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Σοβαρός τραυματισμός του 
δεκαθλητή Γιάννη Αβραμίδη 

στο Δ. Βικέλας

Το Σάββατο στις 7 μ.μ στο Δημοτικό 
Στάδιο ο τελικός Βέροια - Τρίκαλα

Την Δευτέρα 6 
Μαΐου

Ομιλία του υπ. 
Ευρωβουλευτή 

της Ν.Δ. 
Στέλιου 

Κυμπουρόπουλου 
στη Βέροια
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Έχουμε τις 
αθλητικές 

εγκαταστάσεις 
που μας αξίζουν; 

Της Συρμούλας 
Τζήμα-Τόπη 
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Εργασίες ασφαλτόστρωσης 
οδών ξεκινάει ο Δήμος Βέροιας  

-Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση από το Δήμαρχο

Το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝ.ΑΛ. 
στην Ημαθία παρουσίασε χθες 
ο υποψήφιος Περιφερειάρχης 

Χρήστος Παπαστεργίου

-Έντονη κριτική στον Τζιτζικώστα και το έργο του
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Φαρσαρώτος Γεώργιος
Υποψήφιος Πρόεδρος

 τ.κ  Κάτω Βερμίου ( ΣΕΛΙ )                                   

Θέσεις
/Προτάσεις 

-Εκλογές 2019
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Ας πάμε ενημερωμένοι
στην κάλπη…

Σε 23 ημέρες ψηφίζουμε!
Μέχρι τις 12.00 τα μεσάνυχτα της Κυριακής, πρέπει οι 

υποψήφιοι να καταθέσουν τους συνδυασμούς τους στο 
Πρωτοδικείο, το οποίο θα προβεί στον απαραίτητο έλεγχο 
εντός πέντε ημερών για να ακολουθήσει η ανακήρυξη των 
υποψηφίων.

Στο Δήμο Βέροιας, από τους οκτώ, αρχικά, ενδιαφερό-
μενους, κατεβαίνουν τελικά έξι συνδυασμοί, των (αλφαβη-
τικά): Βοργιαζίδη Κώστα, Μαρκούλη Αντώνη, Μελιόπου-
λου Γιώργου, Μπατσαρά Γεωργίας, Παπαγιάννη Γιάννη 
και Παυλίδη Παύλου.

Έχουν απομείνει 23 ημέρες μέχρι το ξημέρωμα της 
Κυριακής 26 Μαΐου, που θα ανοίξουν οι κάλπες για το 
μέγιστο δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών.

Μέχρι τότε ας σκεφτούμε με ωριμότητα και ας διαβά-
σουμε τις προεκλογικές θέσεις όλων των υποψηφίων και 
τις λύσεις που προτείνουν για τα θέματα της πόλης και 
του Δήμου.

Έτσι, θα αναλάβουμε και εμείς ως ψηφοφόροι αλλά και 
επόμενοι τοπικοί άρχοντες την ευθύνη της επιλογής μας 
και των λόγων τους, αντίστοιχα.

Και ίσως, ο προεκλογικός αγώνας, δεν θα πρέπει να 
σταματάει, μετά τις εκλογές, αλλά στο τέλος της επόμενης 
τετραετίας με την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, στα 
έργα και όχι στα λόγια.
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του Σαββατοκύριακου

Ο«Αναγνώστης»
τουΓ.Μπιλδιρή

Το ολοκλήρωσε πριν λίγες ημέρες και ήδη εκτίθεται στο κα-
φέ «Σερεμέτας» της Βέροιας. Πρόκειται για τον Αναγνώστη, το 
νέο καλλιτεχνικό έργο του Γιάννη Μπιλδιρή.

Η πρώτη ύλη για την κατασκευή του, είναι ο χαρτοπολτός 
που στα χέρια του δημιουργού του, «ζωντάνεψε» και διαβάζει 
ένα φύλλο του «Λαού», της παλαιότερης καθημερινής τοπικής 
εφημερίδας, σε ένα επίσης από τα παλαιότερα και εμβληματικά 
καφέ-ζαχαροπλαστεία της πόλης.

Μάλιστα, υπάρχει και μία ιδέα, για μία έκθεση του Γιάννη 
Μπιλδιρή στον ίδιο χώρο, με προσωπικές του δημιουργίες.

Στη Βέροια τη Δευτέρα
ο υποψήφιος 

ευρωβουλευτής της 
Ν.Δ. Μαν. Μαυρομάτης

Στη Βέροια θα 
βρίσκεται τη Δευ-
τέρα ο γνωστός 
δημοσιογράφος-α-
θλ η τ ι κ ο γ ρ ά φ ο ς 
Μανώλης Μαυρο-
μάτης, στο πλαίσιο 
της περιοδείας του 
σε πόλεις της Ελ-
λάδας ενόψει των 
ευρωεκλογών.

Ο κ. Μαυροι-
μάτης υπήρξε ευ-
ρωβουλευτής της 
Ν.Δ. την πενταετία  
2004-2009. Ο υποψήφιος και στις φετινές 
ευρωεκλογές του Μαΐου (βλ. σελ. 7) συνοδευ-
όμενος από τον βουλευτή Ημαθίας Απόστολο 
Βεσυρόπουλου θα επισκεφθεί από το πρωί  
φορείς και θα έχει επαφές με στελέχη της Ν.Δ. 
Όπως μαθαίνουμε ο κ. Μαυρομάτης θα επι-
σκεφθεί και την Αγορά της Βέροιας για να δει 
εμπόρους και πολίτες.

Πώς θα είναι τα νέα 
χαρτονομίσματα των 100

και 200 ευρώ

Πιο ασφαλή και ανθεκτικά είναι τα νέα χαρτονομίσματα 100 
και 200 ευρώ που θα τεθούν σε κυκλοφορία από την ΕΚΤ στις 
28 Μαΐου. Με την κυκλοφορία τους ολοκληρώνεται η νέα σειρά 
χαρτονομισμάτων του ευρώ με το όνομα «Ευρώπη». Σημειώνε-
ται ότι τα προηγούμενα χρόνια τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρ-
τονομίσματα των 5,10,20 και 50 ευρώ της σειράς αυτής.

Τα νέα χαρτονομίσματα έχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας. Οι έλεγχοι -αφής, οπτικοί και εξέταση υπό γωνία- ε-
πιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη εξακρίβωση της γνησιότητάς 
τους. Διαφέρουν σε μέγεθος από τα χαρτονομίσματα των 100 
και 200 ευρώ της πρώτης σειράς. Και τα δύο θα έχουν πλέον το 
ίδιο πλάτος με τα τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ. Ωστόσο, το 
μήκος τους παραμένει αμετάβλητο.

Ας τα δούμε στη φωτογραφία, γιατί ζωντανά λίγο δύσκολο 
πλέον…

Προαιρετικά στη 
Βέροια, κλειστά στην 

Αλεξάνδρεια, προτείνουν 
για την Κυριακή οι 
Εμπορικοί Σύλλογοι

Προαιρετικά θα ανοίξουν τα καταστήματα στην 
Αγορά της Βέροιας, αύριο Κυριακή, στο πλαίσιο του 
εκπτωτικού 15νθημέρου της Άνοιξης.

Για την Αγορά της Αλεξάνδρειας ο Εμπορικός 
Σύλλογος επανέλαβε τη θέση του με σχετική ανακοίνωση, προτείνοντας να μην ανοίξουν καθόλου τα καταστήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Αγορά θα λειτουργήσει μετά τις 11.00 το πρωί, με την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας.

ΓιατιςλακκούβεςστηνοδόΠρονοίας

Οι λακκούβες βρίσκονται στην οδό Προνοίας, στο δρόμο απέναντι από την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέ-
ροιας. Μαζί με τις φωτογραφίες, οι κάτοικοι απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία, και χαριτολογώντας ρωτάνε, μήπως 
τώρα που έχουμε εκλογές, μπορούν να κλείσουν κι αυτές οι λακκούβες;

Το μεταφέρουμε…

Μετάτα…βαφτίσιαπεριμένουνταπρόστιμα
Πάνω από 50.000 ρουμανικά αρνιά και κατσί-

κια βαφτίστηκαν ελληνικά από τρεις εταιρίες στην 
κεντρική Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια συνολι-
κής αξίας άνω του 1,7 εκατ. ευρώ. 

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του «Έθνους», 
τις τρεις εταιρίες πρόδωσε το σύστημα Άρτεμις 
καθώς και το σύστημα πιστοποιήσεων ενδοκοι-
νοτικής εμπορίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού.

Όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές οι επιχει-
ρηματίες εισήγαγαν τα αμνοερίφια από τη Ρουμα-
νία χωρίς φορολογικά παραστατικά.

Το κύκλωμα ελληνοποιήσεων αμνοεριφίων 
εξαρθρώθηκε μετά από στοχευμένους ελέγχους 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος 
και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργα-
νισμού σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υ-
ποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδας τις ημέρες του Πάσχα. 

Και για τις τρεις περιπτώσεις σχηματίστηκε 
δικογραφία.

«Οι έλεγχοι είναι σε καλό δρόμο» εκτιμάει ο 
πρόεδρος της πανελλήνιας ένωσης κτηνοτρόφων, Στέργιος Κύρτσιος, αναμένοντας, όπως λέει, τα πρόστιμα.
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Την Δευτέρα 6 Μαΐου
Ομιλία του 

υπ. Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. 
Στέλιου Κυμπουρόπουλου 

στη Βέροια
Ο 34χρονος, ψυχίατρος και υποψήφιος ευρωβουλευτής της 

Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, θα επισκεφθεί τη 
Βέροια τη Δευτέρα 6 Μαΐου και θα μιλήσει στην «Εληά» στις 8.00 
μ.μ.

Η ομιλία του θα αφορά τις θέσεις της Ν.Δ. για τις ευρωεκλογές 
και την υποψηφιότητά του.

Στη Βέροια, από όπου ξε-
κίνησε την πορεία του προ-
εκλογικού του αγώνα, ως 
υποψήφιος του Κινήματος 
Αλλαγής για την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, θα γί-
νει η κεντρική εκδήλωση του 
κόμματος, λίγο πριν τις εκλο-
γές, με πιθανή ομιλήτρια την 
ίδια την πρόεδρο του ΚΙΝ.
ΑΛ. Φώφη Γεννηματά.

Χθες το μεσημέρι στην 
«Ελιά» ο υποψήφιος Περι-
φερειάρχης Χρήστος Πα-
παστεργίου, σε συνέντευξη 
Τύπου ανακοίνωσε το ψηφο-
δέλτιο της Ημαθίας παρουσία 
όλων των υποψηφίων περι-
φερειακών συμβούλων κα-
θώς και του Γραμματέα του 
κόμματος στο Νομό, Κώστα 
Ασλάνογλου.

Οι οκτώ υποψήφιοι που 
παρουσιάστηκαν είναι: Από 
την περιοχή της Βέροιας, 
οι: Χρήστος Κούτρας, για-
τρός, Πόπη Παπαοικονό-
μου, γεωπόνος, Κατερίνα 
Καζελίδου, μεταλλειολόγος 
μηχανικός και Γιώργος Κό-
γιας, τοπογράφος μηχανικός. 
Από την περιοχή της Αλε-
ξάνδρειας, οι: Γρηγόρης 
Γιοβανόπουλος, εκπαιδευ-
τικός, Χρήστος Πριονίδης, 
συνταξιούχος πολιτικός μη-
χανικός Τ.Ε. και η Αγάπη 
Μεντεσίδου, φυσικός. Και 
από τη Νάουσα ο Φώτης 
Φωτιάδης (δημοτικός σύμ-
βουλος), αρχιτέκτονας.

«Το ψηφοδέλτιό μας θα κάνει τη διαφορά και στην 
Ημαθία, η οποία είναι αδικημένη αφού δεν προχώ-
ρησε έργα όπως η αξιοποίηση του Τριποτάμου, οι 
τουριστικές υποδομές, ή το αθλητικό Κέντρο», τόνισε 
ο κ. Παπαστεργίου, ο οποίος κατηγόρησε γενικότερα 
τη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για ανυπαρξία σχεδιασμού και έργων.

«Τους χαρακτηρίζει η μακαριότητα» είπε, και πρό-
σθεσε ότι ο κ. Τζιτζικώστας χρησιμοποιεί τη θέση 
του, ως προθάλαμο για την κεντρική πολιτική σκηνή, 
αδικώντας τον ρόλο του Περιφερειάρχη και την προο-
πτική ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας. «Δεν έχει 
εδώ το μυαλό του», συνέχισε, τονίζοντας ότι η Π.Κ.Μ. 
είναι αυτή με τη μεγαλύτερη ανεργία και μετανάστευση 
και τον φτωχότερο Νομό (Σερρών).

«Ο κ. Τζιτζικώστας δεν έχει κάνει κανένα έργο, εξ’ 
ολοκλήρου, από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή 
του και ας μας πει, εάν μπορεί να δημοπρατήσει έστω 
και ένα έργο, μέχρι το 2022» είπε καλώντας τον να 
αντικρούσει, τα λεγόμενά του.

Έκανε επίσης λόγο, για απουσία διαλόγου μεταξύ 
των παρατάξεων με ευθύνη Τζιτζικώστα, ο οποίος, 
αρνείται, όπως είπε, τον δημόσιο διάλογο. Υπαινίχθη-
κε τέλος, μια ανεπίσημη σχέση συμπάθειας μεταξύ 
Τσίπρα και Τζιτζικώστα, τονίζοντας ότι ο Περιφερειάρ-

χης είναι «εκλεκτός» της Κυβέρνησης.

Παρέμβαση Κούτρα
Παρέμβαση, ως προς τα έργα της Ημαθίας που 

(δεν) απασχόλησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο έκανε 
ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Χρήστος 
Κούτρας, ρωτώντας, ρητορικά, τί συζητήθηκε την 
5ετία που πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για 
το Νομό μας και συγκεκριμένα για τον άξονα Σκύ-
δρα-Νάουσα-Πατρίδα και το κούμπωμά της στην Ε-
γνατία (Μέση) ρωτώντας πόσο καιρό θα περιμένουμε 
ακόμα, για το Διοικητήριο που παρά τις δύο μεγάλες 
μελέτες που έγιναν δεν έχει προχωρήσει και για την 
Περιφερειακή Αγορά της Κουλούρας.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο κ. Παπαστεργίου ευ-
χαρίστησε δημόσια τους συνυποψηφίους τους αλλά 
και τα ιστορικά -όπως είπε- στελέχη του ΠΑΣΟΚ που 
παραβρέθηκαν στην παρουσίαση (όπως οι κ.κ. Βλα-
ζάκης και Πουρλιοτόπουλος).

«Προχωράμε και προτείνουμε συγκεκριμένα έργα, 
με χρονοδιάγραμμα και τρόπους χρηματοδότησης. Εί-
μαστε υπερήφανοι που οι άνθρωποι του συνδυασμού 
και στην Ημαθία, έχουν θετικό αποτύπωμα όπου κι 
αν δραστηριοποιούνται, που νοιάζονται για τον τόπο, 
έχουν κρυστάλλινη διαδρομή, μακριά από το life style 
και δεν είναι επαγγελματίες της πολιτικής», κατέληξε ο 
κ. Παπαστεργίου.

Το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝ.ΑΛ. στην Ημαθία 
παρουσίασε χθες ο υποψήφιος 

Περιφερειάρχης Χρήστος Παπαστεργίου
-«Ο Τζιτζικώστας δεν έχει το μυαλό του στην Περιφέρεια 

αλλά στην κεντρική πολιτική σκηνή», τόνισε

Κρεοπωλείο Κουπίδης Πατρίδα 
Αποχαιρετιστήριο Ευχαριστώ! 

40 χρόνια ,όμορφα και 
δημιουργικά ,θα πάρουν 
τέλος ! Έτσι σαν φυσική ε-
ξέλιξη ! Θέλουμε να πούμε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ α-
πό καρδιάς σε όλους εσάς 
και στον καθένα ξεχωριστά 
που μας στηρίξατε και μας 
εμπιστευθήκατε από γενιά 
σε γενιά και από κάθε πε-
ριοχή ! Εμείς είμαστε ευχα-
ριστημένοι που ανταποκρι-
θήκαμε στην εμπιστοσύνη 
που μας δείξατε και σας 
προσφέραμε με ήθος, με 
μεράκι και αγάπη ποιοτικά 
κρέατα και εδέσματα και σας συντροφέψαμε σε πολλές καθημερινές και γιορτινές όμορφες στιγμές 
.

 Με εκτίμηση και αγάπη
Χρήστος και Αναστασία

Εργασίες ασφαλτόστρωσης 
οδών ξεκινάει ο Δήμος Βέροιας  

-Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση από το Δήμαρχο
Σύμβαση έργου με τίτλο 

«Ενδοδημοτική Οδοποιία Δη-
μοτικής Ενότητας Βέροιας» υ-
πογράφτηκε, την Πέμπτη 2 Μα-
ΐου 2019, από το Δήμαρχο Βέ-
ροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη 
και το νόμιμο εκπρόσωπο της 
αναδόχου εταιρίας «ΑΣΦΑΛΤΙ-
ΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.».  

Το έργο περιλαμβάνει μια 
σειρά εργασιών συντήρησης 
και αναβάθμισης του αστικού 
και αγροτικού οδικού δικτύου 
της Βέροιας. Πιο συγκεκριμένα, 
περιλαμβάνει την αποπεράτω-
ση της ασφαλτόστρωσης των 
οδών Αναξαγόρα και Υακίνθου, 
την ασφαλτόστρωση τμημάτων των οδών Ρίτσου, Σαραντηνού και Πρωταγόρα καθώς επίσης και εργα-
σίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων του αγροκτήματος της Δημοτικής Ενότητας 
Βέροιας.  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ 
ΗΜΑΘΙΑΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Απέχουν για  2 εβδομάδες 
από τις δευτερογενείς 

μεταφορές ασθενών και 
καταγγέλουν τη Διοίκηση

Στις κινητοποιήσεις που εξήγγειλε η ΠΟ-
ΠΕΚΑΒ συμμετέχει το σωματείο εργαζομένων 
ΕΚΑΒ Ημαθίας, η Πρόοδος, από τη Δευτέρα 6 
Μαίου έως την Δευτέρα 20 Μαίου. 

Οι λόγοι της κινητοποίησης είναι:
-Η εμμονή της διοίκησης να τοποθετεί Δι-

ασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου σε διοι-
κητικές ή άλλες ειδικότητες με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η δυναμική των ασθενοφόρων και 
να διακινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

-Η εμμονή της διοίκησης να δίνει εντολές 
σε Διασώστες να εκτελούν αλλότρια καθήκο-
ντα άλλων ΝΠΔΔ (νοσοκομεία) και όχι του Ε-
ΚΑΒ, με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιχειρη-
σιακή δυναμική του ΕΚΑΒ και να απειλούνται 
ανθρώπινες ζωές.

-Η εμμονή της διοίκησης να δίνει εντολές σε Διασώστες για να εκτελούν αλλότρια καθήκοντα προς 
όφελος ιδιωτικών κλινικών με αποτέλεσμα το οικονομικό όφελος ιδιωτών με κρατικά μέσα, συν την επι-
χειρησιακή αποδυνάμωση του ΕΚΑΒ.

Η κινητοποίηση θα έχει τη μορφή αποχής από τις δευτερογενής μεταφορές ασθενών, δηλαδή από 
τα εξιτήρια, τις επιστροφές και  τις ΤΕΠ-επανεξετάσεις.

Το ποσοστό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ορίζεται στο 100% των ασθενοφόρων 
της κάθε βάρδιας και θα εξυπηρετεί όλα τα επείγοντα περιστατικά.
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Η οικογένεια είναι το πρώτο δομημένο σύστημα στο οποίο συμμετέχουμε από την αρχή της ζωής μας. 
Οι εμπειρίες μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούν τις πρώτες καταγραφές στη μνήμη για τα πρότυπα των 
ρόλων που παίζουν οι γονείς αλλά και για το πως διαμορφώνεται η δυναμική των σχέσεων μεταξύ των μελών 
της οικογένειας. Αυτές οι πρώιμες εμπειρίες προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς που υιο-
θετούμε και εφαρμόζουμε σε όλες τις μετέπειτα σημαντικές σχέσεις της ζωής μας. 

Μια υγιής οικογένεια προσφέρει άνευ όρων αγάπη και αποδοχή και ενθαρρύνει το παιδί να εξελίξει το δυ-
ναμικό του με το δικό μοναδικό τρόπο. Αντιθέτως, σε μια δυσλειτουργική οικογένεια, στην οποία δεν υπάρχει 
σαφής διάκριση του ρόλου των γονέων, ούτε ξεκάθαρη οριοθέτηση ανάμεσα στις ανάγκες των μελών της, το 
παιδί εμποδίζεται να αναπτύξει τη δική του ψυχολογική ταυτότητα, επειδή υπηρετεί ένα προκαθορισμένο ρόλο 
που του αναθέτουν ασυνείδητα οι γονείς του. Τέτοιοι ρόλοι σε ένα τοξικό οικογενειακό σύστημα μπορεί να είναι:

Το «παιδί – γονέας»: Το παιδί αναλαμβάνει τη φροντίδα όλης της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων και 
των γονέων. Μαθαίνει να δείχνει πιο ώριμο από την ηλικία του και αναλαμβάνει ευθύνες που υπερβαίνουν τις 
δυνάμεις του. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις ανάγκες των άλλων, αλλά δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και να 
δώσει χώρο στην ικανοποίηση των δικών του αναγκών. 

Ο «ήρωας»: Το παιδί που θέλει να ανατρέψει το αρνητικό ψυχολογικό προφίλ της οικογένειας, φέρνοντας διακρί-
σεις σε όλους τους τομείς. Κυνηγά το τέλειο και έχει στόχο να κάνει περήφανη την οικογένεια, υπηρετώντας τις φιλο-
δοξίες των γονέων. Ωστόσο, οι «άθλοι» του δεν καθρεφτίζουν τα πραγματικά του συναισθήματα ή τις επιθυμίες του.  

Το «μαύρο πρόβατο»: Είναι προκλητικό στη συμπεριφορά και την εμφάνιση. Επαναστατεί, φαινομενικά, 
χωρίς αιτία. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην παραμέληση και γι’ αυτό επιδιώκει την επαφή μέσω της τιμωρίας. 
Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιεί την παραβατική συμπεριφορά ως απόπειρα να ενώσει δυο γονείς που 
συγκρούονται λόγω ουσιαστικών προβλημάτων στη μεταξύ τους σχέση. 

Ο «κλόουν»: Χρησιμοποιεί το χιούμορ και την αταξία για να αποδυναμώσει το αρνητικό κλίμα της οικογέ-
νειας. Τρέφεται από την προσοχή που παίρνει, όταν κάνει τους άλλους να γελούν και προσπαθεί να δημιουρ-
γήσει τις συνθήκες που θα αποσιωπήσουν τα συναισθήματα θυμού και θλίψης που υπάρχουν στη δυναμική 
των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας. 

Ο «αόρατος»: Είναι τα παιδί που προσπαθεί να διαχειριστεί τη δυσάρεστη οικογενειακή ατμόσφαιρα, απέ-
χοντας από αυτά του διαδραματίζονται. Δημιουργεί ένα πλασματικό κόσμο και επιλέγει να αποσύρεται αθόρυ-
βα σε αυτόν. Απεχθάνεται τις εντάσεις και προστατεύεται παραμένοντας σιωπηλό και παθητικό, με κόστος να 
χάνει την επαφή με τα συναισθήματά του. 

Οι γονείς που δεν ανταποκρίνονται με επιτυχία στο ρόλο τους, καθηλώνουν τα παιδία τους σε ρόλους που 
ασυνείδητα αναπαράγουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Γι’ αυτό στις ρίζες κάθε ψυχολογικής δυσλει-
τουργίας συναντούμε πάντα ένα «παιδί» που μαρτυρά μέσω του συμπτώματος τις ιστορίες των προγόνων 
του. 

«Η πραγματικότητα που κρύβει ένα παιδί 
πίσω από τη μάσκα της αταξίας…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Μια φορά κι έναν καιρό στην αυλή ενός σχολεί-
ου αυτής της χώρας, ήταν τρία παιδιά που περνού-
σαν την ώρα τους “κάνοντας τον κλόουν”.

Όπως έλεγε κι ο δάσκαλος στους γονείς:
– Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν!
Δεν ξέρω αν με γνωρίζετε, όσοι με διαβάζετε ή με 

ακούτε αλλά μέσα σε κάθε παιδί που κάνει τον κλό-
ουν, κρύβονται δύο παιδιά:

– ένα λυπημένο παιδί
– κι ένα χαρούμενο παιδί ή φαινομενικά χαρού-

μενο παιδί το οποίο χρησιμεύει για να κρύβει το 
λυπημένο παιδί.

Θα με ρωτήσετε, μιας και η περιέργειά σας είναι 
ακόρεστη, από πού προέρχεται αυτή η λύπη που 
έχει το λυπημένο παιδί και κρύβεται πίσω από το 
παιδί που κάνει τον κλόουν: Που κάνει βλακείες για 
να γελάνε οι άλλοι; Γιατί θα το’ χετε προσέξει, το παι-
δί κλόουν κατά βάθος δεν γελάει, κάνει τους άλλους 
να γελάνε, αυτό μάλιστα.

Κάνει επίσης το δάσκαλό του ή τη δασκάλα του 
να γελάει αλλά όχι πάντα!

Σύμφωνοι, ένα παιδί κλόουν,
λέει αστεία πράγματα
ξέρει να μιμείται
ξέρει να παίζει με τις λέξεις
ξέρει να κάνει τη γάτα
ή να παριστάνει έναν ελέφαντα που κοιμάται
ή το διευθυντή που έρχεται για να υπενθυμίσει με 

βαριά και λυπημένη φωνή ότι “αφού κάνετε τα κακά 
σας πρέπει να τραβάτε το καζανάκι…” ή “τι νόημα 
έχει να θερμαίνεται μία τάξη εάν τα παράθυρά της 
μένουν ανοικτά…”.

Αλλά ας μη φύγουμε από το θέμα μας. Με ρωτή-
σατε από πού προέρχεται αυτή η λύπη που έχει το 
θλιμμένο παιδί που κάνει τον κλόουν. Κατ’ αρχάς, 

πρέπει να σας πω ότι έρχεται από πολύ μακριά. 
Στην πραγματικότητα από τα βάθη της παιδικής του 
ηλικίας.

Για τον Παύλο, για παράδειγμα, που κάνει συνέ-
χεια τον κλόουν κοροϊδεύοντας πώς φέρονται οι άλ-
λοι, μιμούμενος όσα και ό, τι μπορεί να μιμηθεί. Αυτό 
το παιδί-κλόουν πώς να ξέρει ότι ο πατέρας του ήταν 
ένα παιδί λυπημένο, σιωπηλό, έτοιμο πάντα να κλά-
ψει, κλεισμένο στον εαυτό του… ακόμα κι αν σήμερα 
ο πατέρας του είναι ικανός να “σπάσει τα μούτρα” 
του οποιουδήποτε! Ε;

Κι ο Γιώργος, ένα άλλο παιδί-κλόουν πώς να ξέ-
ρει ότι η μητέρα του έζησε για πολύ καιρό σε μεγάλη 
θλίψη για την οποία δεν μπόρεσε ποτέ να μιλήσει; 
Και την οποία ο Γιώργος αντιλήφθηκε… ακριβώς 
κάνοντας τον κλόουν.

Κι όσο για τον τρίτο της παρέας, πώς κατάλαβε 
ότι δεν είχε το δικαίωμα να είναι λυπημένος, και ότι 
έπρεπε να συμπεριφέρεται πάντα σαν να πήγαιναν 
όλα καλά; Και τελικά αν τολμούσε να είναι λυπημέ-
νος ποιος θα υπέφερε απ’ αυτό; Το μόνο που είναι 
βέβαιο είναι ότι κανένα από τα τρία αυτά παιδιά-κλό-
ουν δεν είχε ποτέ τη μαρτυρία ούτε του ενός ούτε 
του άλλου γονιού… κανενός. Ωστόσο, καθένα με 
τον τρόπο του είχε ακούσει και επιχειρούσε να πει 
το ανείπωτο.

Εκεί όπου οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δε βλέ-
πουν παρά ένα παλιόπαιδο που κάνει τον καρα-
γκιόζη, υπάρχει πάντα ένα παιδί παρεξηγημένο, ένα 
παιδί με προσωπείο που επιχειρεί να αποκαλύψει τη 
δυνατότητα μιας άλλης πραγματικότητας…»

Jacques Salome 
«Μύθοι που θεραπεύουν μύθοι

 που εκπαιδεύουν» 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ 
ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Προβολές:  Πέ-
μπτη 2/5 – Παρασκευή 3/5 – 
Σάββατο 4/5 – Κυριακή 5/5 στις 
17.00

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ 
ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΙΝΚ 
(ΜΕΤΑΓΛ.) 

Προβολές:  Προβολές:  Πέ-
μπτη 2/5 – Παρασκευή 3/5 – 
Σάββατο 4/5 – Κυριακή 5/5 στις 
19.00

Σενάριο/Σκηνοθεσία:  ΚΡΙΣ ΜΠΑΤΛΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΨΥΧΡΑΜΗ, ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
 
Προβολές:  Πέμπτη 2/5 – Παρασκευή 3/5 – Σάβ-

βατο 4/5 – Κυριακή 5/5 στις 18.00 και 21.30 
Δευτέρα 6/5 – Τρίτη 7/5 – Τετάρτη 8/5 στις 20.30
Σε 3D Παρασκευή 3/5 στις 21.30  και Σάββατο 

4/5 στις 18.00

Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙ-

ΒΕΝ ΜακΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: Γ ΚΟΥ Ι Ν Ε Θ  Π Α ΛΤ Ρ Ο ΟΥ, 

ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΤΖΕΡΕΜΙ 
ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, 
ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟ-
ΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, 
ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, 
ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, ΜΙΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥ-
ΪΝΤΟΝ

 
ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ  -  Capharnaum
Μια ταινία της Ναντίν Λαμπακί
Προβολές:  Πέμπτη 2/5 – Παρασκευή 3/5 – Σάβ-

βατο 4/5 – Κυριακή 5/5 στις 21.00 
Δευτέρα 6/5 – Τρίτη 7/5 – Τετάρτη 8/5 στις 20.30
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 

το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/5/19 - 8/5/19

Την Κυριακή 5 Μαϊου
 «‘Οπως κυλάει το νερό 
τα βήματα να τρέξουν» 

η φετινή εκδήλωση 
του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας 

στο Χώρο Τεχνών
Το Λύκε ιο  των 

Ελληνίδων - παράρ-
τημα Βέροιας διορ-
γανώνει    θεατρική- 
χορευτική εκδήλωση  
με θέμα : « ‘Οπως 
κυλάει το νερό τα 
βήματα να τρέξουν», 
την Κυριακή 5 Μαϊ-
ου 2019 στις 8.00 μμ 
στο Χώρο Τεχνών.

Η φετινή παρά-
σταση έχει ως βα-
σικό θέμα το νερό 
που θεωρείται  πηγή 
ζωής για την ανθρώ-
πινη ύπαρξη, ως εκ 
τούτου αποτελεί πο-
λιτιστικό στοιχείο η 
ευαισθητοποίηση για 
περισσότερο σεβα-
σμό στο περιβάλλον 
και για ότι χάνεται 
στο όνομα της προ-
όδου.

Μέσα από ανα-
παράσταση εθίμων, 
δρωμένων, χορών 
και τραγουδιών θα 
αποδοθεί η  επίδρα-
ση του νερού σε όλες 
τις φάσεις και τους 
τομείς της ζωής του 
ανθρώπου από την 
αρχαιότητα έως τις ημέρες μας.



Στα Ριζώματα η Γεωργία Μπατσαρά για την ανακομιδή 
των ιερών λειψάνων του Αγ. Αθανασίου

Στη Θεία Λειτουργία για την ανακομιδή 
των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου 
στα Ριζώματα παραβρέθηκε σήμερα, Πέ-
μπτη 02/5/2019 , η Υποψήφια Δήμαρχος 
Βέροιας Γεωργία Μπατσαρά, συνοδευόμε-
νη από υποψήφιους/ιες δημοτικούς συμ-
βούλους του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩ-
Τεύουσα Πόλη».

Η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας που 
κατάγεται από το διπλανό  Πολυδένδρι, 
τίμησε αυτή τη μεγάλη γιορτή για τα Ριζώ-
ματα και για το σύνολο των χωριών των 
Πιερίων, με την παρουσία της, καθώς ο 
Άγιος Αθανάσιος είναι ένας σημαντικός Άγιος που τιμάται ιδιαίτερα στα Ριζώματα.

Μετά την Θεία Λειτουργία, η Γεωργία Μπατσαρά συνομίλησε με τους πολίτες που 
ήταν παρόντες και στη συνέχεια έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ευλάβε ια 
συμμετείχαμε και 
φέτος στη μεγάλη 
γιορτή των Ριζωμά-
των, της ανακομιδής 
των ιερών λειψάνων 
του Αγίου Αθανα-
σίου.  Η πίστη στα 
χριστιανικά μας ι-
δεώδη και τη λαϊκή 
μας παράδοση, α-
ποτελούν για εμάς, 
αρχές και αξίες ζω-
ής.

 Ως η επόμενη 
δημοτική αρχή, δε-
σμευόμαστε ότι σε 
συνεργασία με τις 
τοπικές αρχές, θα 
στηρίξουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις τη 
συνέχιση και προ-
αγωγή παρόμοιων 
εκδηλώσεων που 
στοχεύουν στη διά-
σωση της ελληνορ-
θόδοξης παράδοσής 
μας».

 Ζητήματα των Ιδιοκτητών 
Ακινήτων συζήτησε η Υποψήφια 

Δήμαρχος Γεωργία Μπατσαρά 
Συνάντηση με την Πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) Ημαθίας κα. Ιφιγένεια 
Βλαχογιάννη είχε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Μαΐου 
2019 η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας Γεωργία Μπατσα-
ρά.

Η κα. Βλαχογιάννη εξέθεσε στην Υποψήφια Δήμαρχο 
τα προβλήματα των ιδιοκτητών ακινήτων, ιδιαίτερα την 
υπέρογκη φορολογία που υφίστανται, όχι μόνο λόγω του 
ΕΝΦΙΑ, αλλά και της συμπληρωματικής φορολογίας.

 Ένα άλλο επίσης σοβαρό πρόβλημα είναι το γεγονός 
ότι δε μπορούν να ενταχθούν οι περισσότεροι από αυ-
τούς στην ρύθμιση των 120 δόσεων λόγω της ύπαρξης 
του περιουσιακού κριτηρίου άνω των 60.000 ευρώ. Ζη-
τούν την κατάργηση αυτού του κριτηρίου καθώς και του 
συμπληρωματικού φόρου. Τάσσονται επίσης υπέρ της 
είσπραξης του ΕΝΦΙΑ από τους δήμους.

Η Υποψήφια Δήμαρχος στην τοποθέτησή της ανέφερε 
ότι: «Σίγουρα οι δήμοι δεν χαράσσουν ούτε οικονομική, ούτε φορολογική πολιτική. Λόγω ιδεολογί-
ας όμως, είναι υπέρ της ιδιοκτησίας και θεωρεί άδικο το μέτρο της συμπληρωματικής φορολόγη-
σης και της μη δυνατότητας ένταξης πολλών ιδιοκτητών ακινήτων στο μέτρο των 120 δόσεων». Τό-
νισε επίσης ότι είναι υπέρ της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κάτι το οποίο θα υλοποιήσει ο πολιτικός φορέας 
από τον οποίο προέρχεται, μόλις ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνει Πρωθυπουργός, όπως άλλωστε ο 
ίδιος δεσμεύτηκε. Τάσσεται επίσης υπέρ της είσπραξης του ΕΝΦΙΑ από τους δήμους.    
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Της Συρμούλας 
Τζήμα-Τόπη*                                              
                       
Ο απλός δημότης πέρα 

από υποσχέσεις ή μακρο-
πρόθεσμα σχέδια έχει σί-
γουρα ανάγκη από άμεσες 
και χειροπιαστές λύσεις. 
Παρά τις φιλότιμες ενδεχο-
μένως προσπάθειες των 
εκάστοτε αρχών ή παρα-
γόντων, έχουμε σίγουρα 
ανάγκη για άμεση απορρό-
φηση ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων που θα αφορούν τον 
αθλητισμό και τους αθλητές 
στην πόλη μας. Διαβάσαμε 
πρόσφατα για απορρόφηση 
μεγάλων ποσών από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν στον αθλητισμό 
και απορροφήθηκαν ύστερα από την εκπόνηση 
σχετικών μελετών από τους Δήμους Νάουσας και 
Αλεξάνδρειας για την συντήρηση και επέκταση 
των αθλητικών τους εγκαταστάσεων, κάτι  αντί-
στοιχο είναι αλήθεια ότι όλοι θα περιμένουμε και 
από τον δικό μας δήμο.

Η Βέροια παραμένει από τις λίγες πρωτεύουσες 
νομών στην Ελλάδα χωρίς δημοτικό κολυμβητή-
ριο, το ταρτάν κατά μαρτυρία των αθλητών μας 
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας είναι σχεδόν ακατάλληλο και 
οι αθλητές παραμένουν χωρίς κατάλληλα απο-
δυτήρια εδώ και πολλά. Το κλειστό γυμναστήριο 
Φιλίππειο δεν έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 
διεθνείς αγώνες καθώς διατηρεί γύρω στις 500 
θέσεις και θα πρέπει σίγουρα να καταστεί αντάξιο 
της ομάδας σύμβολο της πόλης όπως είναι ο Φίλ-
λιπος Βέροιας.

Ομολογουμένως λείπουν από το Δήμο μας 
κατάλληλα διαμορφωμένοι  χώροι για αθλητικά 
σωματεία που λειτουργούν με επιτυχία όπως αυτά 
της ρυθμικής γυμαναστικής , καράτε, taekwondo, 
τέννις κτλ, όπως επίσης το κλειστό ΔΑΚ Δ. Βικέλας 
και ο περιβάλλων χώρος του στο Μακροχώρι, από 
το 1981 που έγιναν τα εγκαίνια του δεν έχει εισα-
χθεί σε ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα εξυγίανσης, 
επέκτασης και αναβάθμισής του, ανάλογου του 
αριθμού των αθλητών που καθημερινά το επισκέ-
πτονται και αθλούνται σε αυτό. Προβλήματα επί-
σης αναφέρονται από τους πολίτες και στις υπό-
λοιπες δημοτικές ενότητες ως προς τους χώρους 

άθλησης.  
Σίγουρα μπορεί να γίνονται 

κάποιες προσπάθειες αλλά η 
νεολαία μας, οι αθλητές της 
πόλης μας μικροί και μεγάλοι 
αισθάνονται μέσα τους την ε-
γκατάλειψη τους, τόσο σε το-
πικό όσο και σε εθνικό επίπε-
δο και ειδικά όσοι επιθυμούν 
ή κάνουν ήδη πρωταθλητισμό 
γι΄αυτό και προτείνουμε ότι η 
βελτίωση και αλλαγή των συν-
θηκών θα προκύψει μέσα από 
ορθές κινήσεις, σχεδιασμό και 
υλοποίηση καταλλήλων μελε-
τών για την αξιοποίησή  ευρω-
παϊκών κονδυλίων. Η δημιουρ-
γία και η στελέχωση ειδικού 
γραφείου από τη νέα δημοτική 

αρχή ώστε να μη χάνεται κανένα από τέτοιου εί-
δους προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία 
είναι απόλυτή δέσμευση του συνδυασμού μας για 
την επόμενη μέρα. 

Κλείνοντας δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε 
ότι οι αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου μας πρωτα-
γωνιστούν σε πολλά αθλήματα σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο, διαφημίζοντας τον τόπο μας ,τη Βέ-
ροια και τους αξίζουν παρά τις αντίξοες συνθήκες 
σε σχέση με τους αθλητές του εξωτερικού, θερμά 
συγχαρητήρια ! Γι΄αυτό λοιπόν λέμε ότι όσον αφο-
ρά τον αθλητισμό #ο_δήμος_μας_αξίζει_καλύτερα!

                                                                             
*Υπ. Δημοτική Σύμβουλος Βέροιας

 με το συνδυασμό 
 «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ»

 με υπ. Δήμαρχο τη Γεωργία Μπατσαρά.

Απόφοιτη του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, κά-
τοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ποινικών κ 
Εγκληματολογικών Επιστήμων ΑΠΘ και υπ. 
διδάκτορας Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικευμένη 
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην 
διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση 
και στην ειδική αγωγή. Εκλεγμένη σύμβουλος 
στη Δημοτική Κοινότητα Βέροιας και Πρόεδρος 
ΔΗΜ.ΤΟ ΝΔ Βέροιας. 

Υπηρετεί ως Καθηγήτρια Νομικών κ Πολιτι-
κών Επιστημών στη Β/θμια Εκπ/ση και ασκεί 
μάχιμη δικηγορία στη Βέροια. Είναι παντρεμένη 
με τον Αθανάσιο Τόπη Διαιτολόγο-Διατροφολό-
γο και έχει δύο γιους. 

Έχουμε τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις που μας αξίζουν ; 



Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας στο πλαίσιο εορτασμού 
της 197ης Επετείου Ολοκαυτώ-
ματος της πόλης, παρουσιάζει 
τη μουσική συναυλία με το μου-
σικό σύνολο «Εστουδιαντίνα Νέ-
ας Ιωνίας» το Σάββατο 4 Μαΐου 
2019 και ώρα 20:30 στο Δημοτι-
κό Θέατρο Νάουσας.

Το πολυμελές και καταξιωμέ-
νο μουσικό σύνολο θα παρουσι-
άσει ρεπερτόριο με παραδοσια-
κά, μικρασιάτικα και σμυρναίικα 
τραγούδια από το έργο του «Α-
πό τη Σμύρνη στον Πειραιά», 
προσαρμοσμένο στην εκδήλω-
ση του Ολοκαυτώματος της Νά-
ουσας. Ερμηνεύουν οι σολίστ 
Σοφία Παπάζογλου και Θοδω-
ρής Κοτονιάς. Διευθύνει ο Αν-
δρέας Κατσιγιάννης.

Δυο πόλεις που έχουν σημα-
δέψει ολόκληρο τον ελληνισμό, 
μια μουσική που συγκινεί και ξε-
σηκώνει όλους τους Έλληνες. Έ-
να πρόγραμμα με τραγούδια από 
την Σμύρνη του έρωτα και του πά-
θους έως την Πειραιώτικη σχολή. 
Από την ορχήστρα που ξέρει καλύτερα να ερ-
μηνεύει και να μεταδίδει στο κοινό το νόημα και 
την έκφραση αυτού του μουσικού ρεπερτορίου.

«Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός σκεπά-
στηκε με άνθη», είπε ο Διονύσιος Σολωμός. 
Δύο αιώνες γεμάτοι πληγές. Αυτή είναι η νε-

οσύστατη Ελλάδα, ένα κράτος που κατάφερε 
να ορθώσει ανάστημα, φτιάχνοντας ξανά, 
την δική του ιστορία.

Με αφορμή το ταξίδι των προσφύγων από 
την Μικρά Ασία ως τον Πειραιά και γυρίζο-
ντας έναν αιώνα ακόμα πιο πίσω (1822), η 
Εστουδιαντίνα θα παρουσιάσει την περιπέ-

τεια του ελληνισμού μέσα από 
τις ιστορίες και τους θρύλους των 
τραγουδιών μας, ξεκινώντας από 
την Ηρωική Νάουσα.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 
για όλους τους δημότες σε αριθ-
μημένες θέσεις με επίδειξη ατο-
μικής ειδικής πρόσκλησης στην 
είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου 
πριν την έναρξη της συναυλίας. 
Μέγιστος αριθμός, τέσσερις (4) 
προσκλήσεις ανά άτομο. Το πρό-
γραμμα για την 197η Επέτειο του  
Ολοκαυτώματος της Νάουσας, 
περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδη-
λώσεις:

Σάββατο 4 Μαΐου 2019
• Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, 18:00: Μέγας 

Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός 
της μνήμης των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρ-
τύρων και πάνδημη λιτανεία της ιεράς εικό-
νος των Νεομαρτύρων με κατεύθυνση στο 
Χώρο Μαρτυρίου (Κιόσκι), όπου θα τελεστεί 
αρτοκλασία.

• Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, 20:30: Ε-
πετειακή Συναυλία με το μουσικό σύνολο 
«Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας».

Κυριακή 5 Μαΐου 2019
• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορ-

φώσεως του Σωτήρος, 07:30: Όρθρος και 
Πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο.

• Ιερός Μητρο-
πολιτικός Ναός 
Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος, 
10 :15 :  Πέρας 
προσέλευσης ε-
πισήμων.

• Ιερός Μητρο-
πολιτικός Ναός 
Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος, 
10:30: Δοξολο-
γία. Συμμετοχή 
του Μουσικού 
Σωματείου «Ω-
δείο Ναούσης».

• Χώρος Θυ-
σίας, 11:15: Ε-
π ι μ ν η μ ό σ υ ν η 
δ έ η σ η .  Ρ ί ψ η 
Στεφάνου στον 
ποταμό της Αρά-
πιτσας από τον 
Εκπρόσωπο της 
Κυβέρνησης και 
κατάθεση στεφά-
νων από εκπρο-
σώπους Αρχών 
και Φορέων στο 
Χώρο Θυσίας. Τή-
ρηση ενός λεπτού 
σιγής. Ανάκρου-
ση του Εθνικού 

Ύμνου. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της 
Ημέρας. Αναπαράσταση της θυσίας των γυ-
ναικών.

• Μνημείο των 1241 Νεομαρτύρων στο 
Πλακόστρωτο του πάρκου «Κιόσκι», 12:00: 
Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο Η.Π. 
Νάουσας.• Οδός Ζαφειράκη, 12:30: Παρέ-
λαση πολιτιστικών συλλόγων, μαθητών και 
στρατιωτικών τμημάτων.

Κυριακή 12 Μαΐου 2019
• Πλατεία Καρατάσου, 10:00: «17ος Δρό-

μος Θυσίας». Αγώνας δρόμου αθλητών και 
πολιτών όλων των ηλικιών προς τιμή των 
Ηρωίδων του Ολοκαυτώματος. 
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

νται, μπορούν να τα  προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέ-
ροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά από 
11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
Tηλ.επικ. 6979 221680.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 4 Μα-

ΐου 2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου στο Λαζοχώρι Η-
μαθίας η Μαρία Γεωρ. Τσακιρίδου 
σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ο Μητροπο-
λ ίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντε-
λεήμων 

 Το Σάββατο 
της Διακαινη -
σίμου 4 Μαΐου 
το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Αρκο-
χωρίου, όπου θα 
εορτάσει την μνή-
μη των Αγίων Αυ-
ταδέλφων Μαρτύ-
ρων Αγάπης, Ει-
ρήνης και Χιονίας.

 Το Σάββατο 
της Διακαινησί-
μου 4 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα συμ-
μετάσχει στον Πολυαρχιερατικό Πα-
νηγυρικό Εσπερινό των Αγίων Ναου-
σαίων Νεομαρτύρων στον Ιερό Ναό 
Αγίου Μηνά Ναούσης και εν συνεχεία 
θα προεξάρχει της Πάνδημης Ιερής 

Λιτανείας της 
Εικόνος των 
Αγίων Ναου-
σαίων Νεο-
μ α ρ τ ύ ρ ω ν 
στον «Χώρο 
Μαρτυρίου» 
Κιόσκι.

 Την Κυ-
ριακή του 
Θωμά 5 Μα-
ΐου το πρωί 
θα συμμετά-
σχει στο Πο-
λυαρχιερα -
τικό Συλλεί-
τουργο στον 
Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό 
Μεταμορφώ-
σεως Ναού-

σης. Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία 
και θα κατευθυνθεί στο «Χώρο Θυσί-
ας» όπου θα τελέσει επιμνημόσυνη 
δέηση για τους σφαγιασθέντες ήρω-
ες της πόλης κατά την επανάσταση 
του 1822.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

 Θεία Λειτουργία προς τιμή 
της Αγίας Ειρήνης

 Tην  Κυριακή  5  Μαίου  2019  και  ωρα 10..00 στον Ιερό  Ναό  Αγίων Αναρ-
γύρων Βεροίας, θα  τελεσθεί  θεία  λειτουργία  μετ΄  αρτοκλασίας, προς  τιμήν 
της Προστάτιδας  των  Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας,  Αγίας  και  Ισαπο-
στόλου  Ειρήνης. -Παρακαλούνται τα μέλη της Ενώσεώς μας , οι συγγενείς και 
φίλοι  να τιμήσουν με την παρουσία τους  την  παραπάνω εκδήλωση.. 

 Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Ο  Γενικός  Γραμματέας

ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος  ΤΣΙΛΩΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 

ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-

18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

Πενθήμερη εκδρομή
 με τη Φιλόπτωχο

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

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

Το Σάββατο 4 Μαΐου στη Νάουσα
Επετειακή συναυλία με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας 
στο πλαίσιο της 197ης Επετείου του Ολοκαυτώματος
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Μανώλης 
Μαυρομμάτης

Υποψήφιος 
Ευρωβουλευτής 

Γεννήθηκα στον 
Πλατανιά Χανίων. 
Σπούδασα κοινωνι-
ολογία και διεθνείς 
σχέσεις στο Πανε-
πιστήμιο της Ρώ-
μης και εργάστηκα 
ως δημοσιογράφος 
και αθλητικογρά-
φος στις εφημερίδες 
«Το Βήμα» και «Τα 
Νέα», και τηλεοπτι-
κά στην ΕΡΤ, ανα-
λαμβάνοντας την 
περιγραφή και το 
σχόλιο στις πιο ση-
μαντικές διοργανώ-
σεις για πολλά χρό-
νια. Υπήρξα επίσης 

ανταποκριτής ιταλικών, ισπανικών και πορτογαλικών εφημερίδων 
στην Ελλάδα. Διετέλεσα γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Αθλητικών Δημοσιογράφων (AIPS), μέλος της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας, και συνεργάτης της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής (ΔΟΕ).

Ήμουν διευθυντής Τύπου και Επικοινωνίας στην ελληνική επι-
τροπή διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το 2004 
εκλέχθηκα ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, θέση στην 
οποία παρέμεινα μέχρι το 2009. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας 
μου, ήμουν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, ΜΜΕ. Με αυτή την ιδιότητά υπήρξα ο συντάκτης 
της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία), 
ενώ συνέβαλα καθοριστικά στη χρηματοδότηση περιφερειακών 
μουσείων της Ελλάδας, με σκοπό τη διάσωση και τη διάδοση των 
ιστορικών αρχείων μνήμης της χώρας μας.

 
Μπαίνω και πάλι στον αγώνα με την βεβαιότητα ότι η χώρα έχει 

τον καλύτερο προπονητή που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης.

5.Υποδομές στο Σέλι ( Δρόμοι-φωτισμός-ύ-
δρευση-καθαριότητα-αποχιονισμός )

Προκαλεί τεράστια ερωτηματικά και αγανά-
κτηση το γεγονός ότι η ορεινή κοινότητα  Σελίου 
,πέντε χρόνια τώρα, δεν έχει διατυπώσει εγγρά-
φως προς το Δημοτικό Συμβούλιο  ούτε  μία πρό-
ταση για εκτέλεση νέου έργου στην  κοινότητα 
όπως ορίζει ο Νόμος  για τις αρμοδιότητες του 
κοινοτάρχη ( Ν.  4555/2018 αρ. 83 , αρ. 82  Ν. 
3852/2010). Ούτε ΜΙΑ…. Μάλλον το Σέλι είναι 
ελβετικό χωριό που όλα λειτουργούν ρολόι. Α-
κόμη και τώρα στο παραπέντε των εκλογών, με 
τα αυτιά όλων των φορέων ανοιχτά, η κοινότητα 
σιωπά. Από μόνο του αυτό το γεγονός υποβαθ-
μίζει το χωριό μας. Ας δούμε τώρα το θέμα των 
υποδομών:

Στον  επαρχιακό δρόμο από Βέροια για Σέλι 
τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί μεγάλα βαθιά αυλάκια 
στην άκρη του οδοστρώματος. Ιδιαίτερα στο τμήμα από την δια-
σταύρωση για Κωστοχώρι και επάνω προς Σέλι. Το οδόστρωμα 
έχει φαγωθεί σε κάποια σημεία, υπάρχουν κατολισθήσεις μέσα 
στον δρόμο ενώ λίγο μετά την διασταύρωση για Κωστοχώρι ο 
δρόμος, σε κάποια δυνατή βροχή, υπάρχει κίνδυνος να υπο-
χωρήσει. Πέρα από αυτό στο δρόμο μέχρι και το προηγούμενο 
καλοκαίρι πολλά στηθαία ασφαλείας (μπάρες ) είχαν καταρρεύσει 
καθιστώντας την διαδρομή πολύ επικίνδυνη ιδιαίτερα όταν οι και-
ρικές συνθήκες είναι άσχημες.

Η κοινότητα παραδόξως ΠΟΤΕ δεν ενημέρωσε εγγράφως (ή 
έστω προφορικά) την Περιφέρεια Ημαθίας για την κατάσταση του 
οδικού δικτύου προς το Σέλι. ΠΟΤΕ δεν έθεσε το θέμα σε γνώση 
των Δημοτών της ζητώντας στήριξη.                                                                             

Οι κάτοικοι με δική μας  πρωτοβουλία, με ορατή την επικιν-
δυνότητα της κατάστασης, αναδείξαμε το θέμα στα τοπικά ΜΜΕ 
και κατόπιν  συναντηθήκαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη όπου πα-
ρουσιάσαμε το πρόβλημα ζητώντας παρέμβαση. Όντως η Περι-
φέρεια αντέδρασε αρχικά τοποθετώντας νέες μπάρες στο δρόμο 
μετά την Μαρούσια.                                                          

Πρότασή μου είναι , με την Κοινότητα μπροστά, να απαιτηθεί 
από την Περιφέρεια να  παρέμβει ώστε να ενισχύσει με δομικά 
έργα το οδόστρωμα ενώ παράλληλα  να φροντίσει να κλείσει 
αυτά τα πολύ βαθιά χαντάκια που απειλούν τον δρόμο. Πρέπει 
επίσης να βαφεί με κίτρινη γραμμή ασφαλείας ο δρόμος από την 
Μαρούσια μέχρι το  Χωριό και το ΕΧΚ  Σελίου  κάτι που ζητάνε 
όλοι οι Δημότες και οι επισκέπτες . Επίσης να συνεχισθεί η τοπο-
θέτηση στηθαίων ασφαλείας. Επεμβάσεις πρέπει να γίνουν και 
στον δρόμο από Νάουσα για Σέλι καθώς και στον δρόμο από το 
Χωριό προς το Χιονοδρομικό.

Η κατάσταση επίσης με το Δημοτικό οδικό δίκτυο μέσα στο 
χωριό είναι πολύ άσχημη. Οι κεντρικοί οδικοί άξονες μέσα στο 
χωριό με το πέρασμα του χρόνου έχουν φθαρεί σε μεγάλο βαθ-
μό. Υπάρχουν λακκούβες από φθορές, λακκούβες από παρεμβά-
σεις της ΔΕΥΑΒ ,βαθιά αυλάκια παραπλεύρως του δρόμου, ενώ 
η άσφαλτος είναι ξηλωμένη σε πολλά σημεία.

Η κοινότητα κατά την προσφιλή της τακτική επέλεξε να είναι 
ΑΠΟΥΣΑ. ΠΟΤΕ δεν υπόβαλλε προτάσεις και υπομνήματα στον 
Δήμο , όπως προβλέπει και ο  Νόμος 4555/2018  άρθρο 83  ,για 
την κατάσταση του Δημοτικού δικτύου. Το έργο αυτό το αναλά-
βαμε και πάλι οι Δημότες με δημοσιεύσεις στα τοπικά ΜΜΕ και  
απευθείας ενημέρωση των αρμόδιων Αντιδημάρχων .

Πρότασή μου είναι ,μέσα  από μία  συνέλευση, να προταθούν 
εγγράφως από την Κοινότητα, όπως προβλέπει ο Νόμος,  συ-
γκεκριμένες παρεμβάσεις από τον Δήμο στο οδικό δίκτυο του 
χωριού συνυπολογίζοντας πάντα την έκταση των παρεμβάσεων 
σε σχέση με τα κονδύλια που αναλογούν στο Σέλι ( βάση της 
απογραφής ). Πρέπει άμεσα να ασφαλτοστρωθούν οι κεντρικοί 
άξονές από την Πλατεία μέχρι το Πάρκο της Αγίας Παρασκευής 
και  μέχρι το Πάρκο του Αναγνώστη. Πρέπει να γίνει παρέμβαση 
στον Περιφερειακό προς Νάουσα με ανάλογες  διαπλατύνσεις  
ώστε τα μεγάλα φορτηγά  να μην διέρχονται από το κέντρο αλλά 
να χρησιμοποιούν τον Περιφερειακό. Επίσης προσοχή να δοθεί 
και σε στοχευμένα συλλογικά  αιτήματα Δημοτών  για ασφαλτό-
στρωση/συντήρηση  παράδρομων  δίνοντας βάση τόσο στην 
συχνότητα-εύρος επίσκεψης/διαμονής των αιτούντων στο χωριό 
αλλά και στο επείγον τού αιτήματος.               

Στον τομέα τού Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού οι κάτοικοι α-
πό μόνοι μας αντιμετωπίζαμε τα διαρκή προβληματα.. Έτσι για 
πρώτη φορά , μετά από χρόνια, αλλάχθηκαν  λάμπες σε καποιες 
απόκεντρες περιοχές( η πάνω νότια γειτονιά τέρμα στα μαντριά 
του Κύρτσου… μια ανηφορική γειτονιά αριστερά πάνω από το 
γήπεδο Μπάσκετ στα Αλώνια ..κτλ).Γειτονιές που φωτίζονταν  
μόνο με τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς. Επίσης ο κόμβος 
εισόδου από Νάουσα και μέχρι το εκκλησάκι πάνω είχε 15 λα-
μπτήρες σβηστούς εδώ και χρόνια. Επικοινωνήσαμε οι κάτοικοι 
με την Περιφέρεια και ο φωτισμός επανήλθε πρόσφατα.                

Η  διαρκής αυτή μέριμνα όμως ανήκει στον κοινοτάρχη πως 
ορίζει ο Νόμος (άρθρο 83)… και όχι στους κατοίκους .Η κοινότη-
τα πρέπει να είναι παρούσα και ενεργή.                                                                          

Πρόταση μου είναι, με επιμέλεια της Κοινό-
τητας, να τοποθετηθούν σταδιακά  λαμπτήρες 
στην είσοδο του χωριού από Βέροια στο αριστερό 
τμήμα εισόδου, στον περιφερειακό δρόμο προς 
Νάουσα, στις παιδικές χαρές (πάρκα) και στα γή-
πεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Έχω υποβάλλει  
σχετικό  σχέδιο σε όμιλο του χωριού, που ενδια-
φέρθηκε, προς κατάθεση στον Δήμο. Οι περισσό-
τεροι από τους λαμπτήρες αυτούς θα μπουν σε 
υπάρχοντες στύλους. Επομένως το κόστος είναι 
σχετικά μικρό. Μεμονωμένα αιτήματα κατοίκων για 
δημοτικό φωτισμό  πρέπει να εξετάζονται από την 
κοινότητα και να προωθούνται. Έχει  πολλά χρό-
νια να γίνει επέκταση του δικτύου φωτισμού στο 
χωριό με έγγραφη πρόταση  της Κοινότητας.

Την ίδια μέριμνα  απαιτεί ο Νόμος από την 
κοινότητα  για τα ζητήματα βλαβών του δημοτικού  

δικτύου ύδρευσης καθώς και για τα  προβλήματα με λακκούβες 
στο οδόστρωμα από έργα της ΔΕΥΑΒ. Όπως μέριμνα της κοινό-
τητας με  ενημέρωση της και παρέμβαση  προς τον Δήμο πρέπει 
επιτέλους να υπάρξει και για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού 
δικτύου του χωριού.

Στο τομέα της καθαριότητας η κοινότητα θα πρέπει να ζητήσει 
να τοποθετηθούν έξτρα κάδοι, απλοί και ανακύκλωσης. Επίσης 
σε συνεννόηση με τον Δήμο να υπάρξει μία μελέτη ώστε να δημι-
ουργηθούν γύρω από την πλατεία κάποιας μορφής υπογειοποι-
ημένοι κάδοι απορριμμάτων. Έτσι και τα μαγαζιά εκεί θα εξυπη-
ρετούνται αλλά και η πλατεία θα παραμένει καθαρή και όμορφη.                                                                  

Οι Δημότες πρέπει να ενημερωθούν από την Κοινότητα ότι 
δεν μπορούν να κατεβάζουν άναρχα, μπάζα, παλιά έπιπλα, λεκά-
νες, στρώματα κτλ στον δρόμο για συλλογή από τα απορριμμα-
τοφόρα. Σε συνεννόηση με τον Δήμο πρέπει να ορίζονται συγκε-
κριμένοι χώροι και ημερομηνίες συγκέντρωσης και αποκομιδής. 
Πρέπει να υπάρχει έλεγχος από την κοινότητα στο πρόβλημα 
αυτό. Όποιος στοιχειωδώς κυκλοφορεί στο χωριό αναγνωρίζει το 
πρόβλημα….

      Η  κοινότητα πρέπει φροντίσει να μην γίνεται παράνομη 
απόθεση  μπαζών από θεμέλια  μέσα σε κοινόχρηστες αλάνες 
του οικισμού. Κάτι τέτοιο συνέβαινε τα τελευταία χρόνια  στην 
κοινόχρηστη μεγάλη έκταση  στην Τζάνα ( περιοχή παλιού σχο-
λείου ) όπου μπάζα έπεφταν ασύστολα  εκεί ,δίπλα σε σπίτια και 
παιδική χαρά. Οι κάτοικοι ,με την κοινότητα σε πλήρη αδιαφορία 
, ενημερώσαμε πρώτοι τον Δήμο πριν λίγους μήνες και τοποθε-
τήθηκαν απαγορευτικές πινακίδες. Επομένως πρέπει να ορισθεί 
συγκεκριμένος χώρος που θα πέφτουν τα μπάζα, εκτός οικισμού 
,και εκεί να αποτεθούν και τα εναπομείναντα μπάζα που παραμέ-
νουν στην Τζάνα.

Μέριμνα να υπάρξει επιτέλους  από την Κοινότητα, όπως  ο 
Νόμος ορίζει, και για τα πολλά αδέσποτα στο χωριό. 

Στο  θέμα  του  αποχ ιον ισμού  τώρα ,  η  φροντ ί -
δα της κοινότητας πρέπει να είναι συνεχής . Η κοι-
νότητα κα ι  το  χωριό δεν  κατεβάζουν  ρολά τον 
χειμώνα και  δεν πέφτουν  σε πενταετή χειμερία νάρκη.                                                                                                                                           
        Η συνεργασία Δήμου- Περιφέρειας σε θέματα αποχιονισμού 
πρέπει να είναι κανόνας.                       

Πρότασή μου είναι  το εκχιονιστικό τής Περιφέρειας να συνε-
χίσει , όπως έκανε σωστά φέτος,  να αποχιονίζει και τον  κοινο-
τικό δρόμο καθώς διέρχεται μέσα στο χωριό στο ανέβασμα από 
Βέροια-Νάουσα. Τα εκχιονιστικά του Δήμου  να έχουν ως βασική 
τους προτεραιότητα τον αποχιονισμό των σπιτιών ηλικιωμένων 
που διαμένουν για μεγάλα διαστήματα τον χειμώνα  στο χωριό  
και την πρόσβαση σε επιχειρήσεις .Επίσης να φροντίζουν για 
τον  αποχιονισμό  σε πρώτη φάση  κεντρικών δρόμων μέσα στο 
χωριό ,του δρόμου προς το χιονοδρομικό , καθώς και τον καθα-
ρισμό τού πάρκινγκ στην είσοδο.                                                                                                                               

Η  κοινότητα, σε σύμπραξη με τα μαγαζιά, πρέπει να μεριμνά 
και για τον καθαρισμό του πεζοδρομίου από το πάρκινγκ μέχρι 
την πλατεία ,όταν η χιονόστρωση δημιουργεί  σοβαρό πρόβλη-
μα.Προτείνω επίσης  στο Κιόσκι  των Κυνηγών  να γίνει διαπλά-
τυνση δίπλα στον δρόμο ώστε εκεί η    Τροχαία  να αναγκάζει 
τούς οδηγούς να περνάνε αλυσίδες χωρίς να κλείνουν τον δρόμο 
πιο πάνω στα ανήλια.Κάποια προβλήματα καθυστερήσεων που 
υπάρχουν όταν έχουμε γενικευμένες χιονοπτώσεις στον Νομό 
πρέπει να αντιμετωπισθούν με βάση ένα σχέδιο που θα προβλέ-
πει  και την έξτρα μίσθωση από την κοινότητα/δήμο ενός μικρού 
οχήματος αποχιονισμού  για το Σέλι  για την αντιμετώπιση εκτά-
κτων καταστάσεων .                                                                                                           

Η κοινότητα, επιτέλους, πρέπει να συμμετέχει στην  ετήσια 
σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας  τής  Περιφέρειας Ημαθίας 
για θέματα αποχιονισμού. Δυστυχώς  αγνοεί την ύπαρξη του 
φορέα αυτού.

Πρότασή μου είναι επίσης να επιδιωχθεί η επαναλειτουργία  
της αστικής συγκοινωνίας  Σελίου - Βέροιας για το διάστημα  από 
15/7 έως 20/8. Ένα εγχείρημα σε πειραματική βάση αρχικά ώστε 
να εκτιμήσουμε την βιωσιμότητά του.

Φαρσαρώτος Γεώργιος
Υποψήφιος Πρόεδρος τ.κ  Κάτω Βερμίου ( ΣΕΛΙ )                                   
 Θέσεις/Προτάσεις -Εκλογές 2019

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συγχαρητήριο
Το σωματείο εργαζομένων στην ΔΕΥΑ Βέροιας συγχαίρει τον 

συνάδελφο μας Παύλο Δραγκόλα για την επανεκλογή του στη 
θέση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
στις ΔΕΥΑ.

Το νέο Δ.Σ. της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ προέκυψε από τις εκλογές που 
πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 5-4-2019 με τη συμμε-
τοχή αντιπροσώπων από 126 ΔΕΥΑ όλης της χώρας.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η εκλογή του στο συνέδριο έγινε 
από δια παραταξιακό ψηφοδέλτιο με σχεδόν απόλυτη αποδοχή.

Είναι τιμή για μας τους εργαζόμενους στην ΔΕΥΑΒ να ακούμε 
από συναδέλφους άλλων ΔΕΥΑ, από Δημάρχους  και Υπουργούς 
να λένε ότι ήταν ευτύχημα για τον κλάδο (εργαζόμενους και ΔΕΥΑ) 
που στο τιμόνι της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων 
ήταν ο Παύλος, ο δικός μας συνάδελφος.

Είμαστε σίγουροι ότι και στη νέα θητεία του θα συνεχίσει με τον 
ίδιο ζήλο το έργο που προσφέρει στον κλάδο μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η.ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ        ΑΙΚ.ΤΣΙΑΠΑΡΑ



Ενημερωτική ημερίδα με θέμα 
γενικό εμπορικό μητρώο

Η ΕΠ.ΑΝ.ΕΤ, το Επιμελητήριο Ημαθίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Δικηγορι-
κός Σύλλογος Βέροιας και η Ε.Φ.Ε.Ε. Ν.Ημαθίας την Πέμπτη 9 Μαΐου και ώρα 16.00 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας Κεντρικής 3, Βέροια διε-
νεργούν ενημερωτική ημερίδα με θέμα ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.Μη.) 
με κεντρικούς ομιλητές τον προϊστάμενο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου  του 
Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, κου Γεωργόπουλου Γεράσιμου,  και την υπάλ-
ληλο του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, κα Αθανασάκη Ελένη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
-Υποχρεώσεις των ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.Μη
-Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των Α.Ε. και των Ε.Π.Ε.
-Μετατροπές εταιρειών και νέο νομοθετικό πλαίσιο.
-Χρόνος και τρόπος δημοσίευσης των προσκλήσεων και των οικονομικών 

καταστάσεων στο Γ.Ε.Μη.
-Διαδικα-

σίες Λύσης/
Εκκαθάρισης 
και Διαγρα-
φής Νομικών 
Προσώπων

Θα ακο-
λ ο υ θ ή σ ε ι 
διαδραστικό 
παράδειγμα 
ίδρυσης ε -
πιχε ίρησης 
μέσω eΥΜΣ.
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Μ. Παρασκευή
Μπρος στην Ταφή σου, βρί-

σκομαι και μόνο σε κοιτώ.
Άδειασε η ψυχή χαθήκανε 

οι λέξεις και μόνο τα μάτια μι-
λούν γι’ αυτό που το μέσα μου 
εισπράττει.

Αυτό το άψυχο κορμί που 
άδικα γύμνωσαν, το κρέμασαν 

πάνω στο κρύο ξύλο δεν χόρταινα να το θωρώ. Έτσι 
μπορούσα να δω τη δική μου γύμνια, την ντροπή, 
την αδυναμία, την πτώση μου. Αναρωτιόμουν… Ή-
ταν δάκρυα μετανοίας αυτά ή φυσική αντίδραση της 
συνειδητοποίησης της ματαιότητας στη θέα του θα-
νάτου;

Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τη λύπη μου. Ήθε-
λα α φωνάξω δυνατά. Ένα μεγάλο «γιατί» ορθώθηκε 
μπρος μου. Πέτρωσε η καρδιά και ο θυμός για τ’ άδι-
κο θέριεψε μέσα μου. Σιγοψιθύριζα ανάμεσα στους 
λυγμούς…

Είναι άδικο, άδικο. Όχι ΑΥΤΟΝ που το αίμα του με 
Αγίασε. ΟΧΙ ΑΥΤΟΝ που τόσο με αγάπησε. ΟΧΙ ΑΥ-
ΤΟΝ που πάντα θυσιάζεται για μένα.

Που τον ματώνω σε κάθε λογισμό μου, σε κάθε 
πονηριά μου, σε κάθε ψέμα μου, σε κάθε υπερήφανη 
ενέργειά μου. Δεν μπορώ να τον βλέπω στον Σταυ-
ρό. Όταν ξέρω ότι και εγώ τον Σταυρώνω.

Προσμένω την Ανάσταση και φεύγω αφήνοντας 
τον ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟ.

Νάρθει γρήγορα η Ανάσταση, να πάρει τη χλωμά-
δα από το πρόσωπό μου, να κυλήσει ζωή μέσα στις 
φλέβες μου, να αποκτήσει ΦΩΣ το βλέμμα μου.

Να νικηθεί ο δικός μου θάνατος, με την δική του 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Ξύπνησα… Τί ώρα είναι; Πού βρίσκομαι; Δεν 
είμαι νεκρή; Πού πήγε ο Τάφος; Άναψα το φως του 
φωτιστικού. Απέναντί μου η εικόνα της Σταύρωσης. 
Όνειρο ήταν. Δύο δάκρυα κύλησαν στα μάγουλά 
μου. Είμαι ζωντανή στο κρεβάτι μου, στην ασφάλειά 
μου… Αναστέναξα… Κοίταξα το ρολόι. 4 η ώρα ξημέ-
ρωμα. Γύρισα πλευρό. Ο ύπνος δεν ήθελε να απλώ-
σει πια τα δίχτυα του στα βλέφαρά μου. Οι σκέψεις 
ξύπνησαν  και πηγαινοέρχονταν στα δωμάτια του 
νου μιλώντας όλες μαζί.

Ποια είσαι; Πού πας; Τί κάνεις; Αν φύγεις τώρα τί 
θα πάρεις μαζί σου;

Τα υλικά αγαθά σου δεν χωράνε στον Τάφο.
Γυμνός ο Κύριός μου ετάφη. Μα η Αγάπη Αναστή-

θηκε.
Εσύ; Με ρώτησα, μα δεν μου απάντησα.
Αφέθηκα αδύναμη και μόνη στην σκοτεινή ψυχή 

μου στους δρόμους του νου, όπου ο εγωισμός δεν 
άφηνε να δω το ΦΩΣ της Ανάστασης. Κολλημένοι 
στους Τύπους δεν βλέπουμε, δεν νιώθουμε τη Σταύ-
ρωση, την Ταφή αλλά ούτε και την Ανάσταση.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

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

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

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

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

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

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Αθήνα,  25 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3ΕΑ/2019
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του 

ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικα-
σία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και 
ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) 
κατηγορίας ΠΕ.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω 
του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις 
οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα 
Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα 
οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που 
επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετο-
χής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Συλλήψεις για εκκρεμείς 
καταδικαστικές αποφάσεις
Συνελήφθησαν στις 1 και 2 Μαΐου, στη Βέροια από α-

στυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, δύο άτομα 
σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων εκκρε-
μούσαν καταδιωκτικά έγγραφα. Ειδικότερα συνελήφθησαν:

34χρονος αλλοδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε 
καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επι-
βλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών για πώληση ναρκωτικών 
ουσιών και

42χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε 
καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επι-
βλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών, 10 μηνών και 23 ημερών 
για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Την Κυριακή στη Νάουσα
Ομιλία του 

Κρις Σπύρου
 για τη Συμφωνία 

των Πρεσπών
Ενημερωτ ι -

κή  εκδήλωση 
αναφορικά με 
τη  Συμφων ία 
των Πρεσπών 
θα πραγματο-
ποιηθεί από τον 
Δήμο Νάουσας, 
τ η ν  Κ υ ρ ι α κ ή 
5 Μαίου, στις 
7 . 0 0 μ μ  σ τ ο ν 
πολυχώρο ‘Χρή-
στος Λαναράς’ 
στην αίθουσα 
Βέτλανς, Ομι-
λιτής θα είναι ο 
Κρις Σπύρου, 
πρόεδρος του 
σωματείου της 
Ελληνοαμερικα-
νικής Ένωσης 
στην Αθήνα και 
πρώην πρόε -
δρος της Βουλής 
στο Νιού Χαμ-
σάιρ των ΗΠΑ.
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Πέντε ακόμα 
υποψήφιοι στο 

ψηφοδέλτιο Γκυρίνη

Στην “Ώρα Ευθύνης” υποδε-
χόμαστε πέντε ακόμη υποψήφιες 
συμβούλους, οι οποίες θα πλαι-
σιώσουν το ψηφοδέλτιο μας, το 
ψηφοδέλτιο της νίκης.

Καλωσορίζουμε την Αικατερί-
νη Γαλατσίδα, την Άννα Ζωγρά-
φου, τη Σοφία Θεοδωρίδου, την 
Αντωνία Καραγκιζοπούλου και τη 
Χρυσούλα Μαλακοπούλου. Τις 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στον 
αγώνα τους και καλή δύναμη.

Μαζί πετύχαμε πολλά, μαζί θα 
πετύχουμε ακόμη περισσότερα!

Συγκέντρωση 
και παρουσίαση υποψηφίων 

ΛΑ.Σ στο Μακροχώρι
Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Βέροιας θα  παρουσιάσει τους υποψήφιους της Δημοτικής Ενότητας Απο-

στόλου Παύλου καθώς και  υποψήφιους της Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου.
Η συγκέντρωση θα γίνει το Σάββατο 4 Μαΐου στις 7:30 μ.μ. στην Πλατεία Βελέντζα στο Μακροχώρι.

Το ψηφοδέλτιο της Ημαθίας 
για την Περιφέρεια 

παρουσιάζει 
ο Χρ. Γιαννούλης

Την Κυριακή 5/5/2018 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Βέροιας (αί-
θουσα συνεδριάσεων) θα γίνει η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του 
συνδυασμού του υποψήφιου Περιφερειάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου 
Γιαννούλη για την Ημαθία. 

Σήμερα στα Γιαννιτσά ομιλία 
του Θάνου Τζήμερου

Σήμερα Σάββατο 4 Μαϊου 2019 στις 7.00 μ.μ. η ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΑ ΞΑΝΑ διοργανώνει ομιλία του Θάνου Τζήμερου στα Γιαννι-
τσά με τίτλο «Κι Όμως Γίνεται!», όπου παρουσιάζει τον τρόπο 
με τον οποίο χώρες που βρίσκονταν σε χειρότερες οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες από τη δική μας, κατάφεραν μέσα σε 
λίγα χρόνια να γίνουν ανταγωνιστικές, ενώ σήμερα οι πολίτες 
τους ευημερούν.

Η εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο Πέλλα, Μητροπόλεως 
3, ενώ το πρόγραμμα της επίσκεψής του Θάνου Τζήμερου, 
περιλαμβάνει συναντήσεις με πολίτες, φίλους και μέλη της ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ στα Γιαννιτσά συνεντεύξεις. 

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

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

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

Ανοιχτή ομιλία Χαλκίδη
 την Κυριακή 

στην Πλατεία Μελίκης
Την Κυριακή 5 Μαϊου 2019, στις 8 το βράδυ και στην πλατεία της Μελίκης, 

ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης, θα παρου-
σιάσει σε ανοιχτή ομιλία τους υποψήφιους συμβούλους  και την πρόταση του 
συνδυασμού «Δύναμη Ανατροπής-Νέα Σελίδα» για τον Δήμο μας. 

Θα είναι  για εμάς χαρά και τιμή να είστε μαζί μας, να γνωρίσετε από κοντά 
τους υποψήφιους  του συνδυασμού μας και το περιεχόμενο της πρότασης για 
το αύριο του Δήμου μας.

«Δύναμη Ανατροπής
Νέα Σελίδα»
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ ΚΕ’    

Η ελληνική γη είναι  ένα απέ-
ραντο ιστορικό μνημείο με ευρή-
ματα των περιόδων της αρχαι-
ότητος, της βυζαντινής και της 

νεότερης ιστορίας.  Όλα τα μέρη της Ελλάδος   έχουν 
να παρουσιάσουν τοποθεσίες που είναι γνωστές για 
τις μάχες και τις θυσίες των υπερασπιστών προγό-
νων μας της πατρώας γης. Η Μακεδονία, τόπος ιερός 
βαμμένος με αίματα των τέκνων της, έχει τα δικά της 
μνημεία. Από την αρχαιότητα είναι γνωστά στη διεθνή 
κοινότητα τα ευρήματα της Μακεδονικής δυναστείας 
του Φιλίππου Β’(Βεργίνα) και του Μ. Αλεξάνδρου. Έχει 
πολλές τοποθεσίες που έγιναν γνωστές από το Μα-
κεδονικό Αγώνα. Μια από αυτές είναι και η λίμνη των 
Γιαννιτσών που συνδέθηκε με τον πολυετή Μακεδο-
νικό Αγώνα. Εκεί Έλληνες αντάρτες με τη συμμετοχή 
των Ελλήνων αξιωματικών έδωσαν σκληρές μάχες ε-
ναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων για να προστα-
τεύσουν τον ορθόδοξο ελληνικό πληθυσμό. Σήμερα, 
βέβαια, μετά την αποξήρανση αποτελεί γεωργικό έδα-
φος. Η λίμνη σχηματιζόταν από τα νερά των ποταμών 
των γύρω βουνών.

Σχηματιζόταν από τις βροχές κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα από τα νερά του ποταμού Λουδία της Νάου-
σας και των Βοδενών(Έδεσα)  και περιοριζόταν σε 
μεγάλο μέρος το καλοκαίρι. Εκεί σχηματίζονταν  μια 
βαλτώδη και νοσογόνα έκταση με τη λίμνη στο κέντρο 
της. Οι διαστάσεις ήταν ακαθόριστες. 1 

 Η λίμνη αυτή έμεινε γνωστή με την ονομασία «Βάλ-
τος»Γύρω στη λίμνη ιδιαίτερα στη ΝΔ άκρη της ήταν 
αρκετά χωριά Εξαρχικά.( Βουλγαρική αίρεση). Πολλοί 
κάτοικοι ήταν ψαράδες και έμεναν σε καλύβες γύρω 
από τη λίμνη. Ο Βάλτος ήταν γεμάτος νησίδες και πυ-
κνό ψηλό καλάμι. Οι κομιτατζήδες είχαν βρει καταφύγιο 
εκεί και από αυτό το ασφαλές ορμητήριο δυνάστευαν 
τα γύρω χωριά και έλεγχαν τους δρόμους. Είχαν κάνει 
κατοχή σε μερικές καλύβες ψαράδων και αργότερα κα-
τασκεύασαν και δικές τους. Οι καλύβες ήταν κατασκευ-
ασμένες στα αβαθή νερά. Ένα πάτωμα από καλάμι και 
χώμα πάνω σε πασσάλους  με μια καλαμένια σκεπή 
και ένα προστατευτικό περιτοίχισμα από λάσπη σχη-
μάτιζαν το οχυρό. Συνήθως οι καλύβες δεν ήταν μόνες 
αλλά η μία προστάτευε την άλλη. Δεν ήταν δυνατό να 
πλησιάσει κανείς παρά από διαδρόμους υγρούς, κομ-
μένους μέσα στα καλάμια. 2

  «Οι κομιτατζήδες» γράφει ο Παγιαρές «πραγμα-
τικοί τύραννοι απαγόρευαν στους κατοίκους ακόμη 
και να μιλούν ή να γράφουν Ελληνικά. Υποχρέωναν 
τις γυναίκες να πετάνε από την ενδυμασία τους κάθε 
ελληνικό στοιχείο. Στην πεδιάδα των Γιαννιτσών-το 
λίκνο της μεγαλοσύνης του Αλέξανδρου-έπρεπε να 
εγκαταλείψουν το ωραίο κάλυμμα της κεφαλής τους, 
ένα σκούφο που μοιάζει με το  μακεδονικό κράνος .» 3 

Η συγκοινωνία ανάμεσά τους γινόταν με τις πλάβες, 

μακρόστενες βάρκες, ενώ από τις «σκάλες» επικοινω-
νούσαν με τα γύρω χωριά. Αυτές τις καλύβες και τα 
πατώματα κατέλαβαν οι Βούλγαροι αφού εκτόπισαν 
βίαια τους ψαράδες και τις μετέτρεψαν σε οχυρά και 
ορμητήρια. Η βία και ο τρόμος απλώθηκαν στα γύρω 
χωριά, ενώ έλεγχαν όλους τους δρόμους επικοινωνίας 
την Κεντρική Μακεδονία

Η στρατηγική σημασία της λίμνης εντοπίστηκε έ-
γκαιρα και από τις

Ελληνικές δυνάμεις. Το Γενικό Προξενείο της Θεσ-
σαλονίκης ήταν το πραγματικό αρχηγείο του Μακε-
δονικού αγώνα και το κέντρο λήψης όλων των απο-
φάσεων. Επικεφαλής των υπηρεσιών του σ’ όλη την 
διάρκεια του αγώνα ήταν, ο Λάμπρος Κορομηλάς, 
άνθρωπος προικισμένος με σημαντικές διοικητικές, 
πολιτικές και διπλωματικές ικανότητες. Πλαισιωμένος 
από ένα εκλεκτό επιτελείο συμβούλων (Εξαδάκτυλο-Υ-
πολοχαγός, Μαζανάκη-Ανθυπολοχαγός, Ταβουλάρη-) 
κατέστρωνε σχέδια, έδινε εντολές σε οπλαρχηγούς, 
ανεφοδίαζε με οπλισμό τα ανταρτικά σώματα, έστελνε 
εκπαιδευτικούς στα Ελληνικά σχολεία και γενικά επό-
πτευε και συντόνιζε τα πάντα.

Το αρχηγείο του αγώνα, μετέφερε σταδιακά από το 
φθινόπωρο του 1904 τον αγώνα στην λίμνη, στέλνο-
ντας κρυφά πολλούς νέους και ικανούς αξιωματικούς 
μεταμφιεσμένους σε χωρικούς, εμπόρους και κλη-
ρικούς, με σκοπό την οργάνωσή του, καθώς και την 
ισχυροποίηση των Ελληνικών θέσεων. Η ιδιαιτερότητα 
των συνθηκών του βάλτου και το βαρύ ανθυγιεινό κλί-
μα, υποχρέωναν το Προξενείο να αλλάζει πολύ συχνά 
τους καπεταναίους των σωμάτων. Κατά την διάρκεια 
των τεσσάρων χρόνων (έως το 1908) πέρασαν από 
την περιοχή οι αξιωματικοί : Κ. Μπουκουβάλας-Υπο-
λοχαγός (Πετρίλος), Μιχ. Αναγνωστάκος, (Ματαπάς), 
Τέλλος Απαπηνός-Ανθυπολοχαγός (Τέλλος Αγρας), 
Γ.Δεμέστιχας (Νικηφόρος) και πολλοί άλλοι, που όλοι 
τους συνεργάστηκαν πολύ στενά με ντόπιους αρχη-
γούς, με πιο σημαντικό από αυτούς τον Γκόνο Γιώτα.4

Η λίμνη έγινε επίκεντρο των πολεμικών συγκρούσε-
ων. Στη λίμνη συγκρούονταν Βούλγαροι και Έλληνες 
ενώ οι Τούρκοι ήταν παρατηρητές αυτής της κατάστα-
σης. Όταν τα ελληνικά σώματα που ήσαν στη λίμνη 
δυνάμωσαν, ο αγώνας κορυφώθηκε. Η λίμνη των 
Γιαννιτσών υπήρξε σημαντική για τον αγώνα, γιατί οι 
δύσκολες συνθήκες ζωής σε αυτή αποτελούσαν ταυτό-
χρονα τέλειο κρησφύγετο για τους πολεμιστές. Κυρίως 
υπήρξε σημαντική, γιατί όποιος είχε τον έλεγχο της λί-
μνης έλεγχε ουσιαστικά τους δρόμους που οδηγούσαν 
στη Βέροια, στη Νάουσα και στα Βοδενά(Έδεσσα). Οι 
χωρικοί βοήθησαν αρκετά τους αξιωματικούς  Η ελλη-
νική παρουσία  έγινε αισθητή όταν έφτασε οΙ.Δεμέστι-
χας(Νικηφόρος).Ο αγώνας όμως κορυφώθηκε με τον 
ερχομό του Τέλλου Άγρα. 5
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , προκηρύσσει 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω 
των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά ,  βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής ,  για την ανάθεση της  «ΣΥ-
ΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». 

Η συνολική πράξη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ» αποτελείται από 2 υποέργα / Τμήμα-
τα, ως εξής :  

1ο Υποέργο / Τμήμα : ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

2ο Υποέργο / Τμήμα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ.

Η  εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, 
με βάση τα συμβατικά τεύχη , ανέρχεται συνο-
λικά σε  251.155,40 € ( χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 
ειδικότερα αναλύεται   :  

Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα : ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1. 21.798,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, 
για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
2. 5.449,50 € για μελέτη κατηγορίας 27, 
για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
3. 3.633,00 € για μελέτη κατηγορίας 16, 
για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
4. 5.449,50 € για μελέτη κατηγορίας 9, 
για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
5. 7.266,00 € για μελέτη κατηγορίας 3, 
για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
6. 3.633,00 € για μελέτη κατηγορίας 20, 
για πτυχία Α’ τάξης και άνω.
και  7.084,35 € για απρόβλεπτες δαπάνες , 
Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης 1ου Υ-

ποέργου / Τμήματος:  54.313,35 € , προ Φ.Π.Α. 
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα : Υλοποίηση 

του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας και εργαστηριακές αναλύσεις.

1. 79.926,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, 
για πτυχία Β’ τάξης και άνω.
2. 43.596,00 € για μελέτη κατηγορίας 27, 
για πτυχία Β’ τάξης και άνω. 
3. 47.645,00 € για εργαστηριακές αναλύ-

σεις
και  25.675,05 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Δηλαδή , Προϋπολογισμός Μελέτης 2ου 

Υποέργου / Τμήματος , 196.842,05  € , προ 
Φ.Π.Α. 

Η μελέτη  κατατάσσεται στον Κωδικό του 
Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων            
CPV: 71320000-7 , Υπηρεσίες εκπόνησης τε-
χνικών μελετών.

2. Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρης , άμεση 
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης στον ειδικό , δημόσια προσβάσι-
μο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, www.alexandria.gr. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50153, 
2333 3 50105, FAX επικοινωνίας 2333 0 23625, 
αρμόδιος/α  υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χρή-
στος Καραβασίλης ή κα Σοφία Κωταΐδου.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 09.05.2019 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 15.00 
μ.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής α-

ποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
13.05.2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 
π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η 
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
– τιμής.

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U 
προκύπτει από το άθροισμα: 

U =  U ΤΠ * 80% +  U ΟΠ * 20% , όπου    U 
ΤΠ  η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς 
και U ΤΟ η βαθμολόγηση της Οικονομικής 
Προσφοράς . 

Τα κριτήρια και υποκριτήρια , καθώς και η 
σχετική στάθμισή τους , περιγράφονται στην Ανα-
λυτική Διακήρυξη. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγω-
νισμό. 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατη-
γοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που 
είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονο-

μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

4.2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε με-
μονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέ-
χουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρ-
θρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του 
άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από 
τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμέ-
νη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων 
μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κα-
τηγορίες μελετών. 

5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την 
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελμα-
τικής του δραστηριότητας , την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια , καθώς και την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του , σύμ-
φωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της 
Μελέτης . 

6. Για την συμμετοχή στη διαδικασία α-
παιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, 
ποσού  που διαμορφώνεται με βάση  τον 
αριθμό υποέργων / τμημάτων που ο εκάστοτε 
υποψήφιος θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, 
και έχει  ως εξής :  

Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα , 1.086,27€ . 
Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα , 3.936,84 € .

Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να ισχύουν  
τουλάχιστο ΔΕΚΑ  ( 10 ) μήνες και τριάντα  (30) 
ημέρες , μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής Προσφορών . Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι ΔΕΚΑ ( 10 ) μήνες. 

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-
2020»   Απόφαση Ένταξης , η με αρ. πρωτ. 
6206/12.11.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας . Κωδικός Πράξης / MIS 
( ΟΠΣ ) : 5030239.     

8. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμ-
βασης , καθώς και την εντολή έναρξης κάθε 
επόμενου σταδίου ,  δύναται να λάβει προκα-
ταβολή , με βάση τα όσα προβλέπονται στο 
Άρθρο 187 του Ν. 4412/2016 έναντι ισόπο-
σης εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται κατά 
τα οριζόμενα στο Άρθρο 72 του ίδιου νόμου 
4412/2016.  

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκρι-
θεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

2ήμερη εκδρομή 18-19 Μαΐου Μοσχόπολη – Πόγραδετς
Αναχωρούμε από τη Βέροια Πλατεία Ελιάς και Ωρολογίου το πρωί 08.00, στάση για καφέ στο Άργος Ορεστικό, άφιξη στα σύνορα 

Κρυσταλλοπηγής, αφού ολοκληρωθεί ο τελωνιακός έλεγχος θα κατευθυνθούμε στη Μοσχόπολη, Ελληνική βλαχόφωνη πόλη, γεύμα 
εξ ιδίων, άφιξη στο ξενοδοχείο Πόγραδετς, δείπνο. 2η ημέρα αναχωρούμε για την Κορυτσά. Θα έχουν περιήγηση στο κέντρο της πό-
λης, χρόνος ελεύθερος, το απόγευμα αναχώρηση για τα σύνορα, άφιξη στην Καστοριά, χρόνος ελεύθερος για καφέ.

Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της την Κυριακή 12 

Μαΐου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑ-
ΓΑΛΟΣ στην περιοχή Ελιάς στις 13.00.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι, 
μεζέ, κρεατικό.

Ώρα προσέλευσης 13.00, για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε 
μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη είναι 
ανοιχτή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή τις ώρες 
10.30-12.30. Τηλ. επικοινωνίας 23310 25654.

Το Δ.Σ.
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Του ιερέως
 Παναγιώτου Σ. 

Χαλκιά

Όλος ο Ορθόδοξος 
χριστιανικός κόσμος, 
φ ί λο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς , 
γιορτάζει τη μεγάλη και 
λαμπρή γιορτή της Α-
ναστάσεως του Κυρίου 
μας. Και μια απέραντη 
νικηφόρα ιαχή «Χριστός 

Ανέστη – Αληθώς Ανέστη» δονεί τις ψυχές 
μας και τις καρδιές όλων των πιστών. Είναι η 
κορυφαία γιορτή της Ορθοδοξίας και του χρι-
στιανισμού, η ανάσταση του κάθε ανθρώπου, 
το φως και η ζωή όλου του κόσμου.

Η Εκκλησία παρέλαβε το γεγονός της Α-
ναστάσεως του Κυρίου, χωρίς καμία πρω-
τοβουλία, νοθεία ή παραποίηση και έτσι το 
βιώνει και το διατηρεί καθημερινά μέσα στην 
ιστορία και στη ζωή, μέχρι της συντελείας των 

αιώνων.
Στην εποχή μας, το γεγονός και η αλήθεια 

της Αναστάσεως, δεν συγκινεί όσο πρέπει 
τον άνθρωπο. Δεν γίνεται αποδεκτό, γιατί 
θεωρείται εκτός πραγματικότητας, έξω από 
το σκοπό και το νόημα της ζωής. Και τούτο, 
γιατί η εποχή μας είναι υλιστική, γεμάτη από 
είδωλα, από τη θεοποίηση άλλων αξιών, ψεύ-
τικων και απατηλών, από την αλαζονεία της 
επιστήμης και της γνώσεως, από τη μέθη της 
τεχνολογίας και από τη λατρεία του χρήματος 
και γενικότερα  των υλικών αναγκών. Όλα αυ-
τά, βεβαίως, τα προσέφερε ο Θεός για να τον 
προσεγγίσουμε και να τον γνωρίσουμε. Αλλά, 
δυστυχώς, απομάκρυναν τον άνθρωπο και 
τον υπέταξαν στη δουλεία της απιστίας και 
του μηδενισμού. Παρ’ όλα αυτά, πολυμερώς 
και πολυτρόπως ο Θεός λαλεί στην ψυχή του 
ανθρώπου, συνεργάζεται μαζί του και δεν τον 
εγκαταλείπει ποτέ.

Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα, 
την οποίαν κανείς δεν μπορεί να αμφισβητή-

σει, ο σημερινός χριστιανός του 
21ου αιώνα καλείται να επιδείξει 
προσωπική ευθύνη, τόλμη και α-
ντίσταση, να μην περιμένει ανώ-
τερες πνευματικές δυνάμεις να 
αναλάβουν αυτές τις ευθύνες. Η 
προσωπική ευθύνη του ανθρώ-
που αποτελεί τη μεγαλύτερη δύ-
ναμη αντιστάσεως εναντίον της 
αρνήσεως και της απιστίας. Ούτε 
να περιμένουμε από πνευματι-
κούς ανθρώπους θεσμούς της 
κοινωνίας να παίξουν το ρόλο της 
ιστορίας και του πολιτισμού.

Ας θυμηθούμε όλοι τους πι-
στούς των πρωτοχριστιανικών 
χρόνων, οι οποίοι προέβαλαν συ-
νεχή αντίσταση κατά του ρωμαϊ-
κού κράτους. Σύν-
θημα των πιστών 
της εποχής εκείνης 
ήταν η αντίσταση 
σ’ όλες τις εξωτερι-
κές πιέσεις και κα-
ταναγκασμούς. Το 
μεγαλύτερο όπλο 
της Εκκλησίας ή-
ταν και τότε και 
σήμερα το αντι-
στασιακό φρόνημα 
των πιστών, το ο-
ποίον εκφραζόταν  
με τις ακατάλυτες 
φράσεις: «Χριστός 
Ανέστη – Αληθώς 
Ανέστη». Γιατί και 
τότε και τώρα, το 
μήνυμα τούτο εί-
ναι το μόνο που 
λυτρώνει και απε-
λευθερώνει  τον 
άνθρωπο. Αυτό 
σημαίνει πως ο 
άνθρωπος ό,τι και 
αν πετύχει, παρα-
μένει αδύνατος, 
κενός από νόημα 
ζωής και υπάρξε-
ως. Το υπαρξιακό 
κενό δεν καλύπτε-
ται, παρά μόνο 
με τη χριστιανική 
πίστη. Το μεγαλύ-
τερο και βαθύτερο 
κενό που αντιμε-
τωπίζει ο σύγχρο-
νος άνθρωπος εί-
ναι το υπαρξιακό 
δηλαδή η σχέση 
του με το Θεό.

Αυτό το κενό 
προσπαθούν να 
εκμεταλλευθούν 
διάφοροι θεατρί-
νοι της επιστήμης 
και της πολιτικής, 

της φιλοσοφίας, της τέχνης και της κουλ-
τούρας, ρίχνοντας στο ψυχικό κενό του αν-
θρώπου διάφορα «μπάζα» από ερείπια και 
χαλάσματα του παρελθόντος. Οργανωμένα α-
θεϊστικά και υλιστικά συστήματα με αρχηγούς 
και εκπροσώπους ανθρώπους της απιστίας 
και του ξεπεσμού, «ων ο Θεός η κοιλία», 
προσφέρουν στον ανύποπτο και απλοϊκό κό-
σμο μια ειδωλολατρική πίστη, μια πρωτόγονη 
ηθικολογία, για να μεταβάλουν την κοινωνία 
σε μάζα και αγέλη… Μπροστά σ’ αυτή την 
κατάσταση καλείται ο Χριστιανός της σημε-
ρινής εποχής να πλησιάσει περισσότερο τον 
αληθινό Θεό, να ενωθεί πιο συνειδητά με τη 
χριστιανική πίστη και να απορρίψει κάθε εί-
δωλο, ψεύδος και απάτη.

Δεν αγνοούμε ότι το κακό οφείλεται στην 
αδράνεια του καλού, το ψεύδος επικρατεί από 
αδιαφορία της αλήθειας, το σκότος κυριαρχεί 
από έλλειψη φωτός. Γι’ αυτό και οι πρώτοι 
χριστιανοί καλλιεργούσαν ιδιαιτέρως το αγω-
νιστικό φρόνημα, το θάρρος και την τόλμη και 
ήσαν πάντοτε ενεργά και ζωντανά μέλη της 
Εκκλησίας.

Ας θυμηθούμε, για να μιμηθούμε το θαρ-
ραλέο παράδειγμα του Ιωσήφ του από Αρι-
μαθαίας, ο οποίος υπερνικώντας τη ρωμαϊκή 
τρομοκρατία «τολμήσας εισήλθεν εις τον Πι-
λάτον και ητήσατο το Σώμα Του Ιησού», για 
να το ενταφιάσει.

Αυτό είναι το μήνυμα της μεγάλης και λα-
μπρής ημέρας του Πάσχα: Αγωνιστικό και 
αντιστασιακό φρόνημα. Το πιστεύουμε και το 
διαλαλούμε ως τα πέρατα του ουρανού και 
της γης με πίστη στην Ανάσταση του Χριστού 
και στη δική μας ανάσταση και αναφωνούμε:

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕ-
ΣΤΗ».

«Χριστός Ανέστη – Αληθώς Ανέστη»
 

ΠΟΥΔΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ… 
«ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ»…
Θα περιμένω μέχρι της «ΑΥΡΙΟΝ»

που η 
αφθονία του Γαλάζιου  θα περισσέψει
κι` έπειτα όλα τ` άλλα 
θα κοιτάξουν το μέλλον με σχετική ευπείθεια 
και πόθο διακαή για 
εκτροπές, για εκτοξεύσεις, για νάβρουν αγκαλιά 
να σωπάσουν 
όλα τα  ΑΦΙΛΟΤΙΜΑ…

Θα περιμένω μέχρις της «ΑΥΡΙΟΝ» , 
που τα χρώματα πηγαίνουν εκδρομή 
στα απόκρυφα μέρη των μελισσών,
εκεί που διαβάζονται τα απαγορευμένα και
τα απαρατήρητα, 
τα  παρακάτω του Κόσμου.
 
Θα περιμένω μέχρι της «ΑΥΡΙΟΝ» να δω
πώς ανοίγει 
το κλειστό παράθυρο της  η κοινωνία,
γιατί χασομεράει το φιλί, και  
πώς υψώνεται η λευκή σημαία, 
για την εξέγερση των αισθημάτων. 

Θα περιμένω μέχρις της «ΑΥΡΙΟΝ»

να μάθω πώς κελαηδούν τα πουλιά 
δίχως σπουδές ανώτερες στα ωδεία,

πώς γέρνουν στην Ανατολή τα ηλιοτρόπια 
δίχως κοινοβουλευτική επιτροπεία,

πώς πιστεύουν στη Μαμά 
οι νεογέννητοι πάνθηρες,   

πώς ο καινούργιος μήνας
θα κομίσει Ιερότητα στον ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙΡΟ…

Στις γειτονιές περνάνε  γύφτισσες.
-Να σε πω τη μοίρα σου, να σε πω τη μοίρα σου!
Έπειτα ο αρκουδιάρης που
«εξετάζει» 
τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις της αρκούδας του.
-Πως πουλιέται το σήμερα για αύριο;
 Πως βάζουν πούδρα κι` αρώματα στο μέλλον;

  Γιάννης Ναζλίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
του Αλεξάνδρου και της Φρόσως, το 
γένος Γεωργοπούλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΜΙΣΟ-
ΚΕΦΑΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ του Βασιλείου 

και της Χρυσούλας, το γένος Σκράπα, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στον Άμμο Ημαθίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Άμμου Ημαθίας.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑ-ΑΠΟΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 17 του μηνός Μαΐου 2019 και ώρα 
12-13 μ.μ. στο Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερές 
τελειωτικές Πλειοδοτικές Δημοπρασίες για την υλοτομία και 
απόληψη Δασικών προϊόντων Ελάτης και Πεύκης Δ.Τ. 1γ 
και Δρυός και οξιάς Δ.Τ. 25α.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το Δ.Τ. 1γ 553 κυβικά Ελάτης-Πεύκης
Το Δ.Τ. 25α 1555 κυβικά δρυός
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 500 ευρώ 

για κάθε Δ.Τ. μετρητά ή εγγυητική.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

Ριζώματα 3 Μαΐου 2019
ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 37

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 17 του μηνός Μαΐου 2019 και ώρα 
11-12 μ.μ. στο Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό Τελειωτικό για ανάδειξη συνεργείων 
Υλοτομίας-Μεταφοράς-Συγκέντρωση ξυλείας του Δ.Τ. 7α 
και 7β Πεύκης και οξιάς του Δάσους Ριζωμάτων.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το Δ.Τ. 7α ξυλείας οξιάς και Πεύκης 541 κυβικά ξυλ. 

όγκος.
Το Δ.Τ. 7β ξυλεία οξιάς και Πεύκης 863 κυβικά ξυλ. ό-

γκος.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ 

για κάθε Δασικό Τμήμα.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης



Στην προπόνηση της Πέμπτης ο 
νεαρός και πολλά υποσχόμενος 
αθλητής του ΟΚΑ Δ. Βικέλας  

Βέροιας Γιάννης Αβραμίδης τραυματί-
στηκε στο κεφάλι και μετά τις 
πρώτες βοήθειες στο Νοσοκο-
μείο Βέροιας μεταφέρθηκε στο 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου 
υποβλήθηκε σε επέμβαση και 
βρίσκεται σε καταστολή.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο αθλητής 
δοκιμάζοντας το καινούργιο κοντάρι στο 
άλμα επί κοντώ αφού πέρασε πολύ εύκολα 
τον πήχυ έπεσε στο στρώμα κανονικά με 
την πλάτη αλλά από την πίεση το κεφάλι 
του βρήκε διαδοχικά στους στυλοβάτες του 
σκάμματος και  τραυματιστηκε  στο κεφάλι. 
και από τις δύο πλευρές. 

Όλοι είνια συντετριμμένοι με το περι-
στατικό από τον προπονητή του Κυριάκο 
Μηνά και όλους τους συναθλητές του  που 
προσεύχονται για γρήγορη αποκατάσταση 
της υγείας του Γιάννη.

ΕπίσκεψηστοΙπποκράτειο
Χθες βρέθηκαν στο Ιπποκράτειο της 

Θεσ/νίκης εκτός από τους γονείς και συγγε-
νείς του αθλητή και αρκετοί συναθλητές του 
όπως επίσης ο προπονητής του Κυριάκος 
Μηνάς και η Σοφία Υφαντίδου. Ο πρόεδρος 
του ΣΕΓΑΣ κ. Κώστας Παναγόπουλος ζήτη-
σε τη μεταφορά του αθλητή σε πολυκλινική 
της Αθήνας η οποία είναι κεντρικός χορη-
γός του ΣΕΓΑΣ για δωρεάν περίθαλψη. 
Χθες επίσης στο ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» βρέ-
θηκε και η δημοσιογράφος κ. Αργυριάδου 

με την κάμερα του OPEN και έκανε ρεπορτάζ για 
το άτυχο περιστατικό και κατέγραψε τα παράπονα 
των αθλητών για την κακή κατάσταση των εγκατα-
στάσεων. Το ρεπορτάζ θα προβληθεί από το κανάλι 
σήμερα το μεσημέρι.
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Όλα έτοιμα είναι για την διεξα-
γωγή του τελικού του κυπέλ-
λου ερασιτεχνών μεταξύ της 

Βέροιας και του Μ. Αλέξανδρου Τρικά-
λων.  Η ΕΠΣ Ημαθίας  και οι ομάδες 
υπόσχονται ένα όμορφο παιχνίδι, σε 
αθλητικά πλαίσια με στόχο να απο-
λαύσουν οι φίλαθλοι το παιχνίδι. Στο 
πλαίσιο του Σαββατιάτικου αγώνα 
(7μμ), η διοργανώτρια αρχή παραχώ-
ρησε συνέντευξη τύπου στην αίθου-
σα SALA της Εληάς παρουσίασε των 
εκπροσώπων  των δυο ομάδων.

Στο καλωσόρισμά του ο Στέργιος Μουρτζίλας 
πρόεδρος ΕΠΣ Ημαθίας σημείωσε: 

«Για να αναδειχθεί ο τελικός, μπήκε σε ημέρα 
χωρίς άλλους αγώνες και σε ώρα που θα βολέψει 

τους φιλάθλους για παρακολουθήσουν ζωντανά 
το ματς. “Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός αυτών 
που αγαπούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και η 
ΕΠΣ θα είναι κοντά τους».

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος των 
Τρικάλων τόνισε: «Δικαιώθηκαν οι ποδοσφαιρι-
στές μας. Να γίνει ένας όμορφος τελικός και να 
κερδίσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός, χωρίς 
τραυματισμούς. Είναι ο δεύτερος τελικός σερί για 
εμάς. Δεν είμαστε το φαβορί αλλά χαιρόμαστε 
που θα παίξουμε με αντίπαλο την Βέροια».

Ο Στέφανος Αποστολίδης, πρόεδρος της Βέ-
ροιας, υπογράμμισε: «Οι παίκτες μας έδωσαν 
τεράστια χαρά στους φιλάθλους. Είπα ως νέα 
διοίκηση θα διεκδικήσουμε τα πάντα και είμαστε 
χαρούμενοι που θα παίξουμε τελικό, σε νυχτερινό 
ματς με προβολείς».

Ο Δημήτρης Πρίντζιος, προπονητής των Τρι-
κάλων υποστήριξε: «Δύσκολη χρονιά φέτος για 

εμάς μετά την πρώτη από 
την Γ’ εθνική. Μαζέψαμε ό-
λα τα παιδιά από την γύρω 
περιοχή και κόντρα σε όλα 
τα προγνωστικά, φτάσαμε 
πρώτοι στο πρωτάθλημα 
και στον τελικό του κυπέλ-
λου. Μας δυσκόλεψε το 
Τετάρτη – Σάββατο του τε-
λευταίου διαστήματος αλλά 
τα καταφέραμε».

Ο Σάκης Θεοδοσιά-
δης, προπονητής της Βέ-
ροιας είπε: «Το Σάββατο 
ο κόσμος θα δει ανοιχτό 
και παραγωγικό παιχνίδι. 
Μας δίνεται η ευκαιρία να 
τελειώσουμε την χρονιά με 
θετικό πρόσημο. Είμαστε 
έτοιμοι και θα παίξουμε α-
πέναντι σε έναν καλό α-
ντίπαλο. Θα δώσουμε τον 
καλύτερο μας εαυτό».

Ο Αλέξης Βεργώνης, 
αρχηγός Βέροιας, επεσή-
μανε: «Κατακτήσαμε το 
πρωτάθλημα και είμαστε 
περήφανοι και θέλουμε και 
το κύπελλο για να κλείσει η 
χρονιά θετικά».

Ο Γιάννης Κιρκιλιανί-
δης, αρχηγός Τρικάλων, 
υπογράμμισε: «Εμείς για 
δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά είμαστε στον τελικό. 
Στόχος μας είναι το κύπελ-
λο. Δεν είμαστε το φαβορί 
αλλά αυτό μας δίνει μεγα-
λύτερο κίνητρο. Να γίνει 
ένα καλό παιχνίδι και να 
κερδίσει ο καλύτερος».

πηγή. Pliroforiodotis.gr

ΤοΣάββατοστις7μ.μ.στοΔημοτικό
ΣτάδιοΒέροια-Τρίκαλαστοντελικό

Τραυματίστηκε ο Δεκαθλητής του 
ΟΚΑ Δ. Βικέλας Γιάννης Αβραμίδης

Σ’ αυτό το σκάμα... ο Θεός να το κάνει σκάμα... έγινε το ατυχές περιστατικό
με τον τραυματισμό του Γιάννη Αβραμίδη

Το γήπεδο που γίνονται οι ρίψεις του ακοντίου και των άλλων αθλημάτων
(π.χ. σφαίρα) κιτρινισμένο και μεγάλος κίνδυνος για εμφάνιση φιδιών
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Με μεγάλο ενδιαφέρον 
από τους δρομείς 
συνεχίζεται η υποβο-

λή δηλώσεων συμμετοχής για 
τον «17ο Δρόμο Θυσίας» που 
διοργανώνει ο Δήμος Ηρωι-
κής Πόλης Νάουσας στο πλαί-
σιο του εορτασμού της 197ης 
Επετείου του Ολοκαυτώματος 
της πόλης, την Κυριακή 12 
Μαΐου 2019 με ελεύθερη 
συμμετοχή για όλους, αθλη-
τές και μη. Η εκκίνηση του 
αγώνα θα γίνει στην Πλατεία 

Καρατάσου 
στις 10:00 το 
πρωί.

Ο αγώνας πε-
ριλαμβάνει παιδική 
διαδρομή απόστα-
σης 1.000 μέτρων, 
καθώς κα ι  την 
κλασική και μεγά-
λη διαδρομή 5.400 
και 10.800 μέτρων 
αντίστοιχα, οι οποί-
ες διέρχονται από 
ιστορικά σημεία 
της πόλης.

Η προκήρυξη 
του αγώνα, ο χάρ-
της της διαδρομής 
και  η  υποβολή 
συμμετοχών γίνεται 
μόνο ηλεκτρονικά 
μέσω της ειδικής 
φόρμας συμμετο-
χής στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου 
Νάουσας στον α-
κόλουθο σύνδεσμο 
www.naoussa.gr/
application/form είτε 
ακολουθώντας το 
σχετικό εικονίδιο.

1. Στην παιδική 
διαδρομή 1.000μ. 
(μαθητές -μαθή -
τριες) μέχρι την 
Πέμπτη 9 Μαΐου 
2019.

2. Στην κλασική 
διαδρομή (5.000μ.) 

και τη μεγάλη διαδρομή (10.000μ.), μέχρι 
την την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Σε όλους τους συμμετέχοντες της κλα-
σικής διαδρομής των 5.400μ. και της με-
γάλης διαδρομής (10.800μ.) θα δοθούν 
αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής. Σε ό-
λες τις κατηγορίες, της κλασικής (5.400μ.) 
και της μεγάλης διαδρομής (10.800μ.) 
θα απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις 
(3) πρώτους καθώς και κύπελλα στους 
πρώτους των παραπάνω κατηγοριών. Σε 
όλους τους συμμετέχοντες της παιδικής 
διαδρομής θα δοθούν διπλώματα και με-
τάλλια συμμετοχής.

Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, Δημαρχίας 30, Tηλ. 23323 
50338-50360, e-mail: culture@naoussa.gr.

Η Βέροια καλεί τους 
φιλάθλους της  να 
συμμετάσχουν στην 

μεγάλη γιορτή του τοπικού 
ποδοσφαίρου, στον τελικό 
κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας  
στις 7 μ.μ το απόγευμα του 
Σαββάτου 4 Μαΐου. Μετά το 
πρωτάθλημα στον δρόμο 
μας είναι και το κύπελλο. 
Όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε 
με την «Βασίλισσα».

Η διοργάνωση του τελικού κυπέλλου 
της Βέροιας με τα Τρίκαλα ανήκει στην 
ΕΠΣ Ημαθίας .Δεν θα ισχύσουν τα εισι-
τήρια διαρκείας της ομάδας μας, ενώ η 
τιμή του εισιτηρίου είναι πέντε ευρώ.

17ος Δρόμος Θυσίας: Μέχρι 
την Πέμπτη 9 Μαΐου η υποβολή 

δηλώσεων συμμετοχής

Kάλεσμα του Π.Σ Βέροια στους φιλάθλους 
για τον τελικό κυπέλλου με τα Τρίκαλα

Η ΑΕΚ νίκησε τον Φίλιππο Βέροι-
ας με 35-30 σε μία άτυπη ρεβάνς του 
περσινού τελικού, έκανε το 3/3 και θα 
μπει με δύο βαθμούς στη μάχη των 
μεταλλίων του πανελληνίου πρωταθλή-
ματος παίδων στην Έδεσσα.

Η Ένωση είχε τον έλεγχο από το 
ξεκίνημα του αγώνα και με τον τερμα-
τοφύλακα Νίκο Ασλή να κάνει εξαιρετι-
κή εμφάνιση στο πρώτο τριαντάλεπτο 
κατάφερε να δημιουργήσει μία διαφορά 
ασφαλείας (16-10). Στο δεύτερο μέρος 
προηγήθηκε ακόμη και με εννιά γκολ 
(27-18 στο 45′) και με τον Κοτσιώνη 
να σκοράρει διαρκώς (12 γκολ) έφτασε 
χωρίς προβλήματα στο τελικό 35-30.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-2, 7-3, 10-4, 
13-7, 16-10 (ημχ), 20-12, 23-16, 27-18, 
29-22, 34-27, 35-30.

ΑΕΚ (Γεωργούδης): Βασιλακάκης, 
Παπαδάκης, Πρωτέκδικος 1, Αθανασά-
κος 1, Δικαιούλιας 4, Ασλής 1, Σοφια-
νός, Στάθης 4, Κοτσιώνης 12, Βασιλεί-
ου 4, Κοβάνης 2, Σιγάλος, Καρράς 2, 
Παππάς, Παπαντωνίου, Βεζύρης 4.

Φίλιππος (Σαράφης): Χουδαβέρδο-
γλου, Νιωπας, Ζαμάνης 5, Λυκοστρά-
της 2, Πετρομελίδης 1, Καραγιοβάνης 

1, Καρανάτσιος 2, Στεφανόπουλος 
2, Εμμανουηλίδης, Μουπαρασίδης, 
Στανκίδης, Τζωρτζίνης 10, Παπαγιάν-
νης 7, Ελευθεριάδης, Κουζούπης, Κα-

τρανάς.
Διαιτητές: Μιχαηλίδης – Θεοδοσίου. 

Δίλεπτα: 9-4. Πέναλτι: 3/3 – 1/1

Ο επαναληπτικός αγώνας για τη Γ΄ Φάση του Πρωτα-
θλήματος Κ-14 ανάμεσα στις ομάδες ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ και 
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ, που είχε αρχικά προγραμματιστεί 
για την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 με ώρα έναρξης τις 5 μ.μ., ΑΛ-
ΛΑΖΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, επειδή μετά 
την κλήρωση και την ανακοίνωση του προγράμματος των 
play-offτης Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ο εν λόγω αγώνας 
συμπίπτει χρονικά με αυτόν της ανδρικής ομάδας του ΠΑΟ 
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ με τη ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Ως εκ τούτου, το γήπεδο της Κουλούρας, που επρόκειτο 
να διεξαχθεί η αναμέτρηση, δεν θα είναι διαθέσιμο και ο 
αγώνας του Πρωταθλήματος Κ-14 ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΚΕ-
ΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 
ΜΑΪΟΥ 2019 ΜΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 5 Μ.Μ.

Final 8 παίδων

ΉττατουΦιλίππου30-35απότηνΑΕΚ

ΕΠΣΗμαθίας
Αλλαγή ημερομηνίας 

αγώνα
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Φίλοι μου, κα-
λή σας ημέρα, & 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ-
ΣΤΗ,

Μ ε γ ά λ η  Ε -
βδομάδα ήταν 
και πάει, το Άγιο 
Φως παραλίγο 
να μην έλθει, δι-
ότι «φοβήθηκε» 

την κυβέρνηση του Αλέκση και τα παιχνί-
δια της, αλλά τελικά, όλα καλά. 

Και τα αρνάκια στη θέση τους, στη 
σούβλα δηλαδή, και εμείς ακόμη ξάπλα 
και … προσπάθεια να χωνέψουμε!

Και χωρίς να το καταλάβουμε, μας 
πρόλαβε ο Μάιος με τα πράσινα λιβάδια 
και τις παπαρούνες και έφθασε ο καιρός 
να στείλουμε μερικούς να βοσκήσουν!

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια 
έχουμε έλλειψη, σε βόδια ελευθέρας βο-
σκής, καιρός να αποκτήσουμε ξανά!

Θα μου πείτε, πως θα συμβεί αυτό!
Η απάντηση είναι, πολύ απλά. 
Με το να προσέλθουμε στις κάλπες 

στις 26 του Μάη και να μαυρίσουμε το 
τσίρκο, των μεγαλύτερων πολιτικών απα-
τεώνων.

Και ενώ προσπαθούσα να καταλάβω, 
τι πήγε στραβά στο σοτάρισμα του οβελία 
με την μουστάρδα και πως μπερδεύτη-
κε το μπεν μαρί, με το κονσομέ και το 
μπροζέ, ξαφνικά η κρατική τηλεόραση 
με μετέφερε, διαστημικά, στην Κρήτη και 
στον πολυχρονεμένο μας, που θυμήθηκε 
τον πεντοζάλι, ο οποίος «χαμογελώντας», 
καλούσε τον Κυριάκο, να προσέλθει σε 
ντιμπέιτ, διότι δεν είναι πλέον ο κακός ο 
λύκος, αλλά η κοκκινοσκουφίτσα, η οποία 
μπορεί να γίνει και στρουμφίτα!

Και βέβαια εννοείται Αλέκση, ότι κανείς 
δεν πρέπει να βρεθεί μαζί σου σε ντιμπέ-
ιτ. 

Δεν συντρέχει κάποιος λόγος. 
Όπως χορεύεις με τον «Κρητίκαρο», 

σταμάτα, φώναξε, το κρατικό χαζοκούτι  
και ανέπτυξέ μας, το σχέδιο σου, πως 
αντιμετωπίζονται κρίσεις, όπως στο Μάτι!

Τα ντιμπέιτ με πολιτικούς απατεώνες, 
δεν έχουν κάποιο λόγο να γίνονται!

Πρέπει να καταλάβεις ότι πλέον είσαι 
μόνος σου και  μην ξεχνάς.

Όπως πριν από κάποια 
χρόνια έκραζες, στις 25 
ψηφίζουμε, στις 26 φεύ-
γουν, έτσι και τώρα κάποιοι 
άλλοι, θα φωνάξουνε, στις 
26 ψηφίζουμε, στις 27 φεύ-
γουν!

Και το όριο εννοείται, ότι 
είναι αυτό που είχες καθο-
ρίσει εσύ, διαφορά μέχρι 
3.8%.

Αυτά για να μην ξεχνιό-
μαστε.

Με απλά λόγια, προ-
σπαθώ να σου πω Αλέκ-
ση, ότι αυτό που πρέπει να 
σε απασχολεί πλέον, είναι 
το πολιτικό αφήγημα που 
πρέπει να εφεύρεις για να 
μας πείσεις, ότι εσύ θα εί-
σαι ο νικητής των εθνικών 
εκλογών.

Έχοντας ηττηθεί στις ευ-
ρωεκλογές, στις περιφερει-
ακές και στους μεγάλους 

Δήμους, έχοντας δηλαδή μία αντιπολίτευ-
ση που καλπάζει, ως άλογο του αιώνα, ό-
πως και το σκάνδαλο του αιώνα (χαχαχα-
χαχα…), θα πρέπει από τώρα να σκέφτε-
σαι, πως θα δικαιολογηθείς στα στελέχη 
σου, για το άνοιγμά σου στις ανύπαρκτες 
«προσωπικότητες» της κεντροαριστεράς!

Θα πρέπει να κκατανοήσεις, ότι οι επι-
κείμενες εκλογές σαφώς και δεν αναδει-
κνύουν κυβέρνηση, μπορεί όμως να δη-
μιουργήσουν πολιτική ατμόσφαιρα, τέτοια 
που ο εναπομείνας χρόνος στη διακυβέρ-
νηση, να είναι εφιαλτικός!

Και για να δείτε πόσο αχρείοι είστε, 
έγιναν εκλογές στην Ισπανία, τα κολλητά-
ρια σας, οι Ποδέμος, Βερτσερέμος, βγή-
κανε προτελευταίοι και καταιδρωμένοι 
και εσείς χωρίς τσίπα, χωρίς αιδώ, είστε 
χαρούμενοι, επειδή νίκησε, το αντίστοιχο 
ΚΙΝΑΛ!

Ντροπή σας ξεφτίλες!
Και αφού πήγαμε στην Ισπανία, ας 

πάμε και στη Βενεζουέλα και τον τροβα-
δούρο, τον Μαδούρο, τον μεγαλύτερο 
δημοκράτη της εποχής μας, για να ξεκα-
θαρίσουμε κάποιες λεπτομέρειες!

Όταν σε μία χώρα, βγαίνουν στους 
δρόμους τα τάνκς, πρόκειται για πραξι-
κόπημα, όταν βγαίνει ο λαός, τότε έχουμε 
επανάσταση!

Η κάθε χώρα, πρέπει να λύνει μόνη 
της τα διάφορα προβλήματα, χωρίς την 
παρέμβαση τρίτων, οι οποίοι λίγο ακόμη, 
και θα μας πείσουν, ότι είναι οι καλοί Σα-
μαρείτες της Δύσης, που αγωνιούν για τη 
δημοκρατία του πολίτη της Βενεζουέλας!

Λοιπόν κοπρίτες της Δύσης, εάν επι-
θυμείτε να με πείσετε για τα καλά σας 
αισθήματα, τότε να μου εξηγήσετε, γιατί 
στη χώρα που έκανε κομματάκια τον Κα-
σόγκι, δεν έχετε επέμβει, γιατί στη χώρα 
που ποδοπατούνται καθημερινά τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, δεν επεμβαίνετε!

Πρόσφατα εκτελεστήκανε κάποιοι με 
αποκεφαλισμό και κάποιος άλλος με 
σταύρωση και ούτε γάτα ούτε ζημιά, από 
τους καλούς και συμπονετικούς Δυτικούς!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Στις 26 ψηφίζουμε, στις 27 φεύγουν!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Η εγκεφαλοπά-
θεια είναι μια ασθέ-
νεια, διαταραχή ή 
βλάβη του συστήμα-
τος του εγκεφάλου. 
Ο όρος αναφέρεται 
σε προσωρινές ή 
μόνιμες καταστάσεις 
που επηρεάζουν τη 
δομή ή τη λειτουργία 
του εγκεφάλου. Η λέ-
ξη εγκεφαλοπάθεια 
μπορεί να αναφέρε-
ται σε όλα τα είδη ε-
γκεφαλικών βλαβών 
και ασθενειών, με 
πολλούς τύπους και 
μορφές, που μπο-
ρούν να ομαδοποι-
ηθούν ανάλογα με 
την αιτία τους. Αίτια 
πολλά. Από μια α-
πλή έλλειψη της βι-
ταμίνης Β1, κάποιον 
φυσικό τραυματισμό, 
υψηλή πίεση του αί-
ματος, τοξίνες, έλλει-
ψη οξυγόνου συχνά 
κατά τη διάρκεια του 
τοκετού, ασθένειες 
Prion, ή κάποια άλλα 
κληρονομικά νοσή-
ματα που συνδέονται 
όμως με την εγκεφαλική παράλυση.

Τα συμπτώματα, δύσκολα να αντιμετωπιστούν 
τις περισσότερες φορές. Αλλοιωμένη ψυχική και 
ψυχολογική κατάσταση, κενά μνήμης, αποπροσα-
νατολισμός, ακούσιες μυϊκές συσπάσεις, ακούσιες 
κινήσεις των ματιών, νευρικός κλονισμός, μυϊκή ατο-
νία, προβλήματα κατάποσης ή ομιλίας, επιληπτικές 
κρίσεις.

Αν και δεν υπάρχει θεραπεία για την εγκεφαλο-
πάθεια, μια σωστή θεραπευτική παρέμβαση μπο-
ρεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο σώμα 
του ασθενούς και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
του. Οι επιστήμονες εφαρμόζουν διάφορες μορφές 
θεραπείας για να βοηθήσουν τους ασθενείς να ξε-
περάσουν τους προσωπικούς περιορισμούς που 
σχετίζονται με την ασθένεια.

Κάθε πρόγραμμα προσαρμοσμένης θεραπείας 
αντλείται από κατάλληλους κλάδους, με βάση τις α-
τομικές ανάγκες του ασθενούς. Ο τύπος της εγκεφα-
λοπάθειας, η σοβαρότητα και το πεδίο εφαρμογής 
του, καθώς και οι υπάρχουσες συνειρμικές συνθή-
κες, λαμβάνονται υπόψη όταν συμβουλευόμαστε για 
μια θεραπεία.

Ως μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου θεραπεί-
ας, η φυσικοθεραπεία, η και η λογοθεραπεία είναι 
από τις πιο κοινές και ευεργετικές παρεμβάσεις, με 
τις πιο εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους να κερ-
δίζουν συνεχώς έδαφος. Η θεραπεία επικεντρώνεται 
στον περιορισμό της βλάβης, αλλά και της ενεργο-
ποίησης του εγκεφάλου, ενισχύοντας την ικανότητα 
των ασθενών να επικοινωνούν, να παίζουν, να περ-
πατούν και να βοηθούν στην προσωπική φροντίδα.

Η στοχευμένη θεραπεία σε μεμονωμένους τομείς 
συντονίζοντας τους ασθενείς, τους φροντιστές και 
τους θεραπευτές από πολλαπλούς κλάδους και 
η συντονισμένη προσπάθεια, βοηθά το ασθενή, 
να συνειδητοποιήσει το προσωπικό του δυναμικό. 
Η διαχείριση του πόνου, της σπαστικότητας, των 
γλωσσικών δυσκολιών και άλλων συμπτωμάτων της 
εγκεφαλικής παράλυσης, ενισχύει την ανεξαρτησία 
και την εμπιστοσύνη, συμβάλλοντας έτσι στην αύ-
ξηση της κινητικότητας και στη βελτίωση της συνολι-
κής ποιότητας ζωής.

Τα θεραπευτικά οφέλη φυσικά, ενισχύονται όταν 
οι ασθενείς με την όποιοι μορφή εγκεφαλοπάθειας 
είναι άνετοι και ήρεμοι με το περιβάλλον γύρω τους. 
Η μουσική παρέχει μια φυσική γέφυρα, ηρεμώντας 
τους ασθενείς και ενισχύοντας τις σχέσεις τους με 
τους θεραπευτές. Η ενσωμάτωση της μουσικής σε 
θεραπευτικά προγράμματα ενισχύει τις βελτιώσεις 
της επικοινωνίας και την κοινωνική ανάπτυξη, κα-
θώς οι ασθενείς εκφράζονται με το τραγούδι, δοκι-
μάζοντας τη δυνατότητα της φωνής τους, παίζοντας 
ένα όργανο ή απλά ακούγοντας μουσική παθητικά. 

Μελέτες για τη χρόνια αγγειακή εγκεφαλοπάθεια 
σε σχέση με την ενεργή μουσικοθεραπεία, είχαν 
εμφανή αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό δι-
άστημα. Η εφαρμογή έγινε σε ενήλικους ασθενείς με 
έλλειψη μνήμης, προσοχής και λεκτικής ευχέρειας 
που σχετίζεται με αγγειακή νοητική δυσλειτουργία. 
Σε ένα διάστημα τεσσάρων μηνών, η μέθοδος της 
μουσκοθεραπείας, βασίστηκε σε δημιουργικό και 
διαδραστικό παιχνίδι, ταυτόχρονα με τη φαρμα-
κολογική θεραπεία. Οι αρχικές νευροψυχολογικές 
εξετάσεις, έδειξαν ελλείμματα στην ονομασία αντι-
κειμένων και αριθμών, τη λεκτική ευελιξία, τη βρα-
χυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λεκτική μνήμη, τη 
βραχυχρόνια χωρική μνήμη, την επιλεκτική προσο-
χή και τον οπισθοκινητικό συντονισμό. Μετά τις συ-
νεδρίες μουσικοθεραπείας, το γνωστικό προφίλ βελ-
τίωσε σημαντικά την προσοχή, τον οπισθοκινητικό 
συντονισμό και τη λεκτική και χωρική μνήμη. Τέτοιες 
θετικές αλλαγές επιβεβαιώθηκαν και από άλλες πα-
ρόμοιες μελέτες, ενώ παρατηρήθηκε ταυτόχρονα και 
η αύξηση των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, 
καθώς και η σταθερή μείωση του άγχους των ασθε-
νών αλλά και των φροντιστών τους. 

Σε επιλεγμένους ασθενείς λοιπόν, μια καλά δο-
μημένη επέμβαση που προστίθεται στην τυποποιη-
μένη θεραπεία μπορεί να συμβάλει στον προσδιο-
ρισμό μιας σταθερής βελτίωσης των γνωστικών και 
ψυχοσυμπεριφορικών πτυχών του ασθεν. Απαιτού-
νται βέβαια ακόμη περισσότερες μελέτες για να επι-
βεβαιώσουν αυτά τα πολλά υποσχόμενα αποτελέ-
σματα στον τόσο ευαίσθητο τομέα των εγκεφαλικών 
παθήσεων.

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Εγκεφαλοπάθεια, μια τρομακτική λέξη



16 του Σαββατοκύριακου4-5 ΜΑΪΟΥ 2019www.laosnews.gr

   Το Πασχαλινό Bazaar της Πρωτοβουλίας για το Παιδί τε-
λείωσε με επιτυχία. Το Bazaar έγινε στο διάστημα 15 έως 26 
Απριλίου 2019 στο κατάστημα ιδιοκτησίας Ουρανίας και Γεωρ-
γίου Χατζή, επί της οδού Π. Τσαλδάρη 30. Εκτέθηκαν λαμπάδες 
και άλλα αντικείμενα, κατασκευές, χειροτεχνήματα, εδέσματα, 
κοσμήματα, όλα προϊόντα μεγάλου μόχθου και αγάπης των 
εθελοντριών του Οργανισμού, από τη Βέροια και άλλες περιο-
χές. Τα έσοδα έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της Διοίκησης και 
θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των 
Δομών μας, συμβάλλοντας πολύ σημαντικά στο έργο τους.

   Με την ευκαιρία της λήξης του Πασχαλινού Bazaar του Ορ-
γανισμού μας, που κατά γενική ομολογία ήταν εξαιρετικό από 
πλευράς ποιότητας των εκθεμάτων του-δημιουργημάτων των 
εθελοντριών μας, αλλά και από πλευράς ανταπόκρισης των συ-
μπολιτών μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί ευχαριστεί θερμά:

1.Την κυρία Ουρανία Χατζή και τον κύριο Γιώργο Χατζή, που 
διέθεσαν ευγενικά το κατάστημά τους. Η συμβολή τους στην 
επιτυχία υπήρξε καθοριστική.

2. Όλες τις εθελόντριες που έφτιαξαν λαμπάδες, κέντησαν, 
έπλεξαν, κατασκεύασαν έργα στο πνεύμα των ημερών και τα 
διέθεσαν ευχαρίστως.

3.Τις εθελόντριες που δούλεψαν με πηλό, με μικτές τεχνικές, 
με ζωγραφική και με άλλα εκφραστικά μέσα και απέδωσαν στο 
Bazaar πάρα πολλά και σημαντικά έργα τους.

4. Όλες τις εθελόντριες που έφτιαξαν γλυκά, ηδύποτα, μαρ-
μελάδες κλπ.

5.Την ομάδα κοσμήματος της Πρωτοβουλίας για τη διάθεση 
πολλών έργων της.

6. Τον ηλεκτρολόγο κ. Σάκη Ακριβόπουλο, για την άοκνη εθε-
λοντική εργασία του.

7. Τους φούρνους  Σαλαπασίδη της Βέροιας  και Θανασούλη 
της Νάουσας, για τη χορήγηση εκλεκτών προϊόντων τους.

8. Το Λύκειο Ελληνίδων, για την συμμετοχή με πλεκτές δημι-
ουργίες των μελών της.

9. Τον Όμιλο Inner Wheel Βεροίας και προσωπικά την κυρία 
Βιβή Ζητούνη-Ιατροπούλου, για την σταθερή υποστήριξή του, 
που εκφράστηκε και αυτή τη φορά με τη συμμετοχή των μελών 
του με εκλεκτά έργα τους.

10. Τις κυρίες Αικατερίνη Λιάκου, Βίκυ Τριάμπελα, Μαρία-Νι-
κόλ Λιακοπούλου, Ρούλα Σμαραγδάκη, Φωτεινή Κουβάτση, 
Ελένη Μουστάκα, Φωτεινή Μανασή, που έστειλαν από μακριά 
τα έργα τους.

11. Τις εθελόντριες που στήριξαν τη λειτουργία του, με τις 
ατελείωτων ωρών βάρδιες που έκαναν.

12. Τους συμπολίτες μας, που υποστήριξαν με συγκινητική 
διάθεση το έργο μας, παρά την αντίξοη οικονομική κατάσταση.

13. Τα ΜΜΕ του τόπου μας, που ανέδειξαν την εκδήλωση.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Bazaar του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΚΑ Βεροίας
Την Δευτέρα 15 Απριλίου οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ Βεροίας 

πραγματοποίησαν Bazaar στους χώρους του Ιδρύματος, με 
σκοπό την ενίσχυση του έργου της Πρωτο-
βουλίας. Ευχαριστούμε τους εργαζομένους και 
ιδιαίτερα την κυρία Καρανικολοπούλου για την 
συγκινητική και σταθερή τους υποστήριξη.

Αγώνας Μπάσκετ μεταξύ
 2ου και 5ου Λυκείου
Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 διεξήχθη 

στο γήπεδο μπάσκετ της Ελιάς αγώνας μετα-
ξύ των ομάδων του 2ου και του 5ου Λυκείου 
Βεροίας με φιλανθρωπικό σκοπό. Τα παιδιά 
των δύο Λυκείων μάζεψαν μεγάλη ποσότητα 
τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, 
τόσο στον χώρο των Σχολείων τους, όσο και 
στο γήπεδο, και τα απέδωσαν στις Δομές της 
Πρωτοβουλίας.

Παρακολούθηση της θεατρικής
παράστασης 
«Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή»
Μετά από ευγενική πρόσκληση, παιδιά της Πρωτοβουλίας 

παρακολούθησαν την Κυριακή 21 Απριλίου, την παράσταση 
«Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή» στο Εκκοκιστήριο Ιδεών» 
κα απέκτησαν μία ευχάριστη και σημαντική εμπειρία.

Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 
Την Δευτέρα 22 Απριλίου, τα παιδιά του Σπιτιού 

της Βεργίνας πραγματοποίησαν διήμερη εκδρομή στη 
Θεσσαλονίκη και συνάντησαν τα παιδιά της Δομής 
«ΘΕΤΙΣ», που ανήκει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοι-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια της αδελφο-
ποίησής τους.

Τα παιδιά παρακολούθησαν τη θεατρική παράστα-
ση «Η χαμένη αθωότητα της Άννας Φρανκ» στο θέ-
ατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και αφού 
περιηγήθηκαν στα αξιοθέατα της πόλης, διανυκτέρευ-
σαν και επέστρεψαν όλα μαζί στη Βεργίνα στις 23/4, 
όπου με τη σειρά τους φιλοξένησαν τους φίλους τους 
της «ΘΕΤΙΔΑΣ» έως τις 24 Απριλίου.

Ήταν μία χαρούμενη ανάπαυλα στη ζωή των δύο 
Δομών, τα παιδιά των οποίων έχουν αναπτύξει δε-
σμούς φιλίας μεταξύ τους, που θα ενισχυθούν το κα-
λοκαίρι στην κατασκήνωση της Λεπτοκαρυάς.

Τσίρκο «Μεντράνο»
Παιδιά της Πρωτοβουλίας, παρακολούθησαν, στις 22 και 

στις 23/4, μετά από ευγενική πρόσκληση, τις παραστάσεις του 
Τσίρκου «Μεντράνο», που πέρασε από την πόλη μας.

Επίσκεψη της ΠΑΕ «Βέροια»
Την Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου επισκέφθηκε το Κέντρο Ημερή-

σιας της Βέροιας η ομάδα ποδοσφαίρου της ΠΑΕ «Βέροια» με 

επικεφαλής τον αρχηγό της Αλέξανδρο Βεργώνη. Οι αθλητές 
της «Βέροιας» δώρισαν στα παιδιά φανέλες της ομάδας και 
τσουρέκια και για αρκετή ώρα συνομίλησαν και έπαιξαν μαζί 
τους, αποδεικνύοντας την κοινωνική ευαισθησία τους.

«Κουβάρια για Μικρούς Ήρωες».

Η ομάδα κυριών στο f/b «Κουβάρια για Μικρούς Ήρωες», με 
επικεφαλής την κυρία Ασημακοπούλου Άρτεμη, επισκέφθηκε 
το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, την Μ. Τετάρτη 
24/4 και χάρισαν σε όλα τα παιδιά της Πρωτοβουλίας, από ένα 
πλεκτό, που έφτιαξαν οι ίδιες,  λαμπάδες, πασχαλινά αβγά και 
προσωπικά δώρα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:
 Πασχαλινές δράσεις

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» 
ευχαριστεί για το Πασχαλινό BAZAAR

Κατανομή κοινοχρήστων 
δημοτικών χώρων για την 
προβολή των συνδυασμών

Έκτακτη συνεδρίαση, του δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, θα γί-
νει τη Δευτέρα 6-5-2019 και ώρα 14:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης το εξής:

Κατανομή των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για την προβολή 
των συνδυασμών των υποψηφίων και καθορισμός του τρόπου χρή-
σης τους, κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανά-
δειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών 
και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να 
γίνει άμεσα η κατανομή των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων, 
προκειμένου να διατεθούν στα κόμματα ή στους συνασπισμούς 
συνεργαζόμενων κομμάτων, στους συνδυασμούς των υποψηφίων 
των δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών και στους με-
μονωμένους υποψήφιους των κοινοτικών εκλογών για την προβολή 
τους, λόγω της έναρξης της προεκλογικής περιόδου.

“Δύο στιγμές”  
Του Κώστα Μίζα
Επιμελητή Ανηλίκων Βέροιας

Τί σημαίνει άραγε ο άλλος για τον καθένα 
μας?

Κάποιος με τον οποίο - από ένα παιχνίδι της 
τύχης – βρίσκεσαι κοντά του, και αυτό σύντομα 
φαντάζει τόσο φυσικό.

Υστερα από λίγες στιγμές είναι εμπόδιο στο 
δρόμο σου.

Επειτα ο άλλος μπαίνει σ ένα λεωφορείο και 
φεύγει.

Είναι μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα και κουβα-
λάει μια θλίψη μέσα του.

Σαν χαμένος απ την αιφνίδια επίγνωση ότι δεν σημαίνει πλέον τίποτε για 
τον άλλο, κάθεται στη θέση του μέσα σ ένα λεωφορείο με λιγοστούς επιβά-
τες.

Με το χέρι σκουπίζει το τζάμι που έχει θολώσει και τον εμποδίζει να βλέ-
πει έξω.

Μόλις τώρα προσέχει την βροχή που εδώ και ώρα έχει αρχίσει να πέφτει 
με δύναμη.

                                                   -------------
Είχε έλθει πριν απ αυτόν στο πρώτο ραντεβού.
Χωρίς να είναι παρατηρητικός, πρόσεξε ότι είχε φορέσει την μπλούζα της 

ανάποδα.
Της το είπε. Γέλασαν.
Του είπε -με μια γλυκιά αθωότητα- ότι συνέβη απ την βιασύνη της να έλ-

θει να τον συναντήσει. Για να μην αργήσει.
Για λίγο σώπασαν αμήχανοι. Ξαφνικά άρχισαν να μιλούν και οι δυό ταυ-

τόχρονα.
Γέλασαν πάλι. Ηταν άνοιξη. Ο ήλιος περνούσε ανάμεσα απ τα φύλλα των 

δένδρων και ζέσταινε τα πρόσωπά τους.        
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Παρουσίαση του  
βιβλίου της Βάλιας 

Μπαμπέτσα «Αν ακούς 
απόψε κράτα 

με από το χέρι»
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου «Αρι-

στοτέλης», το βιβλιοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» και οι Εκδό-
σεις Ωκεανός παρουσιάζουν το βιβλίο της Βάλιας Μπαμπέ-
τσα «Αν ακούς απόψε κράτα με από το χέρι».  

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στις 
19:00 στο χώρο εκδηλώσεων του Αριστοτελείου Πολι-
τιστικού Κέντρου Τριλόφου.

 Για το βιβλίο θα μιλήσει η Κωνσταντίνα Φωτοπούλου, 
φιλόλογος.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ το Σάββατο 4 Μαΐου  στις 7 μ.μ. 
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, η Έκθεση Ζωγραφικής 
του διάσημου Ιερέα - Γιατρού  π. ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΚΛΗΡΗ

 «ΝΑ ΣΑΙ ΦΤΩΧΑΔΑΚΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Μια ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική στιγμή για την πόλη 

μας.
Ο ιερέας-γιατρός παπα- Σκλήρης, ίσως ο πιο σημαντικός 

μεταρρυθμιστής της βυζαντινής αγιογραφίας και της σύν-
δεσής της με την κοσμική ζωγραφική, προσκεκλημένος του 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΔΕΩΝ, θα εκθέσει μια συλλογή από τα 
τελευταία έργα του από τις 4 Μαΐου έως τις 22 Ιουνίου. 

Μέσα στον ατελείωτο γύρο του δούναι και λαβείν, τα 
έργα του παπα- Σκλήρη είναι δώρα της αγάπης. Δώρα ή 
συνταγές ενός παπα – γιατρού για την «ίαση» των αγωνιών, 
του στρές, της απληστίας, μια ενθάρρυνση και μια προτρο-
πή για την επιστροφή όλων μας στην άδολη παιδικότητα 
των αισθημάτων.  Τα έργα του συνομιλούν μ’ ένα μέλλον 
πέραν των καθιερωμένων και τα χρώματά του διαλαλούν 
γιορτινές μέρες για την ψυχική υγεία του ανθρώπου. 

Ο παπα Σκλήρης είναι ένας Ιούλιος του χειμώνα. Είναι 
αυτός που ξύνει τη φλούδα μιας επιφανειακής κοσμικής 
πραγματικότητας για να πλημμυρίσει με ύμνους το πεδίο 
των καθημερινών επαναλήψεων. 

Το σύμπαν δεν συμπαθεί τη λαιμαργία σου. Έξω ο ήλιος 
φωτίζει όλους μας, δίνοντας τη δυνατότητα «να διαβάσου-
με» τη ζωή μες στην ιερότητά της.

26 έργα θα αναρτηθούν στους χώρους του ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΙΔΕΩΝ και ο παπα Σκλήρης θα είναι κοντά μας 
στα εγκαίνια που θα γίνουν το Σάββατο 4 Μαΐου στις 7 η ώρα.Την έκθεση θα προλογίσουν ο Καθηγητής 
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος Σταμούλης και η 
Δρ. Αρχαιολόγος-Βυζαντινολόγος και Έφορος του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών κ. Φλώρα 
Καραγιάννη.Η έκθεση οργανώνεται από το ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 

και συνδιοργανωτές είναι οι: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΕΓΚΑΙΝΙΑ το Σάββατο 4 Μαΐου ώρα 7 μ.μ.Λειτουργία : Καθημερινά 10 με 13.00 το πρωΐ και 18.00 με 

21.00 το απόγευμα Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6972440721 και 6978009083

Διανομή γυναικείων Προϊόντων Υγιεινής 
σε 42 ωφελούμενα κορίτσια της δομής 

Ηλικίας 12-18 ετών από την Ένωση 
«Μαζί για το Παιδί»

Στο Κοινωνι -
κό Παντοπωλείο 
του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινω-
νικής Προστασί-
ας, Παιδείας και 
Πολιτισμού πραγ-
ματοποιήθηκε, σε 
ένα πολύ ζεστό 
κλίμα, την Τρίτη 9 
Απριλίου 2019, η 
διανομή γυναικεί-
ων προϊόντων υ-
γιεινής σε 42 ωφε-
λούμενα κορίτσια 
ηλικίας 12-18 ετών 
από την Ένωση 
«Μαζί για το Παιδί»

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ταξίδεψε για άλλη μια φορά στην πόλη μας και στήριξε το 
τμήμα μας στο πλαίσιο της εκστρατείας της εκστρατείας #MinEisaiApousa της Always με 
στόχο να διασφαλιστεί πως κανένα κορίτσι δεν θα χάσει το σχολείο λόγω της έλλειψης γυ-
ναικείων προϊόντων υγιεινής,

Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε σε 44 κοινωνικές υπηρεσίες στην Αττική (δήμους και 
φορείς παιδικής προστασίας) και σε άλλες 25 στη Βόρεια και τη Στερεά Ελλάδα.

Ευχαριστούμε θερμά την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και την Always που μερίμνησαν και 
προσέφεραν γυναικεία προϊόντα υγιεινής στα κορίτσια των ευάλωτων και οικονομικά ασθε-
νέστερων οικογενειών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η «Βικτωρία» της Βίκης Δράκου 
παρουσιάζεται », στο καφέ «Εκτός Χάρτη»

O ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ και  το   βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ παρουσι-
άζουν το βιβλίο της Βίκης Δράκου, «ΒΙΚΤΩΡΙΑ», στο 
καφέ «Εκτός Χάρτη» στη Βέροια, Βενιζέλου 43, την 
Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στις 7.00 το απόγευμα.

 Θα μιλήσουν:
η Αγγελική Χριστέλη, γραμματέας του Ομίλου,
η φιλόλογος Χρυσάνθη Τσιουτσιουλικλή,
η φιλόλογος Βίκη Παπαθανασίου η οικονομολόγος 

Χριστίνα Βέλλου για τις δεξιότητες της κεντρικής ηρωί-
δας στην πολίτικη κουζίνα

και η συγγραφέας.
Επιμέλεια Power Point και παρουσίαση παλαιών 

φωτογραφιών:
η θεολόγος Μαρία Μιχαηλίδου.

Η ιστορία του βιβλίου αναφέρεται σε δύο πόλεις, δύο γιαγιάδες. Η Βικτωρία, δυναμική, 
εκρηκτική και ρηξικέλευθη, στην Πόλη, η Ελένη, θεοσεβούμενη, προσγειωμένη και σεμνή, στη 
Σαλονίκη. Οι οικογένειες τους ενώνονται μέσω του γάμου των παιδιών τους, και η μικρή τους 
εγγονή θυμάται. Θυμάται όσα ως μικρό κορίτσι έζησε κοντά τους. Τις καθημερινές ασχολίες 
και τις γιορτινές επετείους, τα ασήμαντα γεγονότα και τα φοβερά που έμειναν στην ιστορία, 
τα πρόσωπα που κινούνται γύρω τους με ρόλο πρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα χωρίς να 
παραλείπει τις αναφορές στους ανώνυμους κομπάρσους, τύπους χαρακτηριστικούς εκείνων 
των χρόνων.

Το βιβλίο του Γιάννη Αμαραντίδη ΄΄Θανατικά  
Ανάσματα σα σχιόνια  

τ΄ Ερζερουμή΄΄ παρουσιάζεται 
στην Εύξεινο Λέσχη  Βέροιας  

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας  παρουσιάζει το   βιβλίο  
του  Γιάννη  Αμαραντίδη  ΄΄Θανατικά  Ανάσματα  σα  
σχιόνια  τ΄ Ερζερουμή΄΄  που  θα  γίνει  στις  εγκαταστά-
σεις  της  Λέσχης  στο  Πανόραμα  Βεροίας (Λ. Πορφύ-
ρα  1)  στις  12  Μαΐου  2019  και  ώρα  8μμ.  

Τον  συγγραφέα  θα  παρουσιάσει  ο  πρόεδρος  της  
λέσχης   ενώ  το   βιβλίο  θα  παρουσιάσει  ο  κ.  Φώτης  
Κουτσουπιάς. Στη  συνέχεια  θα  μιλήσει  για  το  βιβλίο  
του  ο  ίδιος  συγγραφέας  ενώ  όσοι  παρευρεθούν  θα  
συνομιλήσουν  μαζί  του  και  θα  επιλύσουν  κάθε  απο-
ρία  τους.  
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Την Κυριακή 5 Μαΐου
Εθελοντική 

αιμοδοσία στο 
Περιφερειακό 

Ιατρείο Μελίκης
 
Την Κυριακή, 5 

Μαΐου 2019, ο Σύλ-
λογος  Εθελοντών 

Α ι μ ο δ ο τ ώ ν 
Μελίκης δι-
οργανώνει Ε-
θελοντική αι-
μοδοσία στο 
Περιφερειακό 
Ιατρείο Μελί-
κης, από τις 
9:00 το πρωί 
έως τις 13:00 
το μεσημέρι.

Η εθελοντι-
κή αιμοδοσία 
είναι απόλυτα 
ασφαλής και ο δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύ-
τως κίνδυνο για την υγεία του.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειά-
ζεται:

Να είναι 18-60 ετών και υγιής
Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεση-

μεριανό
Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου 

να ενισχύσουν την προσπάθεια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Την Κυριακή του Θωμά
Το «Ταφικό Έθιμο» 

από την  Εύξεινο Λέσχη 
Χαρίεσσας

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας δι-
ατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά ως βασικό στοιχείο της 
εθνικής ταυτότητας των Ποντίων, διοργανώνει την Κυριακη του 
Θωμά στις 5:00 μ.μ το «Ταφικό Εθιμο». 

Ξεριζωμένοι από τις πατρογονικές τους εστίες στον ιστορικό 
Πόντο, με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για επιβίωση, δεν 
λησμόνησαν ούτε στιγμή, ως ιερή παρακαταθήκη, την τιμή στους 
νεκρούς τους, το «Ταφικό Έθιμο» διασώζεται από την αρχαιότη-
τα και συνεχίζεται μέσα στη χριστιανική πίστη. 

Το έθιμο έχει έρθει από τον Πόντο και τελείται αναλλοίωτο και 
με ευλάβεια. Πόντιοι όχι μόνον, συγκεντρώνονται το απόγευμα 
της Κυριακής του Θωμά στο Κοιμητήριο του χωρίου, ο καθένας 
πηγαίνει στον οικογενειακό τάφο του, οι νοικοκυρές φέρνουν 
τσουρέκια, κόκκινα αβγά, μεζέδες, ούζο και όλοι μαζί περιμένουν 
τον ιερέα να τελέσει τρισάγιο.

Οι συγγενείς συζητούν για τα κεκοιμημένα προσφιλή πρό-
σωπα, θυμούνται τα προτερήματά τους, τις καλοσύνες τους και 
ό,τι προκαλεί την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας των νεκρών 
ανάμεσά τους. Γιατί η μέρα αυτή αφιερώνεται στην ανάσταση 
των νεκρών. 

Είναι μέρα χαράς κα τιμής στους απανταχού κεκοιμημένους!

Την Τετάρτη 8 Μαΐου
Ημερίδα του ΕΡΑΣΜΟΥ 
για την εκμετάλλευση 

ανθρώπου, από άνθρωπο 
-Ομιλήτρια, η καθηγήτρια Ποινικού 

Δικαίου Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου
 Η «Εκμετάλ-

λευση ανθρώπου 
από άνθρωπο» 
θα είναι το θέμα 
της ημερίδας που 
δ ιοργανώνε ι  ο 
Σύλλογος Κοινω-
νικής Παρέμβασης 
«Έρασμος», υπό 
την αιγίδα της Πε-
ριφερειακής Ενό-
τητας Ημαθίας, με 
τη συμμετοχή του 
Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βέροιας, 
της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ημαθίας και του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Βέροι-
ας, την ερχόμενη Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στις 11.00π.μ. στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου. 

Κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας θα είναι η Καθηγήτρια Ποινικού 
Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, 
που θα αναπτύξει το «ελληνικό νομικό πλαίσιο για την προστασία 
των γυναικών μετά την επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντι-
νούπολης», ενώ εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν, η Υπαστυνόμος 
κ. Ειρήνη Στάμκου σχετικά με το trafficking, η Δικηγόρος κ. Φωτεινή 
Κύρτσιου σχετικά με την ενδο-οικογενειακή βία και την οικονομική 
κρίση, η Ψυχολόγος κ. Έφη Τσαπαροπούλου σχετικά με το ρόλο του 
Συμβουλευτικού Κέντρου στην τοπική κοινωνία και η Δικηγόρος κ. 
Σοφία Ζεϊμπέκη που θα παρουσιάσει τον «Έρασμο».

Είσοδος ελεύθερη 

Πρώτο Βραβείο 
στην Ν.Υ. 

Αιμοδοσίας 
του Νοσοκομείου 

Νάουσας
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας είναι στην ευχάριστη θέ-

ση να ανακοινώσει πως στην Ν.Υ. Αιμοδοσίας της Υγ. Μ. Νάουσας 
απονεμήθηκε το Πρώτο Βραβείο για την έρευνά της με θέμα: «ΔΙ-
ΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ».

Η βράβευση έλαβε χώρα σε ειδική τελετή, στο 8ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας – 4ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιμα-
τολογίας & Αιμοδοσίας στην Αθήνα στις 13 Απριλίου.

Η Διοίκηση συγχαίρει την Επιστημονική Ομάδα της Αιμοδοσίας 
και συγκεκριμένα τις κυρίες:

- Πολυξένη Νίκζα, Επιστημονικά Υπεύθυνη– Επιμ. Α΄ Ιατρ. Βι-
οπαθολογίας του Τμ. Αιμοδοσίας (πρώην Ιατρό του Νοσοκομείου)

- Έλλη Χατζηστυλλή, Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια MSc του Τμήμα-
τος

- Διάνα Σαμαρά, 
- Ευθυμία Τορμπαντώνη, και 
- Ελευθερία Τσιγκαλίδα 
Νοσηλεύτριες του Τμήματος ειδικευμένες σε θέματα Αιμοδοσίας 

και Μεταγγίσεων, για την εξαιρετική δουλειά τους,  που έγινε  η α-
φορμή ώστε να ακουστεί το όνομα του Νοσοκομείου μας δίπλα σε 
κολοσσούς της έρευνας, όπως το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευ-
νών της Ακαδημίας Αθηνών και το Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας 
του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.  

Εκ της Διοίκησης του Νοσοκομείου 
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ
Αναπλ. Διοικήτρια

Γ.Ν.Ημαθίας-Μον. Νάουσας 

Η διοργάνωση της Δράσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
του Δήμου Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα 
Αλεξάνδρειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στέφθηκε με επιτυχία.

Η συγκέντρωση τροφίμων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 
Απριλίου στα σούπερ μάρκετ της πόλης μας, όπου οι πολίτες απέδει-
ξαν έμπρακτα τη συμπαράσταση τους στον συνάνθρωπο που βρίσκε-
ται σε ανάγκη και τους ευχαριστούμε θερμά.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά το Περιφερειακό Τμήμα Αλεξάνδρειας 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τους εθελοντές και τους Δημότες 
για τη συνεισφορά τους στη συλλογή τροφίμων παράλληλα με τις α-
γορές τους, καθώς και τα παρακάτω σούπερ μάρκετ που συμμετείχαν 
στη δράση αυτή, ανακουφίζοντας συνανθρώπους μας που βρίσκονται 
σε ανάγκη.

Συμμετείχαν τα παρακάτω σούπερ μάρκετ:
• Γαλαξίας -Μεγάλου Αλεξάνδρου 7

• Πίτσιας -Ελευθ. Βενιζέλου 44
• Κρητικός -Αριστοτέλους 17
• Μασούτης – Κ.Καραμανλή & Ελευθ. Βενιζέλου
•  Μασούτης – Γρ. Λαμπράκη 60
• Σκλαβενίτης- Νικ. Πλαστήρα 55-57
• Discount- 28ης Οκτωβρίου 28 & Κουγκά Θεοχάρη

Ευχαριστήριο του Δήμου 
Αλεξάνδρειας 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-
τά το διά στη μα α πό 6-5-2019 μέχρι 12-5-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 4-5-2019
08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ 23310-60340

08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ 
ΚΤΕΛ) 23310-62163

08:00-14:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931 

14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-
ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 
23310-66755

19:00-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

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

Κυριακή 5-5-2019
08:00-14:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130
14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο 
Γαλάνη) 23310-73324

19:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
71601

21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
71601

Δευτέρα 6-5-2019
14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ 23310-60340

19:00-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξί-
ας) 23310-75180

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

Φαρμακεία

Για την 30η αγωνιστική τον 
σπουδαίο αγώνα Πλατανιά- 
Ηρακλή θα διευθυνθεί ο 

Δημήτρης Καραντώνης του συνδέ-
σμου Ημαθίας και α’ βοηθός ο κ. 
Παρασίου του ίδιου συνδέσμου. 
Αναλυτικά:

Κυριακή(5/5)
Πλατανιάς – Ηρακλής
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί:  Παρασίου (Ημαθίας), Ζήρδας (Α-

θηνών)
4ος: Δραγάτης (Ανατ .Αττικής)

Κέρκυρα – Παναχαϊκή
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)
Βοηθοί:  Δεμερτζής, Δέλλιος (Πέλλας)
4ος: Ματσούκας (Αιτωλοακαρνανίας)

Α.Ε. Καραϊσκάκης – Τρίκαλα
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Αδαμόπουλος (Μεσσηνίας), Σκορδί-

λης (Κέρκυρας)
4ος: Μπαίλης (Πρέβεζας)

Αιγινιακός – Σπάρτη
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νταβέλας (Μακεδονίας), Βογιατζής 

(Καρδίτσας)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)

Απόλλων Πόντου – ΑΟΧ/Κισσαμικός
Διαιτητής: Κουναλάκης (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου), Ψύλ-

λος (Λέσβου)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)

Δόξα Δράμας – Εργοτέλης

Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Μαλανδρής 

(Χαλκιδικής)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)

Ηρόδοτος – Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Τυ-

ριακίδης (Μακεδονίας)
4ος: Κολυτάς (Λασιθίου)

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε
τους διαιτητές της 30ής αγωνιστικής 

της Football League
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 
8 στη Βέροια, στον 2ο ό-

ροφο, διαμπερές (2 δω-
μάτια, σαλόνι, καθιστικό, 
κουζίνα, W.C.) ανακαινι-
σμένο. Τιμή ευκαιρίας λό-
γω αναχώρησης στο εξω-
τερικό. Πληρ. τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα α-
πό 80 τ.μ., πακέτο, αυλή, 
κήπο, θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 55.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 6974 
805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται δι-
αμέρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, 
W.C., μεγάλη βεράντα, 
πλήρως ανακαινισμένο, 

θέα, διαμπερές, 4ος όρ. 
Τιμή 79.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

23310 41588.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε -

δο 320 τ.μ. στο Εργο-
χώρι, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί 
της περιφερειακής οδού 
σε εξαιρετιή τιμή. Μό-
νο σοβαρές προτάσεις. 

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

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

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

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή 
μηχανών παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας 
των γραμμών παραγωγής.  Επιθυμητή η γνώση Αγ-
γλικής γλώσσας.

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

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

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

Αιτήσεις και βιογραφικά στο email : info@
irafruit.gr
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Ώρες επικοινωνίας: 09.00-
14.00. Τηλ.: 6945 122583. 

Euromesitiki. ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 3ΔΣΚ με πέλετ, 
θέα, σε εξαιρετική κατά-
σταση. Τηλ.: 6945 122583 
EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 1 δωμάτιο, σα-
λόνι και χωριστή κουζινα, 
W.C., ανακαινισμένο, και-
νούργια κουφώματα, ντου-
λάπα και ατομική θέρμαν-

ση (πετρέλαιο), 200 ευρώ. 
Τηλ.: 6973 735020, 23310 
68080.

ΡΟΛΟΪ  ενοικιάζεται 
κτίσμα ανεξάρτητο με 5 
χώρους, κατάλληλο για 
φροντιστήριο ή άλλη χρή-
ση, 2 W.C., φαρδιές σκά-
λες, χωρίς κοινόχρηστα, 
διαμπερές, φωτεινό. Τιμή 
εξαιρετική 420,00 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην πε-
ριοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
συνθετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες κ. Πα-
ναγιώτης, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙ-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι 
μικροπωλητές για νησί, 50,00 

ή 70,00 ή 100,00 ευρώ ημερη-
σίως. Προϋπόθεση να έχουν δι-
κό τους μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 
6945 003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
ψητοπωλείο στη Βέροια. Πληρ. 

6984 472747 & 6946 103988.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για 

ξενοδοχείο στη Βέροια (δεν 
απαιτε ίτα ι  προϋπηρεσία) . 
Γνώση βασικών αγγλικών θα 
εκτιμηθεί. Τηλ.: 6948 457059.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗΉΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οικοπ. 2500 τ.μ 250€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ΔΣΚ Θεα,Ωρ/ση,κλιμα. Μεγαλα μπαλκονια 280€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 
40000€ τωρα 36000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗ-
ΨΗ,ΜΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥΠΕΡΜΑΡ-
ΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙ-
ΚΑΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  π ι -
τσαδόρος έμπειρος 
για Ιταλικό εστιατό-
ριο στην Κρήτη. Μι-
σθός ικανοποιητικός, 
πλήρης ασφάλιση. 
Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιο-
γραφικό στο e-mail: 
volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες 
στο: 6974 914182 ή 
28970 23648.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητά να προσλά-
βει: 1) Άνδρα ή γυναίκα έως 45 ετών, ως χειρι-
στή υπολογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) 
Οδηγό έως 45 ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκά-
ριο έως 45 ετών. Τηλ.: 6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ με ειδική άδεια. 
Τηλ.: 23310 71553.

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ανα-
λαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων, περιποίη-
ση τραυμάτων, κατακλή-
σεις για πρωί ή απόγευ-
μα. Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη 
εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμέ-
νων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 
την περιποίηση γερόντων, 
για πρωί ή για απόγευμα, 
καθαριότητα σπιτιών, γρα-
φείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ  με  δ ι -

δακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθη-
σιακες δυσκολίες κα-
θώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών 
παραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά δημοτικού και 
γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος 

χωρίς υποχρεώσεις ζη-
τά Κυρία έως 50 ετών 
για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

Το  κο ν σ ε ρ -
βοποιείο – χυμο-
ποιείο «ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ» ανακοινώ-
νει πως δέχεται 
αιτήσεις για πρό-
σληψη εποχιακού 
προσωπικού για 
τη θερινή περίοδο 
2019 Εργάτες/Ερ-

γάτριες και Χειριστές Κλαρκ/Βοηθοί Χειριστές Κλαρκ στα γρα-
φεία της εταιρείας (Σιδ. Σταθμός Βέροιας).

ΔΕΥΤΕΡΑ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:30 με 13:30 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:       
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η΄ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ - ΑΔΕΙΑ ΠΑ-

ΡΑΜΟΝΗΣ- AΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
2) ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΕΦΟΡΙΑΣ Η΄ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ
3) ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΕΦΚΑ – πρώην ΙΚΑ)
4) ΑΜΚΑ
5) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ  
6) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΚΙΝΗΤΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ  

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜHΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
7) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
8) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖHΣ (1oς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ για τους: 
Ασφαλισμένους (πρώην) Ο.Γ.Α.:  Ασφαλιστική Ενημερότητα 

όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθεσμες εισφορές ή 
Πιστοποιητικό Οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει 
ισχύ η βεβαίωση ή η ρύθμιση.

Χειριστές Κλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου.
Βοηθούς Χειριστές Κλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
Τηλ. 2331 0 23774 – 2331 0 22774 κα Λένα  Φαξ: 2331 0 26974
Εmail: hr@aqf.gr



Με υπουργική Απόφαση ρυθμίζο-
νται τα θέματα αξιολόγησης Λυκείου. 
Συγκεκριμένα από το υπουργείο Παι-
δείας διευκρινίζεται ότι, για λόγους 
απλοποίησης των διαδικασιών, θέμα-
τα αξιολόγησης Λυκείου ρυθμίζονται 
πλέον με υπουργική απόφαση.

Ειδικά για το θέμα των προαγωγι-
κών/απολυτηρίων εξετάσεων Γενικών 
Λυκείων, Ημερησίων και Εσπερινών, 
τα μαθήματα που ανήκουν στην Ο-
μάδα Α (γραπτώς εξεταζόμενα) είναι 
τα εξής:

Α’ Λυκείου:
-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Γραμματεία
-Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα 

Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συ-
νεξέταση)

-Άλγεβρα
-Γεωμετρία
-Ιστορία
-Φυσική
-Χημεία
-Πολιτική Παιδεία
Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού 

Λυκείου:
-Νέα Ελληνική Γλώσ-

σα και Νέα Ελληνική 
Λογοτεχνία (σε τρίωρη 
συνεξέταση)

-Ιστορία
-Βιολογία
-Άλγεβρα για τους 

μαθητές της Ομάδας 
Προσανατολισμού Αν-
θρωπιστικών Σπουδών 
ή Σύγχρονος Κόσμος: 
Πολίτης και Δημοκρατία 
(μόνο για τους μαθητές 
της Ομάδας Προσανα-
τολισμού Θετικών Σπου-
δών) και

-Μαθήματα Ομάδων 
Προσανατολισμού

Γ΄ ημερησίου και Δ΄ 
Εσπερινού Λυκείου :

-Νεοελληνική Γλώσ-
σα και Νεοελληνική Λο-
γοτεχνία (σε τρίωρη συ-
νεξέταση)

-Μαθηματικά και Στοι-
χεία Στατιστικής

-Ιστορία
-Βιολογία

Στο σχέδιο της κυβέρνησης για 
την εφαρμογή των 120 δόσεων 
στην ρύθμιση οφειλών στο δημό-
σιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ανα-
φέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την 
ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα 
«Οικονομία και Κοινωνία μετά τα 
μνημόνια» που πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του δημοτικού συμ-
βουλίου του Δήμου Δεσκάτης στα 
Γρεβενά.

«Πρόθεσή μας είναι να βο-
ηθήσουμε όσους από τους πολί-
τες έχουν ανάγκη τη ρύθμιση και 
έχουν την διάθεση να πληρώσουν 
τις οφειλές τους κα όχι να ικανο-
ποιήσουμε πολίτες που δεν έχουν 
ανάγκη μια τέτοιας ρύθμισης για 
τις εκκρεμότητές τους» δήλωσε ο 
κ. Τσακαλώτος και δημοσιοποίησε ότι θα έχει συνάντηση 
στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, 
για να καταλήξουν στην τελική ρύθμιση του σχεδίου των 
120 δόσεων. Ανακοίνωσε ακόμη, ότι κατά την συνάντηση 
με τον πρωθυπουργό θα υπάρξει ευρεία συζήτηση για 
την κατάρτιση ενός σχεδίου που θα αφορά τον τρόπο διά-
θεσης μέρους του πλεονάσματος 2019 - 2020. Άφησε να 
εννοηθεί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι 
δεν θα δοθεί υπό την μορφή κοινωνικού μερίσματος που 
μοιράστηκε το προηγούμενο έτος και τους μήνες Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο, αλλά εξετάζονται άλλες λύσεις που να έχουν 
πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Αναφερόμενος στις ορεινές κα μειονεκτικές περιοχές, 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ορισμένες 
αλλαγές ως προς την παροχή του επιδόματος θέρμανσης, 
όπως «να δίδεται με βάση το υψόμετρο που είναι τοπο-
θετημένοι οι οικισμοί, οι πόλεις και τα χωριά» θέλοντας με 
αυτόν τον τρόπο να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη ενίσχυση 
των πολιτών που διαμένουν σε περιοχές όπου πραγματικά 
λόγω υψομέτρου η ανάγκη θέρμανσης είναι διαφορετική.

Μίλησε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας που 
παρέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στην 
πρωτοφανή, όπως την χαρακτήρισε, μείωση του ΑΕΠ κατά 
25% που έγινε τα χρόνια των μνημονίων, αλλά όπως εξή-
γησε «όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι βαδίζουμε σε μια στα-
θερή ανάκαμψη της οικονομίας, υπάρχουν αξιοσημείωτες 
εξαγωγές αύξηση των λιανικών πωλήσεων και της λαϊκής 
κατανάλωσης». Μίλησε για τα καλά νέα που λένε ότι «βγαί-
νουμε από την κρίση» και τα κακά νέα που λένε ότι «θα 
συνεχιστούν ορισμένα από τα προβλήματα που έχουμε», 
αλλά διευκρίνισε ότι «έχουμε θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά 
την οικονομία της χώρας».

Αναφέρθηκε με παραδείγματα για το πώς η 
κυβέρνηση παρότι βρέθηκε εντός των μνημονι-
κών δεσμεύσεων κατάφερε με τις επιλογές της να 
βοηθήσει τους φτωχούς, τους αδύναμους, τους 

ανασφάλιστους, ώστε να έχουν πρόσβαση στο αγαθό της 
υγείας, να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, όχι μόνο των 
ανθρώπων που είναι παντελώς αδύναμοι, αλλά και τις οικο-
γένειες με δυο παιδιά που δηλώνουν εισόδημα έως 25.000 
ευρώ.

Αναφερόμενος στην Συμφωνία των Πρεσπών δήλωσε 
ότι η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία γενικότερα «θα ωφε-
ληθεί οικονομικά και εμπορικά από την διευθέτηση της 
εκκρεμότητας που διήρκησε σχεδόν τριάντα χρόνια και 
ταλαιπώρησε τις σχέσεις των δυο χωρών». Πρόσθεσε ότι η 
ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ βρήκαν την ευκαιρία «για λόγους και μόνο 
πολιτικής εκμετάλλευσης να σηκώσουν τους τόνους της 
αντιπολίτευσης στην συγκεκριμένη συμφωνία».

Από την κατάμεστη αίθουσα του δήμου Δεσκάτης, κάλε-
σε τους πολίτες με την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτές τις 
ευρωεκλογές να στείλουν το δικό τους μήνυμα ότι «η ακρο-
δεξιά δεν μπορεί να είναι το μέλλον της Ευρώπης».

«Οι αντίπαλοί μας προσπάθησαν να πουν ότι η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνη της. Έχουν διαψευστεί τόσο 
από τους ευρωπαίους ηγέτες και τα σοσιαλιστικά κόμματα 
που αναγνωρίζουν το ρόλο μας και την συμβολή μας στην 
κοινή προσπάθεια της Ευρώπης, αλλά και στην Ελλάδα, 
με την δημιουργία του ευρωψηφοδελτίου της προοδευτικής 
συμμαχίας αλλά και την απόφαση πολιτών που συγκρο-
τούν την «γέφυρα» να συνταχθούν με την προσπάθεια της 
ΣΥΡΙΖΑ για την ανόρθωση της χώρας».

Ο κ. Τσακαλώτος απάντησε σε δεκάδες ερωτήσεις που 
του απεύθυναν αγρότες και συνταξιούχοι της περιοχής, 
ενώ υποσχέθηκε να συζητήσει με τον αρμόδιο υπουργό 
Αγροτικής Αναπτυξης το πρόβλημα της απένταξης πολλών 
μικρών παραγωγών της βιολογικής γεωργίας από το φετινό 
πρόγραμμα ενίσχυσης.
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Ευ. Τσακαλώτος για το Κοινωνικό 
μέρισμα 2019: «Δεν θα δοθεί φέτος, 

εξετάζονται άλλα μέτρα»
 - Αλλαγές και στο επίδομα θέρμανσης

Εξετάσεις Λυκείου: 
Τα γραπτώς 

εξεταζόμενα μαθήματα 
στο τέλος της χρονιάς
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