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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ώρα για 
αποφάσεις 
και αλλαγή 

στο 
Δήμο μας

Tης Συρμούλας 
Τζήμα-Τόπη                                        

Πανεπιστήμιο και Τουρισμός
Για την 

οικονομική 
ανάπτυξη του 

δήμου μας
Του Δημήτρη  
Πυρινού
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Υπευθυνότητα 
η λαϊκισμός;

 Του Αλέξανδρου 
Τσαχουρίδη 
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Σελ. 7

Σελ. 7

Κ. Βοργιαζίδης «Η χρηστή διοίκηση 
των προηγούμενων ετών,

 μας επιτρέπει σήμερα να σχεδιάζουμε 
νέα έργα σε κάθε γωνία του Δήμου» 

Στην Ημαθία την ερχόμενη 
Τετάρτη ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ

Γεωργία Μπατσαρά: 
Κάποιοι διαλέγουν τον 

δρόμο της λάσπης. 
Δεν τους ακολουθούμε…

Μπάσκετ Β΄ Εθνική
Στη ΧΑΝΘ 

ο Φίλιππος την Κυριακή 
στη 13.30 μ.μ. 

Στην Αγορά της Βέροιας 
και στο ΚΕΜΑΕΔ ο 

Αντώνης Μαρκούλης

Σελ. 14

SPORT SPORT

Φαρσαρώτος Γεώργιος
Υποψήφιος Πρόεδρος

 τ.κ  Κάτω Βερμίου ( ΣΕΛΙ )                                   

Θέσεις
Προτάσεις 

-Εκλογές 2019
Σελ. 9Σελ. 9



Τελικά μόνο η φαγωμάρα 
μας έμεινε!!!

Παρασκευή νωρίς το βράδυ έληξε και το θέμα της 

ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αφού και 

πάλι αντί για τα μεσάνυχτα φρόντισαν να το σχολάσουν 

νωρίτερα για να είναι ξεκούραστοι το weekend. Είχα-

με μια μικρή εκπληξούλα με τον βουλευτή Σαρίδη της 

Ένωσης Κεντρώων να δίνει την ψήφο του στην κυβέρ-

νηση και να φέρνει πονοκέφαλο στον Βασίλη Λεβέντη. 

Τελικά ξεκίνησαν για πρόταση μομφής κατά υπουργού 

Πολάκη που τράπηκε σε ψήφο εμπιστοσύνης από την 

κυβέρνηση και μετά από τριήμερη «συζήτηση» και με 

το αποτέλεσμα σχεδόν προδιαγεγραμμένο, να έχει 

μείνει μόνο η επίγευση της κλωτσοπατινάδας μεταξύ 

Τσίπρα και Μητσοτάκη και το επίπεδο του ελληνικού 

κοινοβουλίου για μια ακόμη φορά να έχει φτάσει στα 

τελευταία υπόγεια του κτιρίου της Βουλής. 
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Μεθοδίου και Κυρίλλου Θεσσαλ.,

Μωκίου, Διοσκόρου

του Σαββατοκύριακου

Με γλυκά χαμόγελα από την τετράδα του «ΤΡΙΓΩΝΟΥ»
Κ. Βοργιαζίδης, Αργύρης

Σακαλής και τρία γλυκά κορί-
τσια του ζαχαροπλαστείου «ΤΡΙ-
ΓΩΝΟ» χαμογελούν στο φακό 
του «Λαού» μετά τα εγκαίνια του 
εκλογικού κέντρου του συνδυ-
ασμού «Δράση με Γνώση», το 
βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλα-
στείου Αργύρης Σακαλής, πρό-
σφερε τα γλυκά του μπουφέ των 
εγκαινίων για τον κόσμο που τί-
μησε την τελετή, ενώ οι γυναί-
κες του συνδυασμού συμμετείχαν 
κυρίως με αλμυρές γεύσεις, και 
κατά προτίμηση παραδοσιακές 
πίτες.

Και εννοείται ότι ο κόσμος τα 
τίμησε όλα δεόντως!

Προεκλογική, πλην μόνιμη(;) 
η 13η σύνταξη,

κάθε χρόνο πριν το Πάσχα
Μ έ χ ρ ι 

την Παρα -
σ κ ε υ ή  1 7 
Μ α ΐ ο υ  υ -
πολογίζει η 
κυβέρνηση 
να έχει ψη-
φ ι σ τ ε ί  τ ο 
πακέτο μέ-
τρων  που 
ανακοίνωσε 
ο  πρωθυ -
π ο υ ρ γ ό ς 
και μεταξύ 
αυτών η νέα 
13η σύντα-

ξη. Στην συνέχεια όπως είπε και η υπουργός Εργασίας Έφη 
Αχτσιόγλου υπολογίζεται να δοθεί στους συνταξιούχους τις τε-
λευταίες ημέρες του Μαΐου. Πρόκειται για μια σύνταξη μόνιμου 
χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο πριν το Πάσχα. 
Τις τελευταίες ημέρες του μήνα στους λογαριασμούς των 2,5 
εκ. συνταξιούχων για πρώτη φορά.

-Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη έως 500 ευρώ θα λά-
βουν το 100% της σύνταξής τους. Αυτό σημαίνει για παρά-
δειγμα ότι αν κάποιος παίρνει 450 ευρώ σύνταξη θα την πάρει 
ολόκληρη

-Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη από 500 – 600 ευρώ 
θα λάβουν το 70% της σύνταξής τους. Αυτό σημαίνει ότι αν 
κάποιος παίρνει 580 ευρω θα πάρει 406 ευρώ

-Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη από 600 – 1.000 ευρώ 
θα λάβουν το 50% της σύνταξής τους. Αυτό σημαίνει ότι αν κά-
ποιος λαμβάνει σύνταξη 670 ευρώ θα πάρει 385 ευρώ.

-Οι συνταξιούχοι με μικτή κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 
ευρώ θα λάβουν το 30% της σύνταξής τους. Αυτό σημαίνει ότι 
κάποιος που παίρνει 1.200 ευρώ σύνταξη θα πάρει 360 ευρώ.

Για το ποσό, λαμβάνεται υπόψη η μικτή κύρια σύνταξη και 
όχι τα καθαρά χρήματα που παίρνει στο χέρι ο συνταξιούχος, 
ενώ όσοι λαμβάνουν διπλές συντάξεις θα πάρουν το ποσό 
που αντιστοιχεί για το άθροισμα των μικτών συντάξεών τους.

ΕκτόςψηφοδελτίουΣΥΡΙΖΑουποψήφιοςπεριφερειακός
σύμβουλοςΗμαθίαςΠαύλοςΜπογιαννίδης
για“φιλοχουντικέςαναρτήσεις”στοfacebook

Άμεσα αποδεκτή έκανε την παραίτηση του υποψηφίου 
Περιφερειακού Συμβούλου Ημαθίας, ΠαύλουΜπογιανίδη, ο 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφέρεια 
κ. ΧρήστοςΓιαννούλης, μετά τις φιλοχουντικές αναρτήσεις 
Μπογιανίδη στον λογαριασμό του στο facebook. Ο κ. Γιαν-
νούλης σημειώνει σε δική του προσωπική ανάρτηση:  «Κάθε 
προσπάθεια, δημόσια τοποθέτηση,αναπαραγωγή κειμένων η 
δηλώσεων που αφήνουν έστω και μια χαραμάδα ανοχής στην 
Ακροδεξιά την Δικτατορία και τον αντισημιτισμό θα συναντούν 
την μηδενική ανοχή μου αλλά και την ανοχή της Παράταξης 
ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ για την Κεντρική Μακεδονία. 

Ακόμη και αν δεν κατάφερε να αποδώσει ακριβώς τις θέ-
σεις του, υιοθετώντας τις δημοκρατικές αξίες του τόπου μας ο 
Παύλος Μπογιαννιδης τίθεται εκτός του ψηφοδελτίου νίκης της 
παράταξης ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ.

Καμία ανοχή στον Φασισμό και τον Εθνικισμό».

ΝταλίκαεγκλωβίστηκεστοκέντροτηςΒέροιας!
Έκπληκτοι πεζοί 

και μαγαζάτορες πα-
ρατηρούσαν λίγο με-
τά τις 12 το μεσημέρι 
της Παρασκευής, μια 
βαρέως τύπου ντα-
λίκα να προσπαθεί 
να διασχίσει την οδό 
Βενιζέλου στο κέντρο 
της Βέροιας. Η ντα-
λίκα που κατευθύνο-
νταν στο ρεύμα από 
Αγ. Αντώνιο προς 
Ελιά, ακριβώς μπρο-
στά στα γραφεία της 
εφημερίδας μας ακι-
νητοποιήθηκε από 
άνδρες της «ΔΙΑΣ». 
Ο αλλοδαπός οδηγός 

που οδηγούσε το βαρύ όχημα με βουλγάρικες πινακίδες, κατέβηκε και προσπαθούσε να εξηγήσει τι συνέβη. Τελικά με την 
βοήθεια των αστυνομικών που ρύθμισαν την κυκλοφορία και οδήγησαν το όχημα προς την έξοδο της πόλης  λύθηκε το 
πρόβλημα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν επαναληφθεί λίγους μήνες πριν(τελευταίο στην Μ. Α-
λεξάνδρου που είχε εγκλωβιστεί επί ώρα και ήταν ακινητοποιημένο) και θα πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, 
προκειμένου η σήμανση να εμποδίζει τέτοιου είδους «στραβοτιμονιές». 

Ζωντανή τηλεφωνική συνέντευξη παραχώρησε στην 
ραδιοφωνική εκπομπή του ΑΚΟΥ 99.6 ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕ-
ΤΙΚΑ, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού 
ΓιώργοςΚαρατζαφέρης, που είναι υποψήφιος ευρω-
βουλευτής.  Με τον χειμαρρώδη λόγο του αναφέρθηκε 
στην προηγούμενη θητεία του στο ευρωκοινοβούλιο και 
τα επιτεύγματά του, μεταξύ αυτών η βράβευσή του ως 
ένας από τους καλύτερους ρήτορες και με τις περισσό-
τερες επερωτήσεις. Υπογράμμισε την δεξιά πατριωτική 
ταυτότητά του και θύμισε ότι μαζί με τον Βρετανό Νάιτζελ 
Φάραντζ ίδρυσαν τον ευρωσκεπτικισμό, μια πολιτική 
τάση που πιστεύει ότι θα κερδίσει μεγάλο μέρος των 
εδρών της ευρωβουλής, αφού όλοι οι πολίτες θα πρέπει 
να αντισταθούν στις πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν 
τα συμφέροντα της κας Μέρκελ. Έριξε ευθεία βολή προς 
τον ΚυριάκοΒελόπουλο, που είχε εκλεγεί παλαιότερα 
βουλευτής με τον ΛΑ.Ο.Σ. και τις πρακτικές που ακολου-
θεί, ενώ «σημάδεψε» και προς τη Ν.Δ. και τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και καυτηρίασε τις αναφορές για κότερα 
και συνδέσεις με την χούντα, αφού όπως είπε αυτά δεν 
ενδιαφέρουν τους απλούς πολίτες και τα προβλήματά 
τους. Φυσικά δεν ξεχνάει ποτέ την δημοσιογραφική του 
ιδιότητα (προσφώνησε στην αρχή τους ΖήσηΜιχ.Πα-
τσίκα και ΝίκοΒουδούρη, αγαπητούς συναδέλφους) και 

αναφέρθηκε στην  Ημαθία που εκτιμά γιατί παραδοσιακά 
του προσφέρει υψηλά εκλογικά ποσοστά.

Τέλος αναφέρθηκε στη σημερινή επίσκεψή του στη 
Νάουσα όπου θα επισκεφθεί το απόγευμα Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς και στις 7.00 μ.μ. θα μιλήσει σε μέλη και 
φίλους του κόμματός του στη Δημοτική αίθουσα ΒΕΤ-
ΛΑΝΣ (δίπλα από το Νοσοκομείο).

(ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr/Α-
ΚΟΥ996-εκπομπή 10-5-2019)

Ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργος Καρατζαφέρης
μίλησε ζωντανά στον ΑΚΟΥ 99.6
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Την Δευτέρα στην Ελιά η συνέντευξη τύπου 
του υπ. ευρωβουλευτή 
της «Ελληνικής Λύσης» 
Σωτήρη Μπαϊρακτάρη 

Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής του κόμματος ‘Ελληνική Λύση’ 
του Κυριάκου Βελόπουλου, Σωτήριος Μπαϊρακτάρης, θα δώσει 
συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα στις 12.30 μετά το μεσημέρι στην 
αίθουσα Sala του πολυχώρου ‘Εληά’. Μαζί του θα παραβρεθεί ο 
υποψήφιος Βουλευτής του κόμματος στην Ημαθία, Μιχάλης Τσα-
ντεκίδης

Για τα δένδρα της Ιπποκράτους 
διευκρινίζει και απαντάει η Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος – Καθαριότητας 
του Δήμου Βέροιας

Τις τελευταίες ημέρες τα παρ-
τέρια στην οδό Ιπποκράτους έ-
χουν προκαλέσει πλήθος συζη-
τήσεων.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - 
Καθαριότητας και Πολιτικής Προ-
στασίας στο πλαίσιο του τακτικού 
ελέγχου των δέντρων που φύο-
νται σε χώρους ιδιοκτησίας του 
Δήμου, πραγματοποίησε έλεγχο 
στα κηπάρια της οδού Ιπποκρά-
τους.

Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπι-
στώθηκε η προχωρημένη ξήραν-
ση δύο δέντρων και κρίθηκε α-
παραίτητη η απομάκρυνση τους 
ως επικίνδυνα, για λόγους ασφα-
λείας των διερχόμενων δημοτών 
κάθε ηλικίας, άλλωστε αυτό που 
προέχει είναι οι ασφάλεια των 
δημοτών και των επισκεπτών της 
πόλης μας.

Αδιάψευστοι μάρτυρες τις α-
ναγκαιότητας απομάκρυνσης των δέντρων είναι οι πολλές φωτογραφίες που λήφθηκαν πριν, κατά και 
μετά την απομάκρυνση τους. Ορισμένες από τις οποίες σας επισυνάπτουμε.

Η απομάκρυνση τους έγινε κατά τη διάρκεια του ωραρίου της Υπηρεσίας, προσέχοντας να μην ενο-
χληθούν κατά το δυνατό οι πέριξ επιχειρήσεις και οι πελάτες τους (το σύνολο των ενεργειών ολοκληρώ-
θηκαν μέχρι τις 10 π.μ.).

Αμέσως μετά, στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε φύτευση δύο τρίμετρων κωνοφόρων, σε αντικατά-
σταση των δέντρων που απομακρύνθηκαν ένα σε κάθε χώρο κοπής, αποσκοπώντας στη διατήρηση της 
ισορροπίας της πράσινης εικόνας της πόλης μας

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, δρώντας στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για σωστή και ασφαλή 
διαχείριση του αστικού πρασίνου , παρά τις πολλές φορές άδικες κριτικές για την Υπηρεσία.

Άλλωστε  η διαχείριση του αστικού πρασίνου γίνεται πάντα λαμβάνοντας υπόψη το αστικό περιβάλ-
λον που ζούμε και άρα είναι ένα πολυσύνθετο θέμα με υψηλό δείκτη δυσκολίας.

Ας μην ξεχνάμε πως «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…»

Ο Αντιδήμαρχος
Παπαδόπουλος Βασίλειος

Σε Βεργίνα, Κοζάνη και Γρεβενά 
το Σαββατοκύριακο, 

ο Σταύρος Θεοδωράκης
Περιοδεία θα πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο  ο Σταύρος Θεο-

δωράκης στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού θα επισκεφθεί την Βεργίνα, την Κοζάνη 

και τα Γρεβενά.
Τη Δευτέρα στις 11 το πρωί, θα δώσει συνέντευξη τύπου στη Θεσ-

σαλονίκη  στην  αίθουσα της  ΕΣΗΕΜ-Θ .
Τον Σταύρο Θεοδωράκη σ αυτή την περιοδεία συνοδεύουν οι υπο-

ψήφιοι ευρωβουλευτές Νικόλας Ανδρίτσος, Δήμητρα Γιαννάκη, Μαρίνα 
Γραμματικοπούλου, Γιάννης Κωνσταντινίδης, Τάνια Παλαμίδη, Θανά-
σης Χειμωνάς, Γιώργος Κορκόβελος, Κλεοπάτρα Σιδηροπούλου και  
Θεόδωρος Τσίκας. 

Υπενθυμίζουμε  ότι η περιοδεία γίνεται με το βαν του Ποταμιού.  

Επίσκεψη 
του υπ. Ευρωβουλευτή 
του ΚΙΝ.ΑΛ Γ. Καμίνη 

στην Ημαθία 
Την Ημαθία θα επισκεφθεί την Δευτέρα 13  Μαΐου ο Υπ.  

Ευρωβουλευτής, Δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης. Ο κ. Καμίνης 
θα επισκεφθεί στις 12.30 το μεσημέρι τον Δήμαρχο Βέροιας και 
στην συνέχεια στο Δημαρχείο θα έχει συνάντηση με τα τοπικά 
Μ.Μ.Ε. Ακολούθως θα συναντηθεί στις  στην «Ελιά» με στελέχη 
και φίλους του Κινήματος Αλλαγής.  

Κρεοπωλείο Κουπίδης Πατρίδα 
Αποχαιρετιστήριο Ευχαριστώ! 

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

 Με εκτίμηση και αγάπη
Χρήστος και Αναστασία

Στην Ημαθία την ερχόμενη 
Τετάρτη ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
-Θα επισκεφθούν τον τοπικό ΕΛΓΑ, και θα 

συναντηθούν με παραγωγούς και Συνεταιρισμούς, 
σε Αλεξάνδρεια, Βέροια και Νάουσα

Σύσκεψη για την 
προετοιμασία της 
επίσκεψης, την ερ-
χόμενη Τετάρτη 15 
Μαΐου, του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανά-
πτυξης κ. Σταύρου 
Αραχωβίτη και του 
προέδρου του ΕΛΓΑ 
κ. Φάνη Κουρεμπέ 
στην Ημαθία, πραγ-
ματοποιήθηκε χθες 
Παρασκευή  στο Υ-
πουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στην ο-
ποία παρέστη η βου-
λευτής κα Φρόσω 
Καρασαρλίδου τη.

Στη σύσκεψη α-
ποφασίστηκαν μετα-
ξύ άλλων και κάποιες 
βασικές επισκέψεις 
και επαφές του υ-
πουργού, οι οποίες προβλέπουν:

Συνάντηση με παραγωγούς στις 11:00 π.μ. στην Αλεξάνδρεια. 
Από τις 13:00-15:00 στη Βέροια, επίσκεψη στον ΕΛΓΑ, Συνέντευξη Τύπου, συνάντηση με Αγροτικούς Συνε-

ταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών
Το απόγευμα, από  18:00 – 20:00 στη Νάουσα θα έχει συνάντηση με Οινοποιούς, και θα παραστεί σε εκδή-

λωση με θέμα «Κλιματική Αλλαγή – Ρόλος της ΝΕΑ ΚΑΠ»
Το οριστικό πρόγραμμα του Υπουργού κ. Αραχωβίτη, θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης τις επόμενες μέρες.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ 
ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3 (Μεταγλ. στα Ελ-
ληνικά)

Προβολές:  Σάββατο 11/5 στις 
17.15 σε απλή προβολή 

Κυριακή 12/5 πρωί στις 11.30 
σε απλή προβολή

Κυριακή 12/5 απόγευμα στις 
17.30 σε 3D προβολή

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ 
ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλ. 
στα Ελληνικά)

Προβολές:   Κυριακή 12/5  πρωί στις 11.30
Κυριακή 12/5  απόγευμα στις 17.00
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑ-

ΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
 Προβολές:  Πέμπτη 9/5 στις 20.15
Παρασκευή 10/5 – Σάββατο 11/5 στις 18.00 

και 21.30 
Κυριακή 12/5 στις 20.15
Δευτέρα 13/5 στις 18.00
Τρίτη 14/5 στις 20.15
Τετάρτη 15/5 στις 18.00
Σε 3D Σάββατο 11/5 στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙΒΕΝ 

ΜακΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡ-

ΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑ-
ΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑ-
ΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, 

ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, 
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, ΜΙ-
ΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

 ΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - CLIFFS OF 
FREEDOM

Σκηνοθεσία: ΒΑΝ ΛΙΝΓΚ
Σενάριο: ΒΑΝ ΛΙΝΓΚ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ & ΚΕΒΙΝ ΜΠΕΡΝΧΑΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΠΛΑΜΕΡ, ΚΩΣΤΑΣ 

ΜΑΝΤΙΛΟΡ(ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ), ΚΑΡΛΟ ΡΟ-
ΤΑ, ΤΑΝΙΑ ΡΕΪΜΟΝΤ, ΓΙΑΝ ΟΥΝΤΙΝ, ΡΑΖΑ 
ΤΖΑΦΡΙ, ΠΑΤΙ ΛΟΥΠΟΝ, ΚΕΒΙΝ ΚΟΡΙΓΚΑΝ, 
ΝΤΙΝΟ ΚΕΛΛΥ, ΜΠΙΛΙ ΖΕΪΝ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΟΥ-
ΟΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΪΒΑΝ ΚΕΪ, 
ΡΑΚΕΛ ΚΑΣΙΝΤΙ

Προβολές:  Πέμπτη 9/5 στις 20.30
Παρασκευή 10/5 – Σάββατο 11/5 - Κυριακή 

12/5 στις 19.00 και 21.30 
Δευτέρα 13/5 στις 21.15 Τρίτη 14/5 στις 

20.30 Τετάρτη 15/5 στις 21.15
 
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»     9/5/19 - 15/5/19

Ο «ΙΚΑΡΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΡΟΣ» 
 το νέο βιβλίο της Εύας Ιεροπούλου

Παρουσιάζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, στις 6 το από-

γευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, παρουσιάζε-
ται το νέο βιβλίο της Εύας Ιεροπούλου «Ίκαρος 
ποντίκαρος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Επόμενος Σταθμός. Συμμετέχει η παιδική χορω-
δία και η μικρή ορχήστρα του Ωδείου Φίλιππος 
Βέροιας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Χρόνια ολόκληρα η γενιά των ποντικών προ-

σπαθεί να απαλλαγεί από τον πιο φοβερό της 
εχθρό, τη γάτα. Δεκάδες ποντίκια γενναία, έξυ-
πνα, μαχητικά και πονηρά έχουν προσπαθήσει 
να τα βάλουν με τη γάτα, μα κανένα, μέχρι σή-
μερα, δεν τα έχει καταφέρει. Και να που έρχεται 
ξαφνικά ο μικρούλης Ίκαρος Ποντίκαρος με ένα 
νέο, μεγαλοφυές σχέδιο! Άραγε θα τα καταφέρει; 
Θα μπορέσει να νικήσει τη γάτα; Θα γίνει ο Ίκα-
ρος Ποντίκαρος ο ποντικός που θ΄αλλάξει τον 
κόσμο;

Η Εύα Ιεροπούλου ζει και εργάζεται στη Βέ-
ροια και τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε γλωσσολο-
γία στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, μουσικοπαι-
δαγωγικά και βιολοντσέλο.

Με τον συνθέτη Κώστα Μπραβάκη, έχουν 
ιδρύσει το «Ωδείο Φίλιππος» στη Βέροια, στο 
οποίο διδάσκει βιολοντσέλο, και μουσική – θεατρική αγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Παράλληλα ασχολείται με την παραγωγή μουσικών και θεατρικών παραστάσεων με πρωταγω-
νιστές και συντελεστές μικρούς μαθητές, καθώς επίσης και με τη σύνθεση και παραγωγή εναλλα-
κτικών συνθεμάτων για παιδιά. Έχει εκδώσει πέντε μουσικά CD, με δική της μουσική και στίχους 
και οκτώ βιβλία για παιδιά, από τα οποία τα 2 έχουν μεταφραστεί στα γερμανικά.

Το βιβλίο της “ο άλλος μου εαυτός” ήταν υποψήφιο για τα βραβεία του περιοδικού ΔΙΑΒΑΖΩ 
2010.

Ρεσιτάλ Πιάνου και  Βιολιού  στο 

Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας
  Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Ν. Ημαθίας με την συνδι-

οργάνωση του Δήμου Βέροιας θα πραγματοποιήσουν ρεσιτάλ 
Πιάνου - Βιολιού, την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, και ώρα 7 μ. μ., 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας.

  Στην εκδήλωση συμμετέχουν η καθηγήτρια Βιολιού κ. Μά-
ιου Σοφία και ο καθηγητής πιάνου κ. Τσαφής Κων/νος που θα 
παίξουν έργα των Haendel, Schnittke, Mozart.  Η είσοδος είναι 
ελεύθερη.

Πρόσκληση 
σε μουσική 
εκδήλωση

Το Δ.Σ.του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας, σας προ-
σκαλεί στην Μουσική Παράσταση- Αφιέρωμα , στον ΧΡΗΣΤΟ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ.

 Μαζί του ο Στέλιος Διονυσίου και η  Ζωή Παπαδοπούλου .
 Κυριακή  12 Μα`ί`ου 2019 , ώρα 8.30 μ.μ. στο Χώρο Τε-

χνών Δήμου Βέροιας.
Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Σωσσιδείου 

Γηροκομείου Βέροιας.

   Η Πρόεδρος του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας

Ευδοξία Χατζηευστρατιάδου - Μούρτζιου

Τα 100 χρόνια από την 
Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου, τιμάει η Εύξει-
νος Λέσχη Βέροιας, με τις 
παρακάτω εκδηλώσεις:

ΚΥΡΙΑΚΗ   12-5-2019
8:00 μ.μ.: Παρουσίαση  

του  βιβλίου  του  Γ.  Αμαρα-
ντίδη  στην Εύξεινο Λέσχη.

ΠΕΜΠΤΗ 16-5-2019  
ΜΕΧΡΙ  ΚΥΡΙΑΚΗ 19-5-
2019

7:00μ.μ. μέχρι 9:00μ.μ.: 
Περίπτερο ενημέρωσης  
στην  πλατεία  δημαρχείου 
και  εγκαίνια  έκθεσης στον 
ίδιο  χώρο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5-2019  
ΜΕΧΡΙ  ΠΕΜΠΤΗ 30-5-
2019

Το  περίπτερο ενημέ-
ρωσης θα λειτουργήσει 17 
και 18/5 και από ώρες 9 
:00 π.μ-  1:00μ.μ.  και  από   
5:00μ.μ. μέχρι  9:00μ.μ., στην πλατεία δημαρχεί-
ου. Η έκθεση θα μεταφερθεί και θα λειτουργεί από 
17/5 μέχρι 30/5 και από ώρες 5:00μ.μ-9:00μ.μ 
καθημερινά, στο ΠΠΚ της Ευξείνου Λέσχης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17-5-2019   
9:00π.μ.- 1:00μ.μ.:  θα  γίνει  αιμοδοσία στο  

χώρο  το  δημαρχείου  Βέροιας 
ΣΑΒΒΑΤΟ  18-5-2019   
8:00μ.μ.: Λαμπαδηφορία από την πλατεία δη-

μαρχείου μέχρι την πλατεία Καπετανίδη, όπου θα 
ακολουθήσει αγρυπνία.

8:30μ.μ: Συναυλία με την μπάντα του Πολεμι-
κού Ναυτικού στην πλατεία Ρακτιβάν (Ρολόι). Την 

εκδήλωση στηρίζουν 
οι ποντιακοί σύλλογοι 
του Δήμου Βέροιας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-5-
2019

9:00π.μ.: Εκκλη-
σιασμός  και  μνημό-
συνο  στον  καθεδρικό  
ναό  του  Αγίου  Αντω-
νίου  και  θα  ακολου-
θήσει  επιμνημόσυνος  
δέησης  και  κατάθεση 
στεφάνων στην  πλα-
τεία  Καπετανίδη.

7:00 μ.μ.: Κεντρική 
Εκδήλωση στην Πλ. 
Αγ. Σοφίας - Θεσσαλο-
νίκη  από  την  ΠΟΕ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31-
5-2019 (ΤΕΛΕΤΗ  ΛΗ-
ΞΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

9:00μ.μ.:  Παρά-
σταση΄΄Η  οδύνη  της  
φρίκης  και  η  φρίκη  

της  οδύνης΄΄  στο  Χώρο  Τεχνών Δήμου  Βέροι-
ας.

Επισημαίνεται ότι το μνημόσυνο και η επιμνη-
μόσυνος δέηση, θα πραγματοποιηθεί με τη συμ-
μετοχή και τη συνεργασία όλων των Συλλόγων 
–Σωματείων του Νομού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Β καλεί όλους 
τους  φίλους και  τα μέλη του συλλόγου να ενισχύ-
σουν με την παρουσία τους και να στηρίξουν όλες  
τις παραπάνω εκδηλώσεις.  

Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνδιοργάνωση με 
το Δήμο Βέροιας.

Εκδηλώσεις μνήμης 2019 από 
την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
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«Η χρηστή διοίκηση 
των προηγούμενων ετών, 

μας επιτρέπει σήμερα 
να σχεδιάζουμε νέα έργα 

σε κάθε γωνία του Δήμου» 
Το μήνυμα του Κώστα Βοργιαζίδη από τη Μέση και την Κουλούρα

Στη Μέση και την Κουλούρα συνέχισε, το από-
γευμα της Πέμπτης 9 Μάιου 2019,  τους «Δημό-
σιους Διαλόγους» με τους δημότες ο Δήμαρχος 
Βέροιας και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, Κώστας 
Βοργιαζίδης, όπου συνοδευόταν από μεγάλο αριθ-
μό υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων 
του συνδυασμού του «Δράση με Γνώση». 

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στα πολι-
τιστικά κέντρα των δυο οικισμών και συζητήθηκαν 
ζητήματα όπως η οικονομική πορεία του Δήμου 
αλλά και θέματα καθημερινότητας. Για την οικο-
νομική πορεία, ο κ. Βοργιαζίδης μίλησε για «οικο-
νομικό θαύμα», σημειώνοντας ότι παρά την 60% 
μείωση των πόρων, ο Δήμος Βέροιας χωρίς να 
λάβει κανένα νέο δάνειο, πλήρωσε 4 εκατομμύρια 
ευρώ χρέη προηγούμενων ε-
τών, κάλυψε τις ανάγκες του και 
δημιούργησε και ένα σημαντικό 
πλεόνασμα στο ταμείο του. Ο 
κ. Βοργιαζίδης εξήγησε στους 
δημότες ότι το 2019 εξοφλείται 
το μεγάλο δάνειο που πλήρω-
νε ο Δήμος και από το 2020 η 
ετήσια δόση θα μειωθεί από το 
1 εκ. ευρώ στις 200.000 ευρώ 
ετησίως. 

Στην Μέση, ο Δήμαρχος α-
ναφέρθηκε στα δυο αποστραγ-
γιστικά έργα που έγιναν και 
πρόσθεσε ότι ο Δήμος Βέροιας 
αναμένει έγκριση χρηματοδό-
τησης για επέκταση αρδευτικού 
δικτύου ύψους 1,7 εκ. ευρώ ύ-
στερα από την υποβολή σχετι-
κής πρότασης. Στην Κουλούρα, 
ο κ. Βοργιαζίδης δεσμεύθηκε 
ότι θα υλοποιήσει την ασφαλ-
τόστρωση ενός μεγάλου αγρο-
τικού δρόμου και πρόσθεσε ότι 
αναζητά πρόγραμμα για να ε-
ντάξει τη χρηματοδότηση του 
έργου κατασκευής δικτύου απο-
χέτευσης του οικισμού. «Είχα-
με μια χρηστή διοίκηση γι αυτό 
μπορούμε τώρα να υλοποιούμε 
και να σχεδιάζουμε νέα μικρά ή 
μεγάλα έργα σε κάθε γωνία του 
Δήμου μας» τόνισε ο κ. Βοργι-
αζίδης.

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  
   η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας 
   εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα 
    του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ  ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2.  Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής 
3.  Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
4. Χειριστές Κλαρκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου  δεύτερης ειδικότητας ή
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 
Mail: venus@venusgrowers.gr,www.venusgrowers.gr 

Υπευθυνότητα 
η λαϊκισμός;

 Του Αλέξανδρου Τσαχουρίδη* 

Βρισκόμαστε  20 ημέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, στην τε-
λική ευθεία πριν από τις κάλπες .

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι με τα επιτελεία τους απευθύνονται στους πολί-
τες, είτε δια ζώσης, είτε μέσα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. 

Ξεκίνησαν ήδη οι μαζικές συγκεντρώσεις, οι παρουσιάσεις  των   προ-
γραμμάτων  και  των υποψηφίων που θα τα υλοποιήσουν. 

Και βέβαια προγράμματα διαχρονικά ,προτάθηκαν  και θα προταθούν  
πολλά και ποικίλα , το ερώτημα  είναι ποιος Δήμαρχος  και με ποιους συμ-
βούλους και συνεργάτες, έχουν τα εχέγγυα να τα υλοποιήσουν;

Ποιοι είναι αυτοί από τους υποψηφίους Δημάρχους και συμβούλους, οι 
οποίοι   έχουν την δυνατότητα – κουλτούρα- των προγραμματικών συνερ-
γασιών-συγκλίσεων, που μετά από τις εκλογές  θα καθίσουν στο  ίδιο τρα-
πέζι και θα αφήσουν πίσω κομματικές ταυτότητες, προσωπικές φιλοδοξίες 
και επιδιώξεις , για να συνεργαστούν για το καλό  της πόλης των χωριών 
και των πολιτών, με δεδομένο τον ισχύοντα εκλογικό  και την μη ύπαρξη 
αυτοδυναμιών;

Σ αυτό το καίριο ερώτημα θα πρέπει να δώσουν απάντηση οι πολίτες- 
εκλογείς , γιατί αυτοί  θα επιλέξουν  την Δημοτική αρχή που θα διαχειρισθεί 
τις τύχες της πόλης των χωριών της  και τις δικές τους  τα επόμενα χρόνια. 

Ποια θα είναι λοιπόν τα κριτήρια  με βάση τα οποία θα πρέπει να επιλέ-
ξουν ;

Στην  πόλη μας με τα χωριά της, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας . Και 
όπως σοφά λέει ο λαός « Το κάθε  κατσικάκι από το ποδαράκι  του κρέμε-
ται» . 

Η παρουσία η πορεία  του καθενός από εμάς, στην  μικρή σχετικά κοι-
νωνία μας ( ιδιαίτερα στα χωριά ) είναι γνωστή.

Παρουσία που έχει να κάνει πρωταρχικά με προσωπικότητα ,  δουλειά 
,  οικογένεια  και ακόλουθα με συμμετοχή στα κοινά  της πόλης  και του χω-
ριού, που προηγείται  αυτής των εκλογών. 

Πως κάποιος , που δεν έχει δώσει λύση στα δικά του διάφορα  προβλή-
ματα , έρχεται  διεκδικεί και υπόσχεται την λύση των προβλημάτων των  
πολλών; 

Πως κάποιος,  επιθυμεί ξαφνικά να διαχειρισθεί τις τύχες της πόλης 
του χωριού του, σε επίπεδο Δημάρχου , δημοτικού η  τοπικού συμβούλου, 
όταν δεν συμμετείχε ποτέ μέχρι τώρα σε εθελοντικές δράσεις κάθε μορφής 
, σε συλλογικές οργανώσεις  πολιτιστικές – αθλητικές κ.λ.π;  

    Και επειδή ουδείς προέρχεται από παρθενογένεση στην πολιτική, 
ποιος  είναι και  ποια ήταν η  προγενέστερη πορεία του στην πολιτική σκη-
νή, ιδιαίτερα στην λειτουργία του Δήμου και του Δημοτικού συμβουλίου , 
μιας και μιλάμε για Δημοτικές εκλογές;

Με πόση συνέπεια ,για  όσους τουλάχιστον  προϋπήρξαν εκλεγμένοι 
, υπηρέτησαν  ιδέες  υποσχέσεις και αρχές ,  και δεν   λειτούργησαν  με 
αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των πολιτών , αλλά επεδίωξαν άλλοτε 
επιτυχώς, άλλοτε ανεπιτυχώς να ικανοποιήσουν προσωπικές  τακτικές  
φιλοδοξίες και συμφέροντα, φερόμενοι ως κινούμενη άμμος, αλλάζοντας 
κατά βούληση στρατόπεδα;

Έχουν νου και γνώση οι πολίτες, έχουν πλέον και επαρκή ενημέρωση 
από τα μέσα , για πρόσωπα και πράγματα. 

Γνωρίζουν τους ικανούς, τους έντιμους, του υπεύθυνους, τους σοβα-
ρούς , τους αξιοπρεπείς ,τους σταθερούς, τους συνεπείς,  τους ανθρώ-
πους των έργων  και όχι των λόγων των ανέξοδων λαϊκίστικων προεκλογι-
κών υποσχέσεων . 

Αυτούς που επιλέγουν και με προσωπικό πολιτικό κόστος να υπηρετή-
σουν την πόλη, το χωριό τους πολίτες . Ναι υπήρξαν και υπάρχουν ευτυ-
χώς και τέτοιοι.

Και ήδη η πλειοψηφία των  συμπολιτών και των  συγχωριανών μας , 
δηλώνουν  ΕΜΦΑΝΩΣ , ποιος  Δήμαρχος και ποια δημοτική ομάδα, επιθυ-
μούν  και θα τους εκπροσωπήσει τα επόμενα χρόνια.

 Η Βέροια έχει Δήμαρχο και αυτός είναι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙ-
ΔΗΣ με την δημοτική του ομάδα «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ» 

  *Δικηγόρος 
τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 

Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος ΔΕ Βέροιας
Με τον συνδυασμό Δράση με γνώση 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Δη-
μητρίου Μ. Σάντας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
θείας

ΕΛΒΙΡΑΣ ΘΕΟΦ.
ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Σταυρού Ημαθίας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς , 
αδελφής και θείας

ΕΛΕΝΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 
Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, Τα ανήψια,
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στον Ιερό 

Ναό Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς , αδελφής και 
θείας

ΑΡΕΤΗΣ ΘΕΟΔ.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια, Τα ανήψια,

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μαΐ-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωρ-
γίου Bέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΘΕΟΦ.
ΚΑΦΕ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια,

 Οι λοιποί συγγενείς 

ETHΣIO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Πέ-
τρου και Παύλου Μητρόπολης 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, αδελφού και θείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗ

(σύζυγος Τασιάνας Σοφίας) 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα,  

Τα αδέλφια, Τα ανήψια,
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα ΓΑΛΗΝΗ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Μαΐου 

2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΝΕΟΚΟΣΜΟΥ ΛΑΖ.
ΚΑΥΚΙΑ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα,  
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού 
πεθερού, αδελφού και θείου

ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝ.
ΜΠΟΥΘΑ

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

Η σύζυγος, Ο υιός,  
Τα εγγόνια, Ο γαμπρός,
 Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Πα-
ντελεήμονος και Ειρήνης Μετοχί-
ου 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
πεθεράς, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΕΡ.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 

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

Τα τέκνα, Ο γαμπρός
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ο Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων 

Το Σάββατο 11 Μαΐου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου Αλεξανδρείας.

Την Κυριακή 12 Μαΐου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου Ναούσης.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Την Κυριακή Γενική Συνέλευση και Εκλογές 
στο σύλλογο Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας            

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας θα τελέσει το μνημόσυνο των 
μελών που απεβίωσαν πέρσι γκαι για τον άγνωστο δωρητή οργάνων την 
Κυριακή  12/5/2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στο Αρκοχώρι Νάουσας.

Μετά την τελετή θα δοθεί δεξίωση στο καφενείο Χαρίλας. 
Μετά θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και κατόπιν θα ξεκινήσει η 

διαδικασία των εκλογών.
ΤΟ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 τελούμε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 

Συνεργατών και των Ευεργετών του Συλλόγου μας στον Ιερό Ναό της Μητροπό-
λεως. Θα ακολουθήσει, ώρα 11.15 π.μ., δεξίωση στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 
25 και ομιλία με θέμα: «Η εν Χριστώ ζωή, από πρωίας μέχρι νυκτός». Ομιλητής: 
ο κ. Μάριος Δομουχτσής, Φιλόλογος-Θεολόγος-Ιεροκήρυξ. Σας προσκαλούμε και 
σας περιμένουμε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

Ιερά πανήγυρις
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών 

Χριστιανών ότι το Σάββατο 11 Μα-
ΐου 2019 πανηγύρίζει το Ιερό Πα-
ρεκκλήσιο της Ενορίας του Αγίου 
Αθανάσιου επ’ονόματι των Αγίων 
Ισαποστόλων και Φωτιστών των 
Σλάβων Κυρίλλου και Μεθοδίου ε-
ντός του σχολικού συγκροτήματος 
Εργοχωρίου.

Το πρόγραμμα των ιερών ακο-
λουθιών έχει ως εξής:

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
Από ώρα 8μ.μ Μέγας Πανηγυ-

ρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και 
εν συνεχεία Όρθρος και Πανηγυρική 
Ιερά Αγρυπνία

Εκ του Ιερού Ναου



Γεωργία Μπατσαρά: 
Κάποιοι διαλέγουν τον 

δρόμο της λάσπης. 
Δεν τους ακολουθούμε…

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Στην τελική ευθεία, πριν τις Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου, 

μπαίνουν οι επισκέψεις της Υποψήφιας Δημάρχου και επικεφαλής του 
συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. Γεωργίας Μπατσαρά, στα 
χωριά του Δήμου Βέροιας.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η κ. Γεωργία Μπατσαρά με υποψήφιους/
φιες του συνδυασμού της, επισκέφθηκε τα χωριά Τριπόταμος και Ραχιά, 
όπου είχε διαλογική συζήτηση με τους κατοίκους, ενώ γνωστοποίησε 
περιληπτικά το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, όταν, με την ψήφο των 
δημοτών του Δήμου Βέροιας, αναλάβει την Δημοτική Αρχή. 

«Εμείς δεν θα έρθουμε να γκρεμίσουμε ό,τι καλό έχει ο Δήμος μας, 
ούτε να ισοπεδώσουμε κάθε προσπάθεια που έγινε στο παρελθόν. 
Εμείς θα διοικήσουμε με ρεαλισμό, συνεργατικότητα και σύνεση, χωρίς 
να ακολουθούμε πρακτικές άλλων συνυποψηφίων μας που διαλέγουν 
το δρόμο της λάσπης. Αυτά είναι για τους αδύναμους να αντιμετωπίσουν 
μια πραγματικότητα. Εμείς δε θα χρησιμοποιήσουμε το ψέμα και την 
κακία, γιατί δεν είναι στο αίμα μας, όπως κάνουν άλλοι καθημερινά. Εμείς γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας, 
με πολιτικά επιχειρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στέλνοντας το δικό της μήνυμα προς αυτούς που ακολουθούν ανέντιμες πρακτικές κατά 
την προεκλογική περίοδο.

Τέλος η κ. Γεωργία Μπατσαρά επανέλαβε για άλλη μα φορά πως «από την πρώτη μέρα που θα αναλάβουμε, θα ασχοληθούμε με τα 
απλά, τα καθημερινά προβλήματα των συντοπιτών μας, για να μη νοιώσουν ποτέ εγκαταλειμμένοι από την Δημοτική Αρχή, είτε ζουν στην 
πόλη, είτε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό του Δήμου μας. Παράλληλα, καταρτίσαμε, μετά από την καταγραφή των προβλημάτων από τις 
επισκέψεις μας στις γειτονιές της πόλης και τα χωριά, ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει άμεσο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
χρονοδιάγραμμα πρωτοβουλιών και έργων που θα οδηγήσουν τον τόπο μας στην ανάπτυξη».

Το εκλογικό κέντρο της Γεωργίας Μπατσαρά 
επισκέφθηκε η Υποψήφια Ευρωβουλευτής 

Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου
Το βράδυ της Πέμπτης η Υποψήφια Ευρωβουλευτής της Νέας Δημο-

κρατίας κ. Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, επισκέφθηκε το εκλογικό κέντρο 
του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ», όπου συναντήθηκε με 
την Υποψήφια Δήμαρχο Βέροιας κ. Γεωργία Μπατσαρά.

Οι δύο κυρίες συζήτησαν ζητήματα του αγροτικού τομέα και οικονο-
μίας, καθώς ο Δήμος Βέροιας είναι αγροτική περιοχή και η Υποψήφια 
Ευρωβουλευτής έχει άμεση σχέση με την αγροτική ζωή, μιας και η ίδια 
είναι οινοποιός, Πρόεδρος των Οινοποιών Αιγαίου και Αναπληρώτρια 
Γραμματέας αγροτικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας. 

Την κ. Τριανταφυλλοπούλου συνόδευσαν ο πρώην Αντινομάρχης 
Ημαθίας Τάσος Καπετανόπουλος με την σύζυγό του, ο Πολιτευτής Τάσος Μπαρτζώκας, ενώ παραβρέθηκαν στην συνάντηση οι φίλοι του 
συνδυασμού κ.κ. Γιώργος Σοφιανίδης, Μιχάλης Σακαλής και Κώστας Βενιόπουλος.  
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Tης Συρμούλας Τζήμα-Τόπη*                                              

Με την εμπειρία μου ως ήδη εκλεγμένης συμβούλου στη 
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας και έχοντας εκφράσει από μεριάς 
μου συγκεκριμένες απόψεις και προτάσεις τόσο για την τοπική 
αυτοδιοίκηση όσο και για το πολιτικό γίγνεσθαι, αλλά και με την 
αγάπη και τη θέρμη που κουβαλά ένας νέος άνθρωπος για τον 
τόπο του, θεώρησα χρέος μου τη συμμετοχή μου στις επερ-
χόμενες εκλογές για το Δήμο Βέροιας. Επέλεξα το συνδυασμό 
Βέροια Πρωτεύουσα πόλη με επικεφαλής τη Γεωργία Μπα-
τσαρά, μία γυναίκα με πολιτική εμπειρία και ιδέες, μια έντιμο 
πολιτικό, που οραματίζεται καλύτερες μέρες για την πόλη μας. 
Ο συνδυασμός απαρτίζεται από νέα και αξιόλογα πρόσωπα 
γεμάτα όρεξη για δουλεία και δημιουργία. Έχει συγκεκριμένο 
σχέδιο για τη στρατηγική αναβάθμιση της πόλης μέσα από τη 
βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη και την εύστοχη αξι-
οποίηση τω κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, κάτι που 
σαφώς λείπει από την πόλη μας τόσα χρόνια.

Οι δημοτικές εκλογές του 2019, θα είναι οι πιο κρίσιμες 
εκλογές των τελευταίων ετών, με την χώρα μας σε μια πολύ-
πλευρη κρίση, με τη Μακεδονία μας να βάλλεται από παντού 
και με την Βέροια να είναι αντιμέτωπη με πολλά χρονίζοντα 
προβλήματα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει πλέ-
ον έναν νέο, διαφορετικό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, το νέο 
πλαίσιο «Κλεισθένης» καθιστά τους δημοτικούς συμβούλους 
οι οποίοι εκλέγονται πλέον από την πρώτη Κυριακή, βασικούς 
παράγοντές στη λήψη αποφάσεων και στην σύνθεση όλων 
των δημιουργικών δυνάμεων για το καλό του Δήμου.

Καλώ λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας που ενδιαφέρο-
νται για τα κοινά ,να επιλέξουν πρόσωπα που τους εκφράζουν 
και να ασχοληθούν ενεργά. Το μεγάλο στοίχημα είναι ο νέος 
Δήμος που θα προκύψει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες 
σε όλους τους δημότες του, να αξιοποιήσει τις ομορφιές και τα 
πλεονεκτήματα της περιοχής μας, να λύσει προβλήματα και να 

δώσει προοπτικές ανάπτυξης σε όλα τα τοπικές κοινότητες, 
με γνώμονα  πάντοτε την ανιδιοτελή προσφορά, τον διάλογο 
και τον αλληλοσεβασμό. Πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τη Βέροια 
Πρωτεύουσα Πόλη.

Υπ. Δημοτική Σύμβουλος Βέροιας με το συνδυασμό 
 «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» με υπ. Δήμαρχο 

τη Γεωργία Μπατσαρά.

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

Ασκεί μάχιμη δικηγορία στη Βέροια και υπηρετεί ως 
Καθηγήτρια Νομικών κ Πολιτικών Επιστημών στη Β/θμια 
Εκπ/ση. Είναι παντρεμένη με τον Αθανάσιο Τόπη Διαιτολό-
γο-Διατροφολόγο και έχει δύο γιους.

Ώρα για αποφάσεις 
και αλλαγή στο Δήμο μας

Ο λόγος της 
υποψηφιότητας μου 

στις Δημοτικές 
εκλογές του 2019

   Μια παρότρυνση ήταν αρκετή..! Για να αποφασίσω να 
μπω κι εγώ  στην μεγάλη παρέα των υποψηφίων 

   Είμαι η κόρη του Ευθυμιου και της Μαρίας Τζιουρτζια 
Κόρη μου είναι η Μαρία Τζιμπουλα και γιος μου ο Κώστας Τζι-
μπουλας του Θωμά 

   Το κατάστημα μου ,όπου έχω προτάσεις Διακοσμησης Γά-
μου και Βάπτισης  βρίσκεται στην περιοχή «Ελιά « της πόλης, 
μας. 

    Η αγάπη μου για τα παιδιά την διακόσμηση και τον εθελο-
ντισμός με οδήγησαν στην απόκτηση τριών πτυχίων .Οσο ακό-
μα δημιουργούσα την οικογένεια μου και ταυτόχρονα δούλευα 
σαν πωλήτρια.  Της Βρεφονηποιοκομου  της Διακοσμήτρια και 
του Ερυθρού Σταύρου !

   Σκέφτηκα ότι με μια μικρή θέση στα κοινά θα έχω ίσως πιο 
δυνατή φωνή για να φωνάξω αντιπροσωποντας όλες αυτές 
τις πονεμένες οικογένειες που βιώνουν τον εθισμό των δικών 
τους. Οικογένειες που καταστρέφονται  σωματικά ψυχολογικά 
οικονομικά πνευματικα και επαγγελματικα. Μη ξέροντας πως 
να αντιμετωπισουν τις συμπεριφορές και τις πράξεις των δι-
κών τους εθισμένων, ψάχνοντας την λύτρωση που ποτέ δεν 
έρχετε.. μια απόγνωση που καταλήγει  στην απομόνωση και 
σε άπειρα  επαναλαμβανομενα  καταστροφικά λάθη.. με κύρια 
πηγή την ΑΓΝΟΙΑ και την ΝΤΡΟΠΗ! 

Γιατί να ντρεπόμαστε;                                                      
  Όλοι στον περίγυρο  μας έχουμε έστω μια ταλαιπωρημένη 

οικογένεια! Να βγούμε από το σπίτι να ζητήσουμε βοήθεια  να 
μιλήσουμε για το πρόβλημα! Να το ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ  για να 
έχουμε την δύναμη  να το λύσουμε ! Υπάρχουν  και αυτοί που 
γνωρίζουν και μπορούν να μας βοηθήσουν!                    

   Και τώρα τα μικρά και μεγάλα παιδάκια μας, που θα ‘ταν 
χρήσιμο  για το δικό τους  καλό να μάθουν να λένε ΌΧΙ ....όχι 
στο χαπάκι  !!!! όχι στο ποτάκι !!!!   όχι στο φιλαράκι  !!!! όχι 
στην «μια φορά  «  ..!!!!    Πολλές οι μορφές εθισμού : ναρκωτι-
κά - χαπάκια -  υπολογιστής - τζόγος  - ποτό!     

   Μπορούμε να κάνουμε επαναλαμβανόμενες εκστρατείες ε-
νημέρωσης στα σχολεία γυμνάσια,λύκεια, υπηρεσίες, τράπεζες  
καταστήματα  εκδηλώσεις και ενημέρωσεις απο ειδικά καταρτη-
σμένους εθελοντές!

   Ελάτε να γίνουμε εμείς το παράδειγμα  για όλους τους 
Δήμους της χώρας με πολλά σημαντικά βήματα χωρίς προ-
καταλήψεις..Βήματα για να βοηθήσουμε όσους πιο πολλούς  
συμπολίτες μας μπορούμε!!!

  Μια κοινωνία είναι υγιής όταν και οι οικογένειες από τις ο-
ποίες απαρτίζεται  είναι υγιείς!!!

  Θέλω να ΠΙΣΤΕΥΩ να ΕΛΠΙΖΩ να ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ σε μια  
Βεροια καθαρή νοικοκυρεμένη τουριστικά ανεπτυγμένη και οι-
κολογικά ευαιθητοποιημένη!

   Μεγάλη χαρά μου έδωσε η αμέριστη συμπαράσταση  των 
υποψηφίων  άλλων συνδυασμών στην ταπεινή εξομολόγηση  
μου για τον σκοπό της υποψηφιότητάς  μου! 

Δήλωση από καρδιάς, 
Αθήνα Τζιουρτζια  
Υποψήφια για την 

Τοπική Κοινότητα Βέροιας Ν.Ημαθίας



Εγκρίθηκε από το ΕΣΠΑ 
η χρηματοδότηση 310.000 ευρώ 

ενός πολυλειτουργικού οχήματος  και των 
παρελκομένων του 

H αγορά ενός σύγχρονου πολύ-λειτουργικού πολυμηχανήματος τύπου Unimog τελευταίας τεχνολογίας και των παρελκόμενων του ε-
γκρίθηκε για τον Δήμο Νάουσας στο πλαίσιο του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). 

Το συνολικό ύψος της προμήθειας είναι 310.000 ευρώ και αφορά το πολυλειτουργικό μηχάνημα και τον εξοπλισμό φυτοτεχνικής συντή-
ρησης. Ο εξοπλισμός θα ενταχθεί πολύ σύντομα στον επιχειρησιακό στόλο του Δήμου Νάουσας και θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή στο πλαί-
σιο των εργασιών συντήρησης πρασίνου για το Δημοτικό Πάρκο και τα πρανή της Αράπιτσας.

Ο ποταμός Αράπιτσα είναι σημαντικός περιβαλλοντικός πλούτος και σύμβολο για την πόλη της Νάουσας. Ο χώρος αυτός παραμένει 
σήμερα σχεδόν απρόσιτος και απροσπέλαστος από κατοίκους και επισκέ-
πτες. Αυτό οφείλεται αφενός στις μεγάλες υψομετρικές διαφορές μεταξύ 
της κοίτης και των πρανών του και στην έλλειψη προσβάσεων, και αφε-
τέρου στην ανεξέλεγκτη βλάστηση εντός της οριοθετημένης κοίτης. Η επί-
τευξη προσβασιμότητας στο τμήμα του ποταμού από το χώρο θυσίας μέ-
χρι το Δημοτικό Πάρκο θα αναβαθμίσει, θα προστατεύσει περιβαλλοντικά 
το χώρο αυτό και θα δημιουργήσει ένα δίκτυο χώρων αστικού πρασίνου 
μαζί με το Δημοτικό Πάρκο. 

Θα ακολουθήσει στο πλαίσιο επίσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης  η προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ποδηλάτων, καθώς 
και των σταθμών φόρτισής τους. «Με τις προμήθειες και τις δράσεις του 

εγκεκριμένου 
Σχεδίου Βι-
ώσιμης Αστι-
κής Ανάπτυ-
ξης, συνολι-
κού προϋπο-
λογισμού 3,6 
εκατ. ευρώ, 
εμπλουτίζου-
με τον στόλο 
του Δήμου 
κ α ι  α ξ ι ο -
ποιούμε τις 
δυνατότητες 
προς όφε -
λος των δη-
μοτών μας. 
Ο  Δ ή μ ο ς 
Νάουσας με-
γαλώνει, αλ-
λάζει, εκσυγ-
χρονίζεται . 
Τα καλύτερα 
είναι μπρο-
στά» δηλώ-
νει σχετικά 
ο Δήμαρχος 
Νίκος Κου-
τσογιάννης.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ του 
Ιωάννη και της Φωτεινής, το 
γένος Τόνια, που γεννήθηκε 
στην Θεσ/νίκη και κατοικεί στο 
Recklinghausen Γερμανίας και η 
ΧΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κων/
νου και της Όλγας, το γένος Μπο-

τσιάροβα, που γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη και κατοι-
κεί στο Recklinghausen Γερμανίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Ο Δράκος
Ξύπνησε ο δράκος από τη νάρκη.
Φωτιές ξερνούσε στους δρόμους 

της ψυχής.
Αναστατώθηκε ο νους… Οι σκέψεις 

κρύφτηκαν.
Και οι λέξεις πάγωσαν. Ο φόβος 

φώλιασε μεσ’ στην καρδιά μου. 
Μην η φωτιά πλησιάσει πολύ και κό-

ψει ό,τι καλό απέμεινε μέσα μου.
Οργή, θυμός κουβάρι γίνανε πάλι και η φωτιά θέριευε και 

έσπερνε τον πανικό… Στο πέρασμά της έκαψε τις όμορφες 
σκέψεις, τα χαρούμενα σκιρτήματα την κατανόηση, τη δικαι-
ολογία τα χαμόγελα τους χορούς και τους ρυθμούς που ήταν 
έτοιμο το σώμα να χορέψει. Γιατί θυμώνω ενώ το ξέρω ότι η 
λύπη μου είναι αυτή που στην ουσία συσσωρεύεται μεσ’ στης 
καρδιάς τα κόκκινα δωμάτια…

Ήρθαν βροχή τα δάκρυα και σβήνανε της φλόγας τη μα-
νία…

Μία λίμνη λύπης ξεχείλισε και οι κρυμμένες σκέψεις δεξιά, 
δειλά ξεπρόβαλαν στου νου τους δρόμους. Έχω δικαίωμα να 
θυμώνω. Έχω δικαίωμα να λυπάμαι. Για ότι με ενοχλεί έχω 
δικαίωμα να το πω. Να πω τη δική μου αλήθεια. Και τότε κα-
τάλαβα ότι ο φόβος είναι αυτός που εμποδίζει τα συναισθή-
ματα να βγούνε από τις τρύπες του. Και προτιμώ εκεί να τα 
μαζεύω, να τα μαζεύω παρά να τα πετώ έξω από την καρδιά 
μου.

Σαν τοξικά απόβλητα. Γιατί αυτό είναι. Ο φόβος του κακού 
παιδιού, του παιδιού που αμφισβητεί, που δεν πείθεται, που 
δεν εμπιστεύεται. Ενός παιδιού που χειραγωγούν μόνο για 
να προβάλλει μια ψεύτικη εικόνα προς τα έξω. Γιατί ήταν και 
είναι ντροπή να μιλάς ελεύθερα, να υψώνεις τη φωνή σου, 
να διεκδικείς το δίκιο σου. Γιατί μας θέλουν κατευθυνόμενους 
και εξαρτημένους. Βολεμένους και καθησυχασμένους. Γιατί 
οι επαναστάσεις κοστίζουν. Και το αίμα είναι πια δυσεύρετο. 
Καλύτερα μία ψυχή ναρκωμένη παρά μία ψυχή ελεύζερη… 
Αλλοίμονο αν μαζευτούν πολλές ελεύθερες ψυχές…

Γι’ αυτό θυμώνω. Γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από της μήτρας 
το κουκούλι. Και λυπάμαι γιατί μεγάλη μπόρεσα κάποιους 
φόβους μου για να νικήσω. Και ναι! Το λέω μέσα μου. Μπρά-
βο σου, που μπόρεσες όχι να πεις εκεί που έπρεπε. Θυσία 
να γίνεις εκεί που αξίζει. Να ακούς αυτά που σε κάνουν να 
γελάς. Να συμβιώνεις με το αρνητικό, χωρίς να σε επηρεάζει. 
Αυτός ο θυμός μέσα μου, το ξέρω ότι θα αργήσει να φύγει. 
Όμως όταν γίνεται θεριό ειλικρινά δεν ξέρω πώς να τον χειρι-
στώ. Γι’ αυτό και παίρνω το στυλό το ποιο καλό μου φιλαράκι. 
Αυτό μαζί με το χαρτί με βοηθούν τις σκέψεις να αραδιάζω 
αβίαστα, ειλικρινά… Και έτσι ησυχάζω…

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

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

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

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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10.Στόχος η Απογραφή  πληθυσμού το 2021 
–Εκλογικά τμήματα πάνω στο Σέλι.

Υψίστης σημασίας για το μέλλον του χωριού 
και τις περιουσίες όλων μας αποτελεί η προσεχής  
απογραφή το 2021. Πρέπει να αποτελέσει  κύριο 
στόχο της επόμενης κοινοτικής αρχής. Σχεδιασμός 
και οργάνωση χρειάζεται. Δεν επιτρέπεται νέα αμέ-
λεια , νέα άγνοια της Κοινότητας.

Όλα τα κονδύλια για έργα Δήμου/Περιφέρειας  
στο Σέλι είναι σε πλήρη εξάρτηση με τον αριθμό 
των ΄΄μόνιμων΄΄ κατοίκων πού αναφέρονται στην 
απογραφή. Όλες οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για 
ορεινές τοπικές κοινότητες λαμβάνουν υπόψη τον 
αριθμό των απογραφέντων μονίμων κατοίκων. 

Προτείνω η Κοινότητα, ένα χρόνο πριν την α-
πογραφή, να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης 
(μαζί με τον  Πτος, τοπικούς φορείς, επαγγελματίες, 
ιδιώτες) για την σημασία τού  να ανέβει κόσμος να απογραφεί στο 
Σέλι και να δηλώσει ΄΄μόνιμος κάτοικος΄΄. Είναι ντροπή όλων μας το 
Σέλι με 2000 Δημότες να έχει απογράψει το 2011 μόλις 236 άτομα 
και μόνο 75  ως ΄΄μόνιμους΄΄. Όταν τα 17… σπιτάκια στο Ανω Σέλι 
εχουν απογράψει 48 ατομα . Ο γειτονικός οικισμός  στο Ξηρολίβαδο 
με το 1/6  των σπιτιών τού Σελίου  απέγραψε  96 μόνιμους …21 πε-
ρισσότερους από το Σέλι …και θα λάβει μεγαλύτερα κονδύλια από 
εμάς. Επίσης εάν είχαμε  απογράψει  300+ ως μόνιμους κατοίκους  
θα είχαμε πενταμελές τοπικό συμβούλιο και όχι μόνο ένα άτομο ως 
πρόεδρο  όπως τώρα.

Το θέμα της απογραφής είναι συνδεδεμένο με την ανάγκη οι 
Δημότες Σελίου να ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα πάνω στο Σέλι 
και όχι κάτω στην Βέροια. Αυτό γίνεται σχεδόν σε όλες τις ορεινές 
κοινότητες σαν το Σέλι (πχ  βλαχοχώρια στην Πίνδο)  ακόμη και σε  
απομακρυσμένες περιοχές. Οι Δημότες ενεργοποιούνται και δένο-
νται περισσότερο με τα κοινά τού χωριού  όταν ψηφίζουν για το Σέλι 
, πάνω στο Σέλι και όχι στον κάμπο της Βέροιας. Αυτό θα προτείνω 
σε συνέλευση της κοινότητας.

11.Αντιμισθία /Έξοδα  κίνησης  Πρόεδρου-Δημοσιότητα & 
Διαφάνεια    

Σύμφωνα με το άρθρο 80 Ν. 3852/2010 στον πρόεδρο τοπικής  
κοινότητας ( όπως το Κάτω Βέρμιο)  παρέχονται από το Δήμο έξο-
δα κίνησης για την εκτέλεση των καθηκόντων του, που ορίσθηκαν 
με απόφαση τού Υπουργού Εσωτερικών, στο ποσό των 400 ευρώ 
μηνιαίως  εφόσον πρόκειται για κοινότητα που απέχει πάνω από 20 
Χλμ από τον Δήμο. Το ίδιο ορίζει και ο νέος Νόμος 4555/2018 πού 
ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο. Αυτό το ποσό  λοιπόν ορίζονταν 
μηνιαίως για τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Σελίου τα τελευ-
ταία χρόνια..

Για τα ποσά αυτά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση από την κοι-
νότητα προς τούς Δημότες. Πρέπει οι Δημότες να γνωρίζουν εάν τα 
ποσά αυτά εισπράττονται από την κοινότητα όπως ορίζει ο Νόμος 
στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων της. Αυτό θα πράξω. 
Θα υπάρχει ετήσιος απολογισμός τής Κοινότητας ,σε συνέλευσή της 
,και πλήρης διαφάνεια.

Απολογισμός για όλα τα  ενδεχόμενα έσοδα της κοινότητας τα-
κτικά ή έκτακτα απ όπου και αν προέρχονται και με όποια μορφή Πχ 
από Δήμο-Περιφέρεια,καντίνες και μαγαζάκια 15 Αύγουστου…κτλ.

12.Θεσμική λειτουργία Κοινότητας-Κοινότητα ανοιχτή για  όλους 
τους Δημότες .

Πρόκειται για το πιο σημαντικό κομμάτι των θέσεων μου. Είναι ο 
καταλύτης για να ενεργοποιηθούν ολες οι παραπάνω θέσεις. 

 Σήμερα εάν για κάποιο λόγο καταργούνταν, ως δια μαγείας, η 
κοινότητα Σελίου κανείς μας δεν θα το έπαιρνε είδηση ούτε ο κοι-
νοτάρχης ούτε οι Δημότες. Γιατί αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα 
πέντε χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει στην πράξη καμία κοινότητα Σελίου 
σήμερα. Δεν λειτουργεί κανένα όργανο και κανένας θεσμός της δυ-
στυχώς. Πρόκειται για μία κοινότητα φάντασμα.

Η  άποψή μου για το πώς πρέπει να λειτουργεί η Κοινότητα είναι 
ξεκάθαρη. Όπως ξεκάθαρες είναι και οι αρχές που θέλω να  διέπουν 
την λειτουργία της κενότητας. Αναφέρω ενδεικτικά:

-Κοινότητα ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Αυτό διασφα-
λίζεται με λειτουργία επιτέλους των οργάνων και 
θεσμών της  όπου θα ακούγονται με σεβασμό ό-
λες οι απόψεις, ιδιαίτερα οι αντίθετες (συνελεύσεις 
τακτικές και έκτακτες, συναντήσεις με φορείς του 
χωριού, τοπικούς  συνεταιρισμούς, τοπικές επιχει-
ρήσεις, ΠΤΟΣ, ΕΧΚΣ.. κτλ), Κοινότητα πού θα απο-
δέχεται την κριτική των Δημοτών και θα απολογείται 
θεσμικά για τις αστοχίες της ( έχει πάνω από 5 χρό-
νια να συγκληθεί συνέλευση κοινότητας ).                                                

-  -Κοινότητα που θα παρεμβαίνει  και βάση σχε-
δίου θα διεκδικεί  έργα με προτάσεις τεκμηριωμέ-
νες και υπομνήματα. Συνεχής παρακολούθηση της 
πορείας αυτών των υπομνημάτων και υποστήριξη 
τους.

- Κοινότητα που θα συνεργάζεται στενά με Δήμο 

και Περιφέρεια. Γιατί στην κοινότητα χρειαζόμαστε  την τεχνογνωσία 
τους, την αυτοδιοικητική τους εμπειρία ώστε ,επιτέλους, να προω-
θήσουμε από κοινού προγράμματα και να διεκδικήσουμε κονδύλια 
ενδεχομένως και από ευρωκοινοτικούς πόρους.

- Κοινότητα που θα ζητάει την συνδρομή των Δημοτών της μέσα 
από σύσταση επιτροπών Δημοτών. Ιδιαίτερα σε θέματα  και έργα 
που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνικές-νομικές).

- Κοινότητα που θα ενθαρρύνει , με την δράση της ,την επιχειρη-
ματικότητα  στο χωριό και που θα στηρίζει έμπρακτα τούς τοπικούς 
επαγγελματίες.

- Κοινότητα που ο πρόεδρος θα ξέρει ότι μπορεί να στηριχθεί 
στην συνεργασία όλων των  συνυποψήφιων του για την θέση του 
προέδρου ανεξαρτήτως αποτελέσματος των εκλογών. Αυτό θα πρά-
ξω εγώ. Και η προσωπική μου συνδρομή και οι προτάσεις μου είναι 
διαθέσιμες σε όλους, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκλο-
γών. Αυτό νομίζω το έχω αποδείξει με την παρουσία μου  στο χωριό 
τα τελευταία χρόνια. Η ανιδιοτελής ενασχόλησή μου , σε εθελοντική 
βάση, με θέματα υποδομών (φωτισμός-δρόμοι-αποχιονισμός-παιδι-
κές χαρές-γήπεδα) στο χωριό και οι παρεμβάσεις μου στον Δήμο και 
την Περιφέρεια για την προώθηση τους  αποτελούν καθρέφτη για το 
πώς σκέφτομαι και λειτουργώ.

-Κοινότητα που θα συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Βεροίας ( ιδιαίτερα όταν υπάρχουν θέματα για 
το Σέλι ) και στα οποία η Κοινότητα καλείται υποχρεωτικά και 
έχει δικαίωμα ψήφου. Προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι πέντε χρό-
νια τώρα η κοινότητα δεν έχει παραστεί ούτε μία φορά σε συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμα και όταν συζητιού-
νταν θέματα του Σελίου. Όπως επίσης δεν έχει καταθέσει, προς 
συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο , ούτε μία πρόταση για έρ-
γα η προβλήματα στο Σέλι. ΟΎΤΕ ΜΙΑ ΣΕ ΠΈΝΤΕ ΧΡΌΝΙΑ…                                                                                                                                          
          

-Η Κοινότητα πρέπει να λειτουργεί ενωτικά και να αναζητεί συ-
νεργασίες βάση προγραμμάτων. Δεν υπάρχουν περιθώρια για α-
ποκλεισμούς. Το Σέλι είμαστε όλοι εμείς … μαζί.. Βλάχοι, μη Βλάχοι, 
Βεροιώτες, Ναουσαίοι, Θεσσαλονικείς! Το Σέλι ανήκει σε όλους και 
σε κανένα! Δεν είναι χώρος για  μικροπολιτικά παιχνίδια και μικρο-
συμφέροντα…

-Το Σέλι των 2000 Δημοτών και των 1500 οικιών πρέπει να θέτει 
πάντα τον ΠΗΧΗ ΨΗΛΑ… Οι περήφανοι Δημότες του πρέπει να 
έχουν ένα Χωριό που εκφράζει αυτή τους την περηφάνια… Χωριό 
αντάξιο της δυναμικής και της ιστορίας που κουβαλάει… Χωριό με 
φωνή και παρουσία που δεν απαξιώνει τις περιουσίες των δημοτών 
του… Χωριό σύγχρονο, με το   βλέμμα στο μέλλον  δίχως να αλλη-
θωρίζει  στο παρελθόν…

Σας ευχαριστώ
Φαρσαρώτος Γεώργιος

Υποψήφιος Πρόεδρος τ.κ Κάτω Βερμίου
Απόφοιτος  Νομικής Σχολής του ΑΠΘ  .Κάτοικος & Δημότης 

Σελίου
Κιν: 6988378942  

 e-mail : farsarotosgeorge@gmail.com             
 fb : George Farsar

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

Κεντρική εκδήλωση 
του ΚΚΕ στη Βέροια

Η Τ.Ο. Ημαθίας του ΚΚΕ διοργανώνει κεντρική συγκέντρωση τη Δευτέρα 13 
Μαΐου, στις 19:00, στην Πλατεία Εληάς, μπροστά στις ευρωεκλογές, τις τοπικές, 
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Θα μιλήσουν: 
Θεανώ Καπέτη
Γραμματέας Ο.Π. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ
Υποψήφια Ευρωβουλευτής
Γιώργος Μελιόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας με τη Λαϊκή Συσπείρωση

Για την οικονομική 
ανάπτυξη του δήμου μας

Του Δημήτρη Πυρινού*

Κατά γενική ομολογία η πόλη και η ύπαιθρος του νέου διευρυμένου δή-
μου Βέροιας, είναι μια ευλογημένη περιοχή, με ιστορία και πολιτισμό που 
χάνονται στα βάθη των αιώνων, με μια δυναμική πρωτογενή και δευτερο-
γενή παραγωγή, πλεονεκτήματα που θέτουν τις βάσεις για την οικονομική 
ανάπτυξη. Ξεχωρίζω δύο τομείς που θα κάνουν τη διαφορά και θα προσ-
δώσουν πολλαπλά και αλληλένδετα οφέλη:

Πρώτον, αυτό που θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή, αποτε-
λεί το μεγάλο στοίχημα της υποψηφίας δημάρχου Γεωργίας Μπατσαρά 
και είμαι σίγουρος ότι θα το υλοποιήσει, είναι η ίδρυση Πανεπιστημίου. 
Η ύπαρξη τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, 
είναι πολύ σημαντική ειδικά για την κάλυψη του δημογραφικού κενού στις 
ηλικίες 17-28 που μεταναστεύουν για σπουδές ή και εργασία σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας ή της Ευρώπης. Τα οφέλη είναι άμεσα και γνωστά, 
ωστόσο έχουν ημερομηνία λήξης μακροπρόθεσμα αν δεν προστίθενται 
νέες σχολές. 

Δεύτερον, κυριότερο και δυναμικά προσοδοφόρο, είναι ο Τουρισμός, 
που σύμφωνα με έρευνα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει τα 
περισσότερα περιθώρια αύξησης με μεγάλη διαφορά από οποιονδήποτε 
άλλο τομέα. Τα ανάκτορα και το μουσείο της Βεργίνας δίνουν το μεγάλο 
brand name, ωστόσο φέρνουν ως επί το πλείστον διερχόμενους τουρί-
στες. Το Βήμα Αποστόλου Παύλου και η Εβραϊκή συνοικία έχουν αυξήσει 
την επισκεψιμότητα, χωρίς ανάλογη άνοδο των διανυκτερεύσεων. Αυτό 
που μπορεί να απογειώσει τις αφίξεις και τη διαμονή τουριστών στην πό-
λη είναι το σύνολο των σωζόμενων βυζαντινών εκκλησιών. Τα σημαντικά 
αυτά μνημεία είναι αναξιοποίητα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Η αποκατά-
σταση και ανάδειξή τους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Άμεσα, κάτι που 
έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια, το αυτονόητο και σχετικά ανέξοδο, 
είναι η διαμόρφωση και ο καλλωπισμός περιμετρικά του αυλόγυρου και 
των πεζοδρομίων, η απομάκρυνση των κάδων σκουπιδιών, όπως και 
των παρκαρισμένων αυτοκινήτων που βρίσκονται μόνιμα γύρω από τις 
εκκλησίες. Είναι μια εικόνα που την έχουμε συνηθίσει όλοι μας, ωστόσο 
δεν αρμόζει ούτε στην ιστορία της πόλης ούτε στον πολιτισμό της. Σε 
βάθος χρόνου πρέπει να γίνει η αποκατάσταση και συντήρηση όλων των 
εκκλησιών, εσωτερικά και εξωτερικά, σε συνεργασία με την Αρχαιολογία 
και τη Μητρόπολη. Βάση ενός μεγαλόπνοου σχεδίου ανάπλασης πόλεως, 
να γίνει μια σύνδεση περιπάτου, με σήμανση, πληροφόρηση, φωτισμό, 
ωράρια λειτουργίας, φύλακες και ξεναγούς. Τότε θα έχουμε να προσφέ-
ρουμε έναν μοναδικό προορισμό, με πενήντα σχεδόν σωζόμενα μνημεία 
μεσαιωνικού - βυζαντινού πολιτισμού και εκεί θα έχουμε κερδίσει τη δια-
μονή αρκετών ημερών από επισκέπτες, με πολλαπλά οφέλη σε όλες τις 
οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της ζωής της πόλης. Έναν προορισμό 
κατά βάση θρησκευτικό, αλλά κατ’ επέκταση και σε συνδυασμό, συνεδρια-
κό, γαστρονομικό, ή χειμερινό. Και εδώ πρέπει να συνδράμει με ποιότητα 
υπηρεσιών και αγαθών και με ευγένεια και τιμή, ο ξενοδόχος, ο εστιάτο-
ρας, ο οδηγός, ο καφεπώλης, ο ζαχαροπλάστης , ο κάθε επαγγελματίας 
και πολίτης του δήμου μας. 

Έχουν γίνει αρκετές και σοβαρές προσπάθειες με συνέδρια, διαφημί-
σεις, οργανισμούς και φεστιβάλ, χρειάζονται και αυτά, αλλά δεν αρκούν 
χωρίς αντίκρισμα. “Διαφήμιση δεν κάνεις όταν δεν έχεις βάλει το προϊόν 
στο ράφι”. Μετά από τρία χρόνια, σχετικής με τα πανελλαδικά ποσοστά, 
τουριστικής αύξησης, η κίνηση το φετινό Πάσχα ήταν υποτονική και αυτό 
είναι σίγουρα αποτέλεσμα της εικόνας της πόλης. Μόνο τα καλά σχόλια 
από τους επισκέπτες στους γνωστούς τους και η φήμη, θα φέρουν τουρί-
στες, πιθανόν ξανά τους ίδιους. Και αν τα παραπάνω βρουν αντιμέτωπους 
αυτούς που παρκάρουν τα οχήματα στις αυλές των μνημείων, εκείνους 
που μετακινούν τον κάδο σκουπιδιών από το σπίτι τους μπροστά στην εκ-
κλησία, αυτούς που δε σέβονται τον πελάτη τουρίστα, αυτούς που κοιτάνε 
μόνο το σήμερα, με ευχολόγια και εκθέσεις ιδεών, τότε δεν θα αλλάξει 
τίποτα. Ας αναλογιστούμε τα οφέλη και ας πράξουμε όπως πρέπει.

#ο_δήμος_μας_αξίζει_καλύτερα

•*Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας  με το συνδυασμό «ΒΕΡΟΙΑ 
ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ»  με υπ. Δήμαρχο τη Γεωργία Μπατσαρά

 Ο Δημήτριος  Πυρινός  είναι απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Θεσσαλονίκης με εξομοίωση στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Παν. Ιωαννίνων, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστήμων Παν. Μακεδονίας, 
κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Ιστορική Δημογραφία του Τμήματος Ιστορί-
ας Κέρκυρας και Διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πρόεδρος 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας και Γραμματέας της Δημοτι-
κής Τοπικής Οργάνωσης Ν.Δ. Βέροιας. Υπηρετεί ως Διευθυντής  Σχολι-
κής Μονάδας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  
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Γράφει 
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ζήλος ένθεος κα-

ταλαβών σε
του γνωσθέντος 

σοι σαρκός εν είδει
ζηλωτήν εν Απο-

στόλοις ανέδειξε,
και του Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον
δια σταυρού προς αυτόν εξεδήμησας.
Σίμων ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε
Δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Στις 10 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη 

μνήμη του αγίου αποστόλου Σίμωνα του 
Ζηλωτή και του οσίου Λαυρεντίου.

Κάποιες ημερομηνίες, φίλες και φίλοι α-
ναγνώστες, και μάλιστα εκείνες που συ-
μπίπτουν με γενέθλια εγγονών, θεωρού-
νται, ως γνωστόν, από τους παππούδες 
πολύ σπουδαίες και τους κάνουν να θέλουν 
να ευχαριστήσουν τους άγιους πάντες και 
πρώτα-πρώτα, φυσικά, τους αγίους που 
συνεορτάζουν.

Α΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΜΩΝ
 Ο ΖΗΛΩΤΗΣ

Από την Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα 
από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (6, 12-16) 
πληροφορούμαστε ότι τη δέκατη θέση στον 
κατάλογο των δώδεκα Αποστόλων την κα-
τέχει ο Σίμων ο Ζηλωτής, θέση που διατηρεί 
και στον αντίστοιχο κατάλογο των Πράξεων 
των Αποστόλων (1, 12-14), έργο γραμμένο 
επίσης από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ενώ 
στους καταλόγους των Αποστόλων των Ευ-
αγγελιστών Ματθαίου (10, 1-4) και Μάρκου 
(5, 13-19) ο ίδιος Απόστολος (σίμων ο Ζη-
λωτής) αναγράφεται ως Σίμων ο Κανανίτης 
και βρίσκεται στην ενδέκατη θέση.

Από εκκλησιαστικές πηγές πληροφορού-
μαστε ότι ο Άγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλω-
τής αποκαλείται Κανανίτης, είτε επειδή κα-
ταγόταν από την πόλη Κανά της Γαλιλαίας, 
είτε επειδή ανήκε στο κίνημα των Ζηλωτών, 
οι οποίοι στα εβραϊκά, ονομάζονταν κανανά. 
Προφανώς η λέξη Ζηλωτής είναι η μετάφραση 
στα ελληνικά της εβραϊκής λέξης Κανανίτης.

ΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ
Ζηλωτές αποκαλούνται στα χρόνια του 

Χριστού εκείνοι που είχαν ζήλο για θρη-
σκευτικά προπάντων θέματα, εκείνοι, ανα-
λυτικότερα, που τους έκαιγε ο πόθος για την 
αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και 
για το θείο Νόμο.

Όσοι ανήκαν στην παράταξη των Ζηλω-
τών επιδίωκαν την αποτίναξη του ρωμαϊκού 
ζυγού και την άμεση εγκατάσταση της βασι-
λείας του Θεού με βίαια μέσα. Ήταν επίσης 
εναντίον της πληρωμής φόρων στους Ρω-
μαίους κατακτητές.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΣΙΜΩΝΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΗ

Σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος Από-
στολος Σίμων ο Ζηλωτής μετά την Πεντηκο-
στή πήγε και δίδαξε στην Αφρική (Αίγυπτο 
και Λιβύη), έπειτα πήγε μαζί με τον Θαδδαίο 
στη Μεσοποταμία και Περσία (κατ’ άλλους 
στη Βρετανία), όπου και συνελήφθη και υ-
πέστη τον διά σταυρού μαρτυρικό θάνατο.

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ

Ο θεϊκός θαυμασμός, που σε κυρίεψε γι’ 
Αυτόν που γνώρισες με μορφή σαρκική, σε 
ώθησε να γίνεις ένθερμος οπαδός και μι-
μητής Του ανάμεσα στους δώδεκα Αποστό-
λους, και, επειδή επιθύμησες να έχεις θά-
νατο όμοιο με του Χριστού, έφυγες από τη 
γη και πήγες κοντά Του με σταυρικό θάνατο.

Ένδοξε Σίμωνα, σε παρακαλούμε να ικε-
τεύεις αδιάκοπα το Χριστό, το Θεό μας, να 
μας χαρίσει τη μεγάλη Του συμπόνοια.

Ο ΟΣΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
 Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ

Για τον όσιο Λαυρέντιο που γιορτάζει μα-
ζί με τον Άγιο Απόστολο Σίμωνα το Ζηλωτή 
στις δέκα (10) Μαΐου, είναι γνωστά τα εξής:

Έζησε τον δέκατο τέταρτο (14ο) αιώνα. 

Καταγόταν από την Τραπεζούντα και εκά-
ρη μοναχός στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου 
Όρους, απ’ όπου όμως έφυγε επειδή είχαν 
προκύψει τότε κάποιες δογματικές διαφωνίες.

Από το Άγιο Όρος ο όσιος Λαυρέντιος 
πήγε στο χωριό του Βόλου «Άγιος Λαυρέ-
ντιος», όπου άρχισε να χτίζει μοναστήρι με 
την οικονομική συνδρομή του αυτοκράτορα 
Αλεξίου Γ΄ Κομνηνού, ο οποίος, εκτός από 
τα χρήματα, του έστειλε και ιερά σκεύη και 
χρυσόβουλο, που σώζεται στη βιβλιοθήκη 
του Βατικανού. Έπειτα από την αποπερά-
τωση του μοναστηριακού ναού το 1378, ο 
όσιος ίδρυσε και σκήτη στο όνομα της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος και του Προφήτη 
Ηλία, η οποία γρήγορα απόκτησε μεγάλη 
φήμη και προσέλκυσε πολλούς νέους και 
μορφωμένους μοναχούς.

Ο όσιος Λαυρέντιος, πέρασε τη ζωή του 
με νηστεία και προσευχή και απεβίωσε ειρη-
νικά σε βαθιά γεράματα.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΟΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ
Μέγαν εύρατο η κώμη κλέος τον Λαυρέντιον
βροτών τον θείον
ως ασκητήν εν ασκηταίς δοκιμότατον
και ιατρόν ασθενούντων πανθαύμαστον.
Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε
δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ – LAURENTIUS
Το όνομα Λαυρέντιος είναι λατινικό (ρω-

μαϊκό) και ανήκει στα παράγωγα του πρωτό-
κλιτου θηλυκού ουσιαστικού laurea, ae που 
σημαίνει δάφνη, στεφάνι, από δάφνη, νίκη 
και θρίαμβος. Laurentinus και Laurentius, α, 
um, είναι ο Λαυρεντίνος και ο Λαυρέντιος και 
σημαίνει «Στεφανωμένος».

Το όνομα Λαυρέντιος ήταν παλιότερα αρ-
κετά συνηθισμένο στην Ελλάδα, πιο συνη-
θισμένο οπωσδήποτε από όσο τώρα. Ο συ-
γκεγκομμένος τύπος του «Ρέντης» (Λαυρέ-
ντης, Ρέντης, όπως π.χ. Αποστόλης, Τόλης, 
Κωνσταντίνος, Ντίνος κ.ά.) έγινε επώνυμο, 
όπως και άλλα ονόματα στο παρελθόν.

Η συνήθεια των Ελλήνων (δεν έχω υπό-
ψη μου αν το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους 
λαούς, κάτι όχι απίθανο) να χρησιμοποιούν 
μόνο τις δύο αρχικές ή τελικές συλλαβές, ή 
έναν συνδυασμό αυτών, αντί ολόκληρα τα 
ονόματα, χάριν συντομίας ασφαλώς, γίνε-
ται μερικές φορές ακόμη και διασκεδαστική 
φανερώνοντας την ευτράπελη πλευρά του 
χαρακτήρα μας. Δεν ξεχνώ το πόσο παραξε-
νεύτηκα όταν άκουσα, τότε που υπηρετούσα 
στα Τζουμέρκα (Αθαμανικά όρη) της Ηπεί-
ρου, έναν Ηπειρώτη συνάδελφο να φωνάζει 
τον μικρότερο αδελφό του Ράκια, χαϊδευτικά, 
αντί του Γρηγοράκια!

Ο Γρηγόριος, Γρηγόρης, Γρηγοράκιας, 
Ράκιας!

ΑΓΙΟΙ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΟΣΙΟΙ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΙ
Η Εκκλησία του Χριστού (Ορθόδοξοι, 

Καθολικοί κ.ά.) τιμά, άλλους ως κοινούς και 
άλλους ως ξεχωριστούς, αρκετούς αγίους, 
μάρτυρες και οσίους με το όνομα Λαυρέντι-
ος, από τους οποίους, εκτός από τον όσιο 
Λαυρέντιο, για τον οποίο έγινε λόγος πιο 
πάνω, έχω υπόψη μου και τους εξής:

1) Άγιος Λαυρέντιος (San Lorenzo). Ήταν 
ένας από τους επτά διακόνους της αρχαίας 
Ρώμης, γεννημένος το 225 στην Ουέσκα της 
Ισπανίας, αρχιδιάκονος του ελληνικής κατα-
γωγής Πάπα Σίξτου Β΄. Μαρτύρησε στις 10 
Αυγούστου του 258 στους διωγμούς του αυ-
τοκράτορα Βαλλεριανού, γι’ αυτό και τιμάται 
στις 10 Αυγούστου. Θεωρείται πολιούχος και 
προστάτης της Ρώμης, της Ουέσκας, του 
Καναδά, της Σρι Λάνκα κ.ά. 2) Λαυρέντιος 
μάρτυς, 9 Ιανουαρίου. 3) Όσιος Λαυρέντιος 
από το Κίεβο, 29 Ιανουαρίου. 4) Άγιος Λαυ-
ρέντιος αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας (Αγγλί-
ας), 3 Φεβρουαρίου. 5) Άγιος Λαυρέντιος, 
12 Μαρτίου. 6) Λαυρέντιος όσιος ο Μεγα-
ρεύς, 7 Μαρτίου. 8) Ο διά Χριστόν σαλός 
Λαυρέντιος ο Ρώσος, 10 Αυγούστου.

Η πιο εύχρηστη πηγή διάφορων πλη-
ροφοριών στις μέρες μας είναι, αγαπητοί 
φίλοι και φίλες αναγνώστες-αναγνώστριες, 
το Διαδίκτυο. Δεν πρέπει όμως να είναι και η 
μοναδική. Πρέπει να ερευνούμε οπωσδήπο-
τε και «τις γραφές».

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΜΩΝ Ο ΖΗΛΩΤΗΣ
ΚΑΙ Ο ΟΣΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ ΚΣΤ’    

Η εκκλησία έχει τους δικούς 
μάρτυρες της πίστεως τους ο-
ποίους τιμά και προβάλλει 
στους χριστιανούς. Είναι εκείνοι 
οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη 

του στα δύσκολα χρόνια των διωγμών με θάρρος τους 
δημίους τους και με τη θυσία τους θεμελίωσαν το οι-
κοδόμημα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως. Έχει 
όμως και η πατρίδα μας, η Ελλάδα, τους δικούς της 
μάρτυρες που θυσιάστηκαν σε διάφορους πολέμους 
για το μεγαλείο της. Κάποιοι από αυτούς αντιμετώπι-
σαν τους Βουλγάρους στον Μακεδονικό Αγώνα και 
θυσιάστηκαν για αυτήν. Ένας από αυτούς είναι και ο 
Σαράντος-  Αγαπηνός, Ανθυπολοχαγός Πεζικού,  από 
τους Γαργαλιάνους  της Μεσσηνίας. Έλαβε μέρος 
στον Μακεδονικό Αγώνα με το ψευδώνυμο Τέλλος 
Άγρας.

Το Προξενείο της Θεσσαλονίκης, που είχε όλο το 
συντονισμό του Μακεδονικού Αγώνα  είχε πάρει τό-
τε την απόφαση να μεταφέρει το Κέντρο του αγώνα 
Ναούσης στη λίμνη των Γιαννιτσών. Την πραγματο-
ποίηση αυτής της απόφασης ανάλαβαν τρία ανταρ-
τικά  σώματα. Πρώτος από όλους έφτασε στις αρχές 
Σεπτεμβρίου του 1906  ο Καπετάν  Άγρας με είκοσι 
άνδρες(Ευζώνους) με υπαρχηγό το λοχία Πεζικού 
Τηλιγάδη Γεώργιο . Μετά την εγκατάστασή  την 27η 
Σεπτεμβρίου  έφτασαν εκεί και τα άλλα δύο σώματα, 
του Υπολοχαγού Σάρρου Κωνσταντίνου(Κάλα) και του 
Ανθυποπλοιάρχου Δεμέστιχα Ιωάννου(Νικηφόρου). Το 
ανταρτικό του σώμα ενισχύθηκε μετά και με τη στρατο-
λογία πολλών χωρικών από το Γιδά(Αλεξάνδρεια) και 
Ρουμλουκίου (Καμπανίας).1

     Ο Άγρας με τη βοήθεια του Γκόνου Γιώτα 2 
χτύπησε το Ζερβοχώρι όπου έβρισκε καταφύγιο το 
σώμα του Βούλγαρου Αποστόλη, έκαψε μερικά σπίτια 
και έπιασε αιχμαλώτους κομιτατζήδες. Βρέθηκε και 
κάποια Κούγκα(ψαράδικη καλύβα) την οποία πρόχει-
ρα επισκεύασαν με σκοπό να τη χρησιμοποιήσουν 
ως βάση. Το πρωί στις 14/27 Νοεμβρίου ξεκίνησε 
με τους είκοσι Ευζώνους του και μερικούς ντόπιους 
μέσα σε 7 πλάβες (βάρκες)και αθόρυβα πλησίασε τις 
Βουλγαρικές θέσεις. Στη συμπλοκή που ακολούθησε 
τραυματίστηκε ο Άγρας στο χέρι και την πλάτη μαζί 
και ο Λοχίας  Τηλιγκάδης. Ο Άγρας συμμετείχε, αν και 
τραυματισμένος,  σε νέα  συμπλοκή που ακολούθησε 

με τους Βουλγάρους στο τέλος Νοεμβρίου του 1906. 
Την περίοδο εκείνη είχε προσβληθεί από πυρετούς και 
παρά την επιμονή του να παραμένει στη λίμνη, διατά-
χτηκε από το Κέντρο Θεσσαλονίκης να πάει εκεί για 
θεραπεία και για τα τραύματά του. Σε μια εβδομάδα, ό-
μως, επέστρεψε στην Κούγκα της λίμνης και συνέχισε 
τις προσβολές εναντίον των Βουλγάρων.3 

    Με τις προσπάθειες που έκαναν οι Έλληνες 
μαχητές-Αξιωματικοί-κατάφεραν να ενισχύσουν τις ελ-
ληνικές θέσεις αλλά απέτυχαν να καταφέρουν αποφα-
σιστικό πλήγμα εναντίον των βουλγαρικών σωμάτων 
παρά τις συχνές απόπειρες. Αυτό συνέβαινε για δυο 
λόγους. Τα βουλγαρικά αντάρτικα σώματα απέφευγαν 
συστηματικά τις κατά μέτωπο συγκρούσεις αλλά και 
στις συχνές αλλαγές των Ελλήνων οπλαρχηγών λόγω 
της ελονοσίας της λίμνης. 4 

    Την εποχή εκείνη παρουσιαζόταν το φαινόμενο 
πολλοί βούλγαροι (κομιτατζήδες) όταν έπεφτε το ηθικό 
τους προσπαθούσαν μέσω διαπραγματεύσεων με 
τους Έλληνες οπλαρχηγούς  να επιτύχουν το σκοπό 
τους. Είχε συμβεί στο παρελθόν με πολλούς. Σε μια 
τέτοια συνάντηση ανταποκρίθηκε ο Άγρας με τον 
βοεβόδα(αρχηγό) των Βουλγάρων Ζλάταν. Πίστευε , 
πριν αναχωρήσει από τη Μακεδονία για την Αθήνα να 
επισφραγίσει την πολυσχιδή του δράση με κάποια ιδι-
αίτερη επιτυχία. Στη μοιραία συνάντηση, που ορίστηκε 
στις 3 Ιουνίου 1907,τον συνόδευαν επτά άνδρες. Ο 
Άγρας πήγε στη συνάντηση στο χωριό Αγία Φωτεινή 
με τη στρατιωτική του στολή και ένα περίστροφο. Στην 
ώρα του γεύματος, σε ένδειξη ειλικρίνειας των προθέ-
σεών του πέταξε το περίστροφο στο έδαφος. Τότε δό-
θηκε το σύνθημα και συνελήφθησαν άπαντες. Οι κομι-
τατζήδες  κράτησαν αιχμαλώτους τον Άγρα και τον ένα 
συνοδό του, τον Μίγγα, τους υπολοίπους τους απελευ-
θέρωσαν. Τους δύο τους μετέφεραν βασανίζοντας σε 

διάφορα χωριά για να αναπτερώσουν το ηθικό 
των οπαδών τους. Κατέληξαν στο Ζέχοβο(Καρυ-
διά) όπου στις 7 Ιουνίου 1907 τους απαγχόνισαν 
από μια ψηλή καρυδιά. Ο απαγχονισμός του 
Άγρα συγκλόνισε τους Έλληνες της περιοχής. 
Αντί να τους τρομοκρατήσει προκάλεσε μεγάλη 
αγανάκτηση. Ο Ελληνικός αγώνας, τώρα, συνε-
χίζεται με μεγαλύτερη ένταση. 

Τα σώματα των δυο νεκρών, του Άγρα και 
του Μίγγα συνέλεξαν τρεις γυναίκες του χωριού. 
Οι δύο ήρωες ετάφησαν στο χωριό, το οποίο, 
«τιμής ένεκεν» Καρυδιά την παραμονή της Πε-
ντηκοστής, το Ψυχοσσάβατο 9 Ιουνίου 1907 στη 
Νότια πλευρά του περιβόλου της εκκλησίας του 
Αγίου Δημητρίου.

 Βιβλιογραφία
1 «Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» σελ.233-234. 

Εκδόσεις .ΓΕΣ.-
2 Ο Γκόνος Γιώτας καταγόταν από τα Γιαννι-

τσα. Έγινε ο συνδετικός κρίκος όλων των αρχη-
γών, η ψυχή και το μυαλό του βάλτου.

3.Ι.Κ.Μαζαράκης-Αινιάν «Ο Μακεδονικός Α-
γώνας» σελ.96 Εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ

.4 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Η νεότερη-Σύγχρονη. Α΄τ.  
Σελ.520 εκδ.Παπαζήση-Παρατηρητής. 

5»Ο θάνατος του ανθυπολοχαγού Τέλλου 
Αγαπηνού(Άγρα) Περιοδικό «Τολμών»τ.18 σελ. 
22

Συνεχίζεται 

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ(1904-1908)

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΑΠΗΝΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑΣ)

Ανθ/γός Τέλλος Αγαπηνός( Άγρας)



Δεύτερη επίσκεψη 
του Αντώνη Μαρκούλη 
στην αγορά της Βέροιας

Το απόγευμα της Πέμπτης 9 Μαΐου, 
ο υποψήφιος Δήμαρχος Αντώνης Μαρ-
κούλης, μαζί με ομάδα υποψηφίων συμ-
βούλων του συνδυασμού «Προτεραιό-

τητα στον Πολίτη», επι-
σκέφθηκε για δεύτερη 
φορά την αγορά της 

Βέροιας. Καλύφθηκε το 
μεγαλύτερο μέρος της 
αγοράς και μαζί με τη 
διανομή φυλλαδίων με 
περιεχόμενο τη σύνοψη 
του προγράμματος του 
συνδυασμού, ο Αντώ-
νης Μαρκούλης συνο-
μίλησε με καταστημα-
τάρχες και εργαζόμενους και αναφέρθηκε στις προοπτικές της καλύτερης λειτουργίας της αγοράς 
από την οπτική της νέας δημοτικής αρχής.

Επίσκεψη στο ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
Το Κέντρο Μέριμνας 

Ατόμων με Ειδικές Δε-
ξιότητες επισκέφθηκε ο 
υποψήφιος Δήμαρχος 
Βέροιας Αντώνης Μαρ-
κούλης, με υποψήφιους 
δημοτικούς συμβούλους 
του συνδυασμού «Προ-
τεραιότητα στον Πολί-
τη».

Την ομάδα υπο -
δέχθηκε η Πρόεδρος 
του ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ. κ. Μ. 
Δαμιανίδου μαζί με το 
προσωπικό της δομής. 

Σ ε  μ ί α 
ουσιαστική συζήτηση αναδείχθηκε η δράση και η ωφελιμότητα της δομής αλλά και 
τα προβλήματα που προκύπτουν, κυρίως οικονομικής φύσης. Ο Αντώνης Μαρ-
κούλης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του συνδυασμού του, το οποίο στον συγκε-
κριμένο τομέα περιλαμβάνει το ουσιώδες της συνειδητοποίησης της ανάγκης να 
ασκηθεί κοινωνική πολιτική από τον Δήμο, με τη στήριξή του και την προώθηση 
δράσεων και λύσεων. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι ο Δήμος θα συμβάλει στη διαχεί-
ριση της χρηματοδότησης του Κέντρου, χωρίς παρεμβάσεις και με τις υπηρεσίες 
του Κέντρου να λειτουργούν με αυτονομία. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι θα στελεχω-
θεί με το απαραίτητο προσωπικό καθώς και ότι ο Δήμος θα παρακολουθεί και θα 
«τρέξει» τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.
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Πρόγραμμα επισκέψεων και ομιλιών του ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΛ-
ΚΙΔΗ – υποψήφιου Δημάρχου Αλεξάνδρειας

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5 
18:30 ΝΕΟΧΩΡΙ 19:00 ΣΧΟΙΝΑΣ
19:30 ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΝΙΑΣ
20:30 ΣΥΝΟΙΚ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΛΑΔΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5
19:30 ΑΡΑΧΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΗΣ
20:00 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
20:30 ΛΕΙΑΝΟΒΕΡΓΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΤΗ 14/5
18:30 ΝΗΣΕΛΟΥΔΙ  
19:00 ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΜΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
19:30 ΚΟΡΥΦΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
20:30 ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ-ΚΥΔΩΝΕΑ ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5
18:00 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 18:30 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΦ. ΜΑΙΡΗ
19:30 ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΦΕ ΜΥΘΟΣ
20:30 ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΙΜΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5
19:00 ΣΚΥΛΙΤΣΙ   
19:30 ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ ΚΑΦΕ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
20:30 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΦΕ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5
19:00 ΚΑΒΑΣΙΛΑ  
19:30 ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
20:30 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ
-ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ 
ΚΑΦΕ SPORTS
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5
19:00 ΝΗΣΕΛΙ 
ΚΑΦΕ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
19:30 ΛΟΥΤΡΟΣ ΚΑΦΕ
 ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20:30 ΝΗΣΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΗΤΣΙΩΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5
19:00 ΚΥΨΕΛΗ ΟΥΖΕΡΙ ΚΥΨΕΛΗ
19:30 ΤΡΙΛΟΦΙΑ  
20:00 ΑΓΚΑΘΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
21:00 ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5
19:00 ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  
19:30 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ  
20:00 ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  

Το πρόγραμμα 
ομιλιών 

του Π. Γκυρίνη
Το πρόγραμμα επισκέψεων και ομιλιών του υπ. Δημάρχου Πανα-

γιώτη Γκυρίνη είναι το ακόλουθο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ         ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΛΙΑΣ   ΩΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019 ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ–ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ 19.00/19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/05/2019  ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 11.00π.μ                          
ΣΧΟΙΝΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΡΑΧΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 19.00/19.30/20.00/ 21.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/05/2019 ΝΗΣΕΛΙ-ΚΑΨΟΧΩΡΑ-ΛΟΥΤΡΟΣ   

19.00/20.00/21.00
ΤΡΙΤΗ 14/5/2019 ΒΡΥΣΑΚΙ-ΝΗΣΙ-ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ  19.00/20.00/21.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/05/2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18.00                                 
Π .  ΣΚΥΛΙΤΣ Ι -  ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΥΝ .ΑΓ ΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΟΥ         

19.00/20.00/21.00
ΠΕΜΠΤΗ 16/05/2019  ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ-ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ 

19.00/20.00/21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/05/2019 ΚΥΨΕΛΗ-ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ -ΑΓΚΑΘΙΑ 

19.00/20.00/21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/05/2019  Ν.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 19.00/20.00/21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/05/2019 ΚΟΡΥΦΗ-ΚΛΕΙΔΙ  19.30 / 20.30 
ΤΡΙΤΗ 21/05/2019 ΠΛΑΤΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/2019 ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 20.30
ΠΕΜΠΤΗ 23/05/2019 ΜΕΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2019 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  21.00

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ - ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ
Πρόγραμμα επισκέψεων και ομιλιών του Μιχάλη Χαλκίδη
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Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία 
των Αετών Βέροιας για τον 1ο 
τελικό του πρωταθλήματος με 

αντίπαλο τον ΦΟ Αριδαίας. Η ομάδα 
του Ντάνη Τυριακίδη θα μεταβεί το 
Σάββατο στην πόλη της Πέλλας, όπου 
θα αντιμετωπίσει στις 18.00 τον πρω-
τοπόρο της κανονικής διάρκειας ΦΟΑ, 
μία ομάδα που πρωταγωνιστεί ανελλι-
πώς τα τελευταία χρόνια και στοχεύει 
να αγωνιστεί (ξανά) σε μια εθνική 

κατηγορία.

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για την 
ομάδα της Ημαθίας, που αναμένεται να έχει τη συ-
μπαράσταση και αρκετών φιλάθλων, οι οποίοι εμ-
φανίζονται ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την πορεία 
και την εξασφάλιση όχι μόνο της συμμετοχής στην 
τετράδα (ο στόχος των Αετών από την αρχή της σε-
ζόν) αλλά και τη συμμετοχή σε δεύτερο συνεχόμενο 
τελικό!

Να σημειώσουμε πως το δεύτερο παιχνίδι της 
σειράς έχει οριστεί για το Σάββατο 18/5 και ώρα 
18.00 στο ΔΑΚ «Βικέλας» του Μακροχωρίου, ενώ αν 
χρειαστεί και τρίτο ματς θα διεξαχθεί στην Αριδαία, 
μία εβδομάδα μετά.

Λόγω κωλύματος του γηπέδου 
και μετά από συμφωνία των 
δύο Σωματείων, ο αγώνας 

ΧΑΝΘ – ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας για 
την 29η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος της Β’ Εθνικής κατηγορίας 
Ανδρών (2ος Όμιλος), της 12/05/2019 
αντί ώρας 17.00, θα διεξαχθεί στις 
13.30, στο Αθλητικό Κέντρο της 
ΧΑΝΘ «Μ.Τσικινας»

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές 
.Μ.Τσίκινας 13.30 ΧΑΝΘ-Φίλιππος Βέροιας 

Ντούρας-Μπακάλης (Τζιοπάνος Ι.)
Ομόνοιας 17.00  Ίκαροι Σερρών-Γέφυρα Ευ-

φραιμίδης-Ταρενίδης Κ. (Δραγκίογλου)
Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Αγρί-

νιο Λόρτος-Κοϊμτζόγλου (Μπρίγκος)
Ανατόλια 17.00 Ανατόλια-Φάρσαλα Κατωτικί-

δης-Παπανικολάου (Φωτιάδης)
Λαγκαδά 17.00 Ερμής Λαγκαδά-Μαχητές Δόξα 

Πεύκων Θεοδώρου-Βασιλόπουλος (Μήτσιου)
Χαλκηδόνας 17.00 Προποντίδα Χαλκ.-Νίκη Βό-

λου Παπαγερίδης-Τσιαπλής (Παραλυκίδης)
Χαλκιοπούλειο 17.00 Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Μα-

κεδονικός Τσουμαχίδης-Γεωργούλης (Μόρφης Στ.)
Ευκαρπίας 14.00 Στρατώνι-Φαίακας Κέρκυρας 

Σιταρίδης-Τζιοπάνος Γ. (Σακελλαρίου)

ΣτηνΑριδαίαγιατονπρώτοτελικό
τηςΑΕΚΑΣΚΕΜοιΑετοίΒέροιας

ΜπάσκετΒ’Εθνική

Στην ΧΑΝΘ ο Φίλιππος
την Κυριακή στη 13.30 μ.μ.

ΕΠΣΗμαθίας
Οι αγώνες play-off & play-out

της Α ερασιτεχνικής (12/5/2019)
Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος & Κυπέλλου ανακοινωώνονται οι επαναληπτικοί  αγώνες διεξαγω-

γής των PLAYOFF και PLAYOUT στην Α’ Ερασιτεχνική,καθώς και τα γήπεδα διεξαγωγής τους:

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ PLAY OFF & PLAY OUT
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.05.2019 ΩΡΑ 17.00
1.-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ γηπ.Ν.Νικομηδειας
2.-ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ γηπ. Διαβατου
3.-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ γηπ.Αλεξανδρειας 

Επίσης η Επιτροπή Πρωτ/τος & Κυπέλλου της Ένωσης, ευχαριστεί τα σωματεία που ευγενικός παρα-
χώρησαν τα γήπεδα τους, για την διεξαγωγή των παραπάνω αγώνων.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
ΓΑΣΜελίκης-ΔόξαΛευκάδας

Δεν αγωνίζεται ο ΑΟΚ
Τελείωσε το πρωτάθλημα για τον ΑΟΚ Βέροιας αφού ο τελευταίος αγώνας στην Καλαμπάκα δεν θα διεξα-

χθεί λόγο αποχώρησης από το πρωτάθλημα της τοπικής ομάδας. Έτσι ο ΑΟΚ Βέροιας μπορεί να παίρνει το 
παιχνίδι στα χαρτιά με 20-0 όμως έχει υποβιβαστεί στην Α ‘ ΕΚΑΣΚΕΜ. Αντίθετα ο ΓΑΣ Μελίκης υποδέχεται 
την Δόξα Λευκάδας  Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές 

3οςΌμιλος
Μελίκης 17.00 Μελίκη-Δόξα Λευκάδας Γαζέτας-Δέλλας (Καλότσης)
Νέα ΚΓ Ιωαννίνων 17.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νικόπολη Διαμαντής Θ.-Κάννης (Παππάς)
Παλαμά 14.30 Τιτάνες Παλαμά-ΠΑΣ Γιάννινα Ντόγκας-Χατζηχαρίσης (Μανάσης)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών-Εύαθλος Πράττος-Τσαρδούλιας (Πλεξίδας)
Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-Μαντουλίδης Χατζημπαλίδης-Χρυσάφης (Χλωρός Ν.)



Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος «H ΚΑΛΛΙΘΕΑ» 
σε συνεργασία με το ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας και την 
τεχνική υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας, 
μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2018, προκη-
ρύσσουν τον 2ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος «ΜΝΗΜΗΣ 
& ΘΥΣΙΑΣ» 14χλμ. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η Κυριακή 19 
Μαΐου 2019, ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο 
της Γενοκτονίας των Ποντίων. Παράλληλα με τον Αγώ-
να, αποφασίστηκε η διεξαγωγή Περιπατητικού Αγώνα 
5χλμ, ενώ διεξάγονται αγώνες δρόμου 1χλμ για παιδιά 
δημοτικών και 2χλμ για παιδιά γυμνασίων και λυκείων.

ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 14ΧΛΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2019

Αφετηρία και τερματισμός ορίζεται η πλατεία και ο 
χώρος στάθμευσης της Ιεράς Μονής Παναγία Σουμελά 
στο όρος Βέρμιο. Οι αθλητές καλούνται να τρέξουν 
σε μια πανέμορφη διαδρομή, διασχίζοντας το χωριό 
Καστανιά, ανεβαίνοντας και φτάνοντας μέχρι την κο-
ρυφογραμμή (ανεμογεννήτριες), περνώντας μέσα από 
δασική έκταση πλησίον της μονής. Τα υψομετρικά της 
διαδρομής ανέρχονται σε περίπου 650 μ. και το μέγιστο 
υψόμετρο στα 1.480 μ.

Η διαδρομή έχει κάποιες μικρές αλλαγές σε σχέση με 
την περυσινή, ως εξής: Πλατεία Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά 
– χωριό Καστανιά – έξοδος προς Προφήτη Ηλία (ΓΡΑ 
ΓΡΟΥ) – Σαρακατσανέϊκα – κορυφογραμμή (ανεμογεν-
νήτριες) – διαδρομή γύρω από το πάρκο των ανεμο-
γεννητριών - Σκυλόβρυση – κατασκήνωση Προσκόπων 
– Πλατεία Ι.Μ. Παναγία Σουμελά. 

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11:30 π.μ. Οι συμμετέχο-
ντες καλό είναι να βρίσκονται έως και μια ώρα πριν την 
εκκίνηση, στην αφετηρία στην Πλατεία της Ι.Μ. Παναγί-
ας Σουμελά. Χώρος στάθμευσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων 
των δρομέων και των συνοδών τους καθώς και των λε-
ωφορείων ορίζεται ο δρόμος πρόσβασης προς τη Μονή 
από την πλευρά της Κοζάνης.

Τρόπος Εγγραφής:
•Μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου (www.

maskalithea.gr) στο σχετικό link εγγραφής με επιλογή 
για τον κάθε αγώνα.

•Καταβολή του αντίστοιχου ποσού στην τράπεζα
Το αντίτιμο συμμετοχής για τον Ορεινό αγώνα των 

14χλμ ορίζεται το ποσό των 7 ευρώ.
Οι συμμετέχοντες θα καταβάλλουν το ποσό στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στον τραπεζικό λογαριασμό 
που ανήκει στον σύλλογο: 5242-082946-553 & IBAN 
GR 760172 2420 0052 4208 2946 553 εμφανίζεται ο 
δικαιούχος: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «η 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ». Η καταβολή μπορεί να γίνει είτε με κατά-
θεση μετρητών είτε ηλεκτρονικά αναγράφοντας υποχρε-
ωτικά το όνομα του δρομέα και του αγώνα που αφορά 
η εγγραφή, ώστε να μπορεί να γίνει η πιστοποίηση της 
εγγραφής. 

•Η ενημέρωση από τη διοργάνωση για την ολοκλή-
ρωση της εγγραφής γίνεται με την αποστολή απαντη-
τικού e-mail και τα ονόματα των αθλητών που κατοχυ-
ρώνουν θέση έπειτα από το σχετικό έλεγχο θα ανεβούν 
στην ιστοσελίδα του συλλόγου το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 17/05/2019.

Καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας παραστατικό της κα-
τάθεσης κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής.

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Άνδρες:
18-34, 35-49, 49+
Γυναίκες:
18-34, 35-49, 49+
Θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάτα-

ξης καθώς και οι τρεις πρώτοι κάθε ηλικιακής κατηγο-
ρίας (άνδρες  και γυναίκες). Σε όλους τους αθλητές που 
θα τερματίσουν θα δοθεί ξεχωριστό μετάλλιο.

Επίσης, κατά την παραλαβή των αριθμών, ο κάθε α-
θλητής θα παραλάβει σακούλα με νερό, φρούτο, σνακς, 
ποντιακά εδέσματα και αθλητικό αξεσουάρ.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, ενώ τα απο-
τελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο κατά 
την διάρκεια του αγώνα. Τα αποτελέσματα και φωτογρα-
φίες των αθλητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
συλλόγου, καθώς και στη σελίδα στο facebook.

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Στην εκκίνηση και στον τερματισμό θα λειτουργούν 
υγειονομικοί σταθμοί πρώτων βοηθειών. Επίσης, για την 
ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα θα υπάρχουν ιατρική 
(ορθοπεδικός – παθολόγος) και φαρμακευτική (φαρμακο-
ποιός) που θα παρακολουθούν την εξέλιξή του.

 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Σταθμοί ανεφοδιασμού θα είναι εγκατεστημένοι στο 
6ο και 10ο χλμ.

6ο χλμ Νερά - ισοτονικά
10ο χλμ Νερά
Στον τερματισμό θα υπάρχουν νερά, φρούτα και 

ισοτονικά.

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και 
αθλήτριες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν 
αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να 
έχουν εξεταστεί από ιατρό πρόσφατα. Δεν επιτρέπεται 
η συμμετοχή στον αγώνα αθλητών κάτω των 18 ετών. 
Στην σελίδα της εγγραφής υπάρχει η σχετική υπεύθυνη 
δήλωση για την πιστοποίηση της υγείας τους. 

Το ονόματα των δρομέων μετά την οικονομική τα-
κτοποίηση, θα αναρτηθούν την Παρασκευή 17/05/2019 
στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής 

λήγει την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00. Για 
λόγους καλής οργάνωσης του αγώνα, οι διοργανωτές 
παρακαλούν για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων. 

Χρονικό όριο του Αγώνα είναι οι 3 ώρες. Πέραν του 
χρονικού ορίου των 3 ωρών, ο κάθε δρομέας θα  τρέχει 
με δική του ευθύνη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ
Κατά την δημοσίευση των ονομάτων λίγες μέρες 

πριν τον αγώνα, θα υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή. Αλφαβητικά με βάση το επί-
θετό σας θα ζητάτε από τη γραμματεία της διοργάνωσης 
τον αριθμό σας. Ταυτόχρονα με τον αριθμό συμμετοχής 
θα λαμβάνετε και την σακούλα του αθλητή.

Προσοχή: Η σακούλα θα δίνεται σε κάθε περίπτωση 
πριν τον αγώνα.

 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί κάτω από οποιεσδήποτε και-
ρικές συνθήκες (πλην ακραίων καιρικών φαινομένων). Η 
νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, σε περίπτωση 
αναβολής θα ανακοινωθεί έγκαιρα μέσω του τύπου.

Παρακαλούνται οι φίλοι δρομείς να σεβαστούν τις 
υποδείξεις της διοργάνωσης και να παρκάρουν τα αυτο-
κίνητά τους στα σημεία που θα υποδείξει η διοργάνωση 
κατά την προσέλευση. Επίσης παρακαλούνται όλοι οι 
συμμετέχοντες να σεβαστούν το φυσικό κάλλος της 
διαδρομής και να διατηρήσουν το χώρο αυτούσιο και 
καθαρό. Στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και στα 
σημεία τροφοδοσίας και ανεφοδιασμού θα υπάρχουν 
σακούλες απορριμμάτων για την ρίψη μπουκαλιών, 
συσκευασιών και οποιουδήποτε άλλου άχρηστου α-
ντικειμένου. Σημειώνεται ότι η διοργάνωση διατηρεί το 
δικαίωμα αποκλεισμού σε περίπτωση που συμμετέχων 
παραβεί τον κανόνα διατήρησης της καθαριότητας της 
διαδρομής.  Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα διαμονής 
στους ξενώνες της Μονής, έναντι μικρού συμβολικού 
ποσού, για όποιον από τους αθλητές και τους συνοδούς 
θελήσει να συνδυάσει τη συμμετοχή του στον αγώνα με 
τουρισμό φυσιολατρικού και θρησκευτικού χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 5ΧΛΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2019

Αφετηρία και τερματισμός ορίζεται η πλατεία και ο 
χώρος στάθμευσης της Ιεράς Μονής Παναγία Σουμελά 
στο όρος Βέρμιο. Οι αθλητές καλούνται να τρέξουν αλλά 
και να περπατήσουν σε μια πανέμορφη διαδρομή, πέριξ 
της Μονής, χωρίς σημαντικές υψομετρικές διαφορές. 

Η διαδρομή βρίσκεται κοντά στην κατασκήνωση των 
προσκόπων και στο Μνημείο Ποντίων της Σάντας, στο 
δρόμο που έρχεται από την πλευρά της Κοζάνης. 

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11:45 π.μ. Οι συμμετέχο-
ντες καλό είναι να βρίσκονται έως και μια ώρα πριν την 
εκκίνηση, στην αφετηρία στην Πλατεία της Ι.Μ. Παναγί-
ας Σουμελά. Χώρος στάθμευσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων 
των δρομέων και των συνοδών τους καθώς και των λε-
ωφορείων ορίζεται ο δρόμος πρόσβασης προς τη Μονή 
από την πλευρά της Κοζάνης.

Τρόπος Εγγραφής:
•Μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου (www.

maskalithea.gr) στο σχετικό link εγγραφής με επιλογή 
για τον κάθε αγώνα.

•Καταβολή του αντίστοιχου ποσού στην τράπεζα
Το αντίτιμο συμμετοχής για τον Περιπατητικό αγώνα 

των 5χλμ ορίζεται το ποσό των 5 ευρώ.
Οι συμμετέχοντες θα καταβάλλουν το ποσό στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στον τραπεζικό λογαριασμό 
που ανήκει στον σύλλογο: 5242-082946-553 & IBAN 
GR 760172 2420 0052 4208 2946 553 εμφανίζεται ο 
δικαιούχος: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «η 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ». Η καταβολή μπορεί να γίνει είτε με κατά-
θεση μετρητών είτε ηλεκτρονικά αναγράφοντας υποχρε-
ωτικά το όνομα του δρομέα και του αγώνα που αφορά 
η εγγραφή, ώστε να μπορεί να γίνει η πιστοποίηση της 
εγγραφής. 

•Η ενημέρωση από τη διοργάνωση για την ολοκλή-
ρωση της εγγραφής γίνεται με την αποστολή απαντη-
τικού e-mail και τα ονόματα των αθλητών που κατοχυ-
ρώνουν θέση έπειτα από το σχετικό έλεγχο θα ανεβούν 
στην ιστοσελίδα του συλλόγου το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 17/05/2019.

Καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας παραστατικό της κα-
τάθεσης κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής.

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάτα-

ξης μόνο (άνδρες  και γυναίκες). 
Σε όλους τους αθλητές που θα τερματίσουν θα δοθεί 

ξεχωριστό μετάλλιο.
Επίσης, κατά την παραλαβή των αριθμών, ο κάθε 

αθλητής θα παραλάβει σακούλα με νερό, φρούτο, σνακς 
και ποντιακά εδέσματα.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, ενώ τα απο-
τελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο κατά 
την διάρκεια του αγώνα.

Τα αποτελέσματα και φωτογραφίες των αθλητών θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συλλόγου, καθώς και 
στη σελίδα στο facebook.

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Στην εκκίνηση και στον τερματισμό θα λειτουργούν 
υγειονομικοί σταθμοί πρώτων βοηθειών. Επίσης, για την 
ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα θα υπάρχουν ιατρική 
(ορθοπεδικός – παθολόγος) και φαρμακευτική (φαρμακο-
ποιός) που θα παρακολουθούν την εξέλιξή του.

 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Σταθμοί ανεφοδιασμού στη διαδρομή του Περιπατη-
τικού αγώνα των 5χλμ δεν θα υπάρχουν. Στον τερματι-
σμό θα υπάρχουν νερά, φρούτα και ισοτονικά.

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και 
αθλήτριες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα αγωνιστούν 
αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να 
έχουν εξεταστεί από ιατρό πρόσφατα. Δεν επιτρέπεται 
η συμμετοχή στον αγώνα αθλητών κάτω των 18 ετών. 
Στην σελίδα της εγγραφής υπάρχει η σχετική υπεύθυνη 
δήλωση για την πιστοποίηση της υγείας τους. 

Το ονόματα των δρομέων μετά την οικονομική τα-
κτοποίηση, θα αναρτηθούν την Παρασκευή 17/05/2019 
στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής 

λήγει την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00. Για 
λόγους καλής οργάνωσης του αγώνα, οι διοργανωτές 
παρακαλούν για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων. 

Χρονικό όριο του Αγώνα είναι η 1,5 ώρα. Πέραν του 
χρονικού ορίου της 1,5 ώρας, ο κάθε δρομέας θα  τρέχει 
με δική του ευθύνη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ
Κατά την δημοσίευση των ονομάτων λίγες μέρες 

πριν τον αγώνα, θα υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή. Αλφαβητικά με βάση το επί-
θετό σας θα ζητάτε από τη γραμματεία της διοργάνωσης 
τον αριθμό σας. Ταυτόχρονα με τον αριθμό συμμετοχής 
θα λαμβάνετε και την σακούλα του αθλητή.

Προσοχή: Η σακούλα θα δίνεται σε κάθε περίπτωση 
πριν τον αγώνα.

 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί κάτω από οποιεσ-
δήποτε καιρικές συνθήκες (πλην ακραίων 
καιρικών φαινομένων). Η νέα ημερομηνία διε-
ξαγωγής του αγώνα, σε περίπτωση αναβολής 
θα ανακοινωθεί έγκαιρα μέσω του τύπου.

Παρακαλούνται οι φίλοι δρομείς να σεβα-
στούν τις υποδείξεις της διοργάνωσης και να 
παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στα σημεία 
που θα υποδείξει η διοργάνωση κατά την 
προσέλευση. Επίσης παρακαλούνται όλοι οι 
συμμετέχοντες να σεβαστούν το φυσικό κάλ-
λος της διαδρομής και να διατηρήσουν το 
χώρο αυτούσιο και καθαρό. Στην εκκίνηση, 
στον τερματισμό καθώς και στα σημεία τρο-
φοδοσίας και ανεφοδιασμού θα υπάρχουν 
σακούλες απορριμμάτων για την ρίψη μπου-
καλιών, συσκευασιών και οποιουδήποτε άλ-
λου άχρηστου αντικειμένου. Σημειώνεται ότι 
η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα αποκλει-
σμού σε περίπτωση που συμμετέχων παρα-
βεί τον κανόνα διατήρησης της καθαριότητας 
της διαδρομής.  

Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα διαμονής 
στους ξενώνες της Μονής, έναντι μικρού συμ-
βολικού ποσού, για όποιον από τους αθλητές 
και τους συνοδούς θελήσει να συνδυάσει τη 
συμμετοχή του στον αγώνα με τουρισμό φυσι-
ολατρικού και θρησκευτικού χαρακτήρα.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1.000
και 2.000 ΜΕΤΡΩΝ- ΚΥΡΙΑΚΗ 19 

ΜΑIΟΥ 2019
Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι η 

Πλατεία της Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν παιδιά δημοτικού, γυμνα-
σίου και λυκείου. Σε όλα τα παιδιά θα δοθούν 

αναμνηστικά μετάλλια κατά τον τερματισμό τους.
Αγώνας 1.000 μέτρων παιδιών δημοτικού με ώρα 

έναρξης 12:00.
Αγώνας 2.000 μέτρων μαθητών γυμνασίου και λυκεί-

ου με ώρα έναρξης 12:00.
Η συμμετοχή των παιδιών στον αγώνα είναι ελεύ-

θερη και δεν υφίσταται οικονομική επιβάρυνση παρά 
μόνο η υπεύθυνη δήλωση του γονέα που επιτρέπει την 
συμμετοχή τους στον αγώνα. Η σχετική δήλωση παρα-
λαμβάνεται από τη γραμματεία τη μέρα του αγώνα.

 Για πληροφορίες που αφορούν τον αγώνα μπορείτε 
να απευθύνεστε στους:

Τοπαλίδη Κωνσταντίνο: 6973 556257
Ορφανίδη Στέφανο: 6945 584209
Μουρατίδη Γεώργιο: 6974 938707

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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2ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Μνήμης 
και Θυσίας - Παναγία Σουμελά 19 Μαϊου



3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής: 
«Ο Τριπόταμος, το ποτάμι της Βέροιας»

Ο Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙ-
ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑς» διοργανώνει διαγωνισμό 
ζωγραφικής με θέμα το ποτάμι της πόλης μας. 
Απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν το σχολικό 
έτος 2018-2019 στην Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη 
δημοτικού.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή 12 Μαΐου 2019 στην Οδό Εβραίων Μαρ-
τύρων δίπλα στη Γέφυρα Καραχμέτ 11:00 με 
13:00, όπου θα έχουν τοποθετηθεί τραπέζια και 
καρέκλες. 

Από τις 09:00 έως και τις  11:00 π.μ. θα υπάρ-
χει η δυνατότητα περιήγησης παιδιών και συνο-
δών δίπλα στο ποτάμι με σημείο εκκίνησης στο 
χώρο στάθμευσης (δημοτικό πάρκινγκ) δίπλα στη 
Γέφυρα Θερμοπυλών (παζαριού).

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρο-
νικά στον σύνδεσμο που ακολουθεί: ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ. Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος 
στο Facebook και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 
αναφέρονται και στην αίτηση είναι κάθε παιδί να 
συνοδεύεται από έναν ενήλικα συνοδό και να έχει 
μαζί του τα υλικά ζωγραφικής που θα του χρεια-
στούν εκτός από χαρτί ζωγραφικής το οποίο θα 
παρέχει ο Σύλλογος.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες (Οι 50 
πρώτες αιτήσεις θα γίνουν δεκτές). Για αυτό το λόγο συνιστούμε στους κηδεμόνες των παιδιών που πραγ-
ματικά ενδιαφέρονται να προβούν στην συμπλήρωση της αίτησης. Οι 50 πρώτοι συμμετέχοντες θα λάβουν 
email επιβεβαίωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Τα έργα όλων των παιδιών θα εκτεθούν στο φουαγιέ του δημαρχείου από το απόγευμα της 13ης  Μαΐου. 
Η διάρκεια της έκθεσης και ο χρόνος και ο τόπος απονομής των επάθλων θα ανακοινωθούν την ημέρα του 
Διαγωνισμού, Κυριακή 12 Μαΐου.

Σε όλους  τους μαθητές που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και ανα-
μνηστικό μετάλλιο. Στους μαθητές που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις θα δοθούν έπαινοι, αναμνη-
στικά μετάλλια συμμετοχής, καθώς και χρηματικό έπαθλο. Στους μαθητές που θα καταλάβουν την 4η έως 
και τη 10η θέση θα δοθούν αναμνηστικά μπλουζάκια.

Σας περιμένουμε όλους να ζωγραφίσου-
με δίπλα στο ποτάμι.

Με εκτίμηση, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

16 του Σαββατοκύριακου11-12 ΜΑΪΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το πρόγραμμά της την Κυ-

ριακή 12 Μαΐου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην 
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Ελιάς στις 13.00.

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

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

Το Δ.Σ.

Του ιερέως
 Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Τα τελευταία χρό-
νια, φίλοι αναγνώστες, 
όσοι ξεφυλλίζουν τα 
καθημερινά έντυπα 
και παρακολουθούν 
στα τηλεοπτικά ή ρα-
διοφωνικά κανάλια τα 

γεγονότα που διαδραματίζονται σ’ ολόκλη-
ρο τον κόσμο, βρίσκονται αντιμέτωποι με 
πραγματικές εικόνες ανθρώπινης κόλα-
σης. Βλέπουν συνανθρώπους τους που 
γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από 
άλλους, που σκοτώνονται διεκδικώντας 
ελευθερία, που λιμοκτονούν μη έχοντας 
στον ήλιο μοίρα. Κι ανθρώπους που ζητια-
νεύουν, ανθρώπους που κοιμούνται εγκα-
ταλελειμμένοι στους δρόμους των πόλων 
και παίρνουν την τροφή τους στις Εκκλη-
σίες, χάρη στη μεγαλόψυχη φιλανθρωπία 
κάποιων ιερέων, που κάνουν έργο την 
υπόσχεση Εκείνου, ότι θα βρίσκεται «μεθ’ 
ημών» πάσας τας ημέρας και θα ρίχνει το 
έλεος της αγάπης Του, ευλογώντας και α-
γιάζοντας όλους μας με τη χάρη Του.

Βλέπουν τους νέους μας που αναζη-
τούν μάταια εργασία και που, στο τέλος, 
αναγκάζονται να εκπατρισθούν, αποδυ-
ναμώνοντας τη χώρα από το εκλεκτότερο 
δυναμικό της. Απ’ την άλλη, η δημοκρατία 
διακυβεύεται στη χώρα μας, το Σύνταγμά 
μας υποβαθμίζεται, η εθνική κυριαρχία 
περιφρονείται εκχωρούμενη σε άλλους. 
Η Ελληνική Βουλή, το Παλλάδιο της Δη-
μοκρατίας, απαξιώνεται καθημερινά στα 
μάτια του λαού.

«Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επι-
κίνδυνα πολιτικά και οικονομικά πειράματα 
που έγιναν ποτέ σε οποιαδήποτε ευρω-
παϊκή χώρα, λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα 
με αβέβαια αποτελέσματα», δήλωσε πριν 

λίγα χρόνια ένας διακεκριμένος Γάλλος 
πολιτικός. Οι επιπτώσεις αυτού του πειρά-
ματος ήδη είναι ολέθριες. Εγκαθιδρύεται 
μια ευρωπαϊκή Νέα Τάξη, ανεξάρτητα από 
τη συγκατάθεση του λαού, που επιβάλλει 
θυσίες ανυπέρβλητες, στερήσεις, φτώχεια 
και εξαθλίωση. Επιλέγεται μια τεράστια 
εσωτερική αποτίμηση, που συρρικνώνει 
επικίνδυνα την οικονομία και οξύνει την κα-
τάσταση, με στόχο την αμφίβολη αποκατά-
σταση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα απαισιοδοξί-
ας, με κλονισμένο ανεπανόρθωτα το ηθικό 
του λαού, με καταρρακωμένη και αρνητι-
κή την ψυχολογία του, με ελλιπή πολιτική 
καθοδήγηση, με πολιτικούς (ας με συγ-
χωρήσουν) που ενδιαφέρονται μόνο για 
το προσωπικό τους πολιτικό όφελος και 
όχι για το συμφέρον της πατρίδας, είναι 
δύσκολο να αλλάξει η σημερινή τραγική 
πραγματικότητα.

Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Κι άλ-
λες φορές ο ελληνισμός βρέθηκε μπροστά 
σε δύσκολες καταστάσεις και τις αντιμε-
τώπισε με επιτυχία, με εργατικότητα και 
αυταπάρνηση. Και αυτή τη φορά μπορεί 
να σωθεί. Χρειάζονται, όμως, κάποιες προ-
ϋποθέσεις, μερικές από τις οποίες είναι οι 
ακόλουθες:

α) Η σωστή πολιτική καθοδήγηση. Αν 
η ηγεσία κατορθώσει να αναστρέψει την 
αρνητική ψυχολογία των πολιτών, να τους 
δώσει όραμα, να τους εμπνεύσει πνεύμα 
συνεργασίας και ενότητας και να τους κά-
νει να πιστέψουν όλοι στη σωτηρία, αυτή 
θα έλθει και μάλιστα συντομότερα απ’ όσο 
την περιμένουμε.

β) Η εφαρμογή σωστών πολιτικών προς 
την κατεύθυνση της εργασίας, της παρα-
γωγής και της δημιουργίας, που θα οδη-
γήσει στην πραγματοποίηση των στόχων 
που μας έχουν επιβληθεί.

γ) Η επικράτηση της ιδέας της δικαι-
οσύνης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

στη σχέση πολίτη και κράτους. Αν το 
κράτος δεν εξαπατά και δεν εκμεταλ-
λεύεται τον πολίτη, τότε θα δουλέψει 
καλύτερα ο κρατικός μηχανισμός και 
θα εκλείψουν διάφορες αυθαιρεσίες 
που έχουμε δοκιμάσει τα τελευταία, 
κυρίως, χρόνια και που μας έχουν 
οδηγήσει σ’ αυτό το αδιέξοδο.

δ) Ο περιορισμός των αλόγιστων 
δαπανών (κρατικών και ιδιωτικών), 
καθώς και η προβολή και η προτί-
μηση των ελληνικών προϊόντων, θα 
προσφέρουν στο κράτος τη δυνατό-
τητα να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη 
ευχέρεια τις υποχρεώσεις του.

ε) Αν αποφασίσουμε, ως λαός και 
ως κοινωνία να εργαστούμε σοβαρά 
για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη, 
τότε αυτή θα έλθει πολύ πιο σύντομα 
απ’ όσο την περιμένουμε και η χώρα 
θα βρει το δρόμο της, ξεφεύγοντας 
από τις συμπληγάδες που την απει-
λούν σήμερα.

Υπάρχουν ελπίδες;…



Το Παράρτημα Ημαθίας 
της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας συγχαίρει 
τους διακριθέντες μαθητές

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του περιοδικού της «Μικρός 
Ευκλείδης» και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, διοργάνωσε την Παρα-
σκευή 1 Μαρτίου 2019 τον 13ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Παιχνίδι 
και Μαθηματικά» για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

 Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες των σχολείων που 
πήραν μέρος, υπό την επίβλεψη των δασκάλων. 

Και στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος μαθητές από  Δημοτικά Σχολεία της 
Ημαθίας. Η συμμετοχή αυτή δείχνει και το μέγεθος της αποδοχής του διαγωνι-
σμού από τους μαθητές και τους δασκάλους τους, οι οποίοι στηρίζουν το θεσμό 
δίνοντας βήμα στην καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ ανακοινώνει ότι 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, διακρίθηκαν 315 μαθητές. Συγ-
χαίρουμε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν  και καλούμε όσους διακρίθηκαν 
να πάρουν μέρος στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στο διαγωνισμό Β’ Φά-
σης Δημοτικών - «Στέλιος Μιόγλου», που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 
και ώρα 9:00. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Παράρτημα Ημαθίας της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) και την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημα-
θίας.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
να ενημερώσουν τους μαθητές για τον διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να 
συμμετέχουν οι μαθητές, που διακρίθηκαν στην α ́ φάση, σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Τα εξεταστικά κέντρα της Ημαθίας είναι:
• 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας για τους μαθητές της περιοχής Βέροιας
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας για τους μαθητές της περιοχής Νάουσας και
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας για τους μαθητές των περιοχών Αλεξάν-

δρειας  και Μελίκης.
Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα στις 8.30 και να 

έχουν μαζί τους στυλό, μολύβι και σβύστρα.
ΕΜΕ -  Παράρτημα Ημαθίας 
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, & 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Τρίτη απόγευμα, βάδιζα πε-
ρίλυπος στη Μητροπόλεως και 
σταμάτησα στην πλατεία Δημαρ-
χείου και άρχισα να δακρύζω!

Ξαφνικά, τροχαία, ομάδα Ζήτα 
και ένα κάρο με πατάτες σταμά-
τησε και «ξεφόρτωσε», μία καλο-
ντυμένη κυρία.

Γιατί κλαις λεβέντη μου;
Ποια είστε, ρώτησα με απορία;
Είμαι η Συμέλα, η ιδιοκτήτρια όλων των βοδιών της πε-

ριοχής και ο άντρας μου ο Γιωρίκας, είναι ο πρόεδρος των 
γιδοβοσκών!

Ξέρετε της είπα, είμαι πολύ στενοχωρημένος. 
Εδώ και μήνες δηλώνω κουρασμένος, έβαλα και αγγε-

λία στην εφημερίδα «αναζητείται φίλος έχων κότερο να με 
φιλοξενήσει για λίγες μέρες δωρεάν, γιατί είμαι κουρασμέ-
νος, αλλά κανείς δεν ανταποκρίθηκε. Με πνίγει το παρά-
πονο, ψηφίζω και ΣΥΡΙΖΙ»!

Νιώθω πολύ κουρασμένος αυτήν την περίοδο. 
Παρακαλώ, κάποιος αριστερός εφοπλιστής να μου 

παραχωρήσει την θαλαμηγό του, με το πλήρωμα για μια 
εβδομάδα, αλλά τίποτα!

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε και ο Γιωρίκας, … εσύ δεν 
είσαι ο γράφων, στην εφημερίδα, ο χοντρός με το σάμαλι.

Αγόρι μου, σε διαβάζω και γελάω μαζί σου. 
Για πάρτη σου, καθαρίζω εγώ.

Θα τηλεφωνήσω στον 
κουμπάρο τον Κωστίκα, που 
είναι και σκαφάτος και που-
ράτος και θα μας χορηγήσει 
το κότερό του!

Ναι, αλλά ξέρετε έχω και 
ένα παρελθόν, αριστερό!

Μη στενοχωριέσαι λέει ο 
Γιωρίκας!

Πρόβλημα θα υπήρχε εάν 
ήσουν δεξιός, διότι όταν είσαι 
δεξιός και μπεις σε κότερο 
είσαι διαπλεκόμενος και κά-
νεις βρώμικες δουλειές με το 
κεφάλαιο, όταν όμως είσαι 
αριστερός, απλά κάνεις δια-
κοπές, γιατί είσαι ψόφιος από 
την κούραση!

Εξάλλου δεν υπάρχει ζή-
τημα, αφού τα πούρα είναι 
από την αριστερή Κούβα και 
το κότερο είναι κατασκευής 
Κορέας. 

Ο Κίμ προσπαθούσε να 
πατήσει το κουμπί και αντί 
να βγει μία χοντρή, άνοιξε η 
κουρτίνα και προέκυψε ένα 
κοτεράκι!

Ο δε εσωτερικός διάκο-
σμος, έγινε στη Βενεζουέλα 
από τον σύντροφο τροβα-
δούρο - Μαδούρο!

Έτσι απλά φίλοι μου. 
Όταν είσαι κουρασμένος 

εμφανίζεται ένας εφοπλιστής 
και σου δανείζει το σκάφος 
του, για να χαλαρώσεις. Χω-
ρίς ανταλλάγματα!

Τι δεν καταλαβαίνεις!
Και αφού λοιπόν άρα-

ξα στο κοτεράκι, έβγαλα τα 
τσαρούχια μου, φόρεσα τις 
παντούφλες και το εμπριμέ 
σώβρακο, και άρχισα να δια-
λογίζομαι!

Αναρωτήθηκα λοιπόν, ότι 
τόσο καιρό δεν είμαι καλός 
πατριώτης, αφού δεν προ-
βληματίζομαι τι έχω κάνει ή 
τι μπορώ να κάνω για την 
πατρίδα μου, παρά μόνο 

γκρινιάζω. 
Αποφάσισα λοιπόν, να βοηθήσω το τσίρκο μας και ειδι-

κότερα το υπουργείο τουρισμού, μπας και λόγω της τερά-
στιας επιτυχίας που θα γνωρίσει ο τουρισμός, αποφασίσει 
ο υπουργός να πολιτευθεί και όχι να διορισθεί!

Να, λοιπόν, πως θα αναπτυχθούμε. 
Σας παρουσιάζω σε πρώτη αποκλειστική, τον τιμοκα-

τάλογο των υπηρεσιών, που θα παρέχει το επιστημονικό 
δυναμικό της χώρας, για τον τουρισμό. 

Θα μειώσουμε την ανεργία και θα αναπτύξουμε τον 
τουρισμό μας σε επιστημονική βάση και με διαστημικές 
ταχύτητες. Έχουμε λοιπόν και λέμε:

1. Ο τιμοκατάλογος θα ονομαστεί το καμάκι και το κό-
τερο, αφού στην Ελλάδα τουρισμός και καμάκι πάνε μαζί 
και διότι θα προσφέρουμε και ένα κότερο δωρεάν στους 
κουρασμένους τουρίστες!

2. Το εξώφυλλο θα περιέχει μοντέλα επιστήμονες. Ο 
έχων εκτόπισμα, εγώ δηλαδή, δεν θα βρίσκομαι στο εξώ-
φυλλο, αφού η τσιγκούνα μνημονιακή μας κυβέρνηση θα 
τον τυπώσει σε σχήμα Α5 και δεν θα υπάρχει χώρος και 
για μένα!

3. Η κάθε σελίδα του τιμοκαταλόγου θα περιέχει ξεχω-
ριστό είδος τουρισμού με τα αντίστοιχα προϊόντα - υπηρε-
σίες. Για παράδειγμα, η πρώτη σελίδα θα αναφέρεται στον 
ιατρικό τουρισμό. 

Θα πρόκειται για καμάκια γιατρούς που θα προσφέρουν 
υπηρεσίες όπως: ακτινογραφάτο, συριγγάτο, γαζάτο (εάν 
υπάρχουν γάζες), εγχειρησάτο (όπως ελέγετο σε ελληνική 
ταινία, θα σας κάνω μία εγχείρηση πάνω από τα ρούχα!).

4. Η δεύτερη σελίδα θα αναφέρεται στο νομικό τουρι-
σμό. 

Δικηγόροι καμάκια θα προσφέρουν, έναντι αμοιβής, το 
δικογραφάτο, το μηνυσάτο, το αγωγάτο κλπ.

5. Η τρίτη σελίδα του τιμοκαταλόγου θα αναφέρεται 
στον τεχνικό τουρισμό. 

Μηχανικοί καμάκια του πολυτεχνείου (α ρε μάνα μου θα 
βρω δουλειά!), θα προσφέρουν υπηρεσίες του τύπου τσι-
μεντάτο, καλωδιάτο, σωληνάτο, τουβλάτο, μυστράτο (δεν 
εννοώ τον Μυστρά, αλλά το μυστρί).

6. Η τελευταία σελίδα θα περιέχει τις προσφορές, για 
αυτό θα αναφέρεται στον βουλευτικό τουρισμό. Βουλευτές 
μας, θα προσφέρουν υπηρεσίες τύπου, ψηφισάτο, μνημο-
νιάτο, δεν διαβασάτο, δεν καταλαβαινάτο, ενφιάτο, δωρεάν 
όλες, μπας και ξελαμπικάρουν και πάρουν μυρωδιά τι συμ-
βαίνει στην ελληνική κοινωνία!

Σε δέκα γραμμές κ. υπουργέ, σας παρουσίασα όλες 
τις αρχές ανάπτυξης του τουρισμού μας, έτσι ώστε σε μία 
χώρα που δεν κινείται τίποτα (ακινησάτο), να αρχίσουν να 
χτυπούν οι καμπάνες της ανάπτυξης, μήπως και ξυπνήσε-
τε!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΤΟ ΚΑΜΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΤΕΡΟ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ανακοίνωση
 της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Η ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ενημερώνει ότι με την από 
0//8/05/2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER της 
ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση 
για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 
2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού 
Χαρακτήρα, ως προς ένα (1) σημείο της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης και ως προς τέσσερα (4) σημεία του Ο-
δηγού Επιλεξιμότητας και Επιλογής.

Η αναλυτική καταγραφή των σημείων που τροπο-
ποιούνται παρατίθεται στην ηλεκτρονική σελίδα της 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (www.anhma.gr) , όπως επίσης και τα 
αντίστοιχα Τροποποιημένα Κείμενα.

Τα στελέχη της ΟΤΔ παραμένουν πάντοτε στην 
διάθεση των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε διευ-
κρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπή Διαχείρισης
 Προγράμματος CLLD/LEADER

της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

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

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

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

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

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

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
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Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική Βιβλι-
οθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», εν όψει της 
ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-
σμού, διοργανώνει Εκδηλώσεις Μνήμης της Γενοκτονί-
ας των Ελλήνων του Πόντου το μήνα Μάιο, τιμώντας τη 
μνήμη των 353.000 άταφων νεκρών, θυμάτων των θηρι-
ωδιών των Νεότουρκων. Το φετινό έτος φέρει ιδιαίτερη 
βαρύτητα καθώς έχει καθοριστεί ως η επέτειος συμπλή-
ρωσης 100 χρόνων (1919-2019) από την Γενοκτονία 
του Ποντιακού Ελληνισμού.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα 
του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και με την συμ-
μετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Το πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ 7:00 π.μ. | Ιερός Ναός Αγίου 
Δημητρίου Νάουσας 

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τέλεση μνημόσυνου 
με τη χοροστασία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων | 
Ομιλία εντός του Ναού από την εκπαιδευτικό κα. Κελε-
μουρίδου Ολυμπία

11:15 π.μ. | Κεντρική Πύλη Πάρκου Πορεία προς το 
Μνημείο της Γενοκτονίας | Επιμνημόσυνη δέηση | Κατά-
θεση στεφάνων | Εθνικός Ύμνος

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ

12:00 μ.μ. | Αίθουσα ΕΡΙΑ
Ενημερωτική εκδήλωση για τα σχολεία Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και θεματική ομιλία από τον κ. Τανιμα-
νίδη Στέφανο, ιστορικό συγγραφέα και γενικό γραμματέα 
του ΠΑΣΠΕ

7:30 μ.μ. | Αίθουσα ΕΡΙΑ
Προβολή του ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασλανίδη «Η 

Μπάντα», βραβευμένου από το Φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης, και παρουσίαση του βιβλίου του σκηνοθέτη «Μάρ-
τυρες... 100 χρόνια μετά»

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ
Κέντρο της Νάουσας
Ενημερωτική δράση από τους νέους του σωματείου
7:30 μ.μ. | Αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ
«Οι Μειζετέρ’», παρουσίαση της καταγραφής μουσι-

κών 2ης γενιάς Ποντίων από το νομό Ημαθίας | Εισηγή-
σεις από τον μουσικολόγο κ. Τσανασίδη Γιάννη και τον 
χοροδιδάσκαλο κ. Ασβεστά Βασίλη

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ
Συμμετοχή στις Κεντρικές Εκδηλώσεις Μνήμης
7:00 μ.μ. | Χώρος Θυσίας - Πύλη Πάρκου
Φλόγα της Μνήμης | Πορεία από τον Χώρο Θυσίας 

(Στουμπάνοι) έως το Μνημείο της Γενοκτονίας (Δημοτικό 
πάρκο) | Ολονυχτία στη Κεντρική Πύλη του Πάρκου

Εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονία από την  
Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Το βιβλίο του Γιάννη Αμαραντίδη ΄΄Θανατικά  
Ανάσματα σα σχιόνια  

τ΄ Ερζερουμή΄΄ 
παρουσιάζεται στην Εύξεινο 

Λέσχη  Βέροιας  
Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας  παρουσιάζει το   

βιβλίο  του  Γιάννη  Αμαραντίδη  ΄΄Θανατικά  Ανά-
σματα  σα  σχιόνια  τ΄ Ερζερουμή΄΄  που  θα  γίνει  
στις  εγκαταστάσεις  της  Λέσχης  στο  Πανόραμα  
Βεροίας (Λ. Πορφύρα  1)  στις  12  Μαΐου  2019  
και  ώρα  8μμ.  

Τον  συγγραφέα  θα  παρουσιάσει  ο  πρόε-
δρος  της  λέσχης   ενώ  το   βιβλίο  θα  παρου-
σιάσει  ο  κ.  Φώτης  Κουτσουπιάς. Στη  συνέχεια  
θα  μιλήσει  για  το  βιβλίο  του  ο  ίδιος  συγγρα-
φέας  ενώ  όσοι  παρευρεθούν  θα  συνομιλήσουν  
μαζί  του  και  θα  επιλύσουν  κάθε  απορία  τους.  

Την Δευτέρα 13 Μαΐου ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ της Βέροιας

Το βιβλίο του «Νύχτα με 
πέντε φεγγάρια» παρουσιάζει 

ο Μίμης Ανδρουλάκης
Ο ΜΙΜΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ θα βρίσκεται στη 

ΒΕΡΟΙΑ την Δευτέρα 13 Μαΐου στις 19.30 το ΕΚ-
ΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ για την παρουσίαση του 
νέου του βιβλίου ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

Όσοι βαρεθήκατε το κατεψυγμένο καθημερι-
νό λεξιλόγιο και θέλετε να δείτε δια ζώσης πώς 
ανασταίνονται τα νοήματα και πώς η βαθιά τρυ-
φερή ανθρώπινη σκέψη διεγείρει το πνεύμα των 
ανθρώπων, ελάτε την Δευτέρα στο ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, όπου ο Μίμης Ανδρουλάκης 
θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ουσιαστικής 
λογοτεχνίας.

Στη ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΦΕΓΓΑΡΙΑ, το βι-
βλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, μια πυκνή και συσσωρευμένη γνώση της ελληνικής ιστορίας αποκαλύπτει και 
φανερώνει μυθιστορηματικά τα πάθη των στιγμών που η πατρίδα μας «κρέμασε» στο χρόνο. Μικρά δρά-
ματα στον καμβά της μεγάλης ιστορίας, ρίχνουν 100 χρόνια μετά την Ποντιακή γενοκτονία ένα διαφορετικό 
φως στα αινίγματα της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης, μέχρι να βρεθούμε συνταξιδιώτες 
στην Πλωτή Ουτοπία. 

Με τον συγγραφέα Ανδρουλάκη θα συνομιλήσει η δημοσιογράφος τ. Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη.

Η Καθηγήτρια του τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑ-
ΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,  Μα-
ρία Ευθυμίου, επανέρχεται 
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕ-
ΩΝ στις 10, 11 και 12 Μαΐου 
σ’ έναν κύκλο μαθημάτων 
με θέμα: «Η Επανάσταση 
του 1821. Ένα περίπλοκο 
πολεμικό, κοινωνικό και δι-
πλωματικό γεγονός»

Δέκα ώρες διδασκαλίας 
του θέματος αυτού, όπου θ’ 
αντιμετωπισθούν πλευρές 
της ελληνικής Επανάστασης που αναδεικνύουν 
την πολυπλοκότητα των πολιτικών και πολεμι-
κών γεγονότων που την συνόδευσαν, την αιτία 
των νικών και των ηττών της, τους εμφύλιούς 
της πολέμους, τα αδιέξοδα και τις απαντοχές 
της.

Κι όλα αυτά σ’ ένα τριήμερο μάθημα με την 
Μαρία Ευθυμίου, έναν άνθρωπο που φωτίζει 
την ιστορική γνώση και μνήμη των ανθρώπων, 
μια μοναδική «μεταφράστρια» των ιστορικών 
στιγμών και των πόθων των Ελλήνων και γι 
αυτό η συνάντηση μαζί της είναι μια πολύ ουσι-
αστική και λαμπερή στιγμή για όλους.

Χαίρεσαι να την ακούς, χαίρεσαι να την βλέ-
πεις, χαίρεσαι να ζεις μαζί της στιγμές πνευ-
ματικής έντασης. Ένα δώρο στην πόλη μας 

από τις άγνωστες δυνάμεις 
που συνεχίζουν γενναιόδωρα 
να προσφέρουν ελπίδες σε ό-
λους μας.

Τα μαθήματα –που προ-
σφέρονται δωρεάν από την Α-
ναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. Μαρία Δ. Ευθυμίου- και 
αποτελούν μέρος των εκδηλώ-
σεων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙ-
ΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ για τον εορτασμό 
των 200 χρόνων από την Ε-
πανάσταση του 1821 απευθύ-

νονται σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα πραγμα-
τοποιηθούν στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ στην 
οδό Θεσσαλονίκης 67 στη ΒΕΡΟΙΑ.

Κόστος συμμετοχής 15 €
Το κόστος αφορά αποκλειστικά τα έξοδα δι-

οργάνωσης των μαθημάτων.
Η κ. Ευθυμίου προσφέρει τα μαθήματα άνευ 

οποιασδήποτε αμοιβής. 
Ωράριο μαθημάτων Παρασκευή και Σάβ-

βατο: 5.30 μμ - 9.00 μμ. Κυριακή: 9.30 πμ. – 
13.00 μμ.

Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες στο mail:  
ekkokkistirio ideon@gmail.com  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6972440721, 
6973332783 και στο facebook:  Εκκοκκιστηριο 
ΙΔΕΩΝ

Μαθήματα Ιστορίας από 
την καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 
το διά στη μα α πό 13-5-2019 μέχρι 19-5-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 11-5-2019

08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 

(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124

08:00-14:30 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-

ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 

23310-60279

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 

ΚΤΕΛ) 23310-63620

14:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-

ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

23310-25000

19:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμέ-

νι) 23310-65770

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμέ-

νι) 23310-65770

Κυριακή 12-5-2019
08:00-14:30 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

14:30-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-

ΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 

23310-23360

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-

ΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 

23310-23360

 

Δευτέρα 13-5-2019
14:30-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017

14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικι-
άζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, 

ατομική θέρμανση, πάρ-
κιγκ, αποθήκη, 400,00 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 100 τ.μ. στην οδό 

Σκρα 8 στη Βέροια, στον 
2ο όροφο, διαμπερές (2 
δωμάτια, σαλόνι, καθιστι-
κό, κουζίνα, W.C.) ανα-
καινισμένο. Τιμή ευκαι-
ρίας λόγω αναχώρησης 
στο εξωτερικό. Πληρ. 
τηλ.: 6983 403110 κ. Λά-
κης.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσμα-
τα από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 
καλή κατασκευή. Τιμή 
55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ  πωλε ί τα ι 
διαμέρισμα 2ΔΣΚ καθι-
στικό, W.C., μεγάλη βε-
ράντα, πλήρως ανακαι-
νισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, κα-
λή γνώση Αγγλικής, επιπλέον  γνώση Γερμανικής 
γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολο-
γικά, επιθυμητή.

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

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσεις και βιογραφικά στο email : info@
irafruit.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 

7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-
ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέροι-

ας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 320 τ.μ. στο Εργο-
χώρι, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση 
εστιατορίου στο κέντρο 
της Βέροιας. Τηλ.: 6974 
376762.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

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

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

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

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

Κωδ.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. 23456 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 65 
τ.μ., κατασκευή 1985, 1 υ/δ , σαλόνι και μια 
κουζίνα ανεξάρτητη  , 1ος όροφος, βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, είναι σε καλή κατάσταση, με 
συρόμενα αλουμινίου κουφώματα  και με δι-
πλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής και με 
ένα κλιματιστικό αλλά και μια μεγάλη βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 
200€. Θα είναι ελεύθερο από 15/06/2019.

Κωδ: 115413 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. στον 
1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1975 και διαθέτει θέρμανση Θερμο-
πομπός, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συ-
σκευές - Τιμή: 200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
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: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-

σμένο το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. 
Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυ-
στήρα, Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 30 τ.μ., με 
μηνιαίο μίσθωμα 320€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλει-
στική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ 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 
θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,  ηλιακό 
, BBQ δορυφορική κεραία και αποθήκη , έχει 
μεγάλο κήπο με δένδρα , περιφραγμένο , σε 
οικόπεδο 800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια 
μόνο στην αυλή  , τιμή 350€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα 
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπι-
πλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζε-

ται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 150 
τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/το μέσα 
, ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική διάθεση και 
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κομπλέ 

ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενιαίος 
χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλιματιστι-
κό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€.

Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και 
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και 
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 
ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και 
όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει 
θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι 
μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει 
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

γειο κατάστημα επί μεγάλου κεντρικού δρό-
μου συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Αποτελείται 
από 1 Χώρο ενιαίο με δικό του WC και είναι 
κατάλληλο για κάθε χρήση , ενοίκιο 200€.  Δι-
αθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13564 - Κοντά στα ΚΤΕΛ  σπάνιο 
γωνιακό , εξαιρετικής προβολής Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. στο ισόγειο. Α-
ποτελείται από 1 ενιαίο χώρο με πολύ μεγάλη 
βιτρίνα και με δικό του  WC. Πρόκειται για  ένα 
πολύ αξιόλογο ακίνητο που απευθύνεται μόνο 
σε σοβαρό μισθωτή και με τιμή ενοικίου στα 
500 € αρχική και τελική.

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

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

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: 12805 - Προμηθέας πωλείται Γκαρ-

σονιέρα  συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. μικτά 
και 41 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο σε οικοδομή 
του 2006 . Αποτελείται από 1 Υ/δ , Σαλο-
νοκουζίνα και Μπάνιο . Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου 

και με  Ανελκυστήρα. Τιμή: 40.000 €.
Κωδ. 12867  ΚΕΝΤΡ0, Καινούργιο ακα-

τοίκητο διαμέρισμα 100 τ.μ., καθ. κατασκευή 
2011, με  2 υ/δ, 3 ος όροφος,  καταπληκτικό 
από κάθε άποψη , με συνθετικά κουφώματα 
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευ-
ής, με εξαιρετική συγγραφή υποχρεώσεων, 
πολυτέλεια και ζεστασιά. Έχει πολύ ωραίο 
σαλόνι με μοντέρνα αισθητική, ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου , μία αποθήκη και με δύο 
μπάνια. Διαθέτει και θέση στάθμευσης δική 
του, όλα μαζί 120.000€.

Κωδ: 12811 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητο ακατοίκητο διαμέρισμα ημιτελές συ-
νολικής επιφάνειας 155 τ.μ. στον 4 ο όροφο 
με μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζί-
να, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 
2010 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο. Τα Κουφώματα του είναι συνθετικά και 
είναι , εξοπλισμένο με πόρτα Θωρακισμένη , 
διαθέτει ανελκυστήρα, Πάρκινγκ ανοιχτό και 
δύο αποθήκες , επίσης Τζάκι γωνιακό  τιμή 
όπως είναι μόνο 130.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νε-

όδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, 
Έχει απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο 
δόμησης οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 
35.000 €.

Κωδ. 13825 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Μονοκατοι-
κία με 132 τ.μ., ισόγειο και 126 τ.μ. υπόγειο 
, έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 7.250 τ.μ. κατα-
σκευή 2003, σαλόνι κουζίνα  ανεξάρτητη και 
3 υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή αυ-
στηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με 
ξυλολέβητα και με πετρέλαιο , έχει και ηλιακό 
θερμοσίφωνα, διαθέτει τζάκι, διπλό πάρκινγκ 

και αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγο-
ραστές , είναι μία ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
ζητούμενο τίμημα 185.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οι-
κοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν 
ενιαίο χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή 
, μοναδικά και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , 
μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

το γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής 
και συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και 
Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , κα-
θώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.12948 Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Γραφείο με 80 τ.μ., καθ. και 92 τ.μ. μικτά , 
κατασκευή 1991 , 2 χώροι , 1 ος όροφος, με 
ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται 
στον χώρο, σε εξαιρετική κατάσταση και σε 
πολυκατοικία αξιώσεων, διαθέτει ατομική θέρ-
μανση με κλιματιστικά και ανελκυστήρα και-
νούργιο, ευρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία 
και μάλιστα υψηλής προβολής. Διαθέτει και 
μία θέση στάθμευσης δική του, Τιμή 99.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13497. ΚΕΝΤΡΟ , Επαγγελματι-
κή στέγη κατάλληλη και για φροντιστήριο 
με πλήρη εξοπλισμό και με άδεια ενεργή  
95 τ.μ., καθ.  και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 
1971, 4 χώροι , 1 ος όροφος, ανακαινισμέ-
νο εκ βάθρων, σε πολύ καλή κατάσταση 
με καινούργια συνθετικά κουφώματα και με 
διπλά τζάμια, με θωρακισμένη πόρτα και με 
δύο WC , χωρίς ανελκυστήρα, εξαιρετικής 
προβολής και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή 
ευκαιρίας , μόνο 60.000€, Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρό ενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 

τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοι-
νωνεί με εσωτερικό  υδραυλικό ανελκυστήρα 
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC ,  ισόγειο, 
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Τιμή 140.000€.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €. 
Σπάνιο και μεγάλο αξίζει τα λεφτά του. 

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

βριάλογα πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 9.750τ.μ. σε πολύ καλή τιμή μόνο 
22.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με 
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολι-
κής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθω-
μένο , με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επι-
φάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του 
χωριού . Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πω-
λείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός 
σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με 
γύρω -γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του 
τιμή είναι 83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή 
πώλησης του από 80.000€ τώρα προσφέρε-
ται στα 32.000€ , ευκαιρία άριστη. Διαθέτουμε 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό 
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον 
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως με 
Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην τιμή 
των 38.000€.

Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα ε-
ξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό 
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ 
0,8 , τιμή μόνο 100.000€.

κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό 
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πω-
λείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή 
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα 
μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 95.000 €. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 1ΔΧΛΚ ρετιρέ, πλήρως 
επιπλωμένη, Κ.Θ., κλιματι-
στικό, TV, ηλ. κουζινάκι, ψυ-
γείο κ.λπ. Παστέρ 8, Βέροια. 
Πληρ. τηλ.: 23310 24939, 

6973 015833.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 3ΔΣΚ με πέλετ, θέα, σε 
εξαιρετική κατάσταση. Τηλ.: 
6945 122583 EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι και 
χωριστή κουζινα, W.C., ανα-
καινισμένο, καινούργια κουφώ-
ματα, ντουλάπα και ατομική 
θέρμανση (πετρέλαιο), 200 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6973 735020, 23310 
68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτίσμα 
ανεξάρτητο με 5 χώρους, κα-
τάλληλο για φροντιστήριο ή 
άλλη χρήση, 2 W.C., φαρδιές 
σκάλες, χωρίς κοινόχρηστα, 
διαμπερές, φωτεινό. Τιμή ε-
ξαιρετική 420,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπιπλωμέ-
νο διαμέρισμα στην περιοχή Πα-
σακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 1ος όροφος 
με θέα, αυτόνομη θέρμανση, πόρ-
τα ασφαλείας, συνθετικά κουφώ-
ματα καινούργια. Πληροφορίες κ. 

Παναγιώτης, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάστημα 90 τ.μ., Πιερίων, φαρδύ 
πεζοδρόμιο με δυνατότητα να λειτουρ-
γήσει ως εμπορικό, καφέ ή οτιδήποτε 
άλλο. Πάνω από το κατάστημα υπάρ-

χουν 2 γκαρσονιέρες στον 1ο και στον 
2ο όρ. Όλα μαζί ενοικιάζονται 400,00 
ευρώ. Τηλ.: 23310 680800.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για ερ-
γασία σε εμπορική επιχείρηση. Α-
παραιτητο δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. 
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 
28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 37000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 
72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χα-
μηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 
10000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτε-
σιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε 
τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
«Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες 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€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

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 πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτα-
σεις
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€Δ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,
ΜΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,
ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕ-
ΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟ-
ΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  π ι -
τσαδόρος έμπειρος 
για Ιταλικό εστιατό-
ριο στην Κρήτη. Μι-
σθός ικανοποιητικός, 
πλήρης ασφάλιση. 
Ωράριο συνεχές α-
πογευματινό. Βιο-
γραφικό στο e-mail: 
volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες 
στο: 6974 914182 ή 
28970 23648.
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Τηλ.: 2331500172 & 6947 683400.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μικροπωλητές για νησί, 

50,00 ή 70,00 ή 100,00 ευρώ ημερησίως. Προϋ-
πόθεση να έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 
6945 003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπωλείο στη 
Βέροια. Πληρ. 6984 472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια (δεν απαιτείται προϋπηρεσία). Γνώση βασι-
κών αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητά να προσλάβει: 1) 
Άνδρα ή γυναίκα έως 45 ετών, ως χειριστή υπολογι-
στή με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 45 ετών 
με δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 45 ετών. Τηλ.: 
6947 021868.

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

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

Η ε τα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε μο-
νοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 3 χιλιό-
μετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. επικοινωνί-
ας: 23310 93066  από 13:00 έως 17:00.

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο στη Βέ-
ροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 6986 740172.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κατακλήσεις 
για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, για 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και εξειδίκευ-

ση στις μαθησιακες δυσκολίες καθώς και κάτοχος 
άδειας διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, με εξειδίκευση 
στην Ειδική Αγωγή, 
παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά 
Γυμνασίου και Λυκεί-
οιυ σε Αρχαία Ελληνι-
κά, Έκθεση, Λατινικά 
και Νεοελληνική Λογο-
τεχνία. Πολύ προσιτές 
τιμές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6974 430782.

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα 
δικαιώματά τους. Πληροφορίες 
δίδονται στο τηλέφωνο: 23810 
35234 από 9-11 το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ 
για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλε-
ξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

Fax:2333027806και
e-mail:info@almifoods.gr

ZHTOYNTAI
-Βοηθός Λογιστή
-Οδηγός Λεωφορείου
Αδειούχος χειριστής κλαρκ
-Μηχανικός εργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικό προσωπικό (άνδρες, γυ-

ναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

Η εταιρία «ΚΟΡΜΟΣ» Εμπορι-
κή με έδρα τη Βέροια ζητά για μόνιμη 
προσληψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατη-
γορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο Λυ-
κείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά 
αυτοπροσώπως, 3ο χλμ. παραπλεύ-
ρως Εθνικής οδού Βέροιας-Θεσ/νίκης. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.



Μετά το κλίμα ακραίας 
πόλωσης που κυριάρχη-
σε την Τετάρτη μεταξύ των 
πολιτικών αρχηγών στην 
έναρξη της συζήτησης για 
την παροχή ψήφου εμπι-
στοσύνης στην κυβέρνηση, 
τόσο ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας όσο και ο 
πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κατά τη διάρ-
κεια της σημερινής συζή-
τησης, έριξαν τους τόνους 
της αντιπαράθεσης και δια-
σταύρωσαν τα «ξίφη» τους  
χωρίς ακρότητες.

Λίγο μετά τις 9:30 ανακοινώθηκε το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όσο αφορά 
στην παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση. «Ναι» ψήφισαν 153 βουλευ-
τές μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής 
της Ένωσης Κεντρώων Γιάννης Σαρίδης.

Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί αντιπαρατέ-
θηκαν επί της ουσίας για μία σειρά θεμά-
των που κυριαρχούν στην πολιτική επι-
καιρότητα το τελευταίο διάστημα, μίλησαν 
για τις επικείμενες ευρωεκλογές και το 
διακύβευμά τους, για το ύφος Πολάκη και 

τη συγνώμη που δε ζήτησε, για το αίτημα 
χορήγησης άδειας στον φυλακισμένο Δη-
μήτρη Κουφοντίνα και τις επιθέσεις που 
πραγματοποιήθηκαν χθες, το βράδυ, στο 
κέντρο της Αθήνας. 

Κεντρικό ζήτημα της αντιπαράθεσης 
αποτέλεσε  το ποιος από τους δύο πολιτι-
κούς αρχηγούς εκπροσωπεί την κοινωνία 
και ποιος την ελίτ. Ο πρωθυπουργός Α-
λέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυ-
πουργό ότι προσπαθεί να εκτρέψει τη συ-
ζήτηση από τα κρίσιμα ζητήματα της κα-
θημερινότητας με στόχο – όπως είπε – να 

μην συζητήσουμε για 
το σχέδια οριστικής ε-
ξόδου από την κρίση. 
«Το επικοινωνιακό ε-
πιτελείο της ΝΔ έχει 
επιλέξει να πάμε σε 
εκλογές-αρένα» είπε 
ο πρωθυπουργός ξε-
καθαρίζοντας ότι δεν 
πρόκειται να ασχολη-
θεί ξανά με προσωπι-
κές επιθέσεις.

«Σας μίλησα προ-
γραμματικά και έτσι 
θα συνεχίσω μέχρι 
τις εκλογές. Εσείς 
μπορείτε να υβρίζετε 
και να συκοφαντείτε. 
Ακόμη και να αμαυ-
ρώνετε τη μνήμη νε-
κρών. Αν νομίζετε ότι 
σας τιμά συνεχίστε. 
Εγώ θα μιλώ για αυτά 
που πιστεύω ότι θέλει 
να ακούσει ο κόσμος. 
Για τις ανάγκες των 
πολλών. Για τις πολι-
τικές που θα βγάλουν 
τους πολλούς από τη 
κρίση», επισήμανε.

Η συζήτηση κάποια 
στιγμή, μοιραία, επέστρε-
ψε και στην κόντρα που 
ξεκίνησε την Τετάρτη με τις 
αναφορές στα μέλη οικογε-
νειών των δύο πολιτικών 
αρχηγών. Αναφερόμενος 
στον Κωνσταντίνο Μητσο-
τάκη, ο Α. Τσίπρας τόνισε 
ότι υπήρξε πρωθυπουρ-
γός, είχε μια δημόσια ζωή, 
οι πολίτες έχουν άποψη 
και αφού σημείωσε ότι τον 
σέβεται παρατήρησε: «Ε-
κείνη την εποχή που ήταν 
πρωθυπουργός,  η μισή 

Ελλάδα, σε ένα πολωμένο κλίμα, και ο 
τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον α-
ποκαλούσε «αποστάτη», «εφιάλτη». Εγώ 
δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτά. Ποτέ 
δεν έχω αποκαλέσει με τα λόγια αυτά τον 
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εχω την αίσθη-
ση ότι μάλλον εσείς δεν τιμάτε τη μνήμη 
του πατέρα σας, όχι εγώ».

Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο πρόεδρος 
της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε α-
πό τον πρωθυπουργό να προκηρύξει 
άμεσα εκλογές, ακόμη και σήμερα ενώ 
επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για την 
στήριξή του προς τον αναπληρωτή υ-
πουργού Υγείας σημειώνοντας ότι 
«ο πολακισμός έχει γίνει πια επί-
σημο κυβερνητικό δόγμα, ως μία 
μορφή φασισμού».

Ο αρχηγός της αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης αναφερόμενος στη 
συζήτηση της Τετάρτης στη Βουλή 
παραδέχθηκε ότι εκτραχύνθηκε.« 
Όλοι ξέρουν ότι αυτό δεν είναι το 
ήθος μου. Κάνει λάθος όμως ο Τσί-
πρας να νομίζει ότι η ευγένεια με 
την οποία πολιτεύομαι είναι ένδειξη 
αδυναμίας. Το ξαναλέω ότι δεν θα 
δεχθώ καμία χυδαία αναφορά ε-
ναντίον της οικογένειάς μου» είπε 
στη συνέχεια ο ανεβάζοντας τους 
τόνους της αντιπαράθεσης.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέ-
λειψε να αναφερθεί στο θέμα του 
αιτήματος άδειας του Δημήτρη 
Κουφοντίνα, στις επιθέσεις κου-
κουλοφόρων σε καταστήματα στο 
κέντρο της Αθήνας αλλά και στην 
παρεξηγήσιμη – όπως την χαρα-
κτήρισε – «σπουδή που επέδειξε η 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να 
δημοσιοποιήσει την απόφασή της 
να ερευνήσει τη μη χορήγηση ά-

δειας στο δολοφόνο 
Κουφοντίνα».

Αναφορικά με το 
πρόσωπο των ημε-
ρών Παύλο Πολάκη, 
ο πρόεδρος της ΝΔ 
επανέλαβε «Τσί -
πρας ίσον Πολάκης 
και Πολάκης ίσον 
Τσίπρας» επανέλα-
βε ο κ. Μητσοτάκης 
προσθέτοντας ότι 
«θα μπορούσε από 
την αρχή να ζητήσει 
από τον υπουργό 
του να ανασκευά-
σει, όταν επιτέθηκε 
άνανδρα σε έναν 
ήρωα της ζωής. Να 
τον ανακαλέσει στην 
τάξη γιατί μείωσε 
έναν άξιο επιστή-
μονα με αναπηρία. 
Ή ακόμη και να τον 
αποπέμψει.Αν το εί-
χε κάνει, τίποτε από 
αυτά που έγιναν την 
τελευταία εβδομάδα 
δεν θα είχαν συμ-
βεί».
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Ψήφος εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση έδωσαν 153 βουλευτές

-«Όχι» ψήφισαν 136
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