευσταθίου (Μυλοποτά-
μου), όπου είχε συνα-
ντήσεις με τους ηγού-
μενους και τους μονα-
χούς.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επιθε-
ώρησε τα έργα αποκατάστασης και αναστήλωσης 
των Μονών, τα έργα υποδομής και αντιπλημμυ-
ρικής θωράκισης, αλλά και τις παρεμβάσεις συ-
ντήρησης, προστασίας και διατήρησης της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, που έχουν ολοκληρωθεί, με 
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, που 
διέθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης, ενημερώθηκε για τις ανάγκες που υ-
πάρχουν στο Περιβόλι της Παναγίας και συζήτησε 
με τους επικεφαλής της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου 
Όρους τις δυνατότητες βέλτιστης αξιοποίησης των 
νέων κονδυλίων, που έχει διασφαλίσει η Περιφέ-
ρεια για τη νέα περίοδο 2014 – 2020.

«Είχα την ευκαιρία να επιθεωρήσω μια σειρά 
από τα σημαντικά έργα, που έχουμε υλοποιήσει 
στο Άγιο Όρος, με στόχο την προστασία και ανά-
δειξη του μοναδικού αυτού Μνημείου Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στόχος μας είναι να 
βελτιώνουμε διαρκώς τις συνθήκες διαβίωσης των 
μοναχών και φιλοξενίας των χιλιάδων επισκεπτών, 
κυρίως όμως να προστατεύσουμε αποτελεσματικά 
την Κιβωτό της Ορθοδοξίας και τον περιβαλλοντι-
κό, πολιτιστικό, ιστορικό και θρησκευτικό πλούτο 
της Αθωνικής Πολιτείας, ως σπουδαίου τμήματος 
της κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Ήδη έχουμε 
ολοκληρώσει 63 έργα προστασίας και διατήρησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, συντηρήσεων και 
αποκατάστασης των υποδομών και αντιπλημμυρι-
κής θωράκισης, διαθέτοντας 61,3 εκ. ευρώ.

Η παρέμβασή μας είναι εμφανής σε όλο το Άγιο 
Όρος. Όμως οι ανάγκες δεν τελειώνουν εδώ. Είναι 
συνεχείς και διαχρονικές κι εμείς θεωρούμε ευθύνη 
μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να 
μην επιτρέψουμε την εγκατάλειψη και τη φθορά 
του χρόνου να αγγίξει την Αθωνική Πολιτεία. Αντι-

θέτως, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
προσπαθεί όχι μόνο να προστατεύσει την 
παγκόσμια κληρονομιά του Αγίου Όρους, 
αλλά και να την αναδείξει, ώστε να αντα-
ποκριθεί και στις σύγχρονες ανάγκες του 
θρησκευτικού τουρισμού, που παρουσιάζει 
διαρκώς αυξητικές τάσεις. Γι’ αυτό το λόγο, 
στη νέα προγραμματική περίοδο διαθέ-
τουμε 20 εκ. ευρώ για νέα έργα σε δυο 
άξονες: προστασία του περιβάλλοντος (α-
ντιπλημμυρική θωράκιση) και προστασία 
– ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς (ανα-
στηλωτικές και σωστικές εργασίες). Ήδη 
χρηματοδοτούμε 15 αντιπλημμυρικά έργα, 
που άρχισαν να κατασκευάζονται. Η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύει στο 
Άγιο Όρος, αναδεικνύει το μοναδικό πολι-
τιστικό απόθεμα και τις ίδιες τις Μονές, ε-
πενδύει στο θρησκευτικό τουρισμό και στην 
προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου 
της χερσονήσου του Άθω, αξιοποιώντας 
κάθε διαθέσιμο πόρο, καθώς θεωρεί χρέος 
όλων μας να διατηρήσουμε και να παρα-
δώσουμε στις επόμενες γενιές αναλλοίωτο 
αυτό το μοναδικό Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», τόνισε ο κ. 
Τζιτζικώστας.
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Η Περιφέρεια στη Διεθνή Έκθεση Sial Paris 2018
Διακρίσεις για τα τοπικά 

παραδοσιακά προϊόντα της 
μακεδονικής γης και έντονο 

εξαγωγικό ενδιαφέρον

Επίσκεψη Τζιτζικώστα στο 
Άγιο Όρος για επιθεώρηση 

ολοκληρωμένων έργων 
και προγραμματισμό νέων
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