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Γυναίκες υποψήφιες
που θέλουν και μπορούν 

και όχι που πρέπει
Ένα θέμα που «πονάει» τους επικεφαλής υποψη-

φίους στην Αυτοδιοίκηση έθιξε στην επίσκεψή της η 
υφυπουργός Εσωτερικών Μ. Χρυσοβελώνη. Την συμ-
μετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια. Μπορεί η πο-
σόστωση να ανέβηκε βάσει νόμου στο 40%, ωστόσο 
είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τους επικεφαλής, 
αφού ο αριθμός μάλλον είναι μεγάλος σε σχέση με την 
προσφορά υποψηφίων γυναικών που είναι πρόθυμες 
να εμπλακούν στα κοινά. Και γεννάται το ερώτημα, 
γιατί να πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ποσόστωση 
υπέρ των γυναικών, ωσάν να πρόκειται για πολίτες 
ε ιδικής κατηγορίας; Η πραγματική ισότητα μάλλον 
επιτάσσει κατά περίπτωση όταν υπάρχουν πρόθυμες 
γυναίκες να μπορούσε μέχρι και 50-60% να στελεχώ-
σουν ένα ψηφοδέλτιο. Όταν όμως δεν υπάρχουν, τότε 
να μην είναι αναγκασμένοι οι επικεφαλής προκειμένου 
να συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ποσόστωση, να 
επιστρατεύουν αδερφές, ξαδέρφες, ανιψιές κ.λ.π. α-
σχέτως αν είναι κατάλληλες ή έχουν πραγματική πρό-
θεση να εμπλακούν. Ελεύθερη βούληση, αξιολόγηση 
ικανοτήτων και όχι πρέσες και καλούπια που επιβά-
λουν «άθελες» υποψηφιότητες. 
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Για την Παλαιά Μητρόπολη
το νέο βιβλίο

του Θ. Πολυχρονιάδη
« Α φ ι έ ρ ω μ α 

στην Παλαιά (Βυ-
ζαντινή) Μητρόπο-
λη Βέροιας» είναι 
ο τίτλος του νέου 
βιβλίου του Θό-
δωρουΠολυχρο-
νιάδη, που κυκλο-
φόρησε πρόσφατα 
και πολύ ευγενικά 
δώρισε ένα αντί-
τυπο στο «Λαό» 
για τη βιβλιοθήκη 
της εφημερίδας, με 
την τοπική ιστορία.

Το πρώτο κε-
φάλαιο του βιβλίου 
αφιερώνεται στο 
«πολυβασανισμέ-
νο βυζαντινό μνη-
μείο του 11ου αι-
ώνα, στην Παλαιά 

Μητρόπολη» όπως το χαρακτηρίζει, ενώ στα υπόλοιπα κεφά-
λαια περιλαμβάνονται διηγήματα, άρθρα και ποιήματά του, των 
τελευταίων 5 χρόνων.

Συναισθηματικά δεμένος με την Παλιά Μητρόπολη, ο κ. Πο-
λυχρονιάδης αναφέρεται στο μνημείο, στην ιστορία του, αλλά 
και σε έναν απολογισμό της «Κίνησης Ενεργών Πολιτών» για 
την μέχρι τώρα πορεία της Παλιάς Μητρόπολης, μετά την απο-
κατάστασή της, καθώς και στην προσωπική του αρθρογραφία 
για το θέμα αλλά και δημοσιεύματα για το έργο και τα βιβλία 
συμπολιτών του, βεροιέων.

Να ευχηθούμε στον κ. Πολυχρονιάδη, να συνεχίζει ακού-
ραστα να αγαπάει και να γράφει για την πόλη και τους αν-
θρώπους της βάζοντας το δικό του λιθαράκι στην ιστορία του 
τόπου μας.

Γράφει
ο Ορ. Σιδηρόπουλος

Λοιπόν, έχω νομίζω 
το δικαίωμα να καταθέσω 
κάποιες «υποθήκες», που 
θα απευθύνονται στους 
μεθαυριανούς δημοτικούς 
άρχοντες. Και μη νομίζετε 
καλοί μου αναγνώστες ότι 
πρόκειται για επτασφράγι-
στα μυστικά. Προβλήματα 
της πόλης μας είναι, «γνω-

στά τοις πάσι». Προβλήματα που χρονίζουν και που γι’ 
αυτά, ελάχιστοι ασχολούνται. Και συνήθως, οι ίδιοι. Με 
τον ίδιο πάντοτε ζήλο.

Και χωρίς άλλες περιστροφές, ας προχωρήσουμε στο 
θέμα.

Θ’ αρχίσω με πολλές επιφυλάξεις από τη γνωστή γέ-
φυρα, της οποίας η κατασκευή θ’ αποτελούσε ανέκδοτο, 
αν η σοβαρότητα του θέματος δε μας υποχρέωνε να δού-
με την ιστορία με το σεβασμό που αρμόζει κάθε αναφορά 
στους εκλιπόντες μεγάλους ευεργέτες. Άλλωστε, κάποιες 
πληροφορίες μιλούν για ομαλή πλέον πορεία του έργου.

Αναμένουμε. «Κυριακή κοντή γιορτή» λέει ο λαός. Θα 
συμφωνήσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη μας ανα-
φορά. Κάποια ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με την 
προϊστορία του έργου, δεν είναι το παρόντος.

Θα φύγουμε και θα πάμε στην άλλη άκρη της πόλης: 
Στην πλατεία μας! Στην πλατεία με την πληθώρα των 
εκκρεμοτήτων.

Δε θα μιλήσουμε για τον πύργο με το φημισμένο 
ρολόι και δε θα περιλάβουμε στη λίστα των υποθηκών 
μας την ανακατασκευή του, μιας και ο χαρακτηρισμός 
«όνειρο άπιαστο» έχει προδιαγράψει το μέλλον του. Θα 

μιλήσουμε όμως με στεντόρεια φωνή για το παλιό δικα-
στήριο. Για το πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο που η πα-
ρουσία του έδινε κάποτε ξεχωριστή γοητεία στην πλατεία 
και σ’ όλη την περιοχή. Να μην πω, σ’ όλη την πόλη.

Τόσο δύσκολο έργο αποτελεί επιτέλους η παραχώ-
ρησή του στο δήμο; Κι όμως, η ανακαίνισή του θα έδινε 
ξεχωριστή αίγλη στο χώρο και στη δημοτική αρχή τη 
δυνατότητα να στεγάσει τους καλλιτεχνικούς και πολιτι-
στικούς της θησαυρούς.

Κυριώτισσα! Η αξιοποίηση της ιστορικής γειτονιάς 
διέτρεξε για κάποιο χρονικό διάστημα λαμπρή πορεία. 
Έπειτα… «κάθισε» και σιγά-σιγά, έχασε την προηγούμε-
νη ζωντάνια της. Κι όμως, κάπου εκεί, στη μέση της οδού 
Τριών Ιεραρχών, στεγάζεται ανεκπλήρωτο και ξεχασμένο 
το όνειρο μιας αρχόντισσας. Το όνειρο της Ευδοξίας Σα-
ράφογλου, που δώρισε στο δήμο μας, το έτος 1972 την 
οικοδομή της ολόκληρη, για να αποτελέσει κέντρο πολιτι-
σμού και λαογραφίας.

Σήμερα, η πόρτα του αρχοντικού είναι κλειστή και οι 
ξένοι επισκέπτες, ματαίως αναζητούν την είσοδο για το 
Λαογραφικό Μουσείο που τους υπόσχεται κάποιος πα-
μπάλαιος οδηγός του δήμου Βέροιας.

Και τώρα ερχόμαστε στην πιο σημαντική παρέμβαση. 
Ερχόμαστε (για μιαν ακόμη φορά) στις μπουλντόζες του 
Δήμου που εξακολουθούν να παραμένουν αδρανείς, 
αναμένοντας την άνωθεν εντολή για να προχωρήσουν 
στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων και ερειπωμένων μα-
γαζιών της Κεντρικής οδού, που καλύπτουν τη βόρεια 
πλευρά της αναπαλαιωθείσας Παλαιάς Μητρόπολης. 
Της πλευράς με τη βυζαντινή τοιχοποιεία, που την κρατά 
φυλακισμένη πίσω από τις βρώμικες τζαμαρίες, η ανεξή-
γητη επιμονή μιας ανελέητης και σχολαστικής υπηρεσίας.

Της πλευράς που θα ολοκλήρωνε την αναπαλαίωση 
και θα έδινε στην Εκκλησία το αρχικό της μεγαλείο αλλά 
και την ανεπανάληπτη γοητεία της.

Ο υπ. ευρωβουλευτής
της Ν.Δ. Γιώργος Κρεμλής ζωντανά 

στον ΑΚΟΥ 99.6

Ζωντανά στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 και στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙ-
ΚΑ φιλοξενήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής 
της Ν.Δ. Γιώργος-ΣταύροςΚρεμλής. Παλιός γνώριμος της Ημαθίας, αφού 
συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τον τότε Νομάρχη και προσωπικό του φίλο 
Κώστα Καραπαναγιωτίδη, ο οποίος συνόδευε τον κ. Κρεμλή. Αναφέρθηκε 
στην ανάγκη χάραξης κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για να απο-
φευχθούν τα ακραία φαινόμενα με τους πρόσφυγες, ενώ απάντησε και για 
το φλέγον θέμα του μακεδονικού τονίζοντας ότι σίγουρα θα έπρεπε να επι-
τευχθεί μια καλύτερη συμφωνία που δεν θα παρέδιδε γλώσσα, εθνότητα και 
θα διαφύλασσε τα εθνικά και εμπορικά συμφέροντα της Ελλάδας. Απευθύν-
θηκε στους ημαθιώτες λέγοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που από το 1981 
μόλις εισήλθε η Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ, εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και έχει μια αξιοσημείωτη πορεία και γνώση επάνω στους  ευρωπαϊκούς 
θεσμούς και διαδικασίες, που μπορούν να φανούν χρήσιμοι υπηρετώντας 
την Ελλάδα από την θέση του ευρωβουλευτή. Γι’ αυτό υπενθύμισε ότι πλέον 
στο ευρωψηφοδέλτιο υπάρχει σταυροδοσία με δυνατότητα να θέσει ο ψηφο-
φόρος μέχρι 4 σταυρούς. (ολόκληρη η συνέντευξη του υποψήφιου ευρωβου-
λευτή στην εκπομπή της Παρασκευής 5/4/2019 στο laosnews.gr)

Υφυπουργός 
Εσωτερικών: 

«Πανέτοιμοι για
τις εκλογές τον 
Μάιο και τον 

Οκτώβριο
οι εθνικές»

«Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι 
απολύτως έτοιμο για να διεξάγει τις 
Αυτοδιοικητικές εκλογές που έρχονται 
τον Μάϊο και τις Ευρωεκλογές…

Στη συνέχεια, όταν έρθει η ώρα, 
τον Οκτώβριο, θα προχωρήσουμε και 
σε εθνικές εκλογές». Αυτό δήλωσε 
η υφυπουργός Εσωτερικών Μαρίνα 
Χρυσοβελώνη, στο «Λαό», μετά την 
επίσκεψή της στον Αντιπεριφερειάρ-
χη. Και διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία 
θα διεξαχθεί άψογα, και προς όφελος 
των υποψηφίων αλλά και των ψηφο-
φόρων…

Μεχαράαποδέχθηκεηυφυπουργός
τοδώροτουαντιπεριφερειάρχη

Ένα βιβλίο για τη 
Βεργίνα και το δόρυ 
των μακεδόνων πο-
λεμιστών, μαζί με την 
ασπίδα, χάρισε ο αντι-
περιφερειάρχης Κ.Κα-
λαϊτζιδης στην υφυ-
πουργό Εσωτερικών 
ΜαρίναΧρυσοβελώ-
νη, μόλις ολοκληρώ-
θηκε η συνάντηση στο 
γραφείο του. Κι όπως 
φάνηκε, η κα Χρυσο-
βελώνη εκτίμησε ιδιαί-
τερα το αντίγραφο της 
σάρισας και διαβεβαί-
ωσε ότι θα το έχει στο 
γραφείο της, με χαρά!

Υποθήκες χωρίς αντίκρισμα

Ατύχημα σε στροφή 
90ο καρμανιόλα

στον δρόμο
Μελίκης-

Αλεξάνδρειας
Την προηγούμενη Παρασκευή ατύχη-

μα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, 
στον επαρχιακό δρόμο Μελίκης-Αλεξάν-
δρειας, ανάμεσα στην Αγ. Τριάδα και στην 
γέφυρα του Αλιάκμονα.  Ο οδηγός δεν 
μπόρεσε να πάρει έγκαιρα την στροφή, 
έφυγε από τον δρόμο και προσγειώθηκε 
μέσα στα χωράφια. Το αυτοκίνητο κατα-
στράφηκε ολοσχερώς, αλλά ευτυχώς ο 
οδηγός βγήκε σώος με μικρές μόνο αμυ-
χές. Πρόκειται για μια στροφή 90ο, που 
αν δεν είναι υποψιασμένος ο οδηγός είναι 
αδύνατο να κρατήσει το αυτοκίνητο στον 
δρόμο. Δυστυχώς οι πινακίδες σήμανσης 
έχουν ξηλωθεί όπως μας πληροφόρησαν 
από τα αλλεπάλληλα ατυχήματα.  Το ση-
μείο είναι εκτός κατοικημένης περιοχής 
και δεν απαιτείται φωτισμός, ωστόσο η 
μεγάλη επικινδυνότητα θα πρέπει να προ-
βληματίσει τους υπευθύνους προκειμένου 
να υπάρχει προειδοποιητική σήμανση, 
πριν εισέλθει ο οδηγός στην στροφή. Μας 
ανέφεραν ότι πρόκειται για το 37ο πε-
ριστατικό σε αυτήν την στροφή, ας μην 
αυξηθεί άλλο ο αριθμός…
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Διαβατό και Κουλούρα 
επισκέφθηκε η Γεωργία Μπατσαρά

Περιοδείες στα 
χωριά του Δήμου 
Βέροιας ξεκίνησε 
η Υποψήφια Δή-
μαρχος Βέροιας 
και επικεφαλής του 
συνδυασμού «Βέ-
ροια ΠΡΩΤεύουσα 
Πόλη» Γεωργ ία 
Μπατσαρά,  στα 
πλαίσια των επα-
φών και της ανταλ-
λαγής απόψεων με 
τους κατοίκους.

Το βράδυ της 
Πέμπτης η Γεωρ-
γ ία  Μπατσαρά , 
συνοδευόμενη από 
υποψήφιες και υ-
ποψηφίους Δημο-
τικούς Συμβούλους 
του συνδυασμού 
της,  επισκέφθη-
κε τον Διαβατό και 
την Κουλούρα, ό-
που συνομίλησε με 
τους κατοίκους, κα-
ταγράφοντας ζητή-
ματα της καθημερι-
νότητας καθώς και 
προβλήματα που 
τους απασχολούν 
στον επαγγελμα-
τικό και κοινωνικό 
χώρο τους.

Η  Υποψήφ ια 
Δήμαρχος Βέροιας 
είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει με 
τον Πρόεδρο του 
Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας Τάσο Χαλκίδη και τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Βράνα με τους οποίους 
αναπτύχθηκε η συζήτηση στα σοβαρά αγροτικά θέματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Δήμου 
Βέροιας, αλλά και του συνόλου της Ημαθίας. Επίσης η Γεωργία Μπατσαρά κατά την παραμονή της στον 
Διαβατό, είχε τυχαία συνάντηση με τον Αντπεριφερειάρχη Ημαθίας και Υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο 
Κώστα Καλαϊτζίδη και τον, επίσης, Υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο Απόστολο Νεστορόπουλο, με τους 
οποίους ανταλλάχθηκαν ευχές για καλή επιτυχία στον αγώνα τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της σε Διαβατό και Κουλούρα, η Γεωργία Μπατσαρά έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:

«Είχα την χαρά να ακούσω τους πολίτες του Διαβατού και της Κουλούρας, οι οποίοι με απαρίθμησαν μια 
σειρά από προβλήματα που υπάρχουν στα χωριά τους. Κορυφαίο βέβαια το γνωστό πρόβλημα της αγροτι-
κής οικονομικής ζωής. Κυριολεκτικά οι αγρότες μας δίνουν σκληρή μάχη για την επιβίωσή τους. Είναι χαρα-
κτηριστικό αυτό που με διεμήνυσαν: Το 70% των αγροτών μας, δεν έχουν χρήματα για να βάλουν πετρέλαιο 
στα τρακτέρ τους… Πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. 

Ως Δημοτική αρχή δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο σε μια αλληλέγγυα στάση, αλλά να γίνουμε μπρο-
στάρηδες στους αγώνες τους και ως κορυφαίος θεσμικός παράγοντας του Δήμου μας, να ασκήσουμε πιέσεις 
προς κάθε κατεύθυνση για την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων του πρω-
τογενή μας τομέα, κύριο χαρακτηριστικό της Ημαθίας».

Το Σάββατο 6 Απριλίου 2019, 
στις 11 το πρωί,

η Ανεξάρτητη Κίνηση 
Πολιτών δήμου Βέροιας

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 
και ο επικεφαλής 

της υποψήφιος δήμαρχος

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
σας προσκαλούν στην Πατρίδα

όπου θα παρουσιαστεί 
το πρόγραμμα 

του συνδυασμού 
για την ΠΑΙΔΕΙΑ, τον ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟ και τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

Η παρουσίαση 
θα πραγματοποιηθεί 
στον «ΝΙΚΗΦΟΡΟ»

στην διαδρομή προς Νάουσα.
Θα χαρούμε να σας δούμε..

Σε Μελίκη και Νησί 
ο υποψήφιος 

Περιφερειάρχης του ΚΙΝ.ΑΛ 
Χρ. Παπαστεργίου 

-Συνοδευόταν από τους υποψήφιους 
βουλευτές Χ. Γκιόνογλου και Ν. Μπρουσκέλη 

Μελίκη και Νησί επισκέ-
φθηκαν χθες το βράδυ ο Υ-
ποψήφιος Περιφερειάρχης 
Χ. Παπαστεργίου συνοδευ-
όμενος από τους Υποψήφι-
ους Βουλευτές Ημαθίας, με 
το ΚΙΝΑΛ κ.κ. Χ. Γκιόνογλου 
Ν. Μπρουσκέλη, αλλά και 
συνεργάτες του.

Μετά από το τελευταίο 
συνέδριο το Κίνημα Αλλα-
γής δείχνει και θέλει να είναι 
ενωμένο μετά και προχωράει όπως δηλώνουν οι ίδιοι «με πίστη στις δυνάμεις του στις επόμενες 
εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και οι περιφερειακές και οι ευρωεκλογές του ερχό-
μενου Μάη, εκλογές που θα παράξουν εκ των πραγμάτων πολιτικό αποτέλεσμα, πρόκριμα των 
βουλευτικών εκλογών, όποτε κι αν αυτές γίνουν. Με γόνιμο δημοκρατικό διάλογο με τους πολίτες 
σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά».

Κίτσιος Γεώργιος
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Η φιλία είναι μια συναισθηματική σύνδεση, μια μορφή τυπικής και άτυπης επικοινωνίας ψυ-
χών, που σε ιδανικές συνθήκες, είναι αμφίδρομη. Φίλος δεν είναι αυτός που σου κρατά το χέρι 
στις δύσκολες στιγμές, αλλά περισσότερο εκείνος που θα χαρεί ειλικρινά με την ευτυχία σου. 

Δυστυχώς, συχνά συναναστρεφόμαστε, χωρίς να το αντιληφθούμε με «τοξικούς» φίλους. 
Φίλους – φίδια που φιλοξενούμε στο «σπίτι» μας, ενώ εκείνοι προετοιμάζονται να αποκαλύψουν 
την αληθινή τους φύση: να τραφούν από την πληγή μας, να ρίξουν το δηλητήριο που κουβαλούν 
μέσα τους. Αυτοί οι «φίλοι», έχουν μάθει να ζουν παρασιτικά και να εκμεταλλεύονται τις ευάλωτες 
πλευρές των άλλων, με σκοπό να ενισχύσουν την αλαζονεία και τον υπερφίαλο εγωκεντρισμό 
τους. Κάθε γνωστός, είναι ένα υποψήφιο θύμα, που θα εξακολουθήσουν να καταδιώκουν, φορώ-
ντας τη μάσκα της συμπαράστασης. 

Είναι οι χειριστικοί «φίλοι», που παραβιάζουν τις ανάγκες μας και τα συναισθήματα μας, επι-
διώκοντας να είναι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής. Επιζητούν να παίρνουν, χωρίς να είναι 
πρόθυμοι να προσφέρουν. Μπαίνουν συνεχώς στο ρόλο του «θύματος», εκβιάζοντας συναισθη-
ματικά τις υποχωρήσεις των άλλων στα χατίρια τους. Φορούν τη μάσκα του αβοήθητου και δημι-
ουργούν ένα συναισθηματικό κλίμα μιζέριας και αρνητικότητας. Είναι επιδέξιοι στο να ρουφούν 
την ενέργειά σου και να περιορίζουν το «χώρο» και την ελευθερία σου, ελέγχοντας την κάθε σου 
κίνηση. Η επικοινωνία μαζί τους είναι ασφυκτική και η παρουσία τους στη ζωή σου εγκλωβίζει, 
αντί να αποτελεί χώρο δημιουργικής έκφρασης. 

Άλλοι «φίλοι» συναναστρέφονται μαζί μας με μοναδικό κίνητρο το προσωπικό όφελος. Αντι-
γράφουν τα χαρακτηριστικά μας, μιμούνται τις συμπεριφορές μας και, σταδιακά, υιοθετούν την 
ταυτότητά μας. Υποκινούνται από προσωπικές ελλείψεις και, ενώ φαίνονται οι πιο θερμοί υπο-
στηρικτές μας, στην πραγματικότητα καραδοκούν να κλέψουν την επιτυχία μας. Είναι διπρόσω-
ποι και επικίνδυνοι, επειδή σχεδιάζουν τη στρατηγική της προδοσίας τους μεθοδικά και ύπουλα. 

Υπάρχουν και εκείνοι οι «φίλοι» - κριτές που έχουν την τάση να υπογραμμίζουν συνεχώς τα 
λάθη σου, με το υποτιθέμενα αγαθό κίνητρο να σε κάνουν να βελτιωθείς. Εστιάζουν στις ατέλειές 
σου, επιδεικνύοντας το πόσο καλύτερα τα έχουν καταφέρει οι ίδιοι. Απορρίπτουν, αντί να ενθαρ-
ρύνουν και υποβαθμίζουν τους στόχους και τα όνειρά σου. Ο μεγαλύτερος φόβος τους είναι να 
μην τους ξεπεράσεις και μετατρέπουν τη συναναστροφή με μάχη αντιπάλων, στην οποία είναι 
διατεθειμένοι να κερδίσουν με κάθε κόστος. Συμπαραστέκονται με κρυμμένη ικανοποίηση στην 
αποτυχία σου, και είναι πάντα απόντες στη χαρά σου. 

Η φιλία είναι η ψυχική ταύτιση που ακολουθεί τη φυσική ροή της σύνδεσης. Είναι ένας δε-
σμός άφθαρτος στο χρόνο και αδιάσπαστος στις ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής. Οι φίλοι μας 
εμπνέουν για να φέρουμε στην επιφάνεια την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Η φιλία είναι το 
πρότυπο των σχέσεων. Όταν είναι μονόπλευρη, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, επειδή επι-
λέγεις να προσφέρεις τον εαυτό σου ως θύμα στις κακόβουλες ορέξεις του άλλου. Ο φίλος είναι 
συνοδοιπόρος, αρωγός και βάση ασφάλειας και δεν απέκτησε αυτό το ρόλο στη ζωή σου με τα 
χρόνια που πέρασαν, αλλά με τις απτές αποδείξεις ότι η επιλογή να επενδύσεις την εμπιστοσύνη 
σου απέναντι του, επιβεβαιώθηκε. 

«Οι ψεύτικοι φίλοι είναι πιο επικίνδυνοι 
από τους αληθινούς εχθρούς…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Η ισ τορ ία 
που θα σας διη-
γηθώ είναι αλη-
θινή και αφορά 
μία γυναίκα που 
ζούσε κάποτε 
στην Ινδία την ε-
ποχή του Μεσαί-
ωνα και είχε για 
κατοικίδιο έναν 
πύθωνα, τον ο-
ποίο λάτρευε. 

Το φίδι είχε 
τέσσερα μέτρα 
μήκος και φαινό-
ταν υγιές μέχρι 
που μία μέρα 
ξαφνικά σταμά-
τησε να τρώει. 
Η ανορεξία του 
πύθωνα συνεχί-
στηκε και τις επόμενες εβδομάδες. Η α-
πελπισμένη γυναίκα έκανε τα πάντα, αλλά 
τίποτα δεν βοήθησε το φίδι να ξαναβρεί 
την όρεξη του. Στο τέλος αποφάσισε να το 
πάει στον κτηνίατρο ως έσχατη λύση.  
Ο κτηνίατρος άκουσε προσεκτικά όσα του 
είπε η γυναίκα και μετά τη ρώτησε: «Το 
φίδι σας κοιμάται μαζί σας τη νύχτα και 
τυλίγεται γύρω σας;». 

Η γυναίκα έκπληκτη από την ερώτησή 
του κτηνιάτρου και κυρίως από το πόσο 
μέσα είχε πέσει, απάντησε καταφατικά: 

«Ακριβώς έτσι, γιατρέ μου. Και λυπάμαι 
πολύ, γιατί δεν μπορώ να το βοηθήσω». 

Ο κτηνίατρος τότε απάντησε: 
«Κυρία μου, το φίδι σας δεν είναι άρ-

ρωστο. Ετοιμάζεται να σας φάει. Κάθε 
φορά που έρχεται δίπλα σας και νομίζετε 
ότι σας αγκαλιάζει τυλίγοντας το σώμα 
του γύρω σας απλά υπολογίζει το μέγεθος 
σας και προετοιμάζεται για να σας επιτε-
θεί. Δεν τρώει ώστε να έχει αρκετό χώρο 
να σας χωνέψει πιο εύκολα». 

Ινδικοί μύθοι 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Παρουσίαση βιβλίου

«Συναξάρια της μικρής Πατρίδας»
του Θοδωρή Παπαθεοδώρου 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, η Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, το Βιβλιοπωλείο Η-
λιοτρόπιο και οι Εκδόσεις Ψυχογιός παρουσιάζουν 
το νέο βιβλίο του Θοδωρή Παπαθεοδώρου με τίτ-
λο «Συναξάρια της μικρής Πατρίδας» τη Δευτέρα 
8 Απριλίου 2019, στις 6.30 το απόγευμα στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης (στην οδό 
Έλλης 8).

Θα προλογίσει η Αντιπρόεδρος του Λυκείου Ελ-
ληνίδων, Αλκμήνη Γαλανοπούλου. Ο συγγραφέας 
θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντί-
τυπα του βιβλίου του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Ο Μήλιος, η Ανθή, η μικρούλα Βάσιλκα, λιανο-

κέρια της σκλάβας Μακεδονίας. Μια χούφτα χρόνια 
μόνο η ζωή τους, στεριωμένα σε φωτιά και πόλεμο. 

Η Αρετή και η Φωτεινή, γυναίκες της μικρής πα-
τρίδας, ταγμένες σε αγώνα αντρειωμένο για το γέ-
νος και τη λευτεριά. Θέριεψαν οι ψυχές τους κι 
έκλαψαν συνάμα. Για το παιδί που έχασε τόσο άδικα η μία. Για τον άντρα που αγάπησε πα-

ράφορα και σκότωσε με τα ίδια της τα χέρια η άλλη.  
Σιμά τους ο Παύλος Μελάς, ο Τέλλος Άγρας, ο καπετάν Κώττας, ο 

καπετάν Γαρέφης. Κείνοι που θυσιάστηκαν κι αναπαύτηκαν αιώνια στα 
σπλάχνα της μακεδονικής γης, αντάμα με χιλιάδες άλλους άνδρες και 
γυναίκες του λαού μας. 

Συναξάρια της μικρής πατρίδας. 
Μαρτύρων και ηρώων αίμα. 
Αυτή είναι η ιστορία τους.
Μετά τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ και τα ΛΙΑΝΟΚΕΡΙΑ 

ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου ολοκληρώνει 
την πολύκροτη σειρά του «Μακεδονικού Αγώνα» με το τρίτο μυθιστόρημα, ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. Μια σειρά-έπος για τη Μακεδονία, που τη χαρακτηρίζει η ιστορική ακρί-
βεια και η συνταρακτική πλοκή.

ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλωττισμένο στα Ελ-
ληνικά)

Προβολές:  Πέμπτη 4/4 – Παρασκευή 5/4 – Σάβ-
βατο 6/4 – Κυριακή 7/4 στις 17.30

Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑΡΕΛ, ΕΥΑ 

ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ

SHAZAM  ( DC ) 
Προβολές:   Πέμπτη 4/4 – Δευτέρα 8/4 -  Τρίτη 

9/4 – Τετάρτη 10/4 στις 20.30    
Παρασκευή 5/4 – Κυριακή 7/4 - στις 19.00 και 

21.30 
Σάββατο 6/4 στις 19.30 και 22.00 
Σε 3D Μόνο Παρασκευή 5/4 στις 21.30 και Σάβ-

βατο 6/4 στις 19.30
 Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ
Σενάριο: Χένρι Γκέιντεν
Ηθοποιοί: ΣΟΝ Ζάκαρι  Λίβαϊ ,  Μαρκ 

Στρονγκ, Άσερ Έιντζελ, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, Ντζι-
μόν Χουνσού, Λοβίνα Γιάβαρι, Μισέλ Μπορθ, Ά-
νταμ Μπρόντι, Μάρτα Μίλανς, Γκρέις Φάλτον

Νεκρωταφίο Ζώων
Pet Sematary   
(Βασισμένο στο μυθιστόρημα τρόμου του Στίβεν 

Κίνγκ)

Προβολές:   Πέμπτη 4/4 – Δευτέρα 8/4 -  Τρίτη 
9/4 – Τετάρτη 10/4 στις 21.00    

Παρασκευή 5/4 – Σάββατο 6/4 - Κυριακή 7/4 - 
στις 19.30 και 21.30 

 
Σενάριο/Σκηνοθεσία:  Κέβιν Κολς & Ντένις Βι-

ντμάιερ
Ηθοποιοί: Τζέισον Κλάρκ, Έιμι Σέιμετζ, Τζον 

Λίθγκοου 

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»     4/4/19 - 10/4/19

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.



Της  Συρμούλας 
Τζήμα-Τόπη*                                              

Με πολύ μεγάλο, 
αλήθεια, ενδιαφέρον 
παρακολουθούμε το 
τελευταίο διάστημα 
δηλώσεις ή υποσχέ-
σεις εμπλεκόμενων 
στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές σε σχέση με 
τα κακώς κείμενα της 
πόλης μας, τα έργα 
που δεν έγιναν και 
την ανάπτυξη που 
περιμένουμε. Ομολο-
γουμένως η Βέροια 
είναι μια πόλη που παρουσιάζει μια με-
γάλη  αντίφαση, μεταξύ της παγκόσμιας 
φήμης της και των οραμάτων των τοπι-
κών αρχόντων και διαχειριστών της τα 
τελευταία χρόνια.

Κατά το παρελθόν υπήρξαν πολλές 
οικονομικές ευκαιρίες, μέσα από ευρω-
παϊκά προγράμματα, αλλά δεν ετέθη-
σαν οι βάσεις για μια άλλη πόλη αντάξια 
του ονόματός της. Οι λόγοι γι’ αυτές τις 
χαμένες ευκαιρίες είναι πολλοί. Μπο-
ρεί, βεβαίως, κάποιος να ισχυριστεί ότι 
συμμαζεύτηκαν τα έξοδα και ότι έγιναν 
κάποια έργα υποδομών, αναγκαία μεν, 
αλλά όχι ικανά να προσφέρουν ελπιδο-
φόρα προοπτική για το μέλλον της πό-
λης μας. Η περίσκεψη είναι μεγαλύτερη 
όταν συγκρίνουμε τη σημερινή  Βέροια 
με άλλες ελληνικές πόλεις, οι οποίες 
άλλαξαν τελείως την εικόνα τους και 
την ποιότητα ζωής των πολιτών τους 
(Τρίκαλα, Καρδίτσα, Χαλκίδα, Καλαμάτα 
κ.ά.).

Στρατηγική αναβάθμιση και αναγέν-
νηση σημαίνει ότι πρέπει να αναδημι-
ουργήσουμε την πόλη μας, εκ βάθρων, 
πατώντας στους βασικούς άξονες: Πο-
λιτισμός – Ιστορία, Οικολογία – Ανάπλα-
ση, Οικονομική αυτάρκεια – Μεγέθυνση.

Αν και στους επιμέρους ανωτέρω 
άξονες θα αναφερθώ αναλυτικά και στο 
επόμενο διάστημα, όσον αφορά τον 
τελευταίο άξονα, είναι ανάγκη να δι-
ευκρινιστεί πως η Βέροια οφείλει να 
επιβιώσει στα δύσκολα χρόνια και να 
μη μαραζώσει οικονομικά, να μη χά-
σει τους νέους της, να τους καλύψει, 
επαγγελματικά – οικονομικά, ώστε να 
μείνουν εδώ και να συμβάλουν δυνα-
μικά στην ανάπτυξή 
της. Είναι αυτονόητο 
ότι μια πόλη για να α-
ποκτήσει οικονομική 
αυτάρκεια πρέπει να 
αυξήσει σε ικανοποιη-
τικό βαθμό τις οικονο-
μικές δραστηριότητες, 
πχ τον πρωτογενή και 
το δευτερογενή τομέα, 
τον ποιοτικό τουρι-
σμό, την οικοδομική 
δραστηριότητα, το ε-
μπόριο, την τεχνολο-
γία, την ενέργεια κλπ. 
Ως “όραμα” θα πρέπει 
να θέσουμε την ανά-
πτυξη της πόλης μας, 
αλλά με οργανωμένο 
σχέδιο και στα πλαί-
σια της προστασίας 
του περιβάλλοντος 
και της πολιτισμικής 
κληρονομιάς . 

Ω ς  α ι σ ι ό δ ο ξο ς 
άνθρωπος φρονώ 
πως πρέπει να α-

παντήσουμε εμπρά-
κτως σε ερωτήματά 
όπως: Τι γίνεται με 
τη γέφυρα,την αστική 
ανάπλαση, την πλα-
τεία Ωρολογίου, την 
κυκλοφοριακή μελέτη 
,τα αδέσποτα, την κα-
θαριότητα, το πρώην 
δικαστικό Μέγαρο, τις 
εκπαιδευτικές δομές, 
τ ις  φυσικές ομορ -
φιές.  Οι συμπολίτες 
μας κουράστηκαν να 
ακούν για λάθη και α-
στοχίες του παρελθό-
ντος, πρόθυμοι ή όχι, 

να δώσουν άφεση. Το καίριο είναι, αφού 
ξεκαθαρίσουν τα λάθη του παρελθό-
ντος, η ευθύνη να καταστεί κοινωνική 
και συλλογική. Να μπορέσει η νέα δημο-
τική αρχή, να παράγει έργο, εμπνέοντας 
τους πολίτες να μετέχουν ενεργά στις 
αποφάσεις και να εισακούγονται οι προ-
τάσεις τους χωρίς να χάνεται πολύτιμος 
χρόνος. Η επιτροπή διαβούλευσης ό-
που μετέχουν φορείς της πόλης είναι 
θεσμός προς αυτή την κατεύθυνση.Το 
αίσθημα συλλογικής και κοινωνικής ευ-
θύνης καθίσταται μείζον και αναγκαίο, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους συμπο-
λίτες μας όχι μόνο να μας ακούν και να 
μας κριτικάρουν, αλλά και να τους ακού-
με και εμείς.     

*Υπ. Δημοτική Σύμβουλος Βέροιας 
με το συνδυασμό 

 «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» με 
υπ. Δήμαρχο τη Γεωργία Μπατσαρά.

Απόφοιτη του Τμήματος Νομικής 
ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος 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 
Πολιτικών Επιστημών στη Β/θμια Εκπ/
ση και ασκεί μάχιμη δικηγορία στη Βέ-
ροια. Είναι παντρεμένη με τον Αθανάσιο 
Τόπη Διαιτολόγο και έχει δύο γιους. 
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Δήλωση 
ανεξαρτητοποίησης 
από τον συνδυασμό 

«Κοινός Τόπος» 
Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του άρ-
θρου 66 του Νόμου 
3852/2010 και του 
άρθρου 94 παρ. 4 
του ΚΔΚ, με την πα-
ρούσα επιστολή θα 
ήθελα να δηλώσω 
την βούληση μου να 
αποχωρήσω από την 
ομάδα του Κοινού 
Τόπου . Είναι ξεκά-
θαρο στην συνείδηση 
των πολιτών της Νά-
ουσας ότι από καιρό 

έχω διαχωρίσει την θέση μου από τον Κοινό Τόπο και τον 
κ. Κουτσογιάννη.

Αποφάσισα να ανεξαρτητοποιηθώ ως δημοτικός σύμ-
βουλος γιατί όπως έκανα σε όλη μου την ζωή ως επαγ-
γελματίας και ως άνθρωπος θέλω να είμαι ειλικρινής με 
τους ανθρώπους που μ΄ εμπιστεύθηκαν με την ψήφο 
τους.

Η αλήθεια είναι ότι έκανα αγώνα το 2014 για να εκλεγεί 
ο Κοινός Τόπος και δήμαρχος ο κ. Κουτσογιάννης, γιατί 
τον πίστεψα και πίστεψα στην κοινή μας προσπάθεια 
τότε να εργαστούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο μέλλον για 
εμάς και τα παιδιά μας. Δυστυχώς διαψεύσθηκα και μάλι-
στα πολύ νωρίς, όταν αντιλήφθηκα ότι τα κίνητρα του κ. 
Κουτσογιάννη δεν ήταν τα ίδια με τα δικά μου, δηλαδή δεν 
ήταν πρωταρχικός στόχος του να εξυπηρετήσει το κοινό 
καλό. Τα επιχειρήματα είναι πολλά και γνωστά αναφέρθη-
καν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι σε αυτά. Δεν θα ήθελα 
να τα επαναλάβω.

Η ομάδα σκέψης και δράσης, όπως την βάπτισε τότε ο 
κ. Κουτσογιάννης, μας έκανε να πιστέψουμε ότι ήταν μια 
ανεξάρτητη κίνηση πολιτών και ότι όντως είμαστε μια ο-
μάδα. Τελικά αυτό που ήθελε ο κ. Κουτσογιάννης ήταν να 
διοικήσει μόνος του, χωρίς να ακούει την δική μας γνώμη. 
Όταν μάλιστα τολμούσα να εκφράσω την διαφορετική μου 
άποψη τότε γινόμουν αντιπαθής και « εχθρός».

Πολλοί από εμάς στην δημοτική ομάδα έχουμε δεχτεί 
ύβρεις, ειρωνεία και χλευασμό από τον κ. Κουτσογιάννη 
και αυτό είχε αντίκτυπο στην προσωπική και επαγγελ-
ματική μας ζωή. Απογοητεύτηκα από αυτό που είπε ο κ. 
Δάγγας, ο οποίος μάλιστα είναι αντιδήμαρχος σε έμμισθη 
θέση εδώ και πέντε χρόνια, ότι έχω διαχωρίσει την θέση 
μου επειδή δεν έγινα αντιδήμαρχος. Ο ίδιος γνωρίζει 
πολύ καλά, διότι το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, 
τις διαφωνίες που είχα από την αρχή, οι οποίες ήταν στον 
τρόπο και στις ειλημμένες αποφάσεις του κ. Κουτσογιάν-
νη. 

Επειδή όμως εργάζομαι χρόνια στη Νάουσα και έχω 
πραγματική σχέση με την κοινωνία της ξέρω πως οι πο-
λίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποιος είμαι. Έχω λοιπόν εμπι-
στοσύνη στην κρίση του κόσμου, ο οποίος τελικά μπορεί 
να διακρίνει την αλήθεια και την αξιοπρέπεια.

Βασίλης Τζουβάρας
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Ηρωικής Πόλης Ναουσας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Ιωάννη και της Αναστασίας, 
το γένος Κουτσογιάννη, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Νάουσα 
και η ΤΟΠΟΥΖΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του 
Κων/νου και της Μαρίας, το γένος 

Μιχαήλ, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Νάουσα, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Νάουσας.

Στρατηγική Αναβάθμιση 
Δήμου Βέροιας 

και Συλλογική Ευθύνη
 

Xρώματα 
της Πικροδάφνης…
Πλαγιασμένη στο χώμα η Νύχτα ονειρεύεται. 
Ο Γιάννης παραμιλά!
-Το Σύμπαν δεν τελειώνει στον τοίχο μου εε!

-Πού να είναι τώρα η Ελένη;;
Θάρθει ο Μάιος και δεν θα την βρει..
που έλεγε όλο,
δεν Χωρώ, δεν Χωρώ στις μικρές σας πόλεις,
στις μικρές σας λέξεις,
στα ξυπνητήρια σας,
στις άδειες στιγμές,
στην υλοτομία των επιθυμιών σας ,
στα πτωχευμένη  Μαδαγασκάρη σας.

Τώρα ποιος ξέρει, 
θα διορθώνει μέρες που κεντήθηκαν στραβά, 
θ’ αλλάζει το ύφος των κοινόχρηστων,
θα παραλλάζει πρωτεύουσες
θα απομνημονεύει τα γεράματα,
θ’ αλλάζει το κόστος των αισθημάτων,
και του  έντιμου βίου κυρίως.

Πάει πια εκείνο το…ακριβή μου Σιωπή….
…πολυέξοδα δάκρια… .που γράφαν οι ποιητές.

Που είναι ο κήπος; που είναι τα παιδιά θα ρωτά;

Τώρα οι μνήμες θα κατεβαίνουν την σκάλα 
έτοιμες να συναντήσουν τ` αγάλματα,
να τα ρωτήσουν για την βλάστηση,
για το βραδύτερον 
έως την Άνοιξη που λέγαν,
πως… έχει ο ΘΕΟΣ… που λέγαν.
Όπως και οι άνεμοι που λέγαν, 
για ΟΛΑ τα ακανθώδη που λέγαν.

Αλλά  και για την Μοναξιά ποιος θα ρωτήσει  
που φοβάται τους ανθρώπους!
 
Λέξεις που ζητιανεύουν θ’ ακούει τότε…
Κάτι Αχ, ξενιτεμένα καιρό…
Κι εγω  βιάζομαι να ξέρετε!
Βιάζομαι να μάθω.
Εσύ που λείπεις απ` τον Κόσμο
πότε θάρθεις Ελένη;

  Γιάννης Ναζλίδης
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 5 

Απριλίου 2019 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Φυ-
τειάς Ημαθίας ο Γεώργιος Ευαγ. 
Ραφτόπουλος σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 5 

Απριλίου 2019 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροι-
ας η Σουλτάνα Θεοφ. Καφέ σε 
ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ο Ιερός Ναός Παναγίας έ-
χει την μεγάλη ευλογία να υ-
ποδεχθεί και να φιλοξενήσει το 
άφθαρτο και θαυματουργό χέρι 
της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής 
από την Ιερά Μονή Σιμωνόπε-
τρας Αγίου Όρους σύμφωνα 
με το πρόγραμμα:

• Σάββατο 6 Απριλίου, 6μ.μ. 
Υποδοχή Αγίου Λειψάνου στα 
προπύλαια του Ναού και στη 
συνέχεια Μέγας Αρχιερατικός 
Εσπερινός και ομιλία του Κα-
θηγουμένου Αρχιμ. Ελισσαίου 
Σιμωνοπετρίτου με θέμα: Μι-
μηταί Αγίων.

Τό Ιερό λείψανο θα παρα-
μείνει στο Ναό μέχρι το πρωΐ 
της Τρίτης 9 Απριλίου

Ο Ναός θα παραμένει ανοι-
κτός από 7 π.μ. έως 1 μ.μ και 
από 4 μ.μ έως 9 μ.μ.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες
Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομάδα του Πάσχα, κάθε 

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

3-10 Απριλίου, 22 Απριλίου Μ. Δευτέρα, 23 Απριλίου Μ. Τρίτη.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Πέτρου και Παύλου Τριπο-
τάμου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού 
και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Ο πατέρας, Ο αδελφός, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
αδελφής

ΕΛΕΝΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑ

(Πρεσβυτέρα) 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Ο αδελφός, Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ε-
πισκοπής ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
αδελφής

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΡΑΛ.
ΚΑΤΡΑΝΑ

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια,
Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας ότι 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγάλης τεσσαρακοστής στο παρεκκλήσιο του Αγίου 
Προκοπίου, που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 3 στην πλατεία Κόρακα

θα τελείται
όρθρος-Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο  κάθε Σάββατο πρωΐ 7.30-9.30 π.μ.
και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη απόγευμα 18.00-20.00 

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9.00 Μ.Μ. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
(ΟΡΘΡΟΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
7.00 Μ.Μ.

ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους 

Έλευση Ιερού Λειψάνου της Χειρός της Αγίας 
Μαρίας Μαγδαληνής στον Ι.Ν. Παναγίας Ναούσης

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Το Σάββατο 6 Απριλίου στις 
6:00 μ.μ. στα προπύλαια του Ι-
ερού Ναού Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Ναούσης θα υποδεχθεί το 
Ιερό Λείψανο της Χειρός της Αγίας 
Μαρίας της Μαγδαληνής από την 
Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου 
Όρους. Το Ιερό Λείψανο θα μετα-
φέρει ο Καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Αρχιμ. Ελισσαίος, ο οποίος 
στο τέλος θα ομιλήσει με θέμα: 
«Μιμηταί Αγίων: Άγιος Ιωάννης 
της Κλίμακος και μοναχός Ιερώνυ-
μος Σίμωνος Πέτρας».

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

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

Την Δευτέρα 8 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σχοινά.

Την Δευτέρα 8 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στο Μέγα Απόδειπνο και θα τελέσει Ιερό Ευχέλαιο στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

Την Τρίτη 9 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και Αγίας Ιερου-
σαλήμ Καμποχωρίου.

Την Τρίτη 9 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο 
Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Για την υποβολή πρότασης στο τοπικό 

πρόγραμμα της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
(CLLD) – LEADER» (ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Π.Α.Α. 2014 -2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

ΔΡΑΣΗ 19.2.2: «Ανάπτυξη / βελτίωση της ε-
πιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της 
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, 
περιοχές ή δικαιούχους» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην α-
νάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής»

ΔΡΑΣΗ 19.2.6: «Ανάπτυξη και βελτίωση βιω-
σιμότητας δασών»

ΔΡΑΣΗ 19.2.7: «Συνεργασία μεταξύ διαφορε-
τικών παραγόντων»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτά-
σεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανά-
πτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 
του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη 
μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – Π.Α.Α. 2014-2020», 
εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 3206/12-12-2016 α-
πόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων η εφαρμογή προγράμματος Τοπικής Ανά-
πτυξης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι 
δικαιούχοι, να υποβάλλουν τις προτάσεις του 
στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.2. «Ανάπτυξη / 
βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστι-
κότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους 
τομείς, περιοχές ή δικαιούχους», 19.2.3. «Οριζόντια 
ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρη-
ματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή 
εφαρμογής», 19.2.6. «Ανάπτυξη και βελτίωση βιω-
σιμότητας δασών», και 19.2.7. «Συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων».

Οι δράσεις εφαρμόζονται στην Π.Ε. Ημαθίας και 
εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών 
Κοινοτήτων, εκτός των πολεοδομικών συγκροτημά-
των των Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, 
οι οποίες πληθυσμιακά ξεπερνούν τις 15.000 κα-
τοίκους. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 
της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε 
2.375.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 
Εθνικών Πόρων).

Οι υποδράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό 
πρόγραμμα στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., όσον αφορά σε ιδιωτικού χαρακτήρα 
παρεμβάσεις, είναι οι ακόλουθες: 

19.2.2.2  Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίη-
ση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπη-
ρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης 
καλύπτει επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, 
οι οποίες αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή α-
νάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται 
στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, 
εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα μη 
γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις που προβλέπονται 
στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκ-
συγχρονισμούς, επεκτάσεις μονάδων ή δραστη-
ριότητας, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά 
στον καταναλωτή. 

Ποσοστό Επιχορήγησης : 50% 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 250.000,00€

19.2.2.3  Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στό-
χων της τοπικής στρατηγικής.

Μέσω της παρούσας υποδράσης δίνεται η δυ-
νατότητα εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέ-
ρευσης, έως 35 δωματίων, που ήδη υφίστανται στα 
ορεινά ή μειονεκτικά τμήματα της περιοχής παρέμ-
βασης. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που άμεσα συν-
δέονται με την πράξη, οι οποίες πληρούν και τους 
όρους του κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου 
(συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εναλλα-
κτικών μορφών τουρισμού, εφόσον συνδέονται με 
εκσυγχρονισμό καταλύματος) και δεν μπορούν να 
οδηγήσουν σε καμία περίπτωση σε αύξηση της 
δυναμικότητας, ενώ μπορούν να υπαχθούν κύρια 
και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ανεξαρτή-
τως λειτουργικής μορφής και τάξης, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/02-
12-16). 

Ποσοστό Επιχορήγησης : 65% 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 300.000,00€

19.2.2.6  Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυ-
πηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η υποδράση αναφέρεται στην ενίσχυση επεν-
δύσεων στους τομείς της οικοτεχνίας και των πο-
λυλειτουργικών αγροκτημάτων. Περιλαμβάνει δύο 
κατηγορίες επενδύσεων:

Α) Επενδύσεις στον τομέα των οικοτεχνιών, για 
την παραγωγή προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευ-
ής, τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση μικρής 
κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας 
παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη 
μονάδα προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και τα 
οποία προορίζονται για τα σημεία διάθεσης.

Β) Επενδύσεις στον τομέα των πολυλειτουργι-
κών αγροκτημάτων, τα οποία αποτελούν αγροτι-
κές εκμεταλλεύσεις και διαθέτουν τουλάχιστον α) 
καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο 
και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή 
δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της πα-
ραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση. 
Παράλληλα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εκπαι-
δευτικού χαρακτήρα, δραστηριότητες πρόληψης και 
προάσπισης της υγείας, αθλητικές δραστηριότητες, 
καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας, σε μονάδες έως 
10 δωματίων και 40 κλινών. 

Ποσοστό Επιχορήγησης :  
50% για επενδυτικά σχέδια βάση του άρθρου 
17 του ΚΑΝ ΕΕ 1305/2013
65% για επενδυτικά σχέδια βάση του άρθρου 
19 του ΚΑΝ ΕΕ 1305/2013 για πολύ μικρές
 έως μικρές επιχειρήσεις
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 80.000,00€

19.2.3.1  Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, ε-
μπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπη-
ρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης 
καλύπτει επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, 
οι οποίες αφορούν αποκλειστικά την μεταποίηση, 
εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων 
που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, 
εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα 
γεωργικό προϊόν (εντός του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης). Ενδεικτικά, επιλέξιμοι είναι οι κλάδοι κρέ-
ατος – πουλερικών – κουνελιών, αυγών, γάλακτος, 
σηροτροφίας και σαλιγκαριών, ζωοτροφών, δημη-
τριακών, ελαιούχων προϊόντων (εκτός της ίδρυσης 
ελαιοτριβείων), ανθέων, σπόρων και πολλαπλασι-
αστικού υλικού, οίνου και αμπελουργίας, οπωρο-
κηπευτικών και ξηρών καρπών, φαρμακευτικών 
και αρωματικών φυτών, ξυδιού, μελιού και λοιπών 
προϊόντων κυψέλης, με την εξαίρεση των γενετικώς 
τροποποιημένων προϊόντων (εκτός ζωοτροφών).

Ποσοστό Επιχορήγησης : 50% 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 800.000,00€

19.2.3.3  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επεν-
δύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Μέσω της παρούσας υποδράσης προβλέπεται η 
ενίσχυση του συνόλου των δράσεων υποστήριξης 
και ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, η σημαντι-
κότητα του οποίου είναι εξαιρετικά μεγάλη για την 

περιοχή παρέμβασης. Περιλαμβάνει επενδύσεις 
ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού: α) υπο-
δομών διανυκτέρευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΚΥΑ 2986/25-11-2016, β) χώρων εστίασης, 
αναψυχής και παραδοσιακών καφενείων, γ) επιχει-
ρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του τουρισμού της υπαίθρου όπως επιχειρήσεις 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ειδικών μορφών 
τουρισμού, κλπ., και δ) επιχειρήσεων προσφοράς 
υποστηρικτικών προς τον τουρισμό υπηρεσιών, 
όπως γραφεία ταξιδίων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, υ-
πηρεσίες κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

Ποσοστό Επιχορήγησης :  
65% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22
55% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 450.000,00€

19.2.3.4  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επεν-
δύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του 
εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής.

Μέσω της παρούσας υποδράσης δίνεται η δυνα-
τότητα ίδρυσης / δημιουργίας νέων ή ανάπτυξης 
/ εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων, για την 
παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίη-
ση, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον μεταποιητικό τομέα. Οι δραστηριότητες 
που θα δοθεί προτεραιότητα να ενισχυθούν στο 
πλαίσιο της δράσης αφορούν σε τομείς που παρου-
σιάζουν ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης, όπως 
είναι η παραγωγή τροφίμων, η κατασκευή μηχανη-
μάτων και ειδών εξοπλισμού για επιχειρήσεις του 
πρωτογενούς τομέα, η κατασκευή προϊόντων για τις 
επιχειρήσεις της βιομηχανίας ξύλου, κλπ.

Επιπλέον, δύνανται να ενισχυθούν επιχειρηματι-
κά σχέδια που θα αφορούν σε μονάδες παραγωγής 
ειδών παραδοσιακής τέχνης, μικρές παραδοσιακές 
δημιουργικές βιοτεχνίες, που σχετίζονται με προϊό-
ντα (κατασκευή προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, 
ένδυσης, από δέρμα – ξύλο, παραγωγή σαπουνιών, 
κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών κλπ) 
και βιοτεχνικών μονάδων (ξύλου, μεταλλικών προϊό-
ντων κλπ) για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισο-
δήματος  των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.

Ποσοστό Επιχορήγησης :  
65% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22
55% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 400.000,00€

19.2.6.2  Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογί-
ες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία 
δασικών προϊόντων.

Μέσω της παρούσας υποδράσης δίνεται η δυνα-
τότητα ενίσχυσης σε επενδύσεις σε δασοκομικές 
τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξερ-
γασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊό-
ντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις 
επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε παρέμβαση 
που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωσης της 
επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, 
αποκλειστικά μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής με-
ταποίησης, μη περιλαμβανομένης αυτής. 

Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχα-
νήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, α-
ποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, 
ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμ-
βανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών 
για παραγωγή ενέργειας. 

Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συ-
νεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης 
δασικών πόρων, την τυποποίηση των τελικών προ-
ϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό είναι εφικτό 
(π.χ. καύσιμη ξυλεία πολύ μικρών και μικρών δια-
στάσεων) και τη διάθεσή τους στην αγορά. 

Ποσοστό Επιχορήγησης : 65% 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 65.000,00€

19.2.7.3  Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσε-
ων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και 
τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς 
και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών 
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Η υποδράση αφορά στη δημιουργία συνεργα-
τικού μηχανισμού που θα συμπεριλαμβάνει επιχει-

ρήσεις τοπικές ή και υπερτοπικές οι οποίες με τις 
δραστηριότητες που ασκούν είτε εμπλέκονται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα είτε μπορούν να υποστηρί-
ξουν τις επιχειρήσεις του αγροτικού και τουριστικού 
τομέα, αλλά και κάθε άλλου τομέα. Αξιοποιώντας 
τις υπηρεσίες εταιριών logistics, λογιστικής υπο-
στήριξης, πληροφοριακών εφαρμογών, συμβούλων 
επιχειρήσεων, κλπ., θα υλοποιήσουν δράσεις δη-
μιουργίας και προώθησης τουριστικών υπηρεσιών 
που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, αξιοποιώντας 
και προωθώντας την σύνδεση του παραγωγικού 
ιστού με τον τουριστικό τομέα, ενώ παράλληλα θα 
αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους, αξιοποι-
ώντας τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί να δη-
μιουργήσει η οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας 
και η χρήση κοινών εγκαταστάσεων.

Ποσοστό Επιχορήγησης : 65% 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 15.000,00€

19.2.7.7  Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μετα-
ξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημι-
ουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων 
αλυσίδων και τοπικών αγορών.

Η υποδράση αφορά στη λειτουργία άτυπων δι-
κτύων μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επι-
χειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα προκειμένου 
να υλοποιήσουν από κοινού δράσεις δημιουργίας 
βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών, ώστε να 
δημιουργηθούν νέοι τρόποι και ευκαιρίες πώλησης 
για προϊόντα, να προσελκυσθούν νέοι τύποι αγορα-
στών και να προαχθεί η συνεργασία και η διασύνδε-
ση των τομέων της γεωργίας, της μεταποίησης και 
του τουρισμού. 

Ποσοστό Επιχορήγησης : 65% 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 15.000,00€

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δυνητικοί δικαιούχοι των υποδρά-
σεων μπορούν να είναι:

• ΟΤΑ Α & Β βαθμού, και φορείς τους. 
• Φορείς Δημοσίου Τομέα 
• Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υ-

λοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, 

σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα ανά υπο-
δράση που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της 
Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  Δικαιούχος στις εν λόγω υπο-
δράσεις δύναται να είναι και η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέ-
σω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) (www.ependyseis.
gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία 
απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από 
τον/την δυνητικό/ή δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 
πρότασης : 15/04/2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής 
πρότασης   : 01/07/2019 και ώρα 15:00

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, 
μαζί με όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα, υποβάλλο-
νται στην Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., Θεσσαλονίκης 46, 
591 31 ΒΕΡΟΙΑ, εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στήριξης και έως ώρα 15:00’.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 
υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αι-
τήσεων στήριξης και άλλες διευκρινήσεις, υπεύθυνοι 
είναι: Ατσάλου Έλενα, Καραγιάννης Θανάσης και 
Ελευθεριάδης Μιχάλης, τηλέφωνο 2331 020809, fax 
2331 020271 και e-mail info@anhma.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Π.Α.Α. 2014-
2020, το σύστημα διαχείρισης του Π.Α.Α. 2014-
2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων 
που εντάσσονται στο Π.Α.Α. 2014-2020, τους κανό-
νες επιλεξιμότητας των δαπανών πράξεων, καθώς 
και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την υποβολή 
των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσε-
λίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  www.anhma.gr. 

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της 
και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων – σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή ΔΩΡΕΑΝ – είτε στην έδρα της 
Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., είτε μέσω διαδικτύου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος



Ευχαριστήριο
 Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά: 
1)  Τον κο. Γιάννη Ερμόπουλο για τη δωρεά 50 € στη μνήμη του αδερφού 

του Δημήτριου.
2 ) Την κα. Τασούλα Λιολιοπούλου για τη δωρεά 50 €  για την γιορτή του 

Πάσχα. 
3) Το  Σούπερ  Μάρκετ  Μασούτης για τη δωροεπιταγή 60 €  για ψώνια  για 

τα δέματα του Ομίλου.
4) Την κα. Λουίζα Άλβο για τη δωρεά 20 €  για τη γιορτή του Πάσχα.
5) Την κα. Μαίρη Παπαδημητρίου για τη δωρεά 20 €  για τη γιορτή του Πά-

σχα.
6) Την κα. Μαρίνα Ψωμιάδου για την δωρεά και κατασκευή των Πασχαλιάτι-

κων λαμπάδων για τα παι-
διά του Ομίλου.

7) Την κα. Βιβή Δουλγέ-
ρογλου  για τη δωρεά αυ-
γών για τη γιορτή του Πά-
σχα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Τὴν Δ’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 7 Ἀπριλίου, στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα στὸν Κατανυ-

κτικό Ἑσπερινό πού θά τελεσθῇ στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου, Πολιούχου Βε-
ροίας, θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων. 
Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ Ὁσιολογιώτατος Ἱερομόναχος Ἐφραίμ Σιμωνοπετρίτης μέ 
θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καί ἡ Κλίμαξ».

Όταν το 
Πανεπιστήμιο 

συναντά 
το Σχολείο

Την Τρίτη, 2 Απριλίου 2019 μαθητές του 5ου ΓΕΛ 
Βέροιας συναντήθηκαν με τον καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου, Γιώργο Ανδρειωμένο στη 
Βιβλιοθήκη του σχολείου. Ο κ. Ανδρειωμένος είχε εκ-
φράσει την επιθυμία να συναντηθεί με μαθητές κατά 
την επίσκεψή του στην πόλη μας, με αφορμή την πα-
ρουσίαση από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων  του βιβλίου 
του «Γ. Ρίτσος, Πρώιμα ποιήματα και πεζά»,. 

Η μαθητική κοινότητα του 5ου ΓΕΛ ανταποκρίθηκε 
θερμά στην πρόσκληση - μάλιστα, πολλοί μαθητές της 
Γ΄ Λυκείου ζήτησαν έντονα να παρευρεθούν στη συ-
νάντηση -  και με γνήσιο ενδιαφέρον παρακολούθησε 
την ομιλία του καθηγητή για τον Ρίτσο. Με απλό, βιω-
ματικό και οικείο τρόπο ο κ. Ανδρειωμένος παρουσίασε 
στους μαθητές άγνωστες πτυχές της ζωής του ποιητή 
και τον δραματικό τρόπο που αυτές επηρέασαν την 
λογοτεχνική του παραγωγή. Ακολούθησε συζήτηση για 
τον πνευματικό πολιτισμό στις μέρες μας και το ρόλο 
που μπορούν να παίξουν οι νέοι στην ανάπτυξή του. Η 
επαφή του καθηγητή με τους μαθητές συνεχίστηκε στην 
αυλή του σχολείου, όπου αυτοί τον βομβάρδισαν με 
ερωτήσεις για τον ποιητή, την τέχνη, τους πνευματικούς 
ανθρώπους. 

Τέτοιες δράσεις ενισχύουν το ενδιαφέρον των παι-
διών για τα γράμματα - κάποιοι μαθητές δανείστηκαν, 
μετά το πέρας της ομιλίας, βιβλία του Ρίτσου - ανοίγουν 
τους πνευματικούς τους ορίζοντες και συντελούν στο να 
κατακτήσει το σχολείο τον πραγματικά παιδευτικό του 
ρόλο. 
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ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ  
ΠΕΣΕΙ Η ΝΥΧΤΑ

Του Κώστα Μίζα
-Επιμελητή Ανηλίκων Βέροιας

Κοίταξε για αρκετή ώρα το πρό-
σωπό του στον καθρέφτη. Δίστασε 
για λίγο,αλλά στο τέλος πήρε την 
απόφαση.

Η φωνή της στην άλλη άκρη της 
γραμμής φανέρωσε ένα ευχάριστο 
ξάφνιασμα. Ηταν πιο εύκολο απ ό,τι 
νόμισε.

Είπε ότι χαίρεται που την θυμή-
θηκε. Περίμενε το τηλεφώνημά του. 
Μία δυσκολία στην αναπνοή την 

ανάγκασε να σταματήσει για λίγο.
---- Αισθάνομαι τον εαυτό μου σαν ένα κομμάτι που αποκό-

πηκε από την στεριά και πλέει μόνο του στη θάλασσα. Τρομά-
ζω ,γιατί ξέρω ότι σε λίγο θα πέσει η νύχτα.

----- Τώρα πώς είναι εκεί ?
----- Βρέχει.
----- Τί βλέπεις απ το παράθυρό σου ?
----- Τον ουρανό και στο βάθος τα φώτα της πόλης.
Κάποιες φορές σηκώνομαι, πηγαίνω με δυσκολία μέχρι το 

παράθυρο και βλέπω τα πλοία μακριά.
Για λίγο ξεχνάω πού βρίσκομαι,και νιώθω τόσο όμορφα.
Σκέφτομαι τον εαυτό μου πάνω στο πλοίο να ταξιδεύω.
Αυτό διαρκεί πολύ λίγο,μιά στιγμή,αλλά είναι τόσο όμορφο 

που μου φέρνει δάκρυα στα μάτια.
Εκανε μιά σύντομη παύση και συνέχισε.
---- Εχω μαζί μου,πάνω στο κομοδίνο, τα βιβλία που μου 

έδωσες. Ετσι σε θυμάμαι. Η παρουσία τους μου δίνει δύναμη. 
Τα αγγίζω και αισθάνομαι τον σφυγμό του κόσμου σαν υπόσχε-
ση ζωής. Ευτυχώς είμαι μόνη στο θάλαμο. Ξεκίνησα να διαβά-
ζω το “Νορβηγικό δάσος”,αλλά δεν μπορώ να το προχωρήσω 
γρήγορα. Καταλαβαίνεις. Η θεραπεία.

Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα,σαν να δίσταζε,αλλά στο 
τέλος τον ρώτησε.

----- Δεν μου λες, στο τέλος πεθαίνει η ηρωίδα του βιβλίου? 
Δεν κατάφερε να αποφύγει μια φευγαλέα σκιά ανησυχίας 

στη φωνή της. Προσπάθησε να χαμογελάσει.
----- Να σκέφτεσαι ότι θα βγεις σύντομα.
Ντράπηκε γι αυτό που της είπε. Ακούστηκε πολύ αφελές. 

Δεν μπορούσε να το στηρίξει πουθενά. Μακάρι να μπορούσε.
Απλώθηκε μία σιωπή που σαν πέπλο σκέπασε τα πάντα.
---- Ξέρεις ,μερικές φορές δεν χρειάζεται να πείς τίποτε. Αρ-

κεί να ξέρει ο άλλος ότι είσαι εκεί. Οτι δεν τον ξέχασες. Τίποτε 
άλλο. Του φτάνει αυτό.

Ηταν τα τελευταία της λόγια.
“ Η Ναόκο δεν υπήρχε πια σ αυτό τον κόσμο. Η κηδεία της 

ήταν απλή. Εγινε στο Κόμπε τέλος Αυγούστου. Υστερα αυτός 
γύρισε στο Τόκιο.

Θυμήθηκε καιρό πριν όταν πήγε να την επισκεφθεί. Μόλις 
τον είδε η Ναόκο  γέλασε κι άφησε το βιβλίο. Υστερα φάγανε 
σταφύλια ακούγοντας τη βροχή. “ Οταν βρέχει έτσι” είπε η Να-
όκο, “μου φαίνεται ότι είμαστε οι μόνοι άνθρωποι στον κόσμο. 
Θα  θελα να συνεχίσει να βρέχει για πάντα,για να μείνουμε 
μαζί. Για πάντα.”

ΧΑΡΟΥΚΙ  ΜΟΥΡΑΚΑΜΙ “ Νορβηγικό δάσος” Εκδόσεις 
Ωκεανίδα.

                                      

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

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα 
στον Άγιο Γεώργιο ζητάει για τις εποχιακές ανά-
γκες του προσωπικό διαλογητηρίου και γεωπό-
νο (ή παραλήπτη). 

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

Τη Δευτέρα 8 Απριλίου στη Στέγη
Γαλλοελληνικές 

μουσικές συναντήσεις
Η Ένωση καθηγητών 

Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας Ημαθίας και 
το Μουσικό Σχολείο Βέ-
ροιας διοργανώνουν τη 
Δευτέρα 8 Απριλίου στις 
8.00 μ.μ. στη Στέγη, μου-
σική εκδήλωση με τίτλο:

« R e n c o n t r e s 
m u s i c a l e s  f r a n c o -
grecques- Γαλλοελληνι-
κές μουσικές συναντή-
σεις»  

με αφορμή την Παγό-
σμια Ημέρα Γαλλοφωνί-
ας.

Το μουσικό πρόγραμ-
μα  περιλαμβάνει γαλλι-
κά και ελληνικά τραγού-
δια μεγάλων Ελλήνων 
και Γάλλων συνθετών 
και τραγουδιστών όπως 
οι Μάνος Χατζηδάκις, 
Μ ίκης  Θεοδωράκης , 
Jean de Saint Colombe, 
G e o r g e s  M o u s t a k i , 
Calogero, Piaf, Dalida, 
Nana Mouskouri που α-
ποδόθηκαν με ελληνικό 
και γαλλικό στίχο.

 Η Είσοδος είναι ελεύ-
θερη
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Του ιερέως
 Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

«Ο πατέρας κερδίζει πάνω από πέντε χι-
λιάδες ευρώ το μήνα. Έτσι, μπορούμε να 
ζούμε σε μια ωραία βίλα στα προάστια. Κάθε 
βράδυ σχεδόν πηγαίνω σε διαφορετικό κέ-
ντρο για να διασκεδάσω. Η παρέα δεν μου 
λείπει. Όμως, συχνά πλήττω, μελαγχολώ. 
Γιατί; Δεν ξέρω. Κάπου-κάπου ρωτάω τον 
εαυτό μου αν αξίζει να ζει κανείς αυτή τη ζωή. 

Πολύ θα ‘θελα να φύγω απ’ αυτόν τον βαρετό κόσμο. Ναι, να 
φύγω Να πάω, όμως, πού;».

«Με ρωτάτε αν είμαι ευτυχισμένη, λέει μια εικοσάχρονη κοπέ-
λα. Όχι, δεν είμαι ευτυχισμένη. Δεν είμαι ούτε δυστυχισμένη. Δεν 
είμαι τίποτα. Απλώς ζω. Ή μάλλον λειτουργώ σαν μηχανή, σαν 
τροχός που γυρίζει ασταμάτητα στο κενό, σαν κρίκος αλυσίδας 
που μαζεύεται αδιάκοπα. Μονοτονία, πλήξη, ανία. Τα τρία χαρα-
κτηριστικά της ζωής μου».

Δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις νέων ανθρώπων, φίλοι 
αναγνώστες, ανεξάρτητων οικονομικά, που πλήττουν. Νέοι που 
πλήττουν! Σχήμα οξύμωρο, όμως θλιβερή πραγματικότητα. 
Παρουσιάζουν, θα λέγαμε, ένα «σύνδρομο φυγής», που είναι 
αποτέλεσμα του κενού που υπάρχει στην ψυχή τους. Ασφαλώς, 
στις δύο αυτές περιπτώσεις θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 
και αναρίθμητες άλλες.

Αρρώστια της εποχής μας, οξείας και επιδημικής μορφής, 
η ανία, η πλήξη. Παρουσιάζει, τα τελευταία χρόνια, όχι μόνον 
έξαρση, αλλά και ένταση. Ένας ολόκληρος κόσμος προχωρεί 
πότε ανέκφραστος και πότε μελαγχολικός, θλιμμένος και απο-
γοητευμένος. Μια ανθρωπομάζα που κινείται χωρίς έμπνευση, 
χωρίς πρωτοτυπία, μέσα στις ανέσεις και τις ευκολίες της.

Και να σκεφθεί κανείς πως το δράμα αυτό παίζεται όχι σε 
περασμένες εποχές ή σε φτωχοκαλύβες, που δεν είχαν να βά-
λουν ένα κομμάτι ψωμί στο στόμα και έβγαζαν τα μάτια τους με 
το λυχνάρι και προχωρούσανε στον τεχνικό πολιτισμό με όχημα 
τη χελώνα. Αλλά σήμερα, στην αποθέωση των ανέσεων και της 
τεχνοκρατίας, της εύκολης ζωής και της σπάταλης (δυστυχώς) 
ψυχαγωγίας.

Ένα αρκετά μεγάλο μέρος ανθρώπων σήμερα δεν πλήττει 
από έλλειψη. Πλήττει, γιατί έχει άφθονα μέσα και δεν έχει τί να 
τα κάνει. Πλήττει, γιατί δεν ξέρει από τις δεκάδες μάρκες που 
κυκλοφορούν πια να διαλέξει για αυτοκίνητό του, για τηλεόραση, 
για…

Και κάτι για να γελά κανείς. Πλήττει, ανησυχεί και αγωνιά ο 
πλούσιος παππούς, βολτάροντας καθημερινά στο πάρκο της 
Εληάς, γιατί, λέει (άκουσον! άκουσον!), τα παιδιά του, του ζητάνε 
τις χιλιάδες λίρες που έχει στο χρηματοκιβώτιό του!!!

Άλλοτε υπήρχε ένα μέσον ψυχαγωγίας και γελούσε κανείς με 
την καρδιά του, έστω και μ’ ένα φτωχοκαραγκιόζη. Σήμερα, το 
πρόβλημά του είναι ποιο από τα εκατοντάδες κέντρα να πρω-

τοδιαλέξει. Δεν αντιμετωπίζει αν θα φάει, αλλά τί θα φάει. Όχι αν 
θα πιει, αλλά τί και ποια μάρκα θα πιει.

Οι γυναίκες των «Χρυσών Ελλήνων» (αλήθεια πού τα βρή-
καν;), γράφει ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σπαρκς, δεν έχουν 
φυσικά κανένα πρόβλημα για το πώς θα σκοτώσουν τον καιρό 
τους. Άλλωστε έχουν σπίτια παντού κα η μοναδική τους σκέψη 
είναι: ποιο σπίτι να διαλέξουν για να πλήξουν λιγότερο… Επειδή 
η πλήξη εκεί είναι εύκολη, οι εκπρόσωποι της διεθνούς υψηλής 
κοινωνίας πάντα αναζητούν κάτι το καινούργιο και ασυνήθιστο.

«Η πλήξη είναι εύκολη». Δηλαδή που και σε ποιος ανθρώ-
πους; Ίσως μας φανεί απίστευτο, αλλά και η ανία και η πλήξη 
καταδιώκουν αυτούς που τον «Δεκέμβρη, συνήθως, πηγαίνουν 
στις Μπαχάμες για κολύμπι, το Φλεβάρη συναντιόνται στο Σαιν 
Μόριτς, τον Απρίλη στο Παρίσι και τον Οκτώβρη στη Νέα Υόρ-
κη».

Όλα τα αλλάζουν (τοπία, παραστάσεις, εντυπώσεις) και μόνο 
την πλήξη δεν μπορούν αν ανταλλάξουν. Παρέες αφήνουν και 
καινούργιες συναντούν κάθε φορά και μία μόνο μένει αχώριστη: 
η ανία. Μόνιμη αποσκευή αυτή στα ταξίδια, γιατί είναι εσωτερική, 
γαντζωμένη επάνω στην ψυχή.

Τί φοβερό αλήθεια! Να ζεις όπως σου αρέσει, να αδειάζεις με 
βουλιμία το ένα πίσω από το άλλο τα ποτήρια των απολαύσεων 
και στο τέλος να μη μένει στην ψυχή τίποτε άλλο από την πικρή 
γεύση της ανίας.

Τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους, με διακόσια πενήντα χιλιόμε-
τρα ή απογειώνονται με τα υπερηχητικά μπόϊγκ και, ενώ σπάνε 
το φράγμα του ήχου, δεν μπορούν να σπάσουν και το φράγμα 
της ανίας τους, για να απαλλαγούν. Και καταφεύγουν σε λύσεις 
απελπισίας, γιατί όχι και αυτοκτονίας. Πίνουν, αδιάφορον τί, για 
να ξεχάσουν και καταντούν συχνά αλκοολικοί ή και ναρκομανείς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του περίφημου εκείνου 
ηθοποιού Άλαν Λαντ που «πνίγηκε στο αλκοόλ», για να πνίξει 
μέσα σ’ αυτό και την πλήξη και την ανία που τον βασάνιζαν.

Την τραγική κατάσταση αυτών των ανθρώπων διερμηνεύει 
ωραία ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης 
(1890-1953) στο πιο κάτω ποίημά του:

Στις φλάντρες τις ομιχλερές και τα λαμπρά Παρίσια,
στο φωτεινό το Βόσπορο, στην πένθιμη Αγγλία,
στις γαλανές Ελβετικές λίμνες,
στις χιονισμένες τις Άλπεις
και στη φλογερή, ασύγκριτη Ισπανία,
σε όλα τα εξωτερικά και πλάνα μέρη,
όπου το κουρασμένο σέρνεται το βήμα του ανθρώπου,
έχω κι εγώ τη νιότη μου ολάκερη γυρίσει…
Μα η πλήξη πάντα ανήλεη με είχε ακολουθήσει…
Γιατί, σ’ αυτή την άσκοπη πλανητική ζωή μου,
χλωμή η ψυχή μου κι άρρωστη, ταξίδευε μαζί μου…
Γιατί άραγε, φίλοι αναγνώστες, ο σύγχρονος άνθρωπος 

φθάνει σ’ αυτό το τρομερό δράμα; Γιατί; Γιατί τους ΛΕΙΠΕΙ Ο… 
ΘΕΟΣ!!!

O δρόμος
Και αν εσύ βολοδέρνεις 

στους δρόμους της ζωής, 
αυτή θα βρει τρόπο να σε 
φέρει εκεί που πρέπει νάσαι.

Και αν σε στενά σοκάκια 
εσύ χαθείς, θα βρει τον τρό-
πο από κει για να σε βγάλει. 
Όσο και αν αντισταθείς κάτι 
δικό σου να το κάνεις έρχε-

ται η ανατροπή. Όλοι αρχίζουν από την αρχή και 
πάλι. Δεν προλαβαίνεις να ανασάνεις. Νομίζεις 
πως τον δρόμο, τον ξέρεις πολύ καλά και εκπλήσ-
σεσαι όταν σε κόσμους άγνωστους σε βγάλει. 
Ξαφνιάζεσαι και μένεις στη μέση της διαδρομής 
σκεπτόμενος. Να προχωρήσεις μπρος; ή πίσω να 
γυρίσεις;

Η μέρα φεύγει, ο ήλιος δύει, τα άστρα φέγγουν, 
το σκοτάδι πέφτει για νάρθει η Ανατολή… Το τέλος 
φέρνει την αρχή και η ζωή γυρίζει και εσύ κοιτάς 
σαν σαστισμένος θεατής πότε τα χρόνια πέρασαν.

Τί έζησες… Με ποιους; Πόσες φορές πικράθη-
κες, πόσες πόνεσες, χάρηκες, προβληματίστηκες, 
αποφάσισες.

Και νάσαι πάλι στην αρχή όταν το τέλος έχει 
φτάσει.

Κοντεύει και ο Μάρτης πια να φύγει. Σε λίγο 
θάρθουν και τα χελιδόνια από τις χώρες τις ζε-
στές, φωλιές να χτίσουνε καινούργιες κάτω από 
τα μπαλκόνια. Με χαρά τα περιμένω για νάρθου-
νε. Έχουν πολλά να μου πούνε. Ότι αρχίζει και-
νούργια ανοιξιάτικη αρχή. Ότι ανθίζουν τα λουλού-
δια. Ότι μαζί γλυκαίνουν και οι καρδιές. Ανοίγονται 
οι αγκαλιές και λόγια όμορφα τα χείλη λένε…

Και όταν στο τέλος του δρόμου σου, φτάσεις, 
νάχεις τη δύναμη πάλι να αρχίσεις από την αρχή. 
Με ποια θετικές σκέψεις, με συμπόνοια, με θάρ-
ρος, με κατανόηση. Γιατί μπορεί κάθε αρχή νάναι 
δύσκολη ή και εύκολη μπορεί η διαδρομή νάναι το 
ίδιο.

Όμως κάθε τέλος του δρόμου σου σε φέρνει 
πάλι στην αφετηρία σου. Από εκεί που ξεκίνησες. 
Και αυτό είναι μαγικό. Προλαβαίνεις να διορθώ-
σεις, να προσέξεις περισσότερο, να φτιάξεις το 
δρόμο σου λιγότερο δύσκολο, να πάψεις να είσαι 
θεατής ή κομπάρσος. Νάσαι εσύ ο πρωταγωνι-
στής.

Γιατί του λείπει ο… Θεός!!!
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Από την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και βοηθοί που 
θα διευθύνουν τα παιχνίδια 

της 25ης αγωνιστικής. Τον αγώνα της 
Βέροιας με τον Ολυμπιακό Κυμίνων 
θα διευθύνει ο κ. Σπυριάδης από τον 

σύνδεσμο της Χίου με βοηθούς 
τους κ.κ Τζουβάρα και Βογδό-
πουλο (Κοζάνης).

Aναλυτικά το πρόγραμμα και οι δι-
αιτητές 

Κουφάλια- Μακεδονικός διαιτητής ο 
κ. Μπούτσικος (Μακεδονίας) βοηθοί οι 
κ.κ Παπαδόπουλος και Παπαδοπούλου 
Ζωή (Μακεδονίας) 

Αμύνταιο- Αγκαθιά διαιτητής ο κ. Πο-
λυχρονίου (Καστοριάς) βοηθοί οι κ.κ 
Πρέσπαρης και Τριανταφυλλίδης (Κα-
στοριάς) 

Τρίγλια - Γιαννιτσά διαιτητής ο κ. Μέ-
γας (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Βρούζος 
(Πιερίας) και Κουφός (Μακεδονίας) 

Αριδαία- Αγρ. Αστέρας διαιτητής ο κ. 
Τζάμος (Καστοριάς) βοηθοί οι κ.κ Σιδε-
ρίδης (Καστοριάς) Πράχαλης (Κοζάνης) 

Λαγκαδάς- Εδεσσαικός διαιτητής ο 
κ. Δημητριάδης (Χαλκιδικής ) βοηθοί οι 
κ.κ Κώστογλου και Χρυσαίδης (Χαλκι-
δικής ) 

Παλαιοχώρι- Μελιτέας διαιτητής ο κ. Κεφαλάς 
(Σερρών) βοηθοί οι κ.κ Ζιγκερίδης (Κιλκίς) Σάκκος 
(Σερρών) 

ΠΣ Βέροια- Κύμινα διαιτητής ο κ. Σπυριάδης 
(Χίου) βοηθοί οι κ.κ Τζουβάρας και Βογδόπουλος 
(Κοζάνης)

Απόλυτος με το θέμα της 
μείωσης των ομάδων στη 
Superleague ο Γιώργος 

Βασιλειάδης, τονίζοντας ότι αν 
δεν πραγματοποιηθεί, θα ακυρω-
θούν οι συμβάσεις των “7” με την 
ΕΡΤ.. Ο υφυπουργός Αθλητισμού 
εμφανίζεται κάθετος στο θέμα της 
αναδιάρθρωσης, μετά την αρνητική 
στάση της Superleague, αλλά και 
της ΕΠΟ για τη μείωση των ομά-
δων σε 14. 
 
«Αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση, δεν υπάρ-

χουν τηλεοπτικές συμβάσεις. Αν δεν υλοποιη-
θεί αυτό που συμφωνήσαμε, δεν υπάρχει άλλη 
συμφωνία. Πόσες φορές πρέπει να τους το πω 
για να το καταλάβουν;», εμφανίζεται να έλεγε ο 
κ.Βασιλειάδης σε συνεργάτες του, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Βασίλη Βέργη στη “Live Sport”. 

Επιπλέον σημείωνε ότι: «Έχω ήδη κάνει μία 
υποχώρηση σε σχέση με πέρυσι. Η πρότασή 
μου ήταν μία Λίγκα στην οποία θα ανήκουν δύο 
κατηγορίες και, επειδή μου το ζήτησαν, πήγαμε 
στη δημιουργία δύο Λιγκών.

Αν προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν όμως 
αυτό για να παραμείνουν 16, τότε θα.. γελάνε και τα 
ντουβάρια. Οι συμβάσεις που υπάρχουν είναι δεδο-
μένες. Αν υπάρξει αδιέξοδο αυτοί θα το λουστούν. 

Χωρίς αναδιάρθρωση δεν υπάρχουν ούτε εγγυημένα 
χρήματα για αυτούς που θα υποβιβαστούν, ούτε λε-
φτά για τη Super League 2». 

Από εκεί και πέρα ο Γιώργος Βασιλειάδης αναμέ-
νεται να έχει συνάντηση το μεσημέρι της Δευτέρας 
με την ΕΠΟ, ώστε να συζητηθεί εκ νέου το θέμα.

Βέροια-ΟλυμπιακόςΚυμίνων
διαιτητήςοκ.Σπυριάδης(Χίου)

«Χωρίς αναδιάρθρωση δεν υπάρχουν 
εγγυημένα χρήματα για αυτούς

που θα υποβιβαστούν αλλά και για
τη Super League 2»

Τιμήθηκε ο Βεροιώτης Κώστας 
Τσαρτσαρής από τον Παναθηναϊκό

Ο παλαίμαχος φόργουορντ/σέντερ βραβεύτηκε  στο περιθώριο 
της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με την Μπουντούσνοστ 
για την 30η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, για την προσφορά του στον 
σύλλογο. Ο 39χρονος πλέον Κώστας Τσαρτσαρής αγωνίστηκε 11 
χρόνια στο «τριφύλλι» και κατέκτησε 21 τίτλους.

\Ο Βεροιώτης άσσος του μπάσκετ ξεκίνησε από την ΓΕΒ, πήγε 
στον Φίλιππο από κει στην  Ιρλανδία, στην Αμερική, ήρθε για την 
Νήαρ Ήστ, πήγε στο Περιστέρι για να καταλήξει και να κάνει μεγάλη 
καριέρα στον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ελλάδος.  Αδαμάντινος 
χαρακτήρας, καλός οικογενειάρχης  συνεχίζει να προσφέρει στα νέα 
παιδιά τα μυστικά του μπάσκετ. Από τους κορυφαίους αθλητές που 
ανέδειξε η Βέροια

Σάββατο
6 Απριλίου 2019

Α1 Γυναικών
(16η αγωνιστική)
Φιλίππειο18:00
Φίλιππος

Βέροιας-Φέτα
Ήπειρος

Αναγέννηση
Άρτας

(Τέμης- Γιάννου, 
Δημόλας)

-ΣτηνΑθήνα
αγωνίζεταιηΒέροια
2017μετηνΝ.Ιωνία

Μπάσκετ Γ΄ Εθνική
ΕκτόςέδραςαγωνίζονταιΑΟΚκαιΜελίκη

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι δι-
αιτητές:

3οςΌμιλος
Κυριακή7Απριλίου
ΔΑΚ Γρεβενών 17.00 Πρωτέας 

Γρεβενών-ΑΟΚ Βέροιας Κουκουλεκί-
δης-Τσαντάλη (Μπαταούλα)

Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-ΑΟ 
Καλαμπάκας Τσουμαχίδης-Κοντογιάν-
νης (Μανάσης)

Νέο ΚΓ Ιωαννίνων 17.00 ΑΓΣ Ιωαννί-
νων-ΓΑΣ Μελίκης Παπαθανασίου-Θρα-
συβουλίδης (Τσιγγέλης) 

Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-Δό-
ξα Λευκάδας Αγραφιώτης Ιωαν.-Βασιλό-
πουλος (Κουσαΐτης) 

ΕΑΚ Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Βό-
λου-Νικόπολη Πρέβεζας Γκέκας-Ιατρόπουλος (Τσιργούλας) 

Εκπ. Μαντουλίδη 17.00 Μαντουλίδης-ΠΑΣ Γιάννινα Ελευθεριάδης-Εκίζογλου (Παπαδόπουλος Ν.)

Μπάσκετβ’εθνική
Τα Φάρσαλα υποδέχεται ο Φίλιππος
Στην τελική ευθεία έχει 

μπει το πρωτάθλημα της 
Β’ Εθνικής και η ομάδα του 
Φιλίππου Βέροιας αντιμε-
τωπίζει στο Δ.Α.Κ “Δημή-
τριος Βικέλας” την Κυριακή 
7 Απριλίου την ομάδα του 
Γ.Σ Φαρσάλων. Ο αγώνας 
θα ξεκινήσεις στις 17:00 με 
διαιτητές τους κ.κ Σιταρίδη 
και Αγραφιώτη.

Ο Δημήτρης Γκίμας 
σε δηλώσεις του στο 
fil ipposbc.gr τόνισε : ” 
Μπαίνοντας στην τελική 
ευθεία έχουμε μπροστά 
μας ένα ακόμη δύσκο-
λο παιχνιδι. Η ομάδα των 
Φαρσάλων είναι ποιοτική , έμπειρη κι έχει πετύχει μεγάλες νίκες εκτός έδρας. Μπορεί κανείς να πει ότι η 
θέση της στη βαθμολογία είναι πλασματική. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κι αποφασιστικοί 
για να κερδίσουμε το παιχνιδι και να παραμείνουμε στο δρόμο της τετράδας. Χρειαζόμαστε τη στήριξη του 
κόσμου και περιμένουμε να γεμίσει το γήπεδο την Κυριακή δίνοντας ώθηση στους παίκτες μας. “
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Γράφει ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Η ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

1. Μέλισσα ξανθιά που 
αναγγέλλεις την πολύ-
χρωμη Άνοιξη

2. την μέσα στις 
ολόγλυκες χάρες

 ανθοφορούσα
3. που σαν τρελή φτεροκοπάς 
στ’ ανοιξιάτικα λούλουδα
4. γυροπετώντας μέσα σε μοσχομύριστο
 τόπο,
5. απόθετε τους κόπους σου
6. ώσπου να γεμίσει πέρα ως πέρα η κερένια 
σου κάμαρη.

ΜΕΛΙΣΣΑ ΞΟΥΘΑ Ε.Α. ΙΧ, 564
1. Αιόλον ιμεροθαλές έαρ φαίνουσα, μέλισσα
2. ξουθά, εφ’ ωραίοις άνθεσι μαινομένα,
3. χώρον εφ’ ηδύπνοον πωτωμένα, 
έργα τίθευ σα
4. όφρα τεός πλήθηι κηροπαγής θάλαμος.

ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΟΥΝ 
ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Στις πρώτες ηλιόλουστες ημέρες του Μάρτη, 
όταν τα ρόδα και τα ία και πλήθος άσημα αγρι-
ολούλουδα ανθίζουν, αν βγεις στην εξοχή, τα 
ρουθούνια σου θα ευφρανθούν απ’ τις ανοιξιά-
τικες ευωδιές και τ’ αυτιά σου θα πλημμυρίσουν 
από τον ακατάπαυστο βόμβο των μελισσών που 
κάνουν πράγματι σαν τρελές μπαινοβγαίνοντας 
στους κόρφους των ανθισμένων αγριολούλου-
δων, έναν βόμβο, μελωδική υπόκρουση της 
Άνοιξης, που εισβάλλει στη Φύση ανθοστεφα-
νωμένη.

Η μάνα μας, όταν ήμασταν παιδιά κι ανυπό-
μονα τη ρωτούσαμε πότε θα έρθουν τα χελιδόνια 
για να μας φέρουν την Άνοιξη, μας έλεγε ότι τα 
χελιδόνια έρχονται στις δεκαπέντε Μαρτίου, αλλά 
με το παλιό ημερολόγιο, δηλαδή στις εικοσιοκτώ 
με το νέο ημερολόγιο.

Εφέτος πέρασε και η δεύτερη ημερομηνία, εί-
ναι απόγευμα της τριακοστής πρώτης, της τελευ-
ταίας ημέρας του Μάρτη, και ακόμη χελιδόνι δεν 
είδα, παρόλο που οι τελευταίες μέρες του Μάρτη 
ήταν πραγματικά ανοιξιάτικες στην περιοχή μας. 
Υποθέτω ότι οι βροχές και το κρύο που επικρα-
τούν ακόμη στη νότια Ελλάδα, ως την Κρήτη, τα 
αποθάρρυναν.

Μια τέτοια χρονιά, τον τρίτο αιώνα προ Χρι-
στού, φαίνεται ότι ο γιατρός και ποιητής Νικίας ο 
Μιλήσιος ένιωσε την υποχρέωση να τραγουδήσει 
την αφανή αγγελιοφόρο της Άνοιξης, την ξανθιά 
μέλισσα, με έναν επιγραμματικό ύμνο, που μας 
συγκινεί, γιατί μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους 
και τώρα, έπειτα από το πέρασμα εικοσιτριών 
ολόκληρων αιώνων.

Ο ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΝΙΚΙΑΣ
Ο επιγραμματοποιός Νικίας, όπως προανέφε-

ρα έζησε στη Μίλητο της Μικράς Ασίας (τώρα τη 
χαίρονται οι Τούρκοι), τον τρίτο αιώνα προ Χρι-
στού. Ήταν γιατρός, λάτρης του θεού της Ιατρι-
κής Ασκληπιού αλλά και των Μουσών και στενός 
– αδερφικός φίλος του περίφημου ειδυλλιακού 
ποιητή της Αρχαίας Ελλάδας, του Συρακούσιου ή 
Κώου Θεόκριτου, ο οποίος μάλιστα τον αναφέρει 
σε τρία ειδύλλιά του (11ο Κύκλωψ, 13ο Ύλας, 
25ο Ηλακάτη) και σε ένα αναθηματικό του επί-

γραμμα (VI, 337) που περιέχεται στην Ελληνική 
Ανθολογία.

Με το ενδέκατο Ειδύλλιο ο Θεόκριτος παρου-
σιάζει στο φίλο του Νικία τον Κύκλωπα Πολύ-
φημο ως παράδειγμα άνδρα που αντιμετώπισε 
την ερωτική απογοήτευση, που ένιωσε από την 
άρνηση της Νηρηίδας Γαλάτειας να ανταπο-
κριθεί στον έρωτά του, με το τραγούδι. Αφού ο 
Κύκλωπας, που δεν ήταν και ποιητής, ξεπέρασε 
τη Γαλάτεια τραγουδώντας τους καημούς του, θα 
είναι πιο εύκολο στο Νικία, που είναι ποιητής, να 
ξεπεράσει πιο εύκολα μια ερωτική απογοήτευση.

Με το δέκατο τρίτο Ειδύλλιο ο Θεόκριτος ανα-
φέροντας τα βάσανα που είχε ο Ηρακλής, όταν 
οι Νεράιδες του άρπαξαν τον ωραίο Ύλα, που 
τον αγαπούσε πολύ και ήθελε να τον εκπαιδεύσει 
έτσι ώστε να γίνει κι εκείνος παλληκάρι, παρηγο-
ρεί το Νικία, που όπως φαίνεται δεν του έλειπαν 
τα ερωτικά βάσανα, λέγοντάς του ότι δεν είναι ο 
μόνος που ο Έρωτας τον παιδεύει.

Με το εικοστό πέμπτο Ειδύλλιο ο Θεόκριτος 
ανακοινώνει ότι αποφάσισε να ταξιδέψει στη Μί-
λητο «για να δει και να φιλήσει το φίλο του Νικία, 
το ιερό βλαστάρι που οι γλυκόφωνες Χάρες τον 
έχουν μεγαλώσει, και για να κάνει δώρο στη γυ-
ναίκα του, τη Θευγενίδα, μια ηλακάτη (αδράχτι) 
από ελεφαντόδοντο καλοδουλεμένο».

Με την ευκαιρία της προσφοράς της ηλακάτης 
ο Θεόκριτος πλέκει το εγκώμιο του φίλου του 
Νικία, τον οποίο χαρακτηρίζει σοφό, που ξέρει 
να κάνει σοφά φάρμακα και να διώχνει απ’ τους 
ανθρώπους τις θλιβερές αρρώστιες.

Με το αναθηματικό του επίγραμμα ο Θεόκρι-
τος μας κάνει γνωστό ότι ο φίλος του Νικίας, ήταν 
λάτρης του θεού της ιατρικής Ασκληπιού, στον ο-
ποίο, εκτός από τα θυμιάματα, που του πρόσφε-
ρε καθημερινά, αφιέρωσε και άγαλμα από ξύλο 
ευωδιαστού κέδρου, κατασκευασμένο από τον 
δεξιοτέχνη γλύπτη Ηετίωνα αντί αδράς αμοιβής.

ΧΛΟΕΡΟΝ ΤΕ ΣΙΣΥΜΒΡΟΝ ΝΙΚΙΟΥ
Ο Νικίας ο Μιλήσιος (3ος αι. π.Χ.) ανθολογή-

θηκε από τον ποιητή-ανθολόγο Μελέαγρο τον 
Γαδαρηνό (1ος αι. π.Χ.) στο έργο του «Στέφα-
νος», στου οποίου το προοίμιο παρομοιάζεται με 
«χλοερόν σίσυμβρον», με το ευωδιαστό δηλαδή 
θυμάρι ή δυόσμο (φυτά και τα δύο με ιαματικές 
ιδιότητες), υπαινιγμός, προφανώς, στην ιατρική 
του ιδιότητα (Ε.Α. IV, 1, 19-20).

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ

Ανάμεσα στις πόλεις όλου του κόσμου, που 
μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν στους κόλπους 
τους γιατρούς, που είτε γεννήθηκαν σ’ αυτές είτε 
τις διάλεξαν για δεύτερες πατρίδες, και οι οποίοι 
δεν είναι μόνο άριστοι θεράποντες της ιατρικής 
επιστήμης αλλά και ένθερμοι λάτρεις των Πιερί-
δων Μουσών, συγκαταλέγεται και η μακεδονική 
μας Βέροια, της οποίας οι ελληνικές ρίζες απλώ-
νονται βαθιά στους αιώνες των μύθων.

Από τους σύγχρονους μας γιατρούς της Βέ-
ροιας, τους λάτρεις των Πιερίδων Μουσών με 
σπουδαίο συγγραφικό έργο και μεγάλη κοινω-
νική προσφορά, ευτύχησα να γνωρίζω τρεις, 
σε αλφαβητική σειρά, τους εξής: τον Βασιάδη 
Αναστάσιο, τον Πολυχρονιάδη Θεόδωρο και τον 
Σιδηρόπουλο Ορέστη,

Η εκτίμηση και ο σεβασμός μου γι’ αυτούς 
είναι απέραντος. Χαίρομαι κάθε φορά που βλε-
πόμαστε και αντιχαιρετιόμαστε.

Τον τόπο σου τον αγαπάς οπωσδήποτε και 
για τους ανθρώπους του.
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ΝΙΚΙΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ: 
ΞΑΝΘΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ ΚΔ 

        Την περίοδο 
του πολέμου που συ-
νέβαιναν τα  γεγονότα 
αυτά  εκεί στον Πόντο 
με την παρουσία του 

Κεμάλ, ο Καραβαγγέλης τα πληροφορείται 
από την  Κωνσταντινούπολη, όπου τον υ-
ποχρέωσαν να παραμένει και αδυνατεί να 
βοηθήσει. Δεν έμεινε ωστόσο αδρανής αλλά 
προσπάθησε με κάθε τρόπο για τη σωτηρία 
των Ελλήνων του Πόντου. Με ενέργειές του 
προς τις κατοχικές αρχές των συμμάχων 
της Κωνσταντινούπολης, έκανε γνωστές τις 
συνωμοτικές δραστηριότητες του Κεμάλ, με 
τις οποίες έθετε σε άμεσο κίνδυνο τον ελλη-
νικό πληθυσμό. Οι Άγγλοι πάραυτα έστειλαν 
στρατιωτική δύναμη δύο χιλιάδων στρατιω-
τών, με σκοπό τη σύλληψή του. Ταυτόχρονα, 
υποχρέωσαν τον σουλτάνο να ανακαλέσει 
τον Κεμάλ στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνος, 
βέβαια, αρνήθηκε να υπακούσει στη διαταγή 
. Αντίθετα, μάλιστα, κάλεσε τον τουρκικό 
λαό σε Συνέδρια και Εθνοσυνελεύσεις στις 
πόλεις Σεβάστεια, Ερζερούμ και Άγκυρα και 
προχώρησε στον σχηματισμό επαναστατικής 
κυβέρνησης, με πρόεδρο τον εαυτό του. Η 
Τρίτη φάση της Γενοκτονίας που έχει αρχίσει 
19 Μαΐου 1919  συνεχίζεται με πιο σκληρό 
και βάρβαρο τρόπο1

     Βέβαια, για κάποιο χρονικό διάστημα, 
η Τουρκία έχει δύο κυβερνήσεις, μια νόμι-
μη του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπο-
λη, η οποία ελεγχόταν από τις κατοχικές 
δυνάμεις των συμμάχων, και μία δεύτερη 
επαναστατική,  του Κεμάλ με πρωτεύουσα 
την Άγκυρα, η οποία αυτή εξουσίαζε, στην 
πραγματικότητα, όλα τα εδάφη της Μ. Ασίας. 
Παρέμειναν εκτός ελέγχου της τα  εδάφη της 
περιοχής της Σμύρνης, που κατάλαβε και 
ήλεγχε ο ελληνικός στρατός. Η κατάσταση 
επιδεινώθηκε τον επόμενο χρόνο, διότι όλες 
οι δημόσιες υπηρεσίες υπάκουαν στις εντο-
λές της επαναστατικής κυβέρνησης. Άρχισαν 
να προβαίνουν σε αυστηρή λογοκρισία της 
αλληλογραφίας, με αποτέλεσμα να δυσχε-
ραίνεται το έργο του Γερμανού. Παράλληλα, 
κατέλαβαν οι επαναστάσεις όλα τα λιμάνια 
στον Πόντο και διέκοψαν κάθε επικοινωνία 
της Κωνσταντινούπολης με τις περιοχές της 
υπόλοιπης χώρας και του Πόντου. Οι περισ-
σότεροι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Κεμάλ 
και αμέσως έφυγαν από την Κωνσταντινού-
πολη για να μεταβούν στην Άγκυρα. Στην 
Κωνσταντινούπολη η ζωή τους είχε εξελιχθεί 
άθλια με την ταπείνωση και την  παραμέλη-
σή τους από το Σουλτάνο.2

      Ο Γερμανός,  όταν έμενε στην Κων-
σταντινούπολη, έμαθε ότι μετά τις εκλογές 
του 1920,  και την ήττα του Βενιζέλου, νέος 
πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν  ο Δημή-
τριος Γούναρης και  βρισκόταν στη Σμύρνη. 
Έσπευσε, λοιπόν, προς συνάντησή του. Εκεί 
του παρουσίασε ένα πολεμικό σχέδιο, βάσει 
του οποίου μπορούσε να σωθεί ο Πόντος, 
αλλά και να ενισχυθούν οι θέσεις του ελλη-
νικού στρατού, που πολεμούσε έξω από τη 

Σμύρνη τα στρατεύματα του Κεμάλ. Το σχέ-
διο που πρότεινε στον Έλληνα πρωθυπουρ-
γό, παρουσία και των Ελλήνων στρατηγών, 
προέβλεπε τη μετάβαση ενός συντάγματος 
ελληνικού στρατού στον Πόντο, με σκοπό 
τη δημιουργία δεύτερου πολεμικού μετώπου 
για τους Τούρκους. Υποστήριζε, ο Καρα-
βαγγέλης, ότι  μαζί με τον ελληνικό στρατό 
εκεί  θα πολεμούσαν  και οι έμπειροι από τις 
μάχες με τους Τούρκους Έλληνες αντάρτες 
γνώστες του εδάφους του Πόντου. Θεωρού-
σε ότι  αυτή η δύναμη θα λειτουργήσει ως 
αντιπερισπασμός για τις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις του Σαγγάριου ποταμού εναντίον 
των Τούρκων . Δυστυχώς, το σχέδιο δεν υιο-
θετήθηκε από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουρ-
γό Γούναρη  το απέρριψε και ο στρατηγός 
Δούσμανης. «δε θα στείλει ούτε ένα στρατι-
ώτη στον Πόντο διό ο Ελληνικός στρατός σε 
ένα μήνα θα ήταν στην Άγκυρα».Οι Πόντιοι 
παρέμειναν στις εξοντωτικές διαθέσεις των 
Τούρκων εθνικιστών και των αιμοβόρων άτα-
κτων(τσετέδων). Ο αφανισμός  του λαού δι-
αγραφόταν μοιραίος. Στο τέλος του πολέμου 
όσοι επέζησαν από τη λαίλαπα των Τούρκων  
έπρεπε να πιουν   όλο το πικρό ποτήρι της 
οδύνης και του βίαιου ξεριζωμού του. Έτσι 
όλος εκείνος ο γηγενής χιλιάδων ετών ελλη-
νικός πληθυσμός της Μ. Α. και του Πόντου 
εκπατρίστηκε .3 

   Τον Αύγουστο του επόμενου  χρόνου,  
το 1922, τα γεγονότα εξελίχθηκαν με ρα-
γδαία ταχύτητα, τέτοια που δεν μπορούσε να 
τα παρακολουθήσει και να τα ελέγξει καμία 
πολιτική και στρατιωτική δύναμη. Η ήττα του 
ελληνικού στρατού στις όχθες του Σαγγάρι-
ου ποταμού υπήρξε η μοιραία αφετηρία όχι 
μόνον για την τύχη των Ελλήνων στρατιω-
τών, αλλά ολόκληρου του πληθυσμού της 
Μ. Ασίας και του Πόντου. Κανείς δεν μπορεί 
πλέον να βάλει φραγμό στο καταστροφικό 
και εξοντωτικό έργο των Τούρκων του Κεμάλ 
σε βάρος όλων  των Ελλήνων της Αμάσειας 
και του Πόντου. Οι μαζικοί θάνατοι των κα-
τοίκων της πόλης εκείνης έγιναν ο εφιάλτης  
των τελευταίων εκείνων των ημερών. Με την 
αποχώρηση και του τελευταίου στρατιώτη το 
Σεπτέμβριο του 1922 από τα παράλια της 
Μ. Α. και του Πόντου εξέλειπε κάθε ελπίδα 
σωτηρίας. Έτσι  έκλεισε και η τελευταία σε-
λίδα της παρουσίας του Ελληνισμού από τα 
πατρογονικά του εδάφη.

       Ο επίλογος γράφτηκε με τα καραβά-
νια των  δυστυχισμένων προσφύγων και των 
πλοίων που κατάφευγαν στα λιμάνια σωτη-
ρίας  στην Ελλάδα. Αυτοί που χάθηκαν και έ-
μειναν πίσω, οι ψυχές τους θα είναι οι θεμα-
τοφύλακες   της αθάνατης  φυλής. Αλλά και η 
τύχη της ζωής του Γερμανού  θα βρισκόταν, 
σε λίγες μέρες, στα χέρια του αρχηγού του 
Κεμάλ. Ήδη, τα δικαστήρια ανεξαρτησίας, 
που λειτουργούσαν στην Αμάσεια, τον εί-
χαν καταδικάσει ερήμην σε θάνατο. Βιβλιο-
γραφία.1. Σ. Ιωακειμίδης. «Συμβολή εις την 
Γενικήν  ιστορίαν του Πόντου».σελ. 89. Αθή-
να 1989. 2.Αντιγόνη Μπέλλου-Θρεμψιάδου. 
«Mορφές Μακεδονομάχων και τα Ποντιακά.» 
σελ. 115-116 Εκδόσεις Τροχαλία 3 Αντιγόνη 
Μπέλλου-Θρεμψιάδου. Ό.π. σελ.126-.Χάρης 
Τσιρκινίδης.» Επιτέλους τους Ξεριζώσαμε 
σελ.193»Εκδ. Π. Σουμελά. 

Συνεχίζεται με τον Μακεδονικό Αγώνα

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ 
ΤΟΥ MΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

(1904-1908)
Δ. ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Σύλληψη για διάρρηξη οχήματος και κλοπή
Συνελήφθη στις 5 Απριλίου 2019, τα ξημερώματα, σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυ-

νομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 27χρονος ημεδαπός, καθώς ενεργώ-
ντας με άγνωστο συνεργό του διέρρηξαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, το 
όχημα 30χρονης και αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 
250 ευρώ και διάφορα προσωπικά της έγγραφα, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.
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Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

την  εβδομά -
δα που πέρασε, 
είχαμε επίσκεψη 
Κυριάκου και επα-
νεμφάνιση υπηρε-
σίας «αστυνόμος 
σαίνης», κοινώς 
αρχαιολογίας!

Αλλά, ας πά-
ρουμε τα γεγονότα από την αρχή.

Κυριάκο, ερώτημα πρώτο.
Πιστεύεις, πως εάν στην αίθουσα υπήρ-

χανε νέοι, θα περιμένανε γύρω στην ώρα για 
να σε ακούσουν;

Απάντηση, σε καμία περίπτωση!
Και αφού η αίθουσα ήταν γεμάτη από 

ηλικίες, … της Σοφίας Λόρεν και του Αλαίν 
Ντελόν, οφείλανε κάποιοι να ζητάνε συγνώ-
μη για την καθυστέρηση, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

Αυτό επιβάλλει ο λεγόμενος πολιτικός πο-
λιτισμός!

Και άντε ήλθες και είδες ότι έξω υπήρχε 
τόσος κόσμος, όσος και μέσα, τι σε πείραζε, 
να ξεφύγεις για λίγο από τους «καθοδηγη-
τές» σου και να πας, απέναντι και να χαιρε-
τήσεις, τον κόσμο έναν προς έναν.

Δείξε επιτέλους, ότι δεν είσαι ψυχρός ε-
παγγελματίας, ότι είσαι και ανθρώπινος, σφί-
ξε το χέρι, δείξε μας ότι λατρεύεις αυτό που 
κάνεις, σκάσε χαμόγελα αληθινά και όχι υπο-
χρεωτικά, κάνε με να δω ότι δεν με θεωρείς 
γρούνι στο σακί!

Για την είσοδο των «ανεπιθύμητων», καλά 
και έγινε, για να καταλάβετε ορισμένοι, ότι τα 
εθνικά ζητήματα δεν ξεχνιούνται.

Μην νομίζετε, ότι θα πείτε έ-
να, δεν μπορώ και θα βολευ-
τείτε!

Σε καμία περίπτωση!
Εύλογα θα αναρωτηθείς, Κυ-

ριάκο.
Τι άλλο ζητάς ρε παλιόχο-

ντρε, εκτός από σάμαλι!
Φίλε αρχηγέ και ίσως μελλο-

ντικέ πρωθυπουργέ, θα πρέπει 
να συγκρουστείς κατά μέτωπο 
με την βλακεία, με την ηλιθιότη-
τα ειδάλλως, θα είσαι ένας Μα-
κρόν Νο2, που δεν θα έχει να α-
ντιμετωπίσει κίτρινα γιλέκα, αλλά 
ριγέ σώβρακα!

Που λέτε φίλοι μου, μιά και 
υπάρχει πλέον η διαστημική υ-
πηρεσία και το μετρό στη Θεσ-
σαλονίκη, ξεκίνησε το ταξίδι η 
κρεβατοκάμαρα του Φιλίππου, 
και της Ολυμπιάδας και κατέληξε 
στον Πειραιά.

Εκεί αποφασίσανε να πάνε 
για ψαράκι στο λιμάνι και ξαφ-
νικά πέρασε και ένα μέλος από 
τα Κορυφαία Ανώτατα Σούργελα 
(ΚΑΣ), τους είδε να τρώνε και ω 
έκραξε!

Αυτή η τσιπούρα που τρώτε, 
την είχε φάει και ο Πλάτωνας και 
αυτή η φάλαινα είναι ίδια με την 
γυναίκα του Περικλέα και ο ξιφί-
ας, ω αυτός ο ξιφίας, είναι ίδιος 
με αυτόν που έφαγε ο Φίλιππος!

 Και ο οίνος που πίνετε, προ-
έρχεται από το αμπέλι που πότι-
ζε ο αρχαιολόγος!

Αξίζει να θυμηθούμε ότι:
Στην Αθήνα, επιθυμούσανε να 

ανακατασκευάσουν κολυμβητή-
ριο, βρήκανε αμπέλι αρχαίο και 
ο αρχαιολόγος ήθελε να το ξανα-
ζωντανέψει και το πότιζε καθη-
μερινά!

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο: 
 «το έργο καθυστέρησε ενάμιση χρόνο, 

κινδυνέψαμε να χάσουμε τα χρήματα
του ΕΣΠΑ, καθώς είχαμε ακόμη δύο μή-

νες μπροστά μας για να το ολοκληρώσουμε. 
Επιπλέον, το κόστος παραμονής των αρχαι-
ολόγων ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 
χρήματα που πλήρωσε ο δήμος στο υπουρ-
γείο Πολιτισμού και το έργο παραδόθηκε με 
καθυστέρηση 15 μηνών»!

Έτσι που λέτε φίλοι μου, μας προέκυψε ο 
μισός Πειραιάς αρχαιολογικός χώρος!

Με λίγα λόγια Κυριάκο, φωνάζεις τα καθη-
γητικά σούργελα και εκφράζεις την άποψη, 
ότι όλοι πρέπει να πιστέψουμε στη συνεργα-
σία, του νέου με το παλιό!

Οι σύγχρονες-ανοιχτές κοινωνίες έτσι 
προχωρούν.

Ζώντας την πραγματικότητα, το παρόν 
δηλαδή, με το βλέμμα στο μέλλον, αλλά σε-
βόμενοι και διδασκόμενοι από το παρελθόν!

Μακριά από εμμονές, αυθεντίες και αλαζο-
νικές συμπεριφορές. 

Εάν κάποιοι ή κάποιες αρνούνται να το 
καταλάβουν, τότε σπίτι τους και δεν πειράζει. 

Ας ζήσουνε με τζαζίκι και χλαμύδα!
Εάν δεν καταλαβαίνουν και επιμένουν, 

ψηφίζεις νόμο που καταργεί τα ηλίθια συμ-
βούλια και συνεχίζουμε, διότι δεν είναι δυ-
νατό τη στιγμή που πρέπει να μάθουμε να 
οδηγούμε Φερράρι, για να βγει η χώρα από 
το τέλμα, εμείς να επιβραβεύουμε αυτούς 
που οδηγούν βόδια!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΑΣ ΖΗΣΟΥΝΕ, ΜΕ ΤΖΑΤΖΙΚΙ 
ΚΑΙ ΧΛΑΜΥΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Στη ζωή μου 
μετράω αισίως 13 
χρόνια μουσικο-
παιδαγωγός σε 
παιδιά και ενήλικες 
τυπικής εκπαίδευ-
σης και 4 ως μου-
σικοθεραπεύτρια. 
Όλα αυτά τα χρό-
νια έχω συνανα-
στραφεί με ανθρώ-
πους διαφορετικών 
ηλικιών, και διαφο-
ρετικού κοινωνικού 
και πνευματικού 
επιπέδου. Κάθε 
μέρα όμως ανα-
καλύπτω από την 
αρχή, πόσο μεγά-
λη δύναμη μπορεί 
να έχει η μουσική. 
Πόσο ισχυρό είναι 
το όπλο της εκπαί-
δευσης στα χέρια 
του κάθε παιδαγω-
γού και κάθε θερα-
πευτή.

Πριν από μερι-
κά χρόνια, βρέθη-
κα σε μια ομάδα 
ανθρώπων που 
έπασχαν με άνοια. 
Το επίπεδο της α-
σθένειας του κάθε ατόμου ήταν διαφορετικό. Μια 
γυναίκα τραγουδούσε έναν εκκλησιαστικό ύμνο 
οικείο σε αυτήν. Ήταν στο ταξίδι της για να συνα-
ντήσει τον δημιουργό της, έλεγε. Μια άλλη κυρία, 
στεκόταν στη άκρη ήσυχη και ευγενική. Ήταν πολύ 
δύσκολο να ξέρει κανείς αν γνώριζε πραγματικά 
τι συμβαίνει γύρω της. Υπήρξε και ένας άνδρας 
στην ομάδα. Κουνιόταν από τη θέση του συνεχώς, 
αλλά κάθε φορά ξαφνικά θαρρείς και φοβόταν τον 
εαυτό του, ψιθύριζε κάτι και έπειτα έκλεινε τα μάτια 
του. Κι υπήρχε και  μια άλλη γυναίκα στην ομάδα 
της οποίας τα μάτια σπινθηροβολούσαν όταν την 
κοιτούσε κάποιος πραγματικά. Προσπαθούσε να μι-
λήσει. Ανοιγόκλεινε το στόμα της, αλλά δεν έβγαιναν 
λόγια. Καθώς ο θεραπευτής ξεκίνησε τη συνεδρία 
και με αφορμή την κυρία που έψαλλε, συνέβη κάτι 
θαυμάσιο. Και οι τέσσερις άρχισαν να ζωντανεύουν. 
Τα κενά βλέμματα μεταμορφώνονταν! Αρχίσαμε να 
έχουμε οπτική επικοινωνία. Ενώ άρχισαν να μιλάνε 
ο ένας στον άλλο. Η μουσική ήταν ζωντανή και ανα-
ζωογονητική για τους ίδιους, αν και αρκετές φορές 
έμοιαζε αντανακλαστική, οργιστική και ειλικρινής. 
Τους έφερε στη ζωή και τους επέτρεψε να συνδε-
θούν με τον εαυτό τους και τους άλλους. Καθώς η 
συνεδρία συνεχιζόταν, η μουσική πήρε  διαφορετικό 
ρυθμό. Οι άνθρωποι σηκώνονταν στα πόδια τους, 
χόρευαν και τραγουδούσαν. Η Τρίτη κυρία με το 
σπινθηροβόλο βλέμμα, δεν μπορούσε να σταθεί χω-
ρίς βοήθεια. Καθώς  όμως το τραγούδι και ο χορός 
συνεχίστηκαν, η φωνή της έγινε όλο και πιο δυνατή 
και μια απαλή μελωδία άρχισε να βγαίνει από τα 
χείλη της και ένα τεράστιο χαμόγελο εμφανίστηκε 
καθώς τελείωσε το τραγούδι.

Εμπειρίες σαν και αυτή μας βοηθούν να κατανο-
ήσουμε τη δύναμη της μουσικής για τον άνθρωπο. 
Πέντε  χρόνια αργότερα, εργάζομαι ως μουσικοθε-
ραπεύτρια με ανθρώπους όλων των ηλικιών με ποι-
κίλες ανάγκες και υποχρεώσεις. Από ενήλικες με σο-
βαρές ψυχικές ασθένειες, σε μικρά παιδιά με βαθιές 

και πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες ή σύνδρομα.
Όταν ένας γονέας  λέει ότι έχει χάσει κάθε ελπίδα 

αφού του δόθηκε μια διάγνωση για το παιδί τους 
και ένιωσε ότι ο κόσμος του έχει είχε καταρρεύσει, 
ξέρουμε ότι η μουσικοθεραπεία έχει τη δύναμη. Και 
η εκπαίδευση είναι το πιο δυνατό μας όπλο.

Ένα αγόρι 13 ετών, αποτάθηκε στη μουσικοθε-
ραπεία, λόγω ψυχοσυναισθηκατικών προβλημάτων. 
Στην πρώτη συνεδρία ο νεαρός αφού έκανε μια 
βαρύγδουπη δήλωση, δεν άφησε τον θεραπευτή 
του να παίξει ούτε μια νότα . Η γιαγιά του παρακο-
λουθούσε γεμάτη άγχος και ανησυχία, για το αν η 
μουσικοθεραπεία θα λειτουργούσε τελικά. Στο τέλος 
του κύκλου των συνεδριών, ο νεαρός μπορούσε να 
τραγουδάει για 30 συνεχόμενα λεπτά για το τι σήμαι-
νε η μουσική γι΄ αυτόν: «Είναι η μουσική μου φάση, 
είναι η μουσική, η μουσική, η μουσική, η μουσική». 
Κάθε εβδομάδα για αυτόν τον νεαρό, το να παίζει 
και να εξερευνά τη φωνή του, του έδωσε τη δυνα-
τότητα να εκφραστεί. Βρήκε τη δύναμη στη δική του 
φωνή. Στο τέλος… Αγκάλιασε τη δακρυσμένη γιαγιά 
του και είπε… «Σ ‘αγαπώ».

Γνωρίζω πως ως μουσικοθεραπεύτρια δεν μπο-
ρώ να αντιμετωπίσω τον θάνατο σε ασθενείς με σο-
βαρές παθολογικές ασθένειες. Δεν μπορώ να θερα-
πεύσω τα παιδιά με αυτισμό στα οποία εργάζομαι, 
να αντιστρέψω μια κατάσταση σε κάποια μαθησιακή 
δυσκολία ή ακόμα σε κάποια πνευματική αναπηρία. 
Ούτε και τα φάρμακα όμως μπορούν να το κάνουν 
αυτό. Ξέρω όμως ότι μπορώ να κάνω κάτι που δεν 
μπορούν να καταφέρουν τα φάρμακα, Μπορώ να 
τα βοηθήσω να επικοινωνήσουν και με τη σειρά 
τους, να υποστηρίξουν την ποιότητα ζωής τους, τις 
σχέσεις τους με τις οικογένειές τους και την εμπειρία 
τους και την κατανόηση του κόσμου γύρω τους.

Ως μουσικοθεραπεύτρια, μπορώ να κάνω κάτι 
που δεν μπορούν να κάνουν τα φάρμακα. Γιατί η 
μουσική έχει πραγματικά τη δύναμη να μεταμορφώ-
σει τις ζωές των ανθρώπων.

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 
ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΟΠΛΟ

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
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Φιλανθρωπικός Μη 
Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 
& Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 7  Τ.Κ. 59300
Πληροφορίες: Πατσαλίδου Κωνσταντίνα 
Τηλέφωνο-Fax: 23330-27212
E-mail: info@tapaidiatisanoixis.gr

Αλεξάνδρεια :  5/04/2019
Αρ.Πρωτ. :  25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 
ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο-
ράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 
ΑΞΟ9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώ-
χειας –ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ –Φιλαν-
θρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας» με κωδικό ΟΠΣ 5001651,προσκαλεί:

ενήλικα άτομα με αναπηρίες - κυρίως με νοητική υστέρηση- από το νομό 
Ημαθίας (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση συνο-
δευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών Διη-
μέρευσης - Ημερήσιας φροντίδας στις εγκαταστάσεις του Μικτού Κέντρου 
ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», Βενιζέλου 7, Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Α) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας σε δέκα (10) 

ωφελούμενους η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τα κατωτέρω:
• Τη μεταφορά τους προς και από το Κέντρο  
• Την παροχή δεκατιανού
• Το πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης
• Την ανάπτυξη προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων 
σε παραγωγικά εργαστήρια
• Το πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης
• Το πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων
• Την ιατρική παρακολούθηση
• Την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
• Το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας
• Το πρόγραμμα εργοθεραπείας
• Το πρόγραμμα λογοθεραπείας
• Το πρόγραμμα άθλησης και ψυχαγωγίας
 Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέ-

ρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας Κέντρου 
07:45-15:45) για κάθε ωφελούμενο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της 
μεταφοράς από και προς το Κέντρο. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 
προς τους ωφελούμενους είναι ως  31/12/2023

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Αίτηση (επισυνάπτεται). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφε-

λούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο 
ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που 
διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί 
νόμιμος εκπρόσωπός τους, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του αρμόδιου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση 
υποβολής αίτησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος. 

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό 
γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. πε-
ριπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες 
απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας 
ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς. 

3. Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού 
σημειώματος, εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική 
δήλωση για το οικονομικό έτος 2015, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περί-
πτωση που δεν υποχρεούται. 

4. Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου 
σε ισχύ. 

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. 
6. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ, εφόσον το άτομο που είναι 

επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/
κηδεμόνας) είναι άνεργος/η. 

7. Αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους σε 
ισχύ, εφόσον το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκε-
κριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας 
ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ.  

8. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).  
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφε-

λούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου (επισυνάπτεται), που να 
αναφέρει ότι:

o δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσί-
ες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. 
ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και  

o δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής 
παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοι-
νοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη. 

10. Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.: 
o Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του 

ιδρύματος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του 
σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την 
συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραί-
τητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου 
και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική 
ομάδα του ιδρύματος. 

o Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμο-
γής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει 
επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμ-
μετοχή του στην πράξη. Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα 
κλειστής 

o περίθαλψης/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των 
δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2, 3, 5 και 8, δύναται να 
καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύ-
ματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου 
του ιδρύματος. 

Γ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
• Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή 

άλλο στεγαστικό πλαίσιο)   
•  Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου  
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται 

οποιοδήποτε επίδομα)  
•  Οικογενειακή κατάσταση 
•  Εργασιακή κατάσταση του γονέα/ νόμιμου κηδεμόνα   

Ι) Αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων ατόμων και η μορι-
οδότησή τους είναι η κατωτέρω: 

* Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό 
για το έτος 2014 ορίζεται σε 4.608 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυ-
ξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 
ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του 
διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμ-
βάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της 
εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.  

ΙΙ) Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βή-
ματα/στάδια: 

1. Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων του συνολικού αριθμού των συμμετε-
χόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών.  Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πί-
νακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις 
τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών 
και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.  

2. Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό, η Επιτρο-
πή καταρτίζει σχετικό πίνακας κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων 
της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα επι-
λεγούν βάσει των κριτηρίων επιλογής. 

3. Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με ανάρ-
τηση του σχετικού προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα 
του φορέα (www.tapaidiatisanoixis.gr) στις 19/04/2019.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά του ανωτέρω πί-
νακα, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης έως την 24/04/2019 και ώρα 12:00 
μ.μ. Στη συνέχεια, και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα 
αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχό-
ντων στις 30/04/2019 στην ιστοσελίδα του φορέα. 

Δ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής 

μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας 
ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 7 & Στ. Νιάρχου, Τ.Κ. 
59300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, μέχρι τις 18/04/2019, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:00.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπά-
νω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολο-
γούνται και θα επιστρέφονται. 

Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον α-
ριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Ε) ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
Η παρούσα διατίθεται από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλ-

λογο Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας στον ημερήσιο τύπο, στις 
κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα 
παραρτήματά του, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών 
πρόνοιας, στη Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
φορέα (www.tapaidiatisanoixis.gr).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. 
Πατσαλίδου Κωνσταντίνα στο τηλ./fax: 23330-27212 ή στο e-mail: info@
tapaidiatisanoixis.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00-15:00. 

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔ
Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΕΝΩΣΗ
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

O νόμιμος εκπρόσωπος
Εμμανουήλ Νικόλαος

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΤΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ (3 - 
2019) ΤΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

«ΒΕΡΟΙΑ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ»

Ο εκδότης, συντάκτης και επιμελητής του νέου περι-
οδικού της Βεροίας και όλης της Ημαθίας 

Δρ. Δρ. Καθηγητής Αντώνης Κολτσίδας ευχαριστεί 
τους συνεργάτες του και τους αποδέκτες των εκάστοτε 
τευχών και σας προσκαλεί να παραβρεθείτε στην επί-
σημη παρουσίασή του 

που θα πραγματοποιηθεί στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βεροίας 

τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 στις 6μ.μ. Η παρου-
σίαση του  νέου τεύχος 3 (2019) θα γίνει από τους 
συνεργάτες του περιοδικού με την αναφορά τους στη 
θεματολόγια των εργασιών τους

Οι συνεργάτες και οι εργασίες τους:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Καθηγητής - Εκδότης: Γά-

μος στη Βέροια.
ΜΟΥΣΤΙΑΚΑ - ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ, Εκπαιδευτικός: 

Μνήμη Βούλας Χατζίκου.
Dr. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΠΑΣΧΟΣ, Ομότιμος Καθη-

γητής Φυσικής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Dortmund, 
Γερμανίας: Η Ανακάλυψη Των Ουδετέρων Ρευμάτων.

Δρ. ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ, Επικ. Καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας - Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ασώματα, ένα αρχαϊκό νεκρο-
ταφείο στην Ημαθία.

Δρ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ, Αρχαιολόγος, Διευ-
θύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλο-
νίκη): Επιδράσεις της Κρητικής Σχολής (Παράδοσης) 
στη ζωγραφική της Βέροιας τον 17ο αιώνα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός - διπλωματούχος ΕΜΠ: Επισκοπείο Νάουσας - 
Μια αρχιτεκτονική προσέγγιση. 

Δρ. Δρ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ, 
Φιλόλογος - Ιστορικός: Η Εκπαίδευση στη Βέροια κατά 
το σχολικό έτος 2006-2007 (Σχολεία - Εκπαιδευτικοί - 
Μαθητές). Πρωτογενής έρευνα / μελέτη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΖΩΚΟΣ, Δάσκαλος Φυσικής, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος egno.gr: Τρία χωρο¬-
χρο¬νικά στιγμιότυπα σε Πανελλήνιες Εξετάσεις στην 
Ημαθία - συγκριτική έρευνα / μελέτη των Βαθμών Μα-
θητών και Μαθητριών της Ημαθίας στη Νεοελληνική 
Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Φυσική, στις Πανελλή-
νιες Εξετάσεις 2013, 2015 και 2017.

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος, Ερευ-
νητής - Συγγραφέας της Ιστορίας και Λαογραφίας του 
Ρουμλουκιού: Εξαγορές οθωμανικών τσιφλικιών του 
Ρουμλουκιoύ Ημαθίας από Έλληνες και ξένους κεφα-
λαιούχους.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ: Ημερολόγιο τα-
μείου της δεκάτης των σταφυλιών του 1906 στη Νά-
ουσα.

Μρ. ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΠΥΡΙΝΟΣ, Θεολόγος, Καθηγητής: 
Κατάλογοι βιβλίων Βιβλιοθήκης Ιεράς Μονής Τιμίου 
Προδρόμου «Σκήτη Βεροίας» των ετών 1932 και 1936. 
Υπό Ιωαννικίου Ιερομονάχου Μηλιο¬πούλου Βεροιέ-
ως.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΆΙΤΣΗΣ, Ερευνητής Τοπικής Ιστο-
ρίας: Από τις πρώτες γραπτές αναφορές για το έθιμο 
«Γενίτσαροι και Μπούλες».

ΑΛΕΚΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ, Δημοσιογράφος και 
εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» 
και του site alli-apopsi.gr: Αστική Σχολή Βεροίας (ντο-
κουμέντα).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Θεολόγος - Φι-
λόλογος, Καθηγητής: Το χρονολόγιο της Δημοκρατίας 
του Πόντου.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΝΤΑ, Φυσικός, καθηγήτρια: Α-
ριστοτέλης Ζάχος (Καστοριά 1871-Αθήνα 1939): Ο 
αρχιτέκτονας που φωτογράφησε τη Βέροια του Μεσο-
πολέμου.

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ, Αρχιμανδρίτης, Ηγούμε-
νος Ιεράς Μονής Θεοτόκου Καλλίπετρας: Τα ασκη¬τα-
ριά της Σκήτεως Βεροίας. Οδοιπορικό ευλαβείας και 
μνήμης.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 8-4-2019 μέχρι 14-4-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 6-4-2019

08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ 23310-60340

08:00-14:30 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 
23310-23360 

14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑ-
ΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-
63102 

19:00-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑ 23310-66812

21:00-08:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑ 23310-66812

Κυριακή 7-4-2019
08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-
66649

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

Δευτέρα 8-4-2049
14:30-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 7 23310-28594
14:30-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-

ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60279

21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-
ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60279

Φαρμακεία

Επιστολή υπέρ της αναδι-
άρθρωσης απέστειλε προς τον 
υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώρ-
γο Βασιλειάδη και στον πρόε-
δρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμ-
μένο, ο Λεωνίδας Λεουτσάκος. 
Ο ισχυρός άντρας της Football 
League τάσσεται υπέρ της α-
ναδιάρθρωσης, σημειώνοντας 
πως πρέπει να τηρηθούν τα 
προβλεπόμενα.

Αναλυτικά:
«Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η FOOTBALL LEAGUE πί-

στευε και πιστεύει στο πλάνο 
αναδιάρθρωσης κατηγοριών, 
συνοδευόμενη από την εξυ-
γίανση των ομάδων που θα συμμετέχουν στα 
επαγγελματικά πρωταθλήματα. Ήδη από την 
προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 2017-2018 
η FOOTBALL LEAGUE, προέβη από μόνη της 
σε μείωση των ομάδων που συμμετέχουν σε 
αυτήν, και από δεκαοκτώ (18) τις μείωσε σε 
δεκαέξι (16).

Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με την 
Προκήρυξη Πρωταθλήματός της, προέβλεψε 
τη διοργάνωση του δεύτερου τη τάξει Επαγγελ-
ματικού Πρωταθλήματος (Super League 2) το 
οποίο θα διεξαχθεί με δώδεκα (12) ομάδες και 
το πρωτάθλημα της FOOTBALL LEAGUE, το ο-
ποίο θα διεξαχθεί με δεκατέσσερις (14) ομάδες.

Θεωρούμε επιβεβλημένο να τηρηθούν τόσο 
οι προφορικές δεσμεύσεις που δόθηκαν στον 
Υφυπουργό Αθλητισμού όσο και οι προκηρύξεις 
των πρωταθλημάτων, οι οποίες συνετάγησαν 
με τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας και εγκρίθηκαν νόμιμα 
από αυτήν. Όσον αφορά δε, τη διοργάνωση 

του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 2 
δύναται να την αναλάβει το υφιστάμενο νομικό 
πρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματικού Πο-
δοσφαίρου Β΄ Εθνικής κατηγορίας, χωρίς να 
απαιτείται σύσταση νέου νομικού προσώπου, 
διότι αφ΄ ενός διαθέτει την απαιτούμενη τεχνο-
γνωσία για τη διεξαγωγή του και αφ΄ ετέρου οι 
ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν στη SUPER 
LEAGUE 2 κατά τα 4/5 είναι ομάδες της σημερι-
νής FOOTBALL LEAGUE.

Τέλος, επειδή πιστεύουμε ότι η αναδιάρ-
θρωση από μόνη της δεν μπορεί να επιφέρει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα της εξυγίανσης, ανα-
μένουμε τόσο από την Πολιτεία όσο και από την 
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως θε-
σπιστούν με Νόμο οι προϋποθέσεις και οι κανο-
νισμοί συμμετοχής ομάδων στα επαγγελματικά 
πρωταθλήματα και κυρίως να είναι ξεκάθαρες οι 
πηγές οικονομικής ενίσχυσης τόσο της SUPER 
LEAGUE 2 όσο και της FOOTBALL LEAGUE 
για να είναι βιώσιμες και να δικαιολογήσουν το 
σκοπό της αναδιάρθρωσης των πρωταθλημά-
των».

Λεωνίδας Λεουτσάκος:
«Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις

και οι προκηρύξεις»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 100 τ.μ. στην 
οδό Σκρα 8 στη Βέ-
ροια, στον 2ο όροφο, 
διαμπερές (2 δωμάτια, 

σαλόνι, καθιστικό, κου-
ζίνα, W.C.) ανακαινι-
σμένο. Τιμή ευκαιρίας 
λόγω αναχώρησης στο 
εξωτερικό. Πληρ. τηλ.: 
6983 403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου 
ορ., 95 τ.μ. καθαρό με 

3ΔΣΚ μπάνιο, διαμπε-
ρές, ατομική θέρμανση. 
Χρήζει ανακαίνισης. Τι-
μή 32.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 
άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο Γιαν-
ναχώρι Νάουσας, με 
κεραμοσκεπή, κουφώ-
ματα αλουμινίου, με κα-
λοριφέρ. Τιμή συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 

ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 
692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. (οικοδο-
μήσιμο) στο Πανόρα-
μα δίπλα στον Παιδι-
κό Σταθμό «ΠΛΑΝΗ-
ΤΗΣ. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6983 403110 κ. 

Λάκης.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, ε-
πί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Ώρες επικοινωνίας: 
09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η-
μιεπιπλωμένο διαμέ-
ρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες 
κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύ-
νειας 1, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα 96 τ.μ., 2Δ-
ΣΚWC, 2ος όρ., μεγάλα 
μπαλκόνια, θέα, κεντρι-
κή θέρμανση. Διαθέσι-
μο από 10 Απριλίου. 
Τηλ.: 6983 288903 & 

23310 71564.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-

νοκατοικία 130 τ.μ. στο 
Πανόραμα,  Ρωσσο -
προσφύγων 38, μεζο-
νέτα, ατομική θέρμαν-
ση, τζάκι, αποθήκη, ε-
ντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χω-
ρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 
6977 094350 & 6936 
554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα με 3ΔΣΚ, 
2WC, με υπέροχη θέα 
και αυτονομια θέρμαν-
σης 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-
ροι, γραφεία, με ατομική 
θέρμανση. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 23320 24784 
& 6971 779135.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ε -
νοικιάζεται γραφείο με 
τρεις χώρους κατάλλη-
λο για κάθε χρήση. Τιμή 
250 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για 
επαγγελματική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι 
πάρκου Αγ. Αναργύρων 
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτει-
νός, με θέα το πάρκο, 

πλήρως ανακαινισμένος, 
αυτόνομη θέρμανση, 
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαί-
ος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα 

εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας 
από 30 έως 40 ετών 
για άμεση εργασία ως 
αποθηκάριος σε εταιρία 
στη Βέροια. Αποστολή 
βιογραφικού στο e-mail: 
goumasge@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχείρη-
ση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

γκαρσονιέρα 25 τ.μ., κατασκευή 77, 1 υ/δ, 
Υπερυψωμένο, ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 106134 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφά-
νειας 30 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο, Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1970 και ανακαινίστηκε 
το 2018. Διαθέτει θέρμανση με κλιματιστικό, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, σε πολύ καλή τιμή μαζί με ρεύμα 
και νερό στα 220 €.

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: 23940 ΠΑΠΑΚΙΑ, Επιπλωμένη και 
ανακαινισμένη κομπλέ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 
κατασκευή 1970, 1 υ/δσκλ , 1 ος όροφος,  σε 
εξαιρετική κατάσταση, συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικό inverter , έχει θωρακισμένη πόρτα και 
ενοίκιο 150€.

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 κα-
λή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με 
καινούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται 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: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συ-
νολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όροφο. 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. Διαθέτει 
θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Πόρ-
τα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια, 
Μπαλκόνια 30 τ.μ., με μηνιαίο μίσθωμα 320€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο μι-
σθωτή. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 

και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076 ΠΙΕΡΙΩΝ, Αποθήκη 90 τ.μ., 

ισόγεια, κατασκευή 78, σε καλή κατάσταση, 
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί, γω-
νιακό, σε τιμή προσφοράς 200€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 115739 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 
ο όροφο ανακαινισμένο . Αποτελείται από 2 
Χώρους και WC. Διαθέτει Πόρτα Θωρακισμέ-
νη και κουφώματα με διπλά τζάμια , μίσθωμα 
200 €.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Α-
νελκυστήρα - Τιμή: 170 €.

Κωδ.105405 Ενοικιάζεται Επαγγελματική 
Στέγη αποτελούμενη από 3 χώρους και με 
WC δικό της συνολικά 67 τ.μ. καθ. Πρόκειται 
για ακίνητο εξαιρετικής προβολής , στην αρχή 
της Βενιζέλου , με ασανσέρ , όλοι οι χώροι του 
φωτεινοί. Το μίσθωμα του είναι πολύ βατό στα 
250€. Ενοικιάζεται και επιπλωμένο στα 280€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνο-

λικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 1 Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ. 
- Τιμή: 140 €.

Κωδ: 105031 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 150 €.

Κωδ: 105035 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
και στη Μητρόπολη κοντά κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. 
ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και 
WC , ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 105169 - ΚΕΝΤΡΟ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ σπάνιο Κατάστημα γωνιακό εξαιρετι-
κής προβολής και συνολικής επιφάνειας 200 
τ.μ. ισόγειο 80 τ.μ. υπόγειο 80 τ.μ. και 40 τ.μ. 
πατάρι. Το ενοίκιο του είναι 2.500€.

Κωδ.105039 Στον Άγιο Αντώνιο κοντά 
κατάστημα 101 τ.μ., ισόγειο και με 110 τ.μ. 
υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό 
υδραυλικό ανελκυστήρα και με δικό τους WC 
, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άριστη 
κατασκευή και ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μίσθωμα 550€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και 

κάτω ,  ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισό-
γειο κλειστό πάρκινγκ  με γκαραζόπορτα , 
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως απο-
θήκη  , μηνιαίο μίσθωμα 50€.Αποκλειστική ΔΙ-
ΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

ντρο της Βέροιας 30 τ.μ. 5ος ορ. με ασανσέρ , 
χρήζει ανακαίνισης τιμή 11000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-
σονιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημι-
ώροφος. Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1975 και 

διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρα-
κισμένη, Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 
21.000 €.

Κωδ: 105715 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλείται 
ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δυο οροφοδιαμερίσματα 
ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής επιφά-
νειας 230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 2ο και 
3ο όροφο. Ο 2ος όροφος αποτελείται από 
σαλόνι, κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια και μπάνιο . 
Είναι κατασκευασμένος το 1978 και ανακαινί-
στηκε το 2009. 

Ο 3ος όροφος αποτελείται από σαλόνι, 
κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένος το 1991 και ανακαινίστη-
κε το 2009.Τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Τέ-
ντες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα μόνο 
για τον 3ο όροφο, είναι χωρίς ανελκυστήρα, 
με μπαλκόνια 30 τ.μ. προσφέρονται σε πολύ 
καλή τιμή μόνο 92.000 € όλο μαζί. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

νοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η 
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 2001 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
τρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα 
αλουμινίου και μία  αποθήκη. Έχει κήπο , 
Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, Μπαλκόνια 24 
τ.μ. - Τιμή: 210.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 
τ.μ., 1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάστα-
ση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 
12000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται 
από και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 
18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083 ΚΑΒΑΚΙΑ, Πωλείται χωρα-

φοοικόπεδο πάνω στο δρόμο Βέροιας - Ρά-
χης , το σχήμα το ορθογώνιο και μεγέθους 
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα 
45.000€. Ευκαιρία εξαιρετική , Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , 
τιμή κομπλέ μόνο 26.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 

τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης 
οικισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλει-
στική ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ: 105963 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 544 τ.μ. μέσα στο χωριό, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα και νερό, 
κατάλληλο για ανέγερση κατοικίας, τιμή μόνο 
20.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 1113 - Εργοχώρι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα οικόπεδο  συνολικής επι-
φάνειας 745 τ.μ. ανατολικό εντός σχεδίου , 
άρτιο και οικοδομήσιμο και προσφέρεται για 
ειδικό λόγω στην τιμή ευκαιρίας των 60.000 €. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομή-
σιμο. Τιμή: 30.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσι-
μο. Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € 
ευκαιρία σίγουρη.

Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλεί-
ται οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, 
εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε 
πολύ καλή γειτονιά μόνο 50.000€ όλο μαζί. 
Πωλείται και το μισό στις 25.000€ Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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



Η  ε τα ι ρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY»  ζητάει 3 
άτομα φύλακες , με ά-
δεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πληρο-
φορίες με ραντεβού για 
συνέντευξη στα γραφεία 
της εταιρείας Θεσσαλο-
νίκης 45 , τηλ. 23310 
27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ο ι κ ιακή 
βοηθός για εργασία σε 
μονοκατοικία. Η κατοικία 
βρίσκεται περίπου 3 χι-
λιόμετρα από το κέντρο 
της Βέροιας Τηλ. επικοι-
νωνίας: 23310 93066  α-
πό 13:00 έως 17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντι-
προσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολό-
γος αυτοκινήτων. Τηλ.: 
6945 141478.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
ΕΡΓΑΤΙΚΑ Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οιοπεδο 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-
AΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 15000€

Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 15 στρ. χερσο  22000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη <Μελιο>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6800 τ.μ στην ασφαλτο 40000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
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

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλεί-
ας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νο-
μούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  ο-
δός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την πε-

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ από-

φοιτη του ΑΠΘ με ει-
δίκευση στις κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές δη-
μοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξει-
δίκευση στις μαθησια-
κες δυσκολίες καθώς 
και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών 
παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές 
πολύ προσιτές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρι -

ος χωρίς υποχρεώ-
σεις ζητά 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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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

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

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



Στο πλαίσιο 
τ ω ν  ε π ι -
σ κ έ ψ ε ώ ν 
της ανά τη 

χώρα, βρέθηκε χθες 
και στη Βέροια, η υ-
φυπουργός Εσωτερι-
κών, με αρμοδιότητα 
στον τομέα Ισότητας, 
κα Μαρίνα Χρυσοβε-
λώνη, για συναντή-
σεις με τοπικές αρχές 
αλλά και αρμόδιους 
φορείς και συλλό-
γους,  όπως συμ -
βουλευτικά κέντρα 
και δομές φιλοξενίας 
κακοποιημένων γυ-
ναικών, θύματα εμ-
φύλων διακρίσεων, 
τράφικιγκ κ.ά.

Η κα Χρυσοβελώ-
νη ενημέρωσε κατ’ 
αρχάς τον αντιπερι-
φερειάρχη Κώστα 
Καλαϊτζίδη για τις 
νέες διατάξεις του ν/
σχ για την εισαγωγή 
των πολιτικών ισότη-
τας στο δημοτικό και 
δημόσιο βίο, αλλά και 
στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση Α΄ και Β΄ βαθ-
μού. Έγινε επίσης και 
μία γενικότερη συζή-
τηση για τις εκλογές 
του Μαΐου για τις ο-
ποίες, όπως τόνισε, 
το ΥΠΕΣ είναι έτοιμο, 
για την απρόσκοπτη 
διεξαγωγή τους.

Ο κ. Καλαϊτζίδης 
καλωσορίζοντας την 
υπουργό, της έθεσε 
μια σειρά ζητημάτων 
που αφορούν στην Ημαθία, εκ των οποίων αρ-
κετά χρονίζουν ως προς την εξέλιξή τους όπως 
το έργο της επέκτασης του Νοσοκομείου, αλλά 
και του κάθετου άξονα Νάουσας-Βέροιας, τη 
μεταφορά μαθητών, την έλλειψη προσωπικού, 
κυρίως στην Κτηνιατρική υπηρεσία, την ανάγκη 
κατασκευής Διοικητηρίου για το συμμάζεμα όλων 
των υπηρεσιών με στόχο την εξοικονόμηση χρη-
μάτων από τα υψηλά ενοίκια, κ.ά.

Η υφυπουργός ζήτησε να σταλούν εγγρά-
φως τα αιτήματα στο υπουργείο και η ίδια θα τα 
προωθήσει στα αρμόδια υπουργεία, ενώ τόνισε 
την προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και άλλα συναρμόδια υπουργεία 
για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Διαβε-
βαίωσε επίσης ότι θα υποστηρίξει τα αιτήματα 
της Ημαθίας, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της 
Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο και της απαραίτητης 

συνεργασίας λόγω του «Κλεισθένη».
Παρεμβάσεις για τα θέματα του Νομού, έ-

καναν οι βουλευτές Φρόσω Καρασαρλίδου και 
Χρήστος Αντωνίου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι 
Θ. Τεληγιαννίδης και Θ. Χειμώνας, ενώ παρόντες 
ήταν οι υποψήφιοι με τα αυτοδιοικητικά ψηφο-
δέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κωνσταντινόπου-
λος, Βαρβάρα Σαράντη και Σούλα Βλαχοπούλου

Περισσότερες γυναίκες 
στην Αυτοδιοίκηση

Μιλώντας στο «Λαό», η κα Χρυσοβε-
λώνη τόνισε ότι με το νέο ν/σχ δημιουρ-
γούνται, υποχρεωτικά Επιτροπές Ισότη-
τας σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων, 
τις οποίες θα κληθούν να στελεχώσουν 
γυναίκες, που θα προκύψουν από τις 
νέες συνθέσεις των Συμβουλίων μετά 
τις εκλογές και οι οποίες θα έχουν τη 
στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότη-
τας των φύλων και του Κέντρου 
Ερευνών, όσον αφορά τη μετα-
φορά εμπειρίας και τεχνογνω-
σίας.

Η κα Χρυσοβελώνη προέτρε-
ψε τον αντιπεριφερειάρχη αλλά 
και τον δήμαρχο, να συμπεριλά-
βουν γυναίκες στο ψηφοδέλτιό 
τους, όχι μόνο για να συμπλη-
ρώσουν την λίστα, αλλά για να 
υπάρχει ένα γυναικείο δυναμικό 
που θα στελεχώσει στη συνέχεια 

τις Επιτροπές Ισότητας που θα δημιουργηθούν.
Όπως είπε, «είναι καλό οι συνδυασμοί να 

στελεχωθούν από γυναίκες, όχι μόνο για τον 
αριθμό που απαιτεί η ποσόστωση, αλλά για 
την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στους 
συνδυασμούς κατ’ αρχάς και μετέπειτα στην Αυ-
τοδιοίκηση.

Σύσκεψη
Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η σύσκε-

ψη που ακολούθησε στο Δημαρχείο, με τη συμ-
μετοχή αιρετών γυναικών, προέδρων τοπικών 
κοινοτήτων, κοινωνικών συλλόγων, μελών της 
Επιτροπής Ισότητας της Π.Κ.Μ. κ.ά.

Προηγουμένως η υφυπουργός επισκέφθηκε 
τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα και το Κέντρο 
Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Βέροιας.

Σοφία Γκαγκούση
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Για θέματα Ισότητας, επισκέφθηκε χθες τη Βέροια, η υφυπουργός Εσωτερικών

Μ. Χρυσοβελώνη: «Μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών 
στους συνδυασμούς, για να στελεχώσουν τις Επιτροπές Ισότητας»


	06_07_04_19fbig
	06-070419g
	06_07_04_19fbig
	06-070419g
	06_07_04_19fbig
	06-070419g
	06_07_04_19fbig

