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 «Φρέσκιες»  ζημιές
από χαλάζι, αλλά ο ΕΛΓΑ
τα ίδια Παντελάκη μου
τα ίδια Παντελή μου;

Δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά οι καιρικές συνθή-
κες δεν είναι σύμμαχος του αγρότη. Ο καιρός πραγ-
ματικά «τρελάθηκε», αφού μέσα σε λίγες ώρες από 
καλοκαίρι γίνεται χειμώνας με ισχυρούς ανέμους, κα-
ταρρακτώδη βροχή, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περι-
οχές χτύπησε και χαλάζι. Σε απελπισία οι παραγωγοί 
που βλέπουν άλλη μια καλλιεργητική χρονιά να δείχνει 
χαμένη, τουλάχιστον για κάποιες πρώιμες ποικιλίες. Και 
ξεκινά πάλι ένα γαϊτανάκι πότε θα βγουν οι γεωπόνοι 
του ΕΛΓΑ να εκτιμήσουν τις ζημιές και όταν στείλουν τις 
εκτιμήσεις, πότε θα πληρωθούν οι αγρότες; Τα ίδια Πα-
ντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου;  Η μια χρονιά διαδέ-
χεται την επόμενη, οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι μέ-
σα στο πρόγραμμα, αφού με τον Θεό και τον καιρό δεν 
μπορεί να τα βάλει κανείς, επομένως το μόνο που απο-
μένει είναι επιτέλους να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει 
ο ΕΛΓΑ, ως άμεση δικλίδα ασφαλείας για τον αγρότη 
και να τον αποζημιώσει. Χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, 
χωρίς πήγαινε-έλα στα υπουργεία στην Αθήνα, χωρίς 
ταξίματα και υποσχέσεις. Απλώς να κάνει την δουλειά 
για την οποία έχει συσταθεί. Τίποτα περισσότερο!
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του Σαββατοκύριακου

Γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα της Πα-
ρασκευής ξέσπασε φωτιά στο ρημαγμένο 
κτίριο απέναντι από τον καταυλισμό των 
Ρομά στην οδό 25ης Μαρτίου (πάνω από 
το 5ο ΓΕΛ- πρώην Πολυκλαδικό).  Κατέ-
φθασε αμέσως όχημα της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας με 4 άνδρες που έσβησαν σε λί-
γα λεπτά την φωτιά. Πρόκειται για ένα ισό-
γειο κτίριο που είχε γίνει για να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν δίπλα 
στις παράγκες, με τουαλέτες και μπάνια. 
Δυστυχώς το ρήμαξαν τα τελευταία χρόνια, 

αφού ξήλωσαν τα πάντα και δεν έμεινε 
απολύτως τίποτα. Το «κουφάρι» που έχει 
απομείνει με κουρέλια και σκουπίδια ριγ-
μένα παντού, πήρε φωτιά και καλό θα ήταν 
να μεριμνήσουν οι υπεύθυνοι γιατί δίπλα 
υπάρχουν σχολικά κτίρια. Δυστυχώς παρά 

τις προσπάθειες της πολιτείας να βοηθήσει 
κάποιους ανθρώπους, αποδεικνύεται στην 
συγκεκριμένη περίπτωση ότι τζάμπα πήγαν 
τόσα χρήματα…

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς 
διενεργεί η Π.Υ. Βέροιας.

Έντονη μυρωδιά, σαν φυτοφάρμακο, σ’ όλη την πόλη…
Μία έντονη μυρωδιά, σαν φυτοφάρμακο, αιωρείται στον αέρα της Βέροιας τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία αλλά και ερωτηματικά από τους πολίτες. Δεκάδες τηλεφωνή-

ματα αναγνωστών δέχθηκε ο «Λαός» ενώ και εμείς το διαπιστώσαμε, στο κέντρο της πόλης.
Ρωτάμε τους αρμόδιους, μήπως γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται;

Πρώτη δήλωση του Ηλία Γραμματικόπουλου
για την αποδοχή της θέσης του δημοτικού συμβούλου 

στον ΑΚΟΥ 99.6
Μετά την μη αποδοχή της θέσης του δημοτικού συμβούλου από τον πρώτο 

επιλαχόντα Γιώργο Νουλίκα, ο επόμενος ήταν ο ψυχίατρος και πρόεδρος του 
Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός» ΗλίαςΓραμματικόπουλος. Την πρώτη δήλωσή 
του έκανε ραδιοφωνικά στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, εξηγώ-
ντας ότι ο λόγος που αποδέχθηκε την θέση του δημοτικού συμβούλου ήταν για να 
τιμήσει τους πολίτες που τον είχαν εμπιστευτεί με την ψήφο τους. Έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στον εκλιπόντα θείο του Δημήτρη Γραμματικόπουλο, που τον είχε οδη-
γήσει να θέσει υποψηφιότητα σε εκείνες τις εκλογές, πείθοντας τον ότι είναι υπο-
χρεωμένος ως ενεργός πολίτης να συμμετέχει στην αναδιάρθρωση της κοινωνίας. 
Τις προτάσεις που δέχθηκε για να βάλει υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές 
τις απέρριψε, αφού πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα μέσα από την 
ιδιότητά του ως ψυχιάτρου και προέδρου του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», ενώ 
δήλωσε πιστός στις ηθικές αξίες του που δεν συνάδουν με την γενικότερη πολιτι-
κή κατάσταση και τα πολιτικά «ήθη» που επικρατούν. (ολόκληρες οι δηλώσεις του 
στο www.laosnews.gr/ΑΚΟΥ 99,6 στην εκπομπή της 12/4/2019)

Σεφάσηενστάσεωνηεπιλογή
τουκαλλιτεχνικούδ/ντή

Η επιλογή καλλιτεχνικού δ/ντή στο ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και 
όσα προέκυψαν κατά τη διαδικασία, έφτασαν μέχρι την βρα-
δινή εκπομπή του Ant1, “The 2night show”, με τον Γρηγόρη 
Αρναούτογλου. Το βράδυ της Πέμπτης, ο παρουσιαστής είχε 
καλεσμένο τον ηθοποιό Θανάση Ζέρβα, ο οποίος πλειοψή-
φησε στη μοριοδότηση και τη συνέντευξη όλων των υποψη-
φίων για τη θέση. Να σημειώσουμε ότι το θέμα είχε λάβει 
μεγάλη δημοσιότητα στην τοπική κοινωνία, με καταγγελίες 
επί καταγγελιών, και βαριά λόγια μεταξύ μελών του Δ.Σ. και 
του Προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί 
αφού, η διαδικασία βρίσκεται στη φάση των ενστάσεων.

Όπως επεσήμανε στον Γρ. Αρναούτολγου, ο υποψήφιος 
Θ. Ζέρβας, ο ίδιος δεν πρόκειται να παραιτηθεί ως προς την 
διεκδίκηση της θέσης του καλλιτεχνικού δ/ντή.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι ενστάσεις έχουν γίνει και από 
άλλους πέντε υποψηφίους…

Σχόλιο στο fb της πρωταθλήτριας Σοφίας Υφαντίδου
για την κακή κατάσταση στο γήπεδο στίβου

του ΔΑΚ Μακροχωρίου
Σε χθεσινή ανάρτηση του laosnews.gr για την υπογραφή σύμβασης από το δήμο 

Βέροιας για νέο χλοοτάπητα για το γήπεδο 5Χ5 στον Προμηθέα, η βεροιώτισσα πρω-
ταθλήτρια του επτάθλου Σοφία Υφαντίδου, σχολίασε στην σελίδα του laosnews στο fb,  
περιγράφοντας για μια ακόμη φορά την κακή κατάσταση που επικρατεί στον αγωνιστικό 
χώρο του γηπέδου στίβου στο ΔΑΚ Μακροχωρίου. Αυτούσιο το σχόλιό της χωρίς κάτι 
περισσότερο από εμάς...

Sofi Yfantidou Ifantidou Πραγματικά δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με 
κανέναν...αλλά διαβάζοντας κάτι τέτοια μόνο κοροϊδία μπορώ να αναγνωρίσω...
το χόρτο στο ΔΑΚ Μακροχωρίου το έχετε δει;; Πρόβατα να φέρουμε να βοσκήσουν 
δεν θα το καταδεχτούν..αστράγαλοι γυρνάνε από τις λακκούβες..ακόντια αξίας 
1000€ κινδυνεύουν να σπάσουν...για το ταρτάν...θα πει κανείς τίποτα;; που είναι 
αυτή η μελέτη επιτέλους για να ξεκινήσουν τα έργα;; να γίνει κανένα σοβαρό ατύ-
χημα και μετά; θα είναι αργά..γιατί το κακό θα είναι μεγάλο..σας παρακαλώ πολύ...

φτάνει..επιτέλους..κοιτάξτε και λίγο τον στίβο της πόλης σας...οι μεγαλύτερες επιτυχίες στην πόλη από εκεί έρχο-
νται..ή δε το βλέπετε;; Δήμαρχε..Αντιδήμαρχοι..φτάνουμε στο σημείο να εκλιπαρούμε για πράγματα που θα έπρε-
πε πρωτίστως να σας ενδιαφέρουν...Βοηθήστε μας..Επιτέλους..

Φωτιάστο«κουφάρι»
απέναντιαπότονκαταυλισμότωνΡομά
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Από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διασφαλίστηκε η λειτουργία 

των 44 νέων δομών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας ΤΟΜΥ

Τους πόρους για τη λειτουργία των νέων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Τοπικών Ομάδων Υγείας» (ΤΟΜΥ) της 3ης και 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) διασφάλισε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει 
όλες τις προσπάθειες για αναβάθμιση των δομών δημόσιας υγείας στην περιοχή. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους στηρίζουμε 
τα ΤΟΜΥ, τις νέες δομές δημόσιας υγείας, που έρχονται να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για 
όλους τους πολίτες. Διασφαλίσαμε τα απαραίτητα κονδύλια για να λειτουργήσουν τα πρώτα 21 ΤΟΜΥ, που ιδρύθηκαν στην Κεντρική 
Μακεδονία, αλλά και όσα θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα, καθώς συνολικά προβλέπονται για τις δύο ΥΠΕ 44 μονάδες. Συμ-
βάλλουμε έτσι στην επίτευξη του μεγάλου στόχου της δημόσιας υγείας, που δεν είναι άλλος από την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσί-
ες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για το σύνολο του πληθυσμού, χωρίς διακρίσεις και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία».

Τα ΤΟΜΥ σχεδιάστηκαν ώστε να γίνεται ορθολογικά η κατανομή των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μέσω της ανακατεύθυν-
σης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια φροντίδα υγείας (όπως τα νοσοκομεία), παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές 
και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αναπτύσσονται σε επίπεδο κοινότητας και συγκροτού-
νται ως διεπιστημονικές ομάδες με προσωπικό έως 12 ατόμων.

Στην 4η ΥΠΕ ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία 16 ΤΟΜΥ, εκ των οποίων ήδη έχουν ιδρυθεί επτά, ενώ στην 3η ΥΠΕ σχεδιά-
ζονται 28 ΤΟΜΥ, εκ των οποίων ιδρύθηκαν τα 14.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διασφαλίζει τη λειτουργία τους για περίοδο τριών ετών, διαθέτοντας στην 4ης ΥΠΕ 9,6 εκ. 
ευρώ και στην 3η ΥΠΕ 14,6 εκ. ευρώ (συνολικά κονδύλια άνω των 24 εκ. ευρώ).

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει επενδύσει στην ενίσχυση των δο-
μών δημόσιας υγείας με σημαντικό έργο, καθώς ολοκληρώσαμε 48 έργα αναβάθμισης κτιρίων και εξοπλισμού σε όλα τα νοσοκομεία 
και τα κέντρα υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας. Εξοπλίσαμε τις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες και τα εργαστήρια με τεχνολογία 
αιχμής. Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έχει νέα υπερσύγχρονα χειρουργεία, το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης έχει νέα υπερσύγχρονη νοση-
λευτική μονάδα, ενώ ολοκληρώνουμε και τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο νοσοκομείο Βέροιας. Δημιουργήσαμε και αναβαθμί-
σαμε 16 μονάδες κοινωνικής φροντίδας και τα προνοιακά ιδρύματα, προμηθεύσαμε το ΕΚΑΒ με νέα ασθενοφόρα και υλοποιούμε τη 
μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας. Και τώρα, ενισχύουμε και την πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας. Θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα, με όλες μας τις δυνάμεις, για να είμαστε μια Περιφέρεια ανθρώπινη, μια Περιφέ-
ρεια, όπου η αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο, η προστασία και η προαγωγή της υγείας του, είναι καθημερινή πράξη».

Συνάντηση τοπικών
 φορέων για την 

αντιμετώπιση κινδύνων 
από σεισμικά φαινόμενα  

Συνάντηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας την 
Πέμπτη 11Απριλίου με θέμα: « Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμικά φαινόμενα  περιόδου 2019 ».

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας, της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, 
του  Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας, του 
Δασαρχείου Βέροιας, της Α΄ θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, εκπρόσωποι 
της Λέσχης Καταδρομέων, ο Δ/ντης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Βέροιας, Προ-
ϊστάμενος  της Δημοτικής Αστυνομίας, η Δ/ντρια , ο Προϊστάμενος και υπάλληλοι 
του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ.Ριζωμάτων 
και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προ-
στασίας Βασίλης Παπαδόπουλος.

Στη συνάντηση καταγράφηκαν οι αρμοδιότητες κάθε φορέα και τα πιθανά 
προβλήματα, κατά την εξέλιξη των σεισμικών φαινομένων και μετά από αυτά. Δι-
απιστώθηκαν η ετοιμότητα, αλλά και οι αναγκαιότητες για την βελτιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας του μηχανισμού αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων και  
των φορέων και έγιναν εποικοδομητικές προτάσεις. 

Μετά τη χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Επιτέλους ιδρύεται 

η Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας
Ιστορική χαρακτηρίζουν τη χθεσινή μέρα οι κτηνο-

τρόφοι της χώρας, μετά τη  συμφωνία στην οποία κα-
τέληξε  η δεύτερη διαδοχική σύσκεψη στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή 
όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, κτηνοτρόφων, 
βιομήχανων και τυροκόμων για την ίδρυση Διεπαγγελ-
ματικής Οργάνωσης Φέτας.

Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, ο Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αρα-
χωβίτης, χαιρέτισε την ίδρυση της Διεπαγγελματικής 
δηλώνοντας: «Σήμερα άνθισε το λουλούδι που φυτεύ-
τηκε, ο σπόρος καλλιεργήθηκε με επιμέλεια με κόπο 
και έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να συγχαρώ 
όλες τις πλευρές για την επιμονή, την υπομονή και τις 
αμοιβαίες υποχωρήσεις, αλλά πάνω από όλα την πί-
στη τους στη Διεπαγγελματική Οργάνωση της Φέτας. 
Χαιρετίζω την ίδρυσή της και εύχομαι καλές δουλειές 
στο δύσκολο έργο της. Ξεκαθάρισα από την πρώτη 
στιγμή ότι στο πλαίσιο της πολιτικής μας αταλάντευτη 
βούληση είναι η ίδρυση, αλλά κυρίως η στήριξη της διεπαγγελματικής στην εκπλήρωση του έργου της. Η διεπαγγελματική της φέτας 
έχει ως μοναδικό σκοπό την προάσπιση και τη στήριξη του προϊόντος και ταυτόχρονα είναι ο συνομιλητής της πολιτείας, ο σύμβου-
λός της. Δεν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Με αυτό το πλαίσιο θα πορευτούμε για το καλό του κτηνοτροφικού και παραγωγικού 
κόσμου.

Ευελπιστώ ότι από εδώ και πέρα θα υπηρετήσουμε όλοι το εθνικό μας κεφάλαιο, τη Φέτα, χωρίς εξυπηρέτηση μικροσυμφερό-
ντων, με αταλάντευτη βούληση απέναντι σε όποια πλευρά παρεκκλίνει του στόχου και με την αναγκαία αποφασιστικότητα απέναντι 
σε οποιαδήποτε προσπάθεια που θα θέτει σε κίνδυνο την εξυπηρέτηση του μεγάλου σκοπού.»

Μήπως πρέπει 
να γίνουμε 

πιο «πράσινοι»;
Της Ολυμπίας Σουγιουλτζή*
Η χώρα μας στο επιστημονικό πε-

δίο διαπρέπει με τα «παιδιά» της, στην 
αλλοδαπή μάλλον, παρά εδώ. Ένας εξ 
αυτών είναι  ο κ Θανάσης Οικονόμου 
αστροφυσικός στη ΝΑΣΑ, επικεφαλής 
ομάδας που κατασκεύασαν και έστειλαν 
στον Άρη τον «Ιχνηλάτη». Σε ερώτηση 
πολίτη για το εάν πρέπει οι επιστήμονες 
να βρουν άλλον πλανήτη ικανό να φι-
λοξενήσει την ανθρωπότητα, απάντησε 
απλά και αφοπλιστικά. 

«Αντί να αναζητούμε άλλον πλανήτη 
για να τον εποικίσουμε, καλύτερο θα ή-
ταν να σταματήσουμε να καταστρέφουμε 
τον δικό μας. Είναι ο καλύτερος.»

Τέλειο;
Ας δούμε το μικρό μας «χωριό» που 

ακούει στο όνομα Ημαθία. 
Είχε ένα ποτάμι γάργαρο, πηγή ζωής και πολιτισμού και το καταστρέψαμε.
Είχε όμορφα δάση, ανάσα για το περιβάλλον μας, και τα καταστρέψαμε.
Είχε αγροτική παραγωγή που που είχε τις γεύσεις της φύσης, πλέον έχει 

παραγωγές που αντέχουν στον χρόνο, είναι για φωτογράφιση, αλλά δεν είναι 
για κατανάλωση.

Μάλλον είναι η ώρα να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας ανα-
λογεί. 

Μάλλον είναι ώρα να σταματήσουμε να καταστρέφουμε τον τόπο μας.
Μάλλον είναι η ώρα , αν και μπλε, να γίνουμε πιο «πράσινοι»...

Λογίστρια-Φοροτεχνικός
Υποψηφια Περιφερειακή Σύμβουλος 

με τον Απόστολο Τζιτζικώστα

Σύλληψη 52χρονης για ναρκωτικά
Συνελήφθη στις 11 Απριλίου, χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς 

του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Κατα-
στολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 52χρονη ημεδαπή, διότι σε έρευ-
να που πραγματοποιήθηκε σε 2 οικήματα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα με τη 
συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και 
κατασχέθηκαν:

• ποσότητα ηρωίνης βάρους 8 γραμμαρίων,• μικροποσότητα κάνναβης,• 2 ναρκωτικά δισκία, • μία ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακριβείας και • το χρηματικό ποσό των 3.240 ευρώ.

Σύλληψη 24χρονου για κλοπή
Συνελήφθη στις 11 Απριλίου, το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Κα-

ταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 24χρονος ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε από την 
έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, νωρίτερα την ίδια ημέρα, αφαίρεσε από όχημα 51χρονου ημεδαπού ένα χορτο-
κοπτικό μηχάνημα αξίας 500 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.
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Με την υπομονή
και το πάθος των μοντελιστών

Γιάννης Καμπούρης, μοντελιστής
Τι είναι ο μοντελισμός: 

τον ρωτήσαμε…
Και ξεκίνησε να μιλάει:
«Μοντελισμός είναι η 

προσπάθεια να «δημιουρ-
γήσεις» έναν κόσμο σε κλί-
μακα. Από εκεί και πέρα δεν 
υπάρχει κανένα όριο στο θέ-
μα, στα υλικά και σε ότι συν-
θέτουν την όλη προσπάθεια. 
Πρωταρχικός σκοπός του 
κάθε χόμπι, είναι η ευχαρί-
στηση δεν είναι μια ανταγω-
νιστική προσπάθεια. Εδικά  με το μοντελισμό εξοικειώνεσαι με τα κάθε 
είδους υλικά και τα εργαλεία».

 
Ηπρώτηεπαφήμετοχόμπυ;
«Το μοντελισμό τον γνώρισα σε ηλικία 15 ετών από ένα καλό φίλο 

και συμμαθητή μου τότε και με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Το 
πρώτο μοντέλο που αγόρασα ήταν ένα κιτ της Airfix, από το κατάστημα 

Baby Saloon στην οδό Μητροπόλεως αν θυμάμαι καλά.   
Γιατί ένα χόμπι, γιατί απλά κάθε χόμπι αποτελεί μια όμορφη διέξοδο 

στην σκληρή καθημερινότητα που βιώνει ο καθένας μας. Είναι στιγμές 
που όταν κάθομαι στον πάγκο, μπορεί να περάσουν ώρες πολλές 
χωρίς καν να το καταλάβω. Συντροφιά με απαλή μουσική και γιατί όχι 
και ένα ποτήρι από το αγαπημένο μου κρασί και περνώ σε έναν άλλο 
κόσμο.

Όπως κάθε χόμπι έτσι και ο μοντελισμός είναι ανεξάντλητος, μπορεί 
να πάει τόσο μακριά, όσο κανείς θέλει να τον πάει. Τα τελευταία χρό-

νια μάλιστα γνωρίζει μια χωρίς προηγούμενο άνθηση. Οι εκτυπώσεις 
3D παράλληλα με τα σχεδιαστικά προγράμματα βοήθησαν ώστε τα 
καλούπια από τα οποία παράγονται τα κιτ, να είναι μια σχετικά εύκολη 
υπόθεση για τους κατασκευαστές μοντέλων. Έτσι κυκλοφορούν πλέ-
ον απίστευτα κομμάτια.  Στην αγορά μπήκαν και σημαντικές εταιρείες 
από την Κίνα και την Κορέα που το απογείωσαν. Να μην ξεχνάμε και 

τις εταιρείες που ειδικεύονται στα χρώματα και τα άλλα υλικά και εδώ 
η χημεία έκανε πραγματικά θαύματα. Η παλαίωση των μοντέλων ευ-
κολύνθηκε, κυκλοφορούν απίστευτα υλικά - χιόνι, λάσπη, νερό και ότι 
άλλο βάλει ο νους». 

Τιτονενδιαφέρειπροσωπικά;
«Προσωπικά με ενδιαφέρουν όλα τα θέματα, αεροσκάφη, άρματα, 

πλοία, φορτηγά, φιγούρες, διοράματα και ότι άλλο. Με γοητεύουν όμως 
ιδιαίτερα οι ιδιοκατασκευές και από αυτές προτιμώ στα πλοία. Στο αρ-
χείο μου κατάφερα να έχω σχέδια από όλα σχεδόν τα πολεμικά πλοία 
του στόλου μας από το ΒΠΠ μέχρι και σήμερα, από σχετικές εταιρείες 
από Αμερική, Αγγλία, Πολωνία, Ολλανδία και αλλού. Να μην ξεχνάμε 
βέβαια και τους καλούς φίλους με τους οποίους ανταλλάσουμε σχέδια, 
υλικό και γενικότερα πληροφορίες. Αρκούν τα σχέδια και φωτογραφικό 
υλικό από ένα πλοίο και από εκεί και πέρα η κατασκευή μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα. Έχω κατασκευάσει τη σύγχρονη φρεγάτα «Έλλη» 
στην 1/72 και στα σκαριά είναι ένα Α/Τ τύπου Adams το «Θεμιστοκλής». 
Τελευταία με γοητεύουν ιδιαίτερη και τα ελληνικά θέματα. 

Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, έχοντας διαμορφώσει το εργαστήριο 
μου όπως το ήθελα, πολύ καλά εξοπλισμένο ώστε να μπορώ εκεί να 
σχεδιάσω και να κάνω και τις πιο απαιτητικές κατασκευές. Στο σημείο 
αυτό να σημειώσω ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται για το μοντελισμό, με 
χαρά να τον βοηθήσω να μπει στο χώρο.

Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην προ-
σπάθεια να αναπαραστήσεις την ιστορία υπό «κλίμακα», πρέπει να τη 
γνωρίζεις, έτσι πριν από κάθε κατασκευή πρέπει να προηγείται έρευνα. 
Δε μπορεί να «στήσεις» μια ιστορική στιγμή και αυτή να είναι ιστορικά 
λάθος, ούτε βέβαια να κάνεις πράγματα που δεν στέκονται με το λογική.

Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είμαστε πολλοί που ασχολούμαστε με 
το χόμπι, ενώ στο εξωτερικό γνωρίζει μια νέα άνθηση. Εδώ ο υπολο-
γιστής τράβηξε τους νέους, που δεν θέλουν να αφιερώσουν χρόνο στο 
μοντελισμό και ο μοντελισμός θέλει χρόνο. Το καλό αποτέλεσμα είναι 
συνάρτηση κυρίως του χρόνου που θα αφιερώσεις, των πληροφοριών 
που θα συγκεντρώσεις αλλά και της φαντασίας σου». 

Πολυδάπανοχόμπυ;
«Οικονομικά δεν είναι πολυδάπανο. Στο ξεκίνημα αρκούν μερικά 

βασικά εργαλεία και υλικά και από εκεί και πέρα όπως είπαμε, το πάς 
όσο θέλεις. Υπάρχουν φίλοι που έχουν κάνει και κάνουν θαύματα στο 
τραπέζι της κουζίνας!’

Αναπτύσσονταιφιλίεςμέσααπότοκοινόενδιαφέρον;
Ναι,  μέσα από το συγκεκριμένο χόμπι γνώρισα πολλούς ανθρώ-

πους και έκανα μοναδικούς φίλους. Θα με συγχωρέσουν όλοι αυτοί 
αν εδώ μνημονεύσω το Στέλιο Φαλιέρο, παλιό καπετάνιο, υπεύθυνο 
του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης που γνώρισα μέσα από το χόμπι. Ή-
ταν η στιγμή που προσπαθούσα να βρω τα σχέδια από τις  φρεγάτες 
Kortenaer αλλά ήταν αδύνατο. Ψάχνοντας κατέληξα στο Στέλιο που μου 
έστειλε χωρίς να τον γνωρίζω και χωρίς δεύτερη κουβέντα, όχι μόνο τα 
κατασκευαστικά σχέδια του πλοίου αλλά και ένα τεράστιο αριθμό φω-
τογραφιών από την φρεγάτα «Έλλη». Από τότε βρισκόμαστε όσο πιο 
τακτικά μπορούμε, μιλάμε με τις ώρες και τις μέρες για το αγαπημένο 
μας χόμπι!»

Κλείνοντας…
Και μια αναφορά στη σχετική έκθεση που πρόσφατα διοργανώσαμε, 

όπου και διαπιστώσαμε με χαρά ότι υπήρξε σημαντική ανταπόκριση του 
κόσμου. Πρόθεση μας είναι αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να οργανω-
θεί και την επόμενη χρονιά και μάλιστα σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας 
αυτή τη φορά.

Κώστας Λάπας - Κατασκευαστής μοντέλων
αρχαίων πλοίων

 Εκτός από την ιδιαιτερό-
τητα την τεχνική των κατα-
σκευών, απαιτείται η συγκέ-
ντρωση πληροφοριών ώστε 
τα μοντέλα των πλοίων να 
ανταποκρίνονται σε ιστορικά 
δεδομένα.

Με δεδομένη την αγάπη 
του για την ελληνική ιστορία, 
η ενασχόληση του με την μι-
κροναυπηγική που έχει ως 
αντικείμενο τα αρχαία ελλη-

νικά πλοία, είναι μάλλον φυσιολογική. 

Πότεκαιπώςξεκίνησε;
«Είναι το 2011 που ξεκίνησα αυτή την δραστηριότητα και συνεχίζεται 

μέχρι και σήμερα.
Δυστυχώς δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία έτσι θα πρέπει για να 

βρω τις σχετικές πληροφορίες να ανατρέξω σε πρωτογενείς πηγές. 
Έτσι μελετώ οτιδήποτε έχει σχέση με αρχαία ιστορίας μας και ειδικότερα 
ότι αναφέρετε στην ναυτική ιστορία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είμαι 
αυτοδίδακτος και ότι έχω κάνει, εδώ που έφτασα, το κατόρθωσα με τις 
δικές μου δυνάμεις και δεν ήταν καθόλου εύκολο.

Είναι τραγική η έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας και αυτό είναι μια 
θλιβερή αντίφαση, με το δεδομένο ότι είμαστε ναυτικός λαός !

Έτσι λοιπόν πριν από κάθε κατασκευή θα πρέπει να τεκμηριωθεί η 
ύπαρξη ενός πλοίου. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρω πληροφορίες 
για μια σειρά από ζη-
τήματα που αφορούν 
το ίδιο το πλοίο. Λχ 
πόσα κουπιά είχε, σε 
πόσες σειρές ήταν, 
ποιος ήταν ο οπλι-
σμός του, πόσους 
στρατιώτες έφερε, τι 
ιστία έφερε και τόσα 
άλλα. Με βάση όλα 
αυτά τα στοιχεία, ξενι-
κά ο σχεδιασμός του 
και αν υπάρχει κά-
ποια απεικόνιση του 
κάπου, αυτό σίγουρα 
βοηθά πολύ.

Στη συνέχεια πρέ-
πει να δω τη λειτουρ-
γικότητα όλων αυτών 
των στοιχείων. Αν λχ 
έφερε τοξοβόλους αυ-
τοί με κάποιο τρόπο 
θα έπρεπε αν είναι 
προστατευμένοι, αν 
όμως έφερε στρατιώ-
τες που θα έπρεπε να 
κυριεύσουν τα εχθρι-
κά πλοία, αυτοί θα 
έπρεπε να διευκολυν-
θούν στην κίνηση τους κλπ.

Κάπως έτσι ξεκινά ο σχεδιασμός.
Αφού ολοκληρωθεί τότε προχωρά η κατασκευή με βάση τα σχέδια.
Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι οι τύποι των αρχαίων πλοίων είναι 

πολλοί, αν και ευρύτερα είναι γνωστή μόνο η αθηναϊκή τριήρης. Υπάρ-
χουν ακόμα οι πεντηκοντήρεις, διήρεις, μακεδονικές τριήρεις, τριακοντή-
ρεις, αλλά και ρωμαϊκές γαλέρες και τόσα άλλα.

Βέβαια με κάθε κατασκευή αποκτώ ταυτόχρονα και άλλες γνώσεις 
και έτσι αυτή η ενασχόληση πέρα από τη χαρά της κατασκευής, μου 
δίνει και τη χαρά της έρευνας.

Για να ασχοληθεί κάποιος με όλα αυτά πρέπει να τα αγαπά ιδιαίτερα, 
γιατί δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει ένα αποτέλεσμα που θα τον χαρο-
ποιεί και θα αρέσει και σε όσους το βλέπουν». 

Ολοκληρώνουμε σήμερα την παρουσίαση των συλλεκτών και δημιουργών που πήραν μέρος στην΄έκθεση της Στέγηας Γραμμάτων και Τεχνών με τις συλλογές και τις κατασκευές τους.
Βαλαχής Γιάννης, Δαμιανίδης Λεωνίδας/ Δάφνη & Μαργαρίτα, Ζέρβας Παναγιώτης, Ζυγουλιάνος Στέργιος, Τυφλίδης Κώστας,  Λάπας Κώστας, Μπιλδιρής Γιάννης, Καμπούρης Γιάννης, 

Κόβας Γιώργος, Παπαθεοχαρίδης Βαγγέλης και ο Σύλλογος Μοντελιστων Βορείου Ελλάδος «Πήγασος»).
Στην επόμενη έκθεση αναμένονται περισσότερες παρουσίες...

Επιμέλεια: Σοφία Γκαγκούση



17 Απριλίου στο Επιμελητήριο Ημαθίας
Ενημερωτική ημερίδα για 

αγρότες καλλιεργητές 
Η Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας και η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονο-

μίας και Κτηνιατρικής διοργανώνουν ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «xylella 
fastidiosa ένας κίνδυνος για τις καλλιέργειες» Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 
17 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
στη Βέροια Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους, η Δρ. Χολέβα 
Μαρία, από το εργαστήριο Βακτηριολογίας του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου και ο κύριος Αραμπατζής Χρήστος MSC Γεωπόνος - προϊστάμε-
νος του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού ελέγχου του Υπουργείου αγροτικής ανά-
πτυξης και τροφίμων. Η παρουσία κυρίως του αγροτικού κόσμου και των φυ-
τοριούχων, αλλά 
και των ομάδων 
π α ρ α γ ω γ ώ ν 
και των επαγ-
γελματιών του 
κλάδου, κρίνεται 
απαραίτητη.     
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Του Κωνσταντίνου Γ.-Ξ.   
Τροχόπουλου* 

Ένας Δήμος οφείλει -πάντοτε στο 
πλαίσιο της υλικής και τοπικής αρμοδι-
ότητάς του- να εντοπίζει και να επιλύει 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρία στην καθημερινότη-
τά τους, μέσα στην πόλη και τα χωριά. 
Έτσι, βασικός άξονας του προγράμμα-
τος του συνδυασμού μας αποτελεί η κα-
τά το δυνατόν ταχύτερη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με ει-
δικές ανάγκες. Σε αυτή την κατεύθυνση, 
προτείνουμε απλές πλην όμως άκρως 
αποτελεσματικές λύσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά την 
καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Ειδικότερα, προτείνουμε την 
τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων σε όσες διαβάσεις πεζών κρίνε-
ται αναγκαίο (π.χ. στο φανάρι 3ου-4ου Λυκείου), τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας εντοπισμένα σε περιοχές της πόλης, τη μερική 
ανακατασκευή των διαβάσεων στις οποίες δεν υπάρχουν ράμπες 
και γενικότερα τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόσβασης 
σε όσες υπηρεσίες του Δήμου δεν είναι σήμερα προσβάσιμες. Τέ-
λος, κρίνουμε απαραίτητη τη στενότερη συνεργασία με το Κέντρο 
Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας και 
στοχεύουμε στη σημαντική ενίσχυση και προώθηση των δράσεων 
του. Φρονούμε ότι τα σχέδια για βελτίωση της καθημερινής ζωής 
των ΑμεΑ δεν πρέπει να ιδωθούν ως μία συμβολική προεκλογική 
εξαγγελία. Αποτελούν ένα ζήτημα ουσίας, ισοπολιτείας και εν τέλει 
δημοκρατίας!

*Τροχόπουλος Κωνσταντίνος 
του Γεωργίου-Ξανθίππου,

 Δικηγόρος, Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 
συνδυασμό «Προτεραιότητα στον Πολίτη» του υποψηφίου 

Δημάρχου Βέροιας Αντώνη Μαρκούλη

Βιογραφικό της 
υποψήφιας δημοτικής 

συμβούλου 
Σταυρούλας Μιχαηλίδου 
με τη Γεωργία Μπατσαρά

Ονομάζομαι Μιχαηλίδου Σταυρούλα του Γεωργίου Μι-
χαηλίδη  και της Δήμητρας Φαραγκιτάκη. Γεννήθηκα και 
μεγάλωσα στη Βέροια, είμαι παντρεμένη με τον Ευθύμιο 
Τσιφινδάρη και είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Είμαι απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής.

Τελειώνοντας τις σπουδές μου άνοιξα γυμναστήριο 
στον Προμηθέα, το οποίο διατήρησα έως και το 2004. Το 
2008 διορίστηκα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Υπήρξα εκλεγμένο μέλος στο ΣΕΠ προσκόπων (7ο σύ-
στημα Ναυτοπροσκόπων) περνώντας από τις θέσεις του 
γραμματέα και αντιπροέδρου. 

Είχα ενεργή συμμετοχή στους συλλόγους γονέων και 
κηδεμόνων του 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας (ταμίας), και 
του 5ου Νηπιαγωγείου Βέροιας(μέλος).

Είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Η-
μαθίας, και εκλεγμένο μέλος του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βέροιας.

Στις προσεχείς δημοτικές εκλογές είμαι υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό  Βέροια ΠΡΩ-
Τεύουσα Πόλη με επικεφαλής την Γεωργία Μπατσαρά. 
Ανταποκρίθηκα θετικά στο κάλεσμα της επειδή γνωρίζω 
το πόσο ανιδιοτελής, υπεύθυνη, ειλικρινής και απίστευτα 
εργατική είναι.

Ζούμε στον πιο ευλογημένο δήμο ο οποίος δεν έχει 
αξιοποιηθεί αποτελεσματικά.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με το :
    Να επικεντρωθούμε στον πρωτογενή τομέα παρα-

γωγής για να μπορέσουν οι νέοι μας να δραστηριοποιη-
θούν επαγγελματικά  

   Να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα για να 
έρθει η ποθούμενη ανάπτυξη στον τόπο μας

   Να προβάλουμε και να διαφημίσουμε την πολιτισμική 
μας κληρονομιά 

Για να συμβούν όλα αυτά απαιτείται μακρόπνοος σχε-
διασμός, μεθοδικότητα, οργάνωση. 

Σκοπός και στόχος μου είναι η βελτίωση της καθημερι-
νότητας των πολιτών μας.

Επειδή ο δήμος αξίζει τα καλύτερα και επιθυμώ την 
βελτίωση της καθημερινότητας μας, σας καλώ να στηρίξε-
τε την προσπάθεια μου.  

 Σας ευχαριστώ

ΑμεΑ: Πολίτες 
β’ κατηγορίας;

Με αφορμή τις δηλώσεις του 
υποψηφίου ευρωβουλευτή της 

Ν.Δ. Δημήτρη Καιρίδη
Κώστας 

Καραπαναγιωτίδης: 
«Οι πόντιοι όπως εγώ, 

δε βάζουμε 
τίποτα παραπάνω από 
το Θεό, τον Πόντο και 

την Πατρίδα!» 
Με αφορμή τις δηλώσεις του 

υποψηφίου ευρωβουλευτή της 
Ν.Δ. Δημήτρη Καιρίδη, ο Κώ-
στας Καραπαναγιωτίδης, απα-
ντάει:

Είμαι στην Νέα Δημοκρατία 
τιμώ τον πρόεδρο μας Κυριά-
κο Μητσοτάκη. Θεωρώ πώς το 
κόμμα μου την παρούσα στιγμή 
είναι η μοναδική λύση για να 
βγει η πατρίδα και η κοινωνία 
από την κρίση .

Έχω παράλληλα και το θάρ-
ρος να απευθυνθώ δημόσια 
και με αφορμή τις ανιστόρητες 
Δηλώσεις του υποψηφίου ευ-
ρωβουλευτή του κόμματος μας 
Δημήτρη Καιρίδη να ρωτήσω .ψάξατε Πολύ να τον βρείτε 
και να τον χρίσετε υποψήφιο αυτόν τον μηδενιστή ; Αυτόν 
που αναζητεί δημοσιότητα μέσω των εθνομηδενιστικων 
απόψεών του προσβάλλοντας όλους τους Πόντιους ανεξαί-
ρετα όταν τολμά να χαρακτηρίζει « μύθο» την Γενοκτονία 
των ποντίων .

 

Ο υποψήφιος  ευρωβουλευτής του κόμματος
της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης 

Κ Πρόεδρε μέχρι πότε θα 
ανεχόμαστε « Δούρειους « ίπ-
πους στην παράταξη ; Τελικά οι 
τύπου Καιρίδη προσαρτήσεις 
θα φέρουν η θα διώξουν πε-
ρισσότερους ; Τα εκφράζω Όλα 
αυτά ως αγανάκτηση και δεν 
κρατώ το στόμα μου κλειστό δι-
ότι Εγώ δεν λουφάζω περιμένο-
ντας την είσοδο σε ψηφοδέλτια

Ούτε περιμένω κάποιο α-
ντίδωρο Για να κοιτάξω Πρώτα 
τον εαυτό μου σαν κάποιους 
που δεν άκουσαν και δεν διά-
βασαν . Υπάρχει αναστάτωση 
στους Πόντιους όπου γης .

Οί Πόντιοι όπως εγώ μπρο-
στά στο ΘΕΟ στον ΠΟΝΤΟ και στην ΠΑΤΡΙΔΑ Δεν βάζουμε 
τίποτα παραπάνω .Εάν κάποιοι άλλοι βάζουν τους Καιριδη-
δες δικαίωμα τους 

Καραπαναγιωτιδης Κώστας
Πρ Νομάρχης Ημαθίας 

Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας- Καλλιτέχνης
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Σάβ-
βατο 13 Απριλίου 2019 
στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Ελισάβετ Δημ. Χατζη-
δημητρίου σε ηλικία 85 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Τριάδας ΠΕΛΕΚΑΝ στο Κο-
μνήνιο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΡΓΙΑΝΝΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Η αδελφή
Οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυρια-

κή 14 Aπριλίου 2019 
στον Ιερό Ναό Μητρο-
πόλεως Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού , αδελφού 
και θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Ο εγγονός, Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του 

Ναού Ιεραρχών 1
40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 13 A-
πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως Αγίου Νεκταρίου 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 

Ο αδελφός, Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κυριωτίσσης Αγίου Σάββα 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΜΟΥΣΕΝΑ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Οι αδελφές,

 Οι λοιποί συγγενείς

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων :

Το Σάββατο 
13 Απριλίου στις 
6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον 
Μέγα Αναστά-
σιμο Εσπερινό 
στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό 
Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος 
Χριστού Ναού-
σης όπου εν συ-
νεχεία θα ομιλή-
σει ο ιερομόνα-
χος π. Αντύπας 
Αγ ιορε ί της  με 
θέμα: «Εν παντί 
ευχαριστείτε».

Την Κυριακή 14 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό ΝαόΑγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Την Κυριακή 14 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερο-
μόναχος π. Αντύπας Αγιορείτης με θέμα: « Γιατί φοβόμαστε 
τον θάνατο;». 

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

Tην Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, 14 Απριλίου, στις 6 το α-
πόγευμα στον Κατανυκτικό Εσπερινό που θα τελεσθεί στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βεροίας, θα χοροστα-
τήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων. Ο-
μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Ιερομόναχος Αντίπας 
Αγιορείτης με θέμα: «Γιατί φοβόμαστε τον θάνατο»

Συλλυπητήριο
Το Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίδων της Βέροιας εκφράζει 

τα θερμά του συλλυπητήρια προς τον Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κ.Καλαιτζίδη Κωνσταντίνο 
για την απώλεια της σεβαστής του μητέρας.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ., σας προσκαλούμε στην 

πνευματική ευκαιρία που θα είναι αφιερωμένη στα Πάθη του Κυρίου μας.
Το όλο πρόγραμμα θα πλαισιωθεί και από ομιλία με θέμα: «Έθηκαν επί την κε-

φαλήν μου στέφανον εξ ακανθών». Ομιλητής: ο κ. ΑΒραάμ Κοκκάλης, Θεολόγος-Ι-
εροκήρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. 
ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
«ΠΕΛΕΚΑΝ»

Κυριακή Βαΐων
Πρωί: Θεία Λειτουργία 
7-10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία του 
Νυμφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Τρίτη
Απόγευμα: Ακολουθία του 
Νυμφίου, Τροπάριο της 
Κασσιανής ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Πέμπτη
Απόγευμα: Ακολουθία των Παθών, Δώδεκα (12) Ευαγγέλια ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Παρασκευή
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ώρα 10 π.μ.
Μέγα Σάββατο
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, μπορούν να τα  

προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  κα-
θημερινά από 11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.



«Βιώνουμε την εγκατάλειψη. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για 
τα χωριά μας από την Δημοτική αρχή». Αυτά διεμήνυσαν στην Υπο-
ψήφια Δήμαρχο Βέροιας και επικεφαλής του συνδυασμού «Βέροια 
ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» Γεωργία Μπατσαρά, οι κάτοικοι των χωριών 
της Συκιάς, των Παλατιτσίων και της Βεργίνας.

Η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας συνοδευόμενη από υποψήφι-
ους/ιες Δημοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού της, το βράδυ της 
Πέμπτης συναντήθηκε με κατοίκους των τριών τοπικών κοινοτήτων, 
οι οποίοι αναφέρθηκαν στο ανύπαρκτο έργο της σημερινής Δημοτι-
κής αρχής στα χωριά τους, αλλά και στην προσπάθεια υφαρπαγής 
της ψήφους από άλλους που τους υπόσχονται «λαγούς με πετρα-
χήλια».

«Εμείς ξεκινήσαμε τον προεκλογικό μας αγώνα από εσάς, τους 
απλούς ανθρώπους που μοχθείτε καθημερινά κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. Και σαν Δημοτική αρχή, από την πρώτη κιόλας μέρα, θα 
ασχοληθούμε με τα απλά ζητήματα της καθημερινότητας. Για να νοι-
ώσετε πως πραγματικά ενδιαφερόμαστε για εσάς και δεν σας σκε-
φτόμαστε σε μια ετήσια γιορτή ή στην προεκλογική περίοδο» τους 
είπε η Γεωργία Μπατσαρά και την ευχαρίστησαν για το ενδιαφέρον 
που δείχνει.

Σύμφωνα με αυτά που κατέθεσαν οι κάτοικοι στην Υποψήφια 
Δήμαρχο και μετά από διαλογική συζήτηση, στην Συκιά το μεγάλο 
πρόβλημα είναι το απαρχαιωμένο και επικίνδυνο, με σωλήνες α-
μιάντου, δίκτυο ύδρευσης και η μικρή ποσότητα πόσιμου νερού και 
άρδευσης, επειδή χάνονται ανεκμετάλλευτες ποσότητες νερών από 
τις πηγές.

Επιπλέον για το χωριό της Συκιάς, είναι η κακή κατάσταση του 
δρόμου από το χωριό τους μέχρι τα Παλατίτσια. «Ολημερίς τον 
στρώνανε και το βράδυ εξαναχαλούσε…» είπαν σκωπτικά και σε 
παράφραση της ιστορίας για το γιοφύρι της Άρτας. 

Στα Παλατίτσια, επίσης, το πρόβλημα είναι η έλλειψη επάρκειας 
νερού. Ανέδειξαν την αναγκαιότητα κατασκευής ενός άρτιου αρδευ-
τικού δικτύου για το πότισμα των καλλιεργειών τους, αλλά σε πρώτη 
φάση να δημιουργηθούν άλλες δύο γραμμές από τον Αλιάκμονα για 
να υπάρξει επάρκεια νερού για τον σκοπό αυτό.

Η περιοδεία της Γεωργίας Μπατσαρά έκλεισε στη Βεργίνα όπου έτυ-
χε μεγάλης υποδοχής. Εκεί οι κάτοικοι εξήραν το ήθος και την πολιτική 
πορεία της Υποψηφίας Δημάρχου και στην συνέχεια της ανέφεραν πως 
«αυτά τα χρόνια δεν έγινε τίποτα στο χωριό μας. Εδώ και μήνες, είπαν 
χαρακτηριστικά, υπάρχει  σπασμένη μια κολώνα φωτισμού σε πεζοδρόμιο, 
ενημερώσαμε αλλά ακόμα δεν έγινε τίποτα και ο  κεντρικός πεζόδρομος 
είναι σε κάκιστη κατάσταση. Αν αυτό δεν είναι εγκατάλειψη, τότε τι είναι;» 
αναρωτήθηκαν στο τέλος.

Τέλος οι κάτοικοι της Βεργίνας επισήμαναν πως «η Βεργίνα, οι Αιγές, 
το Βασίλειο των Μακεδόνων, δεν πήρε ούτε το ελάχιστο που δικαιούται ως 
ιστορία, ως ένα σημείο παγκόσμιας αναφοράς. Ό,τι γίνεται σήμερα στους 
αρχαιολογικούς χώρους, δεν είναι αποτέλεσμα προσπαθειών του Δήμου 
Βέροιας, αλλά των αρχαιολογικών υπηρεσιών».     

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας, η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας 

Γεωργία Μπατσαρά, έκανε την εξής σύντομη δήλωση:
«Λυπάμαι πολύ που οι κάτοικοι των χωριών αυτών, μου μετέφεραν την 

δυσαρέσκειά τους και το αίσθημα εγκατάλειψης που νοιώθουν. Τους κατα-
νοώ απόλυτα γιατί κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό των Πιερίων, τα οποία 
χωριά θα επισκεφθώ την Κυριακή και ξέρω τι ζητούν από μια Δημοτική 
αρχή. Θέλουν να νοιώθουν την ζεστασιά, την οποία δεν την έχουν. Είναι 
ολιγαρκείς και όταν κάποιοι τους υπόσχονται πολλά, τους αποστρέφονται. 
Είναι άνθρωποι που θέλουν λίγα, αλλά υλοποιήσιμα. 

Βέβαια στα χωριά αυτά υπάρχει και η Βεργίνα, παγκόσμιο σημείο ανα-
φοράς, όπως ανέφεραν, και αιχμή της τουριστικής ανάπτυξης για τον Δήμο 
Βέροιας, την Ημαθία και την χώρα μας. Ένας χώρος που όταν ένας τουρί-
στας τον επισκέπτεται, θα πρέπει να νοιώθει πως βρίσκεται σ΄ έναν τόπο 
αντάξιο της ιστορίας του και όχι μίζερο από την εγκατάλειψή του.

Διαβεβαιώνω ότι ως Δημοτική αρχή θα έχω στην πρώτη σειρά της ατζέ-
ντας μου την λέξη «ενδιαφέρον» και όχι «εγκατάλειψη» για όλα χωριά του 
Δήμου μας. Ο Δήμος μας αξίζει καλύτερα…».     
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Δυο ακόμη υποψήφιες 
με την “Ώρα Ευθύνης”

  Η δημοτική παράταξη “Ώρα 
Ευθύνης”του Π. Γκυρίνη, ανα-
κοινώνει δυο ακόμη υποψήφιες 
που θα πλαισιώσουν τους υπο-
ψήφιους και τις υποψήφιες που 

ανακοινώθηκαν στο τέλος της μεγάλης συγκέντρωσης της Δευτέρας 8 
Μαρτίου.

Πρόκειται για τις κυρίες Γαλάνη Πουλχερία και Βέτσιου Αικατερίνη, 
που θα είναι υποψήφιες με το ψηφοδέλτιο της νίκης, με το ψηφοδέλτιο 
της “Ώρας Ευθύνης”.

Όλοι μαζί, με αγάπη για τον τόπο μας συνεχίζουμε να οικοδομούμε 
ένα καλύτερο αύριο πάνω σε σταθερές βάσεις.

Με επιστολή του 
στον Δήμαρχο Βέροιας

Τους λόγους, 
που δεν μπορεί να 
αποδεχθεί τη θέση 

του δημοτικού 
συμβούλου, εξηγεί 

ο Γιώργος Νουλίκας
Επιστολή με την  

οποία εξηγεί τους 
λόγους για τους ο-
ποίους δεν μπορεί 
να αποδεχθεί την 
θέση του δημοτικού 
συμβούλου, μετά την 
παραίτηση Τσαπα-
ρόπουλου, έστειλε 
ο πρώτος επιλαχών 
σύμβουλος Γιώργος 
Νουλίκας στον δή-
μαρχο Βέροιας Κώ-
στα Βοργιαζίδη, ανα-
φέροντας τα εξής:

«Αξιότιμε Δήμαρ-
χε, 

Είναι τιμή για μένα, να κληθώ, μετά την παραί-
τηση του κ. Πέτρου Τσαπαρόπουλου, να θητεύσω 
στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, 
εκπροσωπώντας τους συμπολίτες μου, που με τί-
μησαν με την εμπιστοσύνη τους, στις εκλογές του 
2014. Όμως οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, 
δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ με συνέπεια, 
στα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση αυτή. 
Συνεπώς δεν μπορώ να αποδεχθώ την θέση του 
δημοτικού συμβούλου.

Ωστόσο, εξακολουθώ να είμαι στη διάθεση της 
παράταξης του Κώστα Βοργιαζίδη, σε ότι μπορώ 
να προσφέρω και παράλληλα στηρίζω την προ-
σπάθεια της συντρόφου μου, Μυρτώς Μπέτζιου, 
υποψήφιας δημοτικού συμβούλου με τον συνδυα-
σμό «Δράση με Γνώση». Σας ευχαριστώ και εύχο-
μαι καλή συνέχεια στη Δημοτική Αρχή.

Με τιμή,
Γιώργος Νουλίκας»

Σ.Σ. Επόμενος επιλαχών σύμβουλος είναι ο 
ψυχίατρος Ηλίας Γραμματικόπουλος, ο οποίος α-
ναμένεται να ορκιστεί την ερχόμενη Τετάρτη.

Γεωργία Μπατσαρά: Πλήρης 
εγκατάλειψη των χωριών του Δήμου μας



Μαθητές και εκπαιδευτικοί ευχαριστούν

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, η ΣΤ΄ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέ-
ροιας, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο 4ο Δ.Σχ. Βέροιας, συνο-
δεία των εκπαιδευτικών κ. Βασίλη Τουλιόπουλου και κ. Ελισάβετ Πιπερίδου.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα σχολικού ε-
θελοντισμού Let’s do it Greece και στη δράση «STREET ART στον αυλόγυρο 
του γηπέδου», το οποίο υλοποιείται από το 4ο Δ.Σχ. Βέροιας.

Οι μαθητές μας, μαζί με τους μαθητές της ΣΤ΄2 τάξης του σχολείου υποδο-
χής, και υπό την καθοδήγηση της εκπ/κού εικαστικών κ. Αθανασιάδου Εύας, 
συνεργάστηκαν και εξέλιξαν το έργο αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα 
στον τοίχο…

 Ευχαριστούμε πολύ την Δι-
ευθύντρια του 4ου Δημοτικού  
Σχολείου  κ. Αρίστη Κουκου-
ρίκου και τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου για τη φιλοξενία 
τους.

Από το 3ο Δ. Σχολείο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ      
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βέροια  12-4-2019                                                           
Αριθ.Πρωτ.: 9177

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7485/26-3-2019
Με την αριθ. 7485/26-3-2019 απόφαση Δημάρχου Βέροιας, 

η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1205Β΄, καθιερώνεται για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2019 υπερωριακή εργασία, με αμοιβή, για 
τον ταμία του Δήμου Βέροιας που θα εργαστεί καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για την διεξαγωγή της 
ταμειακής υπηρεσίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
του Δήμου μας». 

 Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες 
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Ι12Ω9Ο-7Ψ0) και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Συγχαρητήρια σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς της θεατρικής 
ομάδας του 2ου Γυμνασίου και 

2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας
Συγχαίρω τους μα-

θητές , τις μαθήτριες 
, τους εκπαιδευτικούς 
και τις Διευθύνσεις του 
2ου Γυμνασίου και 2ου 
Λυκείου Αλεξάνδρειας  
για τη συμμετοχή  τους  
και τη βράβευσή, στην 
7η Θεατρική Άνοιξη Ε-
φήβων Γυμνασίων και 
Λυκείων Ημαθίας , Πι-
ερίας και Πέλλας με το 
θεατρικό έργο «Γαλάζιο 
Πουλί» με το βραβείο 
της καλύτερης παρά-
στασης και άλλους ε-
παίνους ..

 Η παραπάνω διάκριση  είναι σημαντική και δείχνει 
τη δουλειά που γίνεται στα σχολεία μας από τους εκπαι-
δευτικούς αλλά και  το ζήλο των μαθητών και των μαθη-
τριών. Το νέο Συνεδριακό Κέντρο που εγκαινιάσαμε πριν 
από λίγες μέρες είναι ένας  χώρος ο οποίος θα δώσει 
νέο κίνητρο και σε άλλους μαθητές  και μαθήτριας για 
νέες δημιουργίες .

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Ι.Σ.Η. ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ημερίδα για την πρόληψη, διάγνωση 

και θεραπεία του καρκίνου του δέρματος
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας διοργανώ-

νουν Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Καρκίνος δέρματος – Πρόληψη Έγκαιρη 
διάγνωση – θεραπεία» την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στις 11 π.μ. στο ξενοδοχείο 
Αιγές Μέλαθρον Βέροιας, με ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Θα προηγηθεί το από-
γευμα του Σαββάτου δωρεάν εξέταση σπίλων από τους δερματολόγους:

Κατσαμάκας Αναστάσιος, Ζωή Απάλλα, Αιμίλιος Λάλλας, Αποστολίδου ταυρούλα, 
Ζήσης Γαύρος, Δημήτριος Ιορδανίδης (για ραντεβού στο τηλ. του ΙΣΗ 23310 24740).

Το πρόγραμμα της Κυριακής έχει ως εξής:
11.00-11.30 π.μ. Χαιρετισμοί
Συντονιστής: Κατσαμάκας Αναστάσιος Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής
11.30 – 12.00 π.μ. Ήλιος και Δέρμα
Ομιλητές: Μήτσιου Έλενα Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Βέροια Επιστημονική 

Συνεργάτης Β΄ Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
12.00-12.30 μ.μ. Μη Μελανωματικοί όγκοι δέρματος
Ζωή Απάλλα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινι-

κής Ε.Σ.Υ Δερματολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ.
12.30-13.00 μ.μ. Μελάνωμα
Αιμίλιος Λάλλας, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Θεσσαλονίκη, Γραμματέας Διε-

θνούς Εταιρίας Δερματοσκόπησης
13.00-13.30 μ.μ. Ερωτήσεις κοινού

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΓΚΑΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
Σωκράτη και της Ελισάβετ, το γέ-
νος Δάμτσιου, που γεννήθηκε στην 
Καρδίτσα και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του 
Δημητρίου και της Λιουμπώβ, το γέ-

νος Κραβτσένκο, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Βέ-
ροιας.

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

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα 
στον Άγιο Γεώργιο ζητάει για τις εποχιακές ανάγκες 
του προσωπικό διαλογητηρίου και γεωπόνο (ή 
παραλήπτη). 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com
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Του ιερέως
 Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Όχι μόνο τους Ορθοδόξους, φίλοι αναγνώ-
στες, αλλά και σε άλλους Χριστιανικούς ή όχι 
λαούς, ο Ακάθιστος Ύμνος, έτυχε μεγάλης 
τιμής και μεταφράστηκε έμμετρα από έξοχους 
στιχουργούς, Έλληνες και ξένους και θαυμάζε-
ται για την εκπληκτική αρχιτεκτονική του.

Εκτός από την άρτια μετρική των στίχων 
του, έχει και αυστηρά καθορισμένη αρχιτεκτο-

νική σύνθεση.
Έτσι, από τους 24 «οίκους» (ή στροφές), οι δώδεκα καταλή-

γουν με το εφύμνιο «Χαίρε Νύμφη, Ανύμφευτε», ενώ οι άλλοι 
καταλήγουν με το «Αλληλούια». Ακριβώς, από τη συχνή αυτή ε-
πανάληψη – επαναφορά του «Χαίρε», το όλοι ποίημα ονομάστηκε 
«Χαιρετισμοί», οι οποίοι, τόσο πολύ συγκινούν και τέρπουν ψυχικά 
τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ώστε πολλοί στίχοι και ολόκληρες στρο-
φές του ποιήματος, να βρίσκονται στη μνήμη και στα χείλη του.

Υπάρχουν και κυκλοφορούν μεταφράσεις του Ύμνου στη λα-
τινική, ιταλική, γερμανική, γαλλική, ισπανική, ρωσική, ρουμανική 
και αραβική γλώσσα. Είναι, ομολογουμένως, δικαιολογημένη η 
τιμή αυτής της παγκόσμιας, σχεδόν, κυκλοφορίας και διάδοσης 
του Ακάθιστου Ύμνου σε όλους τους παραπάνω αναφερθέντες λα-
ούς, λόγω της λυρικής αξίας, της σύνθεσης, αλλά και του υψηλού 
περιεχομένου του. Αφού μέσα σ’ αυτό εξυμνείται και εγκωμιάζεται 
με κατάνυξη, μεγαλοπρέπεια και λυρική έξαρση, το χαρμόσυνο και 
θεοπρεπές «μυστήριο της του Λόγου ενσαρκώσεως».

Γι’ αυτόν, ακριβώς, το λόγο, ο ανώνυμος και άγνωστος μέχρι 
πριν λίγα χρόνια, ποιητής του, για τον οποίον τόσες εικασίες, συ-
ζητήσεις, άρθρα, μελέτες, υποθέσεις, αντιρρήσεις, έγιναν προς 
καθορισμόν του, δεν μπορεί να είναι κάποιος τυχαίος στιχουργός, 
αφανής και δόκιμος υμνογράφος. Είναι μόνο ο μέγας Ρωμανός 
ο Μελωδός (6ος μ.Χ. αιώνας), ο σπουδαιότερος υμνογράφος τη 
Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η άποψη αυτή ενισχύεται από 
τη γλώσσα, το ύφος, τη ρητορική τάση, τη χρήση σε μεγάλο βαθ-
μό, των «πάρισων» και «ομοιοτέλευτων». Όπως για παράδειγμα: 
Χαρά-αρά. Αστήρ-γαστήρ. Ύψος δυσανάβατον – βάθος δυσθεώ-
ρητον. Εκλάμψει-εκλείψει. Λογισμοίς – οφθαλμοίς. Βουλής – σιγής. 
Θαυμάτων-δογμάτων. Των αγγέλων-των δαιμόνων, και άλλων.

Έργο, λοιπόν, του Ρωμανού του Μελωδού, αποκορύφωμα της 
υψηλής υμνογραφικής δημιουργίας του και ως «αδάμας», που 
στολίζει ολόκληρη την Εκκλησιαστική μας ποίηση και υμνογραφία, 
ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί το δημοφιλέστερο και δημοχαρέστερο 
όλων των εκκλησιαστικών μας ύμνων. Είναι πλαισιωμένος με με-
γαλοπρεπή ακολουθία και, παλαιότερα, ψαλλόταν σε Παννυχίδες 
«Ορθοστάδην», δηλ. με τους πιστούς να τον παρακολουθούν 
όρθιοι. Γι’ αυτό και «Ακάθιστος» ονομάστηκε. Έγραψα προηγουμέ-
νως ότι ψαλλόταν σε παννυχίδες.

Τί είναι, όμως, οι Παννυχίδες;

Οι παννυχίδες ήταν γνωστές στον ειδωλολατρικό κόσμο, κυρί-
ως στις μυστηριακές θρησκείες κατά την εποχή της εμφανίσεως 
του Χριστιανισμού. Γνωστά είναι τα «παννύχια» (όργια) των Αφρο-
δισίων της Κύπρου, των Επιδαυρίων των Αθηνών, των νυκτερινών 
μυήσεων στα Ελευσίνια και τα μυστήρια της Ίσιδος και του Οσίρι-
δος.

Σ’ αυτά ο χριστιανισμός αντιπαρέθεσε τις δικές του παννυχί-
δες. Τί είναι χριστιανική παννυχίδα; Είναι ολονύκτια διασκέδαση, 
γιορτή. Είναι αγρυπνία δηλαδή, η καθ’ όλη τη νύχτα προσευχή και 
λατρεία του Θεού, όχι κατ’ ιδίαν, αλλά δημόσια, μέσα τον Ιερό Ναό, 
με καθορισμένο λειτουργικό τυπικό.

Έγραψα προηγουμένως πως ο Ακάθιστο Ύμνος είναι πλαισι-
ωμένος με μεγαλοπρεπή ακολουθία. Ένα μέρος αυτής της ακο-
λουθίας είναι και ο κανόνας που αρχίζει με το: «Ανοίξω το στόμα 
μου…». Ο κανόνας είναι ένα χριστιανικό ποίημα, χωρισμένο, από 
άποψη ρυθμού, σε ενότητες, τις ωδές. Βασικό γνώρισμα στον κα-
νόνα είναι πως στο περιεχόμενο κυριαρχεί το δόγμα.

Ας πάρουμε μια φράση του κανόνα και να την σχολιάσουμε:
Ωδή ΣΤ΄ 3ο Τροπάριο: «…Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον Γεδε-

ών, Παρθένε, προεθεάσατο».
Ο Κριτής του Ισραήλ Γεδεών, όταν εκλήθη από το Θεό να σώ-

σει το Ισραήλ, είχε  ζητήσει ένα θαύμα, εις απόδειξη ότι όντως 
θα σωθεί ο Ισραηλιτικός λαός δι’ αυτού. Το θαύμα συνίστατο εις 
τούτο: Ενώ παντού θα υπήρχε ξηρασία το επόμενο πρωί, σε ένα 
«πόκον» (τούφα μαλλιού), τον οποίον ο Γεδεών ετοποθέτησε έξω 
στο ύπεθρο, θα υπήρχε δροσιά. Ο Θεός επετέλεσε το θαύμα και 
ο «πόκος» (η τούφα μαλλιού) είχε τόση δροσιά, ώστε ο Γεδεών, 
πιέσας τον «πόκον», γέμισε μια λεκάνη με νερό (Κριταί ΣΤ΄ 37-38).

Ο υμνωδός ονομάζει «πόκον ένδροσον» την Παναγία, διότι 
αυτή, όλως θαυματουργικώς και υπερφυσικώς, συνέλαβε και ε-
γέννησε τον Κύριο, ο οποίος, ως ουράνια δροσιά κατήλθε σ’ αυτήν 
ησύχως και αθορύβως.

Ο Ακάθιστος Ύμνος, φίλοι αναγνώστες, τέρπει, συγκινεί και θα 
συγκινεί για πολλούς αιώνες, όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς, 
που κατά χιλιάδες κατακλύζουν τους ορθόδοξους ιερούς ναούς 
μας, στις πόλεις και τα χωριά, για να ακούσουν με ευλάβεια και 
θρησκευτική κατάνυξη τα αλλεπάλληλα εκείνα «Χαίρε», απευθυνό-
μενα προς την Υπεραγία Θεοτόκο Παναγία, Μητέρα του Χριστού, 
την «Γέφυρα την μετάγουσα τους εκ γης προς Ουρανόν», την 
«Κλίμακα την επουράνιον δι ης κατέβη ο Θεός…».

O ψεύτης 
Απρίλης

Ήρθε ο Απρίλης και κάθισε πά-
νω στην καρδιά μου κάπως βαρύς 
και κρύος. Τα χελιδόνια τιτίβιζαν χα-
ρούμενα ψάχνοντας τα μπαλκόνια 
των σπιτιών να χτίσουν τις φωλιές 
τους. Νομίζω πως μπερδεύτηκαν 
και αυτά. Σίγουρα σκέφτηκαν πως 
βιάστηκαν να έρθουνε.

Χώμα, αέρας και καρδιές όλα μπερδεύονται. Μαζεύτηκαν 
πολλά «γιατί». Γέμισε η ψυχή κενό τόσο που μένει ακίνητη και 
οχυρωμένη. Ποιον να πιστέψεις πια; Ποιος καθαρά τις σκέψεις 
του λέει;

Άλλα λέμε άλλα καταλαβαίνουμε, άλλα προσδοκούμε. 
Αλλιώς ερμηνεύουμε τα πεπραγμένα κάτι απροσδιόριστο κυ-
νηγάμε. Προσπαθούμε να πάρουμε αποφάσεις, αποστάσεις 
και καταλήγουμε έκπληκτοι στη μέση του πουθενά. Τί αλήθεια 
η ψυχή αποζητά;

Και αυτός ο Απρίλης που θυμίζει χειμώνα, ενώ μυρίζει 
Άνοιξη κάτι μου κάνει. Προσπαθώ να ανοίξω τα φτερά της 
αισιοδοξίας και ενώ είμαι έτοιμη να πετάξω, ξάφνου πιάνει μια 
μπόρα που μου βρέχει τα φτερά και αναβάλλω το πέταγμα. 
Κουρνιάζω κάτω από το φύλλο του κλαδιού και σκέπτομαι τις 
καλοκαιρινές ζεστές μέρες. Τότε που πέταγα από λουλούδι σε 
λουλούδι, που γνώρισα κι άλλες πεταλούδες, που τα λουλού-
δια με κερνούσαν το λικέρ τους. Μα τώρα τρέμω κάτω από 
το φύλλο του κλαδιού που προσωρινά με προστατεύει και το 
μόνο που βλέπω είναι. Γερμένα κεφαλάκια λουλουδιών, τρο-
μαγμένα ζώα κρυμμένα στα δένδρα.

Σιώπησαν και τα πουλιά και μόνο άγριες φωνές από τις 
βροχές του ουρανού ακούω και τρέμω περισσότερο. Και τώρα 
τί να κάνω;

ΝΑ περιμένω πότε ο ήλιος να φανεί; Να βγω και να πετάξω 
μέσα στης βροχής του ξέφρενο χορό; Να γίνω ένα με τις στά-
λες χωρίς φόβο;

Να το κάνω; Να τολμήσω να πετάξω μέσα στους κόσμου 
την αντάρα κινδυνεύοντας να τσακιστώ και να πονέσω;

Σε φάση ενστάσεων η επιλογή του καλλιτεχνικού δ/ντή
Η επιλογή καλλιτεχνικού δ/ντή στο ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και 

όσα μεσολάβησαν κατά τη διαδικασία, «εκθέτοντας» το ΔΗ-
ΠΕΘΕ ως προς την ομαλότητα της λειτουργίας του στο συ-
γκεκριμένο θέμα, έφτασε μέχρι την βραδινή εκπομπή του 
Ant1, υψηλής θέασης, “The 2night show”, με τον Γρηγόρη 
Αρναούτογλου. Το βράδυ της Πέμπτης, ο αγαπητός παρουσι-
αστής είχε καλεσμένο τον ηθοποιό Θανάση Ζέρβα, ο οποίος 
πλειοψήφησε στη μοριοδότηση και τη συνέντευξη όλων των 
υποψηφίων για τη θέση, όμως το θέμα αιωρείται μέχρι σήμε-
ρα, ενώ έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα στην τοπική κοινωνία, 
με καταγγελίες επί καταγγελιών, και βαριά λόγια μεταξύ μελών 
του Δ.Σ. και του Προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ.

Όπως επεσήμανε στον Γρ. Αρναούτολγου, ο υποψήφιος 
Θ. Ζέρβας, βρίσκεται στη φάση των ενστάσεων και ο ίδιος δεν 
πρόκειται να παραιτηθεί ως προς την διεκδίκηση της θέσης 
του καλλιτεχνικού δ/ντή.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι ενστάσεις έχειν γίνει και από άλ-
λους πέντε υποψηφίους…

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ και άλλα τινά!

Συγχαρητήριο
Το Δ.Σ.του Λυκείου των Ελληνίδων της Βέροιας συγχαίρει 

τις χορεύτριες του, Παπαχαραλάμπους Αντωνία και Καλαιτζή 
Σταυρούλα για τις υψηλές διακρίσεις που κατέλαβαν στο 32ο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Γυμναστικής και εύχε-
ται κάθε επιτυχία στους μελλοντικούς στόχους τους.
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Γράφει ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Πριν από χρόνια όταν 
(14 Απριλίου) γιορτάζαμε 
γενέθλια του δεύτερου 
γιου μας, πρωτοπρόσεξα 
ότι ο ημεροδείχτης έγρα-
φε «Μαρίας Αιγυπτίας, 

Θωμαΐδος μάρτυρος, Αριστάρχου και Πούδη 
αποστόλων». Είχα παραξενευτεί βέβαια, επειδή 
οι αποκαλούμενοι Απόστολοι Αρίσταρχος και 
Πούδης δεν συμπεριλαμβάνονται στους δώδεκα 
Αποστόλους που ξέρουμε όλοι, αλλά παρόλο 
που από τότε τους μνημόνευα στις προσευχές 
μου, δεν είχα ψάξει να λύσω την απορία μου.

Πέρασαν αρκετά χρόνια και, όταν ήρθε η 
μέρα να γιορτάσουμε τα γενέθλια της πρώτης 
εγγονής μας (13 Φεβρουαρίου), πρόσεξα ότι πά-
λι το ημερολόγιο ανάφερε ονόματα Αποστόλων 
που δεν ήξερα: «Ακύλα και Πρισκίλλης, αποστό-
λων, Μαρτιανού οσίου και Ευλογίου Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας».

Αυτή τη φορά σκέφτηκα ότι γέρασα και δεν 
έμαθα για ποιους Αποστόλους πρόκειται και 
ότι δεν έπρεπε να πεθάνω πριν το μάθω, κι έτσι 
ψάχνοντας στα λήμματα Αρίσταρχος, Πούδης, 
Ακύλας και Πρίσκιλλα θυμήθηκα ότι εκτός από 
τους δώδεκα ο Κύριος εξέλεξε και άλλους ε-
βδομήκοντα Αποστόλους. «Γηράσκω αεί πολλά 
διδασκόμενος».

Από το Διαδίκτυο (Internet) χωρίς πολύ κόπο 
πήρα τις παραπομπές που χρειαζόμουν και άρ-
χισα την έρευνα.

Από το «Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 10, 1-16» 
πληροφορούμαστε ότι ο Κύριος διάλεξε εκτός 
από τους δώδεκα γνωστούς Μαθητές-Αποστό-
λους και άλλους εβδομήκοντα, τους οποίους 
έστειλε να πάνε δύο-δύο πριν από Αυτόν σε 
κάθε πόλη και τόπο, τον οποίο επρόκειτο να 
επισκεφθεί: «Μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο Κύριος 
και ετέρους εβδομήκοντα, και απέστειλεν αυτούς 
ανά δύο προ προσώπου αυτού εις πάσαν πόλιν 
και τόπον ου ήμελλεν αυτός έρχεσθαι…» (κατά 
Λουκάν, 10, 1).

Από διάφορες εκκλησιαστικές παραδόσεις 
αντλούνται διάφορα ονόματα και έχει καταρτι-
σθεί ένας κατάλογος με εβδομήντα πέντε (75) 
ονόματα Μαθητών-Αποστόλων, που προς τιμήν 
της αρχικής επιλογής του Κυρίου αποκαλείται 
«Κατάλογος των Εβδομήκοντα Αποστόλων».

Από τον κατάλογο αυτό, μερικοί από τους πιο 
γνωστούς είναι οι εξής: Ιάκωβος ο αδελφόθεος, 
ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Ευαγγελιστής Μάρ-
κος, ο Βαρνάβας, ο ιδρυτής της Εκκλησίας της 
Κύπρου, και οι Αρίσταρχος, Πούδης, Ακύλας και 
Πρίσκιλλα, που προανέφερα και για τους οποί-
ους θα γράψω σχετικά στη συνέχεια αυτού του 
αφιερώματός μου.

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
Από τις Πράξεις των Αποστόλων (27, 2) πλη-

ροφορούμαστε ότι ο Αρίσταρχος ήταν Μακεδό-
νας από τη Θεσσαλονίκη. «Επιβάντες δε πλοίω 
Αδραμυττηνώ μέλλοντες πλειν τους κατά την 
Ασίαν τόπους ανήχθημεν, όντος συν υμίν Αρι-
στάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως…».

Από την επιστολή του αποστόλου Παύλου 
«προς Κολοσσαείς» (δ΄, 10) πληροφορούμαστε 
ότι ο Αρίσταρχος ήταν φυλακισμένος μαζί με τον 
απόστολο Παύλο στη Ρώμη. Μαζί τους ήταν και 
ο Μάρκος, ανιψιός του Βαρνάβα, και ο Ιησούς 
που λέγεται και Ιούστος. «Αυτοί είναι οι μόνοι εξ 
Ιουδαίων Χριστιανοί που συνεργάστηκαν μαζί 

μου στη διάδοση της βασιλείας του Θεού και 
στάθηκαν παρηγοριά μου».

Ο Αρίσταρχος αναφέρεται από τον απόστολο 
Παύλο και στην «προς ΦΙλήμονα» επιστολή του 
(23): «Ασπάζεται σε Επαφράς ο συναιχμάλωτός 
μου εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος, Αρίσταρχος, Δη-
μάς, Λουκάς οι συνεργοί μου».

ΠΟΥΔΗΣ
Για τον απόστολο Πούδη πληροφορούμα-

στε ότι ήταν μαζί με τον απόστολο Παύλο στη 
Ρώμη από την «Β΄ προς Τιμόθεον» επιστολή 
του αποστόλου Παύλου (δ΄ 22): «Χαιρέτισε την 
Πρίσκα και τον Ακύλα… Ασπάζεταί σε Εύβουλος 
και Πούδης και Λίνος και Κλαυδία και οι αδελφοί 
πάντες».

Το όνομα του αποστόλου Πούδη φαίνεται ότι 
είναι ρωμαϊκό (λατινικό). Προέρχεται από την ου-
σιαστικοποιημένη μετοχή του λατινικού ρήματος 
pudeo = ντρέπομαι, (μ.τχ. pudens) και σημαίνει 
τον άνθρωπο που είναι αιδήμων, ντροπαλός.

Οι απόστολοι Αρίσταρχος και Πούδης βρήκαν 
μαρτυρικό δι’ αποκεφαλισμού θάνατο στα χρόνια 
του Ρωμαίου αυτοκράτορα Νέρωνα (54-68 μ.Χ.) 
μαζί με τον απόστολο Τρόφιμο.

ΑΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ-ΠΡΙΣΚΑ
Από τις «Πράξεις των Αποστόλων» (18, 1-3) 

μαθαίνουμε πώς γνώρισε ο απόστολος Παύλος 
τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα: «Έπειτα από αυτά 
ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε 
στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε έναν Ιουδαίο από τον 
Πόντο, που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει 
πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του 
την Πρίσκιλλα, επειδή ο Κλαύδιος είχε διατάξει 
να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο 
Παύλος ήρθε σ’ αυτούς, κι επειδή είχαν την ίδια 
τέχνη, έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη 
τους ήταν να φτιάχνουν σκηνές» (Μετάφραση 
Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, οδ. Εμμ. Μπενάκη 
50, Αθήνα).

Ο Κλαύδιος ήταν αυτοκράτορας στα χρόνια 
(41-54 μ.Χ.). Ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα ήταν 
ένα αγαπημένο ζευγάρι, άνθρωποι ενάρετοι και 
ευσεβείς, που συνδέθηκαν με τον απόστολο 
Παύλο και τον ακολουθούσαν όπου πήγαινε. 
Επέστρεψαν στη Ρώμη και μαρτύρησαν στα 
χρόνια του Νέρωνα (54-68 μ.Χ.).

Τα ονόματα των Ποντίων αποστόλων Ακύλα 
και Πρίσκιλλας είναι ρωμαϊκά. Το όνομα του Ακύ-
λα σημαίνει αετός (λατινικά aquila, ae, θ. αετός) 
και τις Πρίσκιλλας ή Πρίσκας σημαίνει παλαιά, 
αρχαία (λατιν. Priscus, a, um, επιθ. παλαιός, 
αρχαίος).

Αξίζει, νομίζω, να σημειωθεί ότι υπάρχει και 
στις μέρες μας αλλά ως επώνυμο το όνομα Πα-
λαιά (η Παλιά) και ο Παλαιάς (Παλιάς).

Η Εκκλησία μας γιορτάζει ξεχωριστά τον κα-
θένα από τους «Εβδομήκοντα Αποστόλους» και 
όλους μαζί στη «Σύναξη των Αγίων Ενδόξων 
Εβδομήκοντα Αποστόλων», στις 4 Ιανουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ
Θείας πίστεως τω αμφιβλήστρω
εζωγρήσατε εθνών αγέλας,
Εβδομήκοντα Κυρίου Απόστολοι,
προς ευσεβείας την θείαν επίγνωσιν
ως δεδεγμένοι την χάριν του πνεύματος.
Μύσται ένθεοι, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε
δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.
Όσοι φίλοι αναγνώστες θέλετε να μάθετε τα 

ονόματα όλων των «εβδομήκοντα Αποστόλων» 
αναζητήστε τα στο Διαδίκτυο (Internet).

ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ ΚΔ 

              Μακρύς  ο 
κατάλογος των εθελο-
ντών Ελλήνων  αξιω-
ματικών  που  έλαβαν 
μέρος στο Μακεδονικό 

Αγώνα. Πρωτοπόρος σε αυτόν τον δύσβατο 
ιστορικό δρόμο ήταν ο ευπατρίδης, Ανθυπο-
λοχαγός Πυροβολικού, Παύλος Μελάς. Όλοι 
οι αξιωματικοί παρουσιάζονταν στην Τουρ-
κοκρατούμενη Μακεδονία με ψευδώνυμα  
και δρούσαν με διάφορα επαγγέλματα κάτω 
από την οργανωτική φροντίδα του Προξενεί-
ου Θεσσαλονίκης.  Η παρουσία τους κρίθη-
κε απαραίτητη ύστερα από διαβήματα των 
κατοίκων και το ενδιαφέρον του Πατριάρχη 
Ιωακείμ Γ. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κων-
σταντίνος Μαζαράκης –Αινιάν , αξιωματικός 
του ελληνικού στρατού από το Ναύπλιο.

     Γεννήθηκε το 1869 στο Ναύπλιο. Γο-
νείς του ήταν η Αγανίκη Αινιάνος και ο Ιωάν-
νης Μαζαράκης. Ο πατέρας του υπηρέτη-
σε ως Γενικός Αρχίατρος του Στρατού ενώ 
η μητέρα του υπήρξε ποιήτρια και από τις 
πρώτες Αρσακειάδες. Αδέλφια του ήταν ο Γε-
ώργιος Μαζαράκης, ο στρατηγός Αλέξανδρος 
Μαζαράκης-Αινιάν, ο βουλευτής Περικλής 
Μαζαράκης και η Αδριανή Μαζαράκη. Ο Κων-
σταντίνος Μαζαράκης τέλειωσε το Γυμνάσιο 
στην Ιωνίδειο Σχολή του Πειραιά. Εισήλθε 
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου 
και αποφοίτησε το 1890 και ορκίστηκε αν-
θυπολοχαγός του Πυροβολικού. Υπηρέτησε 
διαδοχικά στο Σύνταγμα Πυροβολικού στην 
Αθήνα, στο Οπλοστάσιο του Ναυπλίου, και 
στη νεοσύστατη Χαρτογραφική Υπηρεσία. 
Στο Ναύπλιο γνωρίστηκε και συνδέθηκε στε-
νά με τον Παύλο Μελά.1

Από τα πρώτα και δραστήρια μέλη της 
Εθνικής Εταιρείας, ο Μαζαράκης συνειδη-
τοποίησε από νωρίς τους κινδύνους που 
διέτρεχε ο Μακεδονικός Ελληνισμός από τη 
δραστηριότητα των Βουλγάρων και φρόντισε 
για την οργάνωση και αποστολή αντάρτικων 
σωμάτων στη Μακεδονία (1895-97). Το 1903 
με τον Παύλο Μελά και τον Τσόντο Βάρδα 
έστειλαν στον Καραβαγγέλη, Μητροπολίτη 
Καστοριάς, τους 10 πρώτους Κρητικούς μα-
κεδονομάχους. Όταν ο Λάμπρος Κορομηλάς 
τοποθετήθηκε γενικός πρόξενος της Ελλά-
δας στη Θεσσαλονίκη, κάλεσε επίλεκτους 
αξιωματικούς να πλαισιώσουν το προξενείο. 
Ανάμεσά τους και τον Κωνσταντίνο Μαζαρά-
κη, που εργάζεται ως υπάλληλος με το ψευ-
δώνυμο Δήμος Στεργιάκης, αναλαμβάνοντας 
την οργάνωση δικτύου πληροφοριών και τη 
συγκρότηση μικρών ένοπλων ομάδων, στην 
Κεντρική Μακεδονία 2 

        Ο Μαζαράκης λαβε μέρος σε πολ-
λούς πολέμους της Ελλάδος  και αναδείχτηκε 
στο στον υψηλό  βαθμό του Αντιστράτηγου. 
«Μετά την ήττα του 1897 γνωρίστηκε με τον 
ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα  Παύλο Μελά. 
Όταν έμαθε για τον κίνδυνο τον οποίο διέτρε-
χε η Μακεδονία έλαβε μέρος στον Μακεδονι-
κό Αγώνα  με το ψευδώνυμο Καπετάν «Ακρί-
τας». ως επικεφαλής ανταρτικής ομάδας στις 
περιοχές Βερμίου και Καρατζόβας.(Αριδαία)». 

  Το 1903 με τον Παύλο Μελά και τον Τσό-

ντο Βάρδααπό την Αθήνα  έστειλαν στον Κα-
ραβαγγέλη, Μητροπολίτη Καστοριάς, τους 10 
πρώτους Κρητικούς μακεδονομάχους. Όταν 
ο Λάμπρος Κορομηλάς τοποθετήθηκε γενικός 
πρόξενος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, 
κάλεσε επίλεκτους αξιωματικούς να πλαι-
σιώσουν Προξενείο. Ανάμεσά τους και τον 
Κωνσταντίνο Μαζαράκη, που εργάστηκε ως 
υπάλληλος με το ψευδώνυμο Δήμος Στεργιά-
κης, αναλαμβάνοντας την οργάνωση δικτύου 
πληροφοριών και τη συγκρότηση μικρών έ-
νοπλων ομάδων, στην Κεντρική Μακεδονία.3

 Το 1905, συγκρότησε σώμα μακεδονομά-
χων και ως αρχηγός του ανταρτικού σώμα-
τος, με το όνομα «Καπετάν Ακρίτας», έδρασε 
κατά στις μάχες κατά των Βουλγάρων  κο-
μιτατζήδων  με επιτυχία, στην περιοχή του 
Βερμίου, και επέκτεινε τη δράση του στην 
Καρατζόβα. Εγκαταστάθηκε στην περιοχή 
Βερμίου Νάουσας, με πεδίο δράσης τα χωριά 
της λίμνης των Γιαννιτσών και το Ρουμουλού-
κι, καθώς και την Έδεσσα και την Άρνισσα. 
Κι άλλοι αξιωματικοί του ελληνικού στρα-
τού, εκτός του Κων/νου Μαζαράκη, όπως ο 
Παύλος Μελάς, ο Τέλλος Άγρας, καθώς και 
οπλαρχηγοί από πολλές άλλες περιοχές, 
όπως ο Γεώργιος Τσόντος από την Κρήτη, ο 
Παναγιώτης Παπατζανετέας από τη Μάνη και 
άλλοι, έφτασαν στη μακεδονική γη και από 
κοινού με ντόπιους Έλληνες, σχημάτισαν α-
ντάρτικες ομάδες 4 

Έτσι προς το τέλος του 1905 οι Τουρκικές 
αρχές επικήρυξαν τον Ακρίτα και οι Ναου-
σαίοι και ο Κορομηλάς φοβούνταν την απο-
κάλυψη της ιδιότητάς του ως αξιωματικού. 
Αναγκάστηκε να αποσυρθεί  στη Νάουσα  και 
όταν εγκαταστάθηκε στη θέση του από τον 
Κατεχάκη  επανήλθε στην Αθήνα  από την 
οποία ασκούσε το συντονισμό της ανταρτικής 
κίνησης στις ευρείες διοικητικές περιοχές 
του Μοναστηρίου και της Θεσσαλονίκης. Η 
σφραγίδα και το όνομα του «Ακρίτα» θα ε-
ξακολουθούσε να χρησιμοποιείται στην πε-
ριοχή.5

«Η ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώ-
να διακόπηκε το 1908 και ο Κωνσταντίνος 
Μαζαράκης, μετά το Κίνημα των Νεότουρ-
κων στάλθηκε στη Γαλλία για την παραλαβή 
των πρώτων λυόμενων ορειβατικών πυρο-
βόλων».6

Η δραστηριότητα του συνεχίστηκε με η 
συμμετοχή του στους Βαλκανικούς πολέμους 
ως επιτελάρχη με το βαθμό του συνταγμα-
τάρχη, Έλαβε μέρος στον Α’ Π.Π. (1916) και 
ως υποστράτηγος στις μάχες του  1920 στην 
κατάληψη της Α. Θράκης.  Συμμετείχε μετά 
το Μικρασιατικό  Πόλεμο και στη Διάσκεψη 
της Λοζάνης, το 1923.Το 1924 προάχθηκε σε 
αντιστράτηγο και ανέλαβε την αρχηγία του 
ΓΕΣ. Τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του με ανώ-
τατα Ελληνικά και Ξένα παράσημα.

 Βιβλιογραφία.1.Ι.Κ. Μαζαράκης –Αινιάν.  
«Ο Μακεδονικός Αγώνας»Εκδ. ΔΩΔΩΝΗ 
σελ. 58-59,2. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα( 
τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαί-
δεια)-.Ι.Κ. Μαζαράκης –Αινιάν,ό.π. σελ.723.
Εγκ. ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ.τ.
39σελ.428 4. «H Ελλάδα στον 20ο αιώνα»  
Κεφ1( τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυ-
κλοπαίδεια)-M.Paillares. «Η Μακεδονική θύ-
ελλα» σελ.248-249 Εκδ. Τροχαλία. 5. .Ι.Κ. 
Μαζαράκης –Αινιάν.  Ό.π. σελ876H Ελλάδα 
στον 20ο αιώνα Κεφ1ό.π.

Συνεχίζεται

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ 
ΤΟΥ MΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

(1904-1908)
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ 

(Καπετάν Ακρίτας)
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Πενθήμερη εκδρομή με τη Φιλόπτωχο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικονομική τιμή,  

στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσσερις 
διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και …πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 
23310 64731 ( πρωινές ώρες)

6946425960,  6944311079,  6938755785
Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες του συσσιτίου.

Το βιβλίο της «Χίλιες ανάσες» παρουσιάζει 
στη Βέροια η Ιωάννα Καρυστιάνη, 

παρουσία και του 
Παντελή Βούλγαρη
  Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ημαθίας,η ΕΛΜΕ Η-

μαθίας ,η ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας και οι εκδόσεις 
Καστανιώτη παρουσιάζουν το νέο βιβλίο της Ιωάν-
νας Καρυστιάνη ,“ΧΙΛΙΕΣ ΑΝΑΣΕΣ”, την Τετάρτη 
17 Απριλίου, στις 7:30μμ  στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών.

 Για το βιβλίο θα μιλήσουν
• η Ευγενία Καβαλλάρη, πρόεδρος του Συνδέ-

σμου Φιλολόγων Ημαθίας
• η Έφη Λιακοπούλου,φιλόλογος του 5ου ΓΕ.Λ 

Βέροιας.
 Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει ένα 

αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Πα-
ντελή Βούλγαρη.

  Φίλοι μου, κα-
λή σας ημέρα, 

την εβδομάδα 
που διανύσαμε ο 
μπαξές της πολιτι-
κής μας ζωής ήταν 
γεμάτος. 

Είχε από όλα. 
Διάστημα, σελήνη, 
Νέα Δημοκρατία, 
σκάνδαλα, μετα-

γραφές!
Πριν από μήνες, από τούτο δω το βήμα, 

είχα επισημάνει, απευθυνόμενους προς τους 
Μακεδονομάχους της ΝΔ, που «κρατούσα-
νε» πρώτο τραπέζι πίστα, στα συλλαλητήρια 
για τη Μακεδονία μας, ότι θα πρέπει να είναι 
περισσότερο «προσεκτικοί», στο τι λένε και 
δείχνουνε, διότι τα μεταξωτά σώβρακα, θέ-
λουν και επιδέξιους πισινούς!

Έφθασε λοιπόν η στιγμή, να μας πούνε οι 
λαλίστατοι των διαφόρων τοπικών, νομαρχι-
ακών, οργανώσεων, συντεχνιών, … της ΝΔ, 
ποια η άποψή τους για την υποψηφιότητα 
ευρωβουλευτού, που υποστηρίζει μεταξύ 
άλλων:

«όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμα-
νών»,

«…ξαφνικά εμφανίζεται ο μύθος της Πο-
ντιακής Γενοκτονίας στα τέλη της δεκαετίας 
του ’80, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. 
Αποφασίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και 
η Βουλή των Ελλήνων να αναγάγει τα δρα-
ματικά και τραγικά γεγονότα των Ελλήνων 
του Πόντου σε γενοκτονία».

«συμπεριφερόμαστε με ακραίο και σκλη-
ρό τρόπο στους Μακεντόνσκι. Τους έχουμε 
ρίξει στα τέσσερα και τους ζητάμε να αλλά-
ξουν όνομα, σύνταγμα και να κάνουν όλοι 
δήλωση κοινωνικών φρονημάτων ότι δεν 
έχουν βλέψεις».

Μετά την Άννα Μισέλ, μας προέκυψε και ο 
καθηγητής Καιρίδης, και πόσοι άλλοι άραγε, 
και έτσι αργά και σταθερά, δημιουργείται η 
πτέρυγα των αναρχοφιλελεύθερων, χαρα-
κτηριστικό των οποίων, ο εθνομηδενισμός, 
ο φιλοτομαρισμός και η θεοποίηση του χρή-
ματος. 

Και εις ανώτερα στα ηγετικά στελέχη της 
ΝΔ, να ζήσετε να σας θυμόμαστε!

Και μετά από την υποψηφιότητα του αιώ-
να για τη ΝΔ, είχαμε και τις μεταγραφές του 
αιώνα, για το κυβερνών κόμμα.

Ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο εκφρα-
στής του νέου ΠΑΣΟΚ, κ. Τζουμάκας, προ-
σχώρησε στην αριστερά του τρόμου, για την 
ολική καταστροφή!

Άντε με το καλό. 
Ένας Άκης έμεινε ακόμη, για την επίσημη 

προσχώρηση και η Ελλάδα δεν θα έχει πλέ-
ον να φοβηθεί τίποτα!

Εκτός βέβαια από τον Στέφανο, με το ΣΥ-
ΡΙΖΑ ενώθηκε εις σάρκα μία και η ομάδα 
της ΔΗΜΑΡ, η οποία προσπαθεί να μας πεί-
σει, ότι στις ευρωεκλογές θα «έ-
σκιζε», για αυτό αποφάσισε, να 
κρατά την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ.

Οφείλουμε πάντως να παρα-
δεχτούμε, ότι είναι επιτυχία να 
κουβαλάς ένα ποσοστό με τρία 
νι όπως ο Γιάνννης, συγνώμη με 
τρία μηδενικά ήθελα να πω και 
να βρίσκεσαι πάντα στην πρώ-
τη γραμμή και χωρίς να θέτεις 
τον εαυτό σου στη βάσανο του 
σταυρού!

Κάποιοι, «επιθυμούνε» την 
σωτηρία μας, μέσω της ασφα-
λούς οδού πάντα, του «διορι-
σμού». 

Μάλλον για τη δική τους σω-
τηρία θα πρόκειται!

Και ναι, φίλοι μου είναι γεγο-
νός, η σελήνη θα υποδεχθεί την 

Ελλάδα. 
Μπορεί να δώσαμε την Μακεδονία, θα 

κατακτήσουμε όμως τη σελήνη και στη συ-
νέχεια τον Πλούτωνα, τον Πλούταρχο, την 
Αφροδίτη, την Μόνικα, …

Τελευταίες πινελιές απομένουν, και επιτέ-
λους τα ούφο θα πάνε εκεί που τους αξίζει.

Για αυτό άλλωστε σε λίγες ημέρες θα κα-
τατεθεί νομοσχέδιο, που θα απαγορεύει τις 
απεργίες των αστροναυτών και θα επιτρέπει 
τον διορισμό αστυνομικών της σελήνης, οι 
οποίοι θα τιμωρούνε το διπλοπαρκάρισμα και 
το ουρείν στον σεληνιακό δρόμο!

Και έτσι απλά και μεθοδικά, ο υπουργός 
ούφο, έλυσε και το οικονομικό πρόβλημα της 
πατρίδας μας, αφού τα έσοδα από τα διόδια, 
μέχρι να φθάσουμε στη σελήνη, θα εξυπηρε-
τούν τα χρέος μας!

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα υπάρ-
χουνε και οι λεγόμενοι σταθμοί αναπαύσεως 
«τα καλά ούφο», που θα σερβίρουνε και 
σάμαλι!

Η ύπαρξη των σταθμών ανάπαυσης (Θε-
ός σχωρέστους), κρίθηκε απαραίτητη, για 
να ξεκουράζεται και η υπουργός που αγαπά 
βάδισμα και θα πηγαίνει στη σελήνη περπα-
τώντας!

Εννοείται πως οι μερακλήδες ταξιδιώτες 
θα έχουν τη δυνατότητα, στάσης στις αιω-
ρούμενες καντίνες. Θα σερβίρεται αιωρούμε-
νο μπιφτέκι και καλαμάκι!

Το βασικό πρόβλημα από ότι φαίνεται θα 
είναι η δυσκολία, στο να κάνεις τσιριμπίμ – 
τσιριμπόμ. 

Τα γκομενάκια λόγω της έλλειψης βαρύ-
τητας θα ξεγλιστράνε εύκολα και μέχρι να 
καταλάβεις τι γίνεται, θα βρίσκονται σε άλλο 
πλανήτη.

Για αυτό θα προτιμούνται τα αγοράκια, 
που θα είναι λιγότερο ευκίνητα, άλλωστε στις 
κοινωνίες των εθνομηδενιστών - αναρχοφι-
λελεύθερων, όλα επιτρέπονται, όλα είναι το 
ίδιο, σκυλιά, γατιά, χοντροί, λεπτοί, Γιωρίκες, 
Συμέλες!

Για την ώρα πάντως, η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να ανακαλύψει σε ποιες οφ σόρ και 
σε ποιο πλανήτη, βρίσκονται τα κλεμμένα 
χρήματα του σκανδάλου του μήνα, της Νο-
βάρτις!

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ανακοι-
νώσω σε παγκόσμια πρώτη και το επόμενο 
μέτρο σταθμός της κυβέρνησης ούφο!

Λόγω της υπερβολικής αγάπης προς το 
συνάνθρωπο, το χειμώνα με τα κρύα και α-
φού πετρέλαιο δεν θα υπάρχει, μελετάνε την 
μεταφορά των γιδιών ( ημών δηλαδή) στον 
πλανήτη ήλιο, για να ζεσταθούμε ή καλύτερα 
να καούμε!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΧΕΙ Ο ΜΠΑΞΕΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

Παρουσίαση του βιβλίου 
του Θεόδωρου Πολυχρονιάδη: 

Αφιέρωμα στην Παλαιά 
(Βυζαντινή) Μητρόπολη Βεροίας

Πρόλογος του συγγραφέα Φίλες και φίλοι συμπα-
τριώτες μου, το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μου που 
κρατάτε τώρα στα χέρια σας, αφιερώνεται στο πολυ-
βασανισμένο Βυζαντινό Μνημείο του 11ο αιώνα, στην 
Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας, ενώ στα υπόλοιπα (Β, Γ 
και Δ) περιλαμβάνονται διηγήματα, άρθρα και ποιήματά 
μου γραμμένα στα τελευταία πέντε χρόνια.

Την επιμέλεια του βιβλίου και τη φροντίδα της έκ-
δοσης είχε ο Φιλόλογος Καθηγητής και συγγραφέας 
κ. Θωμάς Γαβριηλίδης. Το βιβλίο το προλόγισε και ο 
κ. Γαβριηλίδης. Αναφέρεται στις θετικές ενέργειες της 
κίνησης ενεργών πολιτών, όπου συμμετέχει και ο κ. 
Πολυχρονιάδης.

Δεν παραλείπει να αναφερθεί και στα αρνητικά στοι-
χεία που προέκυψαν κατά την αναστήλωση της Παλαι-
άς Μητρόπολης και τα οποία υποβαθμίζουν σοβαρά και 
ανεπανόρθωτα το ιερό αυτό μνημείο της πόλης μας.

Ο κ. Πολυχρονιάδης αναφέρεται εκτενώς στις προ-
σπάθειες που καταβλήθηκαν από την κίνηση ενεργών 
πολιτών μέχρις ότου εξασφαλισθεί ένα πολύ σημαντικό 
ποσό χρημάτων (3.465.000) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα οποία δαπανήθηκαν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί 
η αναστήλωση και η αναμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου. Ενώ παράλληλα σημαντικές κακοτεχνίες υποβι-
βάζουν σοβαρά την εξωτερική εμφάνιση του μνημείου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο «διηγήματα», αναφέρεται 
ιδιαίτερα στον Νέστορα Μικροκέφαλο και στις οδυνηρές συνέπειες του εμφυλίου πολέμου που είχαν σαν 
συνέπεια ένα μεγάλο μέρος των νικημένων να καταλήξει στη Σοβιετική Ένωση. Ο Μικροκέφαλος στην Τα-
σκένδη εργαζόμενος ως ξυλουργός, κατόρθωσε να αποκτήσει πολλές γνώσεις γύρω από θέματα τα οποία 
στη χώρα μας σπάνιζαν.

Έγινε ένας εξαίρετος κουρδιστής πιάνων. Στην Ελλάδα όταν επέστρεψε, αναγνωρίστηκε αυτή του η δεξι-
οτεχνία και η φήμη του έφθασε ως την Αθήνα.

Αλλά και ένα άλλο άρθρο «Μία τυχαία γνωριμία», στις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου αναφέρεται.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται άρθρα γενικού ενδιαφέροντος. Σταματώ στα δύο άρθρα που αφο-

ρούν τον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Ιστορικός, θρησκευτικός και φυσικός τουρισμός, 
τρεις γίγαντες βρίσκονται σε χειμερία νάρκη.

Στο τέταρτο κεφάλαιο «ποιήματα» όλα δείχνουν ένα ποιητή με εξαιρετικό ταλέντο. Επέλεξα με μεγάλη 
δυσκολία ένα από αυτά «Μία Δίκη». Η Δημοκρατία δοκιμάζεται διασύρεται. Το αίμα έφραξε τους υπονόμους, 
έβαψε τους λόφους και τα βουνά. Τα κορμιά των νέων γέμισαν τα νεκροταφεία. Ο ένας σκοτώνει τον άλλον. 
Η Δημοκρατία δοκιμάζεται. Τη Δημοκρατία δεν την πετροβολούν, δεν την ποδοπατούν. Τη Δημοκρατία τη 
σέβονται, την αγαπούν και την ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ.

Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, διαπιστώνει ότι ο συγγραφέας έχει μία εξαιρετική ικανότητα να χρησιμοποι-
εί λέξεις και φράσεις με τέτοια επιδεξιότητα, ώστε να στολίζουν και να δένουν το κείμενο, του άρθρου από 
την αρχή ως το τέλος.

Μου θυμίζει τους παλιούς κτίστες της πέτρας που είχαν την ικανότητα να τοποθετούν την κάθε πέτρα 
εκεί που πρέπει, ώστε εκτός από ωραίο το κτίσμα να είναι και γερά δεμένο.

Δ.Κ. Στυλιανίδης



Συνέχισε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για την Β΄ Φάση 
του πρωταθλήματος τμημάτων  υποδομής  της ΕΠΣΗ η Κ14 
της ΒΕΡΟΙΑΣ.

Την Τετάρτη στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Κένταυρο Μελί-
κης, αναδείχθηκε νικήτρια με σκορ 1-3, εκτός έδρας.  

Προηγήθηκαν οι Βεροιώτες στο 10΄ με 
γκολ του  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 0-1, για να ισο-
φαρίσουν οι γηπεδούχοι στο 41 με τον ΛΑ-
ΜΠΡΟΥ. Στο 43΄  ο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ έκανε 
το 1-2, ενώ το  τελικό 1-3 έγινε στο 46΄με 
τον ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ.

Διαιτητής αγώνα ο ΒΑΛΚΑΝΟΣ Ν.
 FCVERIAFC:ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θ., ΓΙΑ-

ΓΤΖΙΔΗΣ, ΣΥΜΠΕΘΕΡΗΣ,ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,-
ΣΤΙΜΟΣ   (ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ), ΚΕΤΟΓΛΟΥ, 
ΚΩΤΤΑΣ, ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.,ΛΑΦΑΡΑΣ, ΦΩ-
ΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ (ΑΔΑΜΟ-
ΠΟΥΛΟΣ )    

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  ΜΕΛΙΚΗΣ:ΑΛΕΞΙΟΥ, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ  (ΚΑΡΑΒΑ-
ΝΤΕΣ, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΑΠΙ-
ΠΕΡΗΣ, ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΑΚΟΣ, ΛΑ-
ΜΠΡΟΥ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ΓΑΒΙΔΗΣ, 
ΚΟΥΤΛΑΣ (ΤΟΥΣΙΑΣ), ΒΑΡΑΠΟΥΡΑ-
Σ(ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ)

πηγή. kerkidasport ,gr
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Κάλεσμα στον κόσμο της «Βασί-
λισσας του βορρά» απευθύ-
νουν οι άνθρωποι της ιστορι-

κής ομάδας, ενόψει του «τελικού» της 
Κυριακής (14/4) με τον Αγροτικό Αστέ-
ρα στο γήπεδο του Ευόσμου, όπου 
οι «κυανέρυθροι» με νίκη ή ισοπαλία 
κατακτούν την άνοδο στην Football 
League.

Αναλυτικά:
«Οι παίκτες, το τεχνικό team και η διοίκηση της 

Βέροιας καλούν τους φιλάθλους μας να συμπαρα-
σταθούν την «Βασίλισσα» στον τελευταίο και κρίσιμο 
για την άνοδο στην Football League, εκτός έδρας 
αγώνα με τον Αγροτικό Αστέρα στην Θεσσαλονίκη, 
την Κυριακή 14 Απριλίου.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχουν δωρεάν λεω-
φορεία που θα αναχωρήσουν στις 1.30 το μεσημέρι 
από την «Ελιά». Υπεύθυνος επικοινωνίας Θόδω-
ρος Ελευθεριάδης. Τηλέφωνο 6974077834. Email: 
eleytheriadhs@gmail.com

Κυριακη 14 Απριλίου. Veria Fc. Μια πόλη,μια 
ομάδα. Μαζί πανηγυρίζουμε το πρώτο βήμα της επι-
στροφής της «Βασίλισσας» στον θρόνο της!»

πηγή: kerkidasport.gr

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 
για τους Ομίλους του 12ου 
Δικηγορικού Πρωταθλήματος 

Μπάσκετ Ελλάδας και Κύπρου, το 
οποίο φέτος θα φιλοξενηθεί στη Λευ-
κωσία. Οι 24 συμμετέχουσες ομάδες:

Γκρουπ Α: Αθήνα, Λεμεσός, Θέμις, Ιωάννινα, 
Κως, Λευκωσία, Σέρρες, Πάτρα

Γκρουπ Β: Αριστοτέλης, Πειραιάς, Αστέρας Ευελ-
πίδων, Καλαμάτα, Λάρισα, Βέροια, Αγρίνιο, Ηράκλειο

Γκρουπ Γ: Ρόδος, Αμαλιάδα, Χανιά, Πύργος, Πά-

φος, Λάρνακα / Αμμόχωστος, Χαλκιδική, Κόρινθος.
Στη συνέχεια έγινε η κλήρωση των οχτώ Ομίλων.
Αναλυτικά:
1ος Όμιλος: Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά
2ος Όμιλος: Λεμεσός, Λάρισα, Κόρινθος
3ος Όμιλος: Θέμις, Αριστοτέλης / Νόμος, Αμαλι-

άδα
4ος Όμιλος: Ιωάννινα, Πειραιάς, Πύργος
5ος Όμιλος: Κως, Καλαμάτα, Ρόδος
6ος Όμιλος: Λευκωσία, Αγρίνιο, Χαλκιδική
7ος Όμιλος: Σέρρες, Αστέρας Ευελπίδων, Λάρνα-

κα / Αμμόχωστος
8ος Όμιλος: Πάτρα, Βέροια, Πάφος.

ΚάλεσματηςΒΕΡΟΙΑΣγιατον
«τελικό»τουΕυόσμου-Δωρεάν
λεωφορείαγιατουςφιλάθλους

Έγινε η κλήρωση των ομίλων του 12ου 
Δικηγορικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ 

Ελλάδας και Κύπρου

Ο Αθλητικός Σύλλογος Παλαι-
μάχων Καλαθοσφαιριστών 
Βέροιας προσκαλεί όσους 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 
τουρνουά «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 2019». Το 
τουρνουά θα διεξαχθεί στο κλειστό 
Γυμναστήριο Μακροχωρίου (ΔΑΚ 
ΒΙΚΕΛΑΣ) και στο «σπίτι του» στο 
ανοικτό γήπεδο της Εληάς (ΑΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ).

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων πρέπει 
να γίνουν μέχρι την Τρίτη 30/4/2019.Το τουρνουά 
καλαθοσφαίρισης θα πραγματοποιηθεί με τους πα-
ρακάτω γενικούς όρους:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ομάδες που 

θα δημιουργηθούν με την απαραίτητη προϋπόθε-
ση να συμμετέχουν σε αυτές αθλητές ηλικίας άνω 
των 30 ετών (γεννηθέντες πριν το 1989) και στην 
τρέχουσα αγωνιστική σεζόν δεν συμμετείχαν σε ε-
πίσημο αγωνιστικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης.

Επιτρέπεται: α) η συμμετοχή ενός ενεργού κα-
λαθοσφαιριστή (άνω των 35 ετών) σε κάθε ομάδα 
β) η συμμετοχή σε κάθε ομάδα ενός αθλητή ανω 
των 25 ετών, ο οποίος δεν έχει συμμετάσχει για τις 
τελευταίες δύο αγωνιστικές περιόδους σε κανένα 
ομαδικό άθλημα γ) η συμμετοχή σε κάθε ομάδα 
ενός μαθητή λυκείου (ενεργού η μη παίκτη καλαθο-
σφαίρισης)

Οι ενδιαφερόμενες για χορηγία-διαφήμιση επι-
χειρήσεις καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους μέχρι την 30η Απριλίου.

Συμμετοχή μπορεί να δηλώνεται στους Καραθα-
νάση Δώρη (τηλ: 697 270 8294) και Κούλη Βασίλη 
(τηλ:694 752 0879).

ΤουρνουάΜπάσκετΝοσταλγία
2019/ΔηλώσειςσυμμετοχήςΜε νίκη προχώρησε η Κ14 της 

«Βασίλισσας» Νίκησε εκτός τον Κένταυρο 
Μελίκης 1-3
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Το γλυκό φως της Άνοιξης αγκα-
λιάζει τις πλαγιές του όρους 
Βέρμιου, χαϊδεύει τα φυλλώ-

ματα της οξιάς στα πυκνά δάση. Ο 
αέρας άρχισε να κρυώνει εδώ στα 
1900 μέτρα και το γαλάζιο του ουρα-
νού χάθηκε. Οι πρώτες κρύες ψιχάλες 
κάνουν την εμφάνιση τους.  Κάτω  
από ένα συννεφιασμένο ουρανό  
φύγαμε από την Βέροια.

Προορισμός μας το χιονοδρομικό  κέντρο 3-5 
πηγάδια και η κορυφή Καρατάσι. Προσπερνάμε 
τον κάμπο της Νάουσας με καταπράσινες εκτά-
σεις άριστα καλλιεργημένη γη, με οπωροφόρα, 
ροδακινιές, κερασιές και μηλιές.

Στρίψαμε αριστερά,  μπρος τα μάτια μας ξε-
προβάλλει  η πόλη της Νάουσας  κτισμένη σε μια 
φυσική αγκαλιά στους πρόποδες του ανατολικού 
Βερμίου  σε υψόμετρο 330 μέτρων. 

Η Νάουσα κατοικήθηκε από τους αρχαίους 
χρόνους από τους Βρύγες, που μετανάστευσαν 
από την Ασία στην Ευρώπη πριν ακόμη από τον 
Τρωικό πόλεμο.

 Χαρακτηρίζεται από το 1955 και ηρωϊκή πόλη 
πλάϊ  στο Μεσολόγγι, το Σούλι και το Αρκάδι, για 
τους αγώνες  και τις θυσίες κατά την περίοδο των 
απελευθερωτικών αγώνων του 1822, από τον 
τουρκικό ζυγό.

Ανεβαίνουμε τις στροφές του δρόμου που οδη-
γεί στο χιονοδρομικό, η οξιά κυριαρχεί το πράσινο 
φύλλωμα της μας ταξιδεύει. 

 Φθάσαμε στο χιονοδρομικό, βρίσκεται σε υ-
ψόμετρο 1470 μέτρων. 

Δάση αρχέγονα δρυς, οξιές και πεύκα μας κα-
λωσορίζουν.

 Ερημιά ανησυχητική.
Προετοιμασία της ομάδας για αναχώρηση και 

ανάβαση σε χιονισμένες  - ακόμη  --πίστες και 
καταπράσινα μονοπάτια. 

Σήμερα  είμαστε μια μικρή συντροφιά   6 ορει-
βατών.

Θαυμάζουμε για μερικά λεπτά της ώρας την 
ομορφιά του τοπίου. Το θέαμα είναι γαλήνιο και 
η εμπειρία να αντικρύζεις δάση αρχέγονα σε ένα 
ήρεμο πρωινό είναι πάντα ξεχωριστή.

Βέρμιο, από εδώ ξεκίνησε ο  βασιλιάς  Μίδας 
για να φτάσει στην Φρυγία. 

Ζαρκάδια και αγριογούρουνα, αλεπούδες  και 
λύκοι.

Ορειβατούμε δίπλα από το συνδετικό που ανε-
βάζει τους σκιέρ λίγο ψηλότερα. 

Είναι πρωί κάνει κρύο ακόμη  αλλά εμείς απτό-
ητοι συνεχίζουμε.

   Η αύρα του ορεινού καθαρού αέρα εισβάλλει 
στα πνευμόνια μας, τώρα αφήνεσαι στην καθαρό-
τητα του ορεινού  τοπίου. Αφήνεις πίσω την καθη-
μερινότητα και ξαναγεννιέσαι.

Μπήκαμε στο δάσος  με τις οξιές, φωνές και 
ήχοι γνώριμοι μας καλωσορίζουν.

Το καλωσόρισμα είναι αυθεντικό, βουνίσιο, για 
μια άλλη φορά συνειδητοποιώ πόσες εικόνες  χά-
νουμε κλεισμένοι  στα σπίτια μας.

Κάτω από συνεχή αέρα συνεχίζουμε. 
Η πορεία σε Ανοιξιάτικο τοπίο μόλις άρχισε….
Mια φύση όμορφη , πλανεύτρα μας υποδέχε-

ται, με το ξεκίνημα το μονοπάτι ανηφορικό. Αυτή 
η φύση που επιμένει να μας εκπλήσσει  με την 
ήρεμη και σιωπηλή παρουσία της.

Μετά από μια επίπονη δυνατή ανηφορική πο-
ρεία ανάμεσα σε θεόρατες οξιές φθάσαμε  σε 
ξέφωτο. 

 Το  ορεινό τοπίο έχει ακόμη αρκετά χιόνια,
Η ατμόσφαιρα καθαρή όπου και να γυρίσεςι 

το βλέμμα σου μαγνητίζεσαι από την εκπληκτική 
ομορφιά γύρω σου. 

Ηρεμία….! 
Εδώ στο βουνό έχεις το δικό σου ξεχωριστό 

πρόσωπο. 
Ο κρυστάλλινος αέρας που ανεμπόδιστα δι-

απερνά το δάσος  μας μεταφέρει μυρωδιές και  
ήχους γνώριμους.

Με  το τραγούδι κάποιων πουλιών  πήραμε 
πορεία δεξιά, η ξύλινη πινακίδα γράφει,  

Μαύρη πέτρα -  ( Καρατάσι).
Ανηφορίζουμε, σε δασωμένο μέρος πυκνό και 

αδιαπέραστο, με δυσκολία ανεβαίνουμε την πλα-
γιά  με ένα παγωμένο αέρα να ξεσπά σε δένδρα 
και πάνω μας. Ανάβαση και πάλι ανάβαση το 
ένα ύψωμα διαδέχεται το άλλο κυματιστά , χωρίς 
τέλος. 

Τώρα γύρω τοπίο γυμνό από δένδρα, βράχια 
και πέτρες. αλλά με αρκετό χιόνι του Χειμώνα.

Φθάσαμε στην κορυφογραμμή μετά από μια 
επίπονη και τρομερά δύσκολη  ορειβασία λόγω 
του χιονιού 

Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1900 μ. λίγο πριν 
την κορυφή. 

Εδώ το βουνό έχει το δικό του ξεχωριστό πρό-
σωπο.  

Βρισκόμαστε  σε ξέφωτο με ένα κρύο που 

τρυπάει κόκαλα, νοιώθεις ότι είσαι στο έλεος  της 
φύσης.

Φοράμε γάντια και σκούφους.
Ένας παγωμένος αέρας μας κόβει την ανάσα, 

ο συννεφιασμένος ουρανός, το έντονο κρύο,  δη-
μιουργούν στην ομάδα ανάμικτα αισθήματα. 

Φθάσαμε στην κορυφή με αρκετό χιόνι και με 
τον αέρα να μας ακολουθεί . 

Από την πλευρά της Έδεσσας  πανέμορφες οι 
λίμνες της Βεγορίτιδος με την Άρνισσα και η λίμνη 
του Αμυνταίου.

Πήραμε το μονοπάτι της επιστροφής από την 
ίδια διαδρομή μέσα από ένα ονειρικό δασωμένο 
τοπίο,  πανέμορφο. 

Πήραμε το μονοπάτι της επιστροφής όλη μια 
συντροφιά όλη μια παρέα από ορειβάτες που δεί-
χνουν ότι δεν βιάζονται για την επιστροφή. 

Ο συνεχής αέρας τονίζει τα χρώματα, η ομορ-
φιά της φύσης τριγύρω, για μια άλλη φορά μας 
ταξιδεύει. 

Η κατάβαση από άλλη διαδρομή με  εικόνες, 
από μια παραμυθένια φύση γαλήνια, ήσυχη, α-
νόθευτη.

Η σημερινή μέρα απολαυστική με μια ομορφιά 
ανέγγιχτη από τα γύρω δάση. Ορειβατήσαμε πάλι 
στις πλαγιές του βουνού, ακούσαμε τα μυστικά 
του ανυπόμονα, ζήσαμε την ομορφιά του, πήραμε 
κάτι από την γοητεία του. 

Το πανέμορφο τοπίο, ο αέρας που μας τα-
λαιπώρησε, η συνεργασία, η συγκίνηση της δια-
δρομής  ήταν από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
σημερινής εξόρμησης.

Η ορειβασία είναι ένα ταξίδι δεν είναι ένας 
προορισμός.

 Τσιαμούρας Νικόλαος

Στην κορυφή Καρατάσι 2.027 μέτρων
με τους Ορειβάτες Βέροιας
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ 
ΣΑΣ 3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  Πέμπτη 11/4 – Παρα-

σκευή 12/4 – Σάββατο 13/4 – Κυριακή 
14/4 στις 17.30

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕ-
ΜΠΛΟΥΑ

AFTER – ΜΕΤΑ
Μεταφορά του ομώνυμου best-seller 

της Ανα Τοντ, ένα ακόμη φαινόμενο σαν «Πενήντα 
Αποχρώσεις του Γκρι» για τη νέα γενιά

Προβολές:   Πέμπτη 11/4 στις 19.30 και 21.30    
Παρασκευή 12/4  στις 19.00 και 21.30    
Σάββατο 13/4 – Κυριακή 14/4  στις 19.30 και 

21.30  
Δευτέρα 15/4 -  19.00  
Τρίτη 16/4 – Τετάρτη 17/4 στις 20.30    
 
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΙ ΓΚΕΪΤΣ
Σενάριο: ΣΟΥΖΑΝ ΜακΜΑΡΤΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΜΠΙΛΣ, ΠΙΤΕΡ 

ΓΚΑΛΑΧΕΡ, ΣΕΛΜΑ ΜΠΛΕΡ, ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝ-
ΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑΪΝΣ ΤΙΦΙΝ

HELLBOY: ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑ-

ΣΗPet Sematary   
Προβολές:   Πέμπτη 11/4 στις 20.30    
Παρασκευή 12/4 στις 19.15    
Σάββατο 13/4 - Κυριακή 14/4 - στις 19.00 και 

21.30 
 Δευτέρα 15/4 στις 21.00    
Τρίτη 16/4 στις 20.30    (εκτός Τετάρτη 17/4)

Σκηνοθεσία: ΝΙΛ ΜΑΡΣΑΛ
Σενάριο: ΑΝΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΠΙ
Ηθοποιοί: ΜΙΛΑ ΓΙΟΒΟΒΙΤΣ, ΙΑΝ ΜακΣΕ-

ΪΝ, ΣΑΣΑ ΛΕΪΝ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΑΡΜΠΟΥΡ

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»     11/4/19 - 17/4/19

Το Σάββατο 13 Απριλίου 
Ο Μανόλης Ξεξάκης 
και το βιβλίο του, 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 
της Βέροιας

Στον κύκλο των συναντήσεων με συγγραφείς, 
ποιητές και τα βιβλία τους, το ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 
ΙΔΕΩΝ και οι Εκδόσεις ΙΑΝΟS σε συνεργασία 
και με τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας,παρουσιάζουν το 
Σάββατο 13 Απριλίου και ώρα 19 τον Μανόλη 
Ξεξάκη και το βιβλίο του  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ Τόμος Α! Με τον ΜΑΝΟΛΗ ΞΕ-
ΞΑΚΗ, θα συνομιλήσει ο γνωστός αρχιτέκτονας, 
εικαστικός και συγγραφέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α-
ΡΩΝΗΣ και αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβά-
σει η συγγραφέας και σκηνοθέτης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΥΛΩΝΑ.

Ένας αφηγητής των εσωτερικών στιγμών, ένας μαέστρος της Συμφωνίας των εκπλήξεων είναι ο 
Ξεξάκης. Με μια γραφή λεωφόρο, πάνω στην οποία μπορεί να περπατήσει το ενδιαφέρον και τα ερωτή-
ματα του αναγνώστη.

Ο Ξεξάκης, μέλος της Πνευματικής Παρέας της Θεσσαλονίκης διηγείται περιπλανώμενες στιγμές, σ’ 
ένα τοπίο βαθειάς ευαισθησίας και διορατικότητας.

Όταν έγραφα το βιβλίο, - λέει σε συνέντευξή του- ήθελα να περιέχει ιστορίες απλών ανθρώπων, με-
γάλα γεγονότα της κοινωνίας στην οποία ζω, και μεγάλα ερωτήματα για τη φύση και τον άνθρωπο. Να 
είναι και λίγο περιβόλι σοφίας με φυτά τις μεγάλες στιγμές της σκέψης, των τεχνών, των επιστημών και 
της Ιστορίας. 

Έτσι μπήκαν στη σύγχρονη ιστορία μου, -με τη μορφή διηγήσεων, τηλεφωνημάτων, ονείρων- ο πό-
λεμος του 1940, οι Αιγές, τα Ίμια, η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα οράματά του για τον Ελληνισμό, η 
ιδέα των παραδόξων στα μαθηματικά, η τέταρτη διάσταση, τα νοητικά πειράματα του Αϊνστάιν και πολλά 
άλλα. Κι ανάμεσα σ’ αυτά συζητήσεις για σπουδαία έργα ζωγραφικής, μουσικής κι άλλων τεχνών και 
πρόσωπα που διακρίθηκαν στις επιστήμες.

Στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, στις 13 Απριλίου στις 7.00 μ.μ, ο Ξεξάκης «ξεντύνει» τη σκέψη του, τις 
ιδέες και τις συλλήψεις του, πλουτίζοντας το Σάββατο με την γοητεία της λογοτεχνίας. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, τα μέλη της χορω-

δίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ» και οι μαέστροι
Ευχαριστούν θερμά : - Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση
- Τους Βουλευτές του Νομού μας κ.κ.: Αντωνίου Χρήστο, Βεσυρόπουλο Απόστολο,
Καρασαρλίδου Φρόσω και   Ουρσουζίδη Γεώργιο
για  το ενδιαφέρον και την έμπρακτη στήριξη τους στην προσπάθεια μετάβασης της χορωδίας του Δή-

μου μας στη  Βιέννη, για την πραγματοποίηση  συναυλίας  την Παρασκευή 4 Μαΐου 2019, στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Τριάδος σε εκδηλώσεις την εβδομάδα της Διακαινησίμου (29/4 ως 4/5/2019) μετά από πρόσκλη-
ση της Ιεράς Μητρόπολης Αυστρίας .

Ο Πρόεδρος
Στέφανος Δελιόπουλος

Η Πρωτοβουλία για 
το Παιδί συμμετείχε, α-
πό θέση εισηγητή, στο 
35ο Παγκόσμιο Συμπό-
σιο, που διεξήχθη από 
18 έως και 21 Μαρτίου 
2019 στο National Child 
Advocacy Center, στο 
Huntsville της Alabama 
των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, με εργασία της Δι-
ευθύντριας του Κέντρου 
Αναφοράς, Παροχής 
Συμβουλευτικής και του 
Κέντρου Θεραπείας 
Τραύματος της Βέροιας, 
κυρίας Θεοδώρας Νιώ-
πα, Κοινωνικής Λειτουργού. Η εργασία αυτή υ-
πεβλήθη προς έγκριση και προκρίθηκε κατόπιν 
αξιολόγησης, μεταξύ πάρα πολλών άλλων, από 
την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. 
Η κυρία Νιώπα, που υπήρξε εκπαιδευόμενη 
του Κέντρου αυτού κατά τα προηγούμενα έτη, 
κατόπιν υποτροφίας, αναπτύσσει κατωτέρω 
συνοπτικά το θέμα της εργασίας της:

“Why is this happening to me?”
Bet raya l  Trauma in  Chi ldren f rom 

Dysfunctional Families
«Γιατί μου συμβαίνει αυτό;»
Τραύμα Προδοσίας στα Παιδιά Δυσλειτουρ-

γικών Οικογενειών

   «Το Διεθνές Συμπόσιο σε θέματα Κακοποί-
ησης Παιδιών αποτελεί ένα από τα κορυφαία ε-
πιστημονικά γεγονότα στον τομέα της παιδικής 
προστασίας παγκοσμίως. Αυτή τη χρονιά διεξή-
χθη το 35ο κατά σειρά,  από τις 18 έως τις 21 
Μαρτίου, στο Huntsville της Alabama των Ηνω-
μένων Πολιτειών. Το Συμπόσιο οργανώνεται α-
πό το National Child Advocacy Center (NCAC), 
που αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα μέσα στον 
οποίο γεννήθηκε η ιδέα και εφαρμόστηκε η 
πρακτική της συνεργασίας όλων των φορέων 
και των εκπροσώπων τους, που ασχολούνται 
με περιστατικά κακομεταχείρισης παιδιών και 
ιδιαίτερα σεξουαλικής κακοποίησης, 

με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική πα-
ρέμβαση και την πρόληψη της επαναθυματο-
ποίησης τους από τις έως τότε εφαρμοζόμενες 
διαδικασίες του συστήματος.

   Η δικανική συνέντευξη ανηλίκων και η 
χρήση οπτικοακουστικού υλικού μέσω βιντεο-
σκόπησης,  σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους, 
αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την αποφυ-
γή των επαναλαμβανόμενων συνε-
ντεύξεων παιδιών – θυμάτων από διά-
φορους επαγγελματίες. Ταυτόχρονα, η 
εφαρμογή των τεχνικών της δικανικής 
συνέντευξης συνεισφέρει στην συγκέ-
ντρωση των στοιχείων που δίνονται 
από τα παιδιά, ώστε να χρησιμοποιη-
θούν αυτούσια στην διαδικασία της δί-
ωξης του δράστη. Το NCAC ιδρύθηκε 
το 1981 και έκτοτε ο τρόπος λειτουργί-
ας του και τα εξαιρετικά αποτελέσματά 
της, έχουν οδηγήσει στην ίδρυση και 
πολλών άλλων «Κέντρων Συνηγορίας 
Παιδιών» σχεδόν σε όλες τις Πολιτείες 
της Αμερικής, αλλά και σε άλλες χώ-
ρες ανά τον κόσμο (α). 

   
  Το φετινό Συμπόσιο ήταν αφιε-

ρωμένο στο θέμα του Δευτερογενούς 
Τραύματος και των συνεπειών του 
στους επαγγελματίες που διαχειρίζο-
νται άμεσα τραυματικό υλικό από τους 
εξυπηρετούμενούς τους με μεγάλη συ-
χνότητα, το οποίο και αποτελεί βασι-
κό θέμα Οργανωσιακής Κουλτούρας. 
Όπως και κάθε άλλη χρονιά, δόθηκαν 
στους συνέδρους ευκαιρίες δικτύωσης 

και εκπαίδευσης πάνω σε θέματα σωματικής 
και σεξουαλικής κακοποίησης, πολύ-θυματο-
ποίησης, παρέμβασης, trafficking, πρόληψης, 
κ.α.

      Στο Συμπόσιο παρουσιάστηκαν τα συ-
μπεράσματα της έρευνας μετά από κωδικο-
ποίηση των απαντήσεων των παιδιών που 
συμμετείχαν, σε αυτήν την ερώτηση: «γιατί 
συμβαίνει αυτό σε εμένα;». Για την καλύτερη 
κατανόηση του Τραύματος Προδοσίας χρησι-
μοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της ερευνητικής 
μεθόδου PHOTOVOICE, που απέρρευσαν από 
φωτογραφίες που σκηνοθέτησαν και έβγαλαν 
τα ίδια τα παιδιά, περιγράφοντας μια στιγμή 
προδοσίας στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 

   Τέλος, η εκπρόσωπος της «Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί» κατά τη διάρκεια της παραμονής 
της στο NCAC, εκπαιδεύτηκε πάνω σε θέματα 
trafficking και εκμετάλλευσης παιδιών, διαδι-
κτυακής ανίχνευσης στοιχείων που σχετίζεται 
με την εκμετάλλευση παιδιών, πρόληψης της 
σεξουαλικής κακοποίησης εντός των φορέ-
ων φιλοξενίας παιδιών, αλλά και σε πιο ειδικά 
θέματα, όπως η διασταύρωση στοιχείων που 
αφορούν στην σεξουαλική κακοποίηση ανηλί-
κων και του τρόπου χρήσης αυτών, πριν και 
κατά την δικαστική διαδικασία για την δίωξη του 
δράστη». 

Σημείωση:Ανάλογο Κέντρο, υπό την επιστη-
μονική ευθύνη της κ. Νιώπα και της λοιπής Διε-
πιστημονικής Ομάδας (Παιδοψυχίατρος, Ψυχο-
λόγος) εγκαινιάστηκε στη Βέροια τον Νοέμβριο 
του 2017 και λειτουργεί έκτοτε στο πνεύμα των 
όσων (σε γενικές γραμμές) αναπτύχθηκαν α-
νωτέρω. Πρόσφατα το επισκέφθηκε ο κ. Chris 
Newlin, Διευθυντής  του NCAC.

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί 
στο 35ο Παγκόσμιο Συμπόσιο 

κατά της παιδικής κακοποίησης, 
στο Huntsville των ΗΠΑ
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ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΤΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ (3 - 2019)

 ΤΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

«ΒΕΡΟΙΑ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ»
Ο εκδότης, συντάκτης και επιμελητής 

του νέου περιοδικού της Βεροίας και ό-
λης της Ημαθίας 

Δρ. Δρ. Καθηγητής Αντώνης Κολτσί-
δας ευχαριστεί τους συνεργάτες του και 
τους αποδέκτες των εκάστοτε τευχών και 
σας προσκαλεί να παραβρεθείτε στην 
επίσημη παρουσίασή του 

που θα πραγματοποιηθεί στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βεροίας 

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

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

Εκδότης: Γάμος στη Βέροια.
ΜΟΥΣΤΙΑΚΑ - ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ, 

Εκπαιδευτικός: Μνήμη Βούλας Χατζίκου.
Dr. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΠΑΣΧΟΣ, Ομό-

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

Δρ. ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ, Επικ. 
Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας - Ε-
θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών: Ασώματα, ένα αρχαϊκό νεκροταφείο στην Ημαθία.

Δρ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσ-
σαλονίκη): Επιδράσεις της Κρητικής Σχολής (Παράδοσης) στη ζωγραφική της Βέροιας τον 17ο αιώνα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός - διπλωματούχος ΕΜΠ: Επισκοπείο Νάου-
σας - Μια αρχιτεκτονική προσέγγιση. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΖΩΚΟΣ, Δάσκαλος Φυσικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος egno.gr: Τρία χω-
ρο¬χρο¬νικά στιγμιότυπα σε Πανελλήνιες Εξετάσεις στην Ημαθία - συγκριτική έρευνα / μελέτη των 
Βαθμών Μαθητών και Μαθητριών της Ημαθίας στη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Φυ-
σική, στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013, 2015 και 2017.

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος, Ερευνητής - Συγγραφέας της Ιστορίας και Λαογραφίας 
του Ρουμλουκιού: Εξαγορές οθωμανικών τσιφλικιών του Ρουμλουκιoύ Ημαθίας από Έλληνες και ξέ-
νους κεφαλαιούχους.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ: Ημερολόγιο ταμείου της δεκάτης των σταφυλιών του 1906 στη 
Νάουσα.

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

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

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Θεολόγος - Φιλόλογος, Καθηγητής: Το χρονολόγιο της Δημο-
κρατίας του Πόντου.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΝΤΑ, Φυσικός, καθηγήτρια: Αριστοτέλης Ζάχος (Καστοριά 1871-Αθήνα 1939): Ο 
αρχιτέκτονας που φωτογράφησε τη Βέροια του Μεσοπολέμου.

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ, Αρχιμανδρίτης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Θεοτόκου Καλλίπετρας: Τα α-
σκη¬ταριά της Σκήτεως Βεροίας. Οδοιπορικό ευλαβείας και μνήμης.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Προσκυνηματική 

Επίσκεψη
Προσκυνηματική επίσκεψη για τους χαιρετισμούς (ακάθιστος ύμνος) στο Ιερό ησυχαστήριο Παναγίας 

Παραμυθιάς Γιαννιτσών την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, ώρα αναχώρησης 3.30 μ.μ. από Πλατεία 
Ελιάς και Ωρολογίου και Προμηθέα.

Πληροφορίες: Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες 10.30-
12.30. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
4ήμερη εκδρομή στη Θάσο Πάσχα 

26-27-28-29/4
Η λέσχη μας διοργανώνει για τα μέλη και τους φίλους της λέσχης πασχαλινή εκδρομή στη Θάσο 26-

27-28-29/4/2019 περιλαμβάνει ημιδιατροφή αναστάσιμο δείπνο και πασχαλινό γεύμα, για όλα αυτά σε 
πολύ καλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα από τη λέσχη μας.

Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10.30-12.30 
Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Από τη Δευτέρα 15 Απριλίου έως τις  26 Απριλίου
Πασχαλιάτικο Bazaar από την 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί»

    Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ανακοινώνει τη διε-
ξαγωγή του τακτικού Πασχαλιάτικου Bazaar της, που 
θα γίνει στο επί της οδού Π. Τσαλδάρη 30 κατάστημα, 
από τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 έως και τη Μ. Παρα-
σκευή 26 Απριλίου 2019.

    Το εφετινό Bazaar συμπίπτει  με τη συμπλήρωση 
11 χρόνων  δράσης του Οργανισμού μας, στον τομέα 
της φροντίδας και προστασίας παιδιών σε ανάγκη και 
σε κίνδυνο. Μέσα στο διάστημα αυτό, φιλοξενήθηκαν 
στο Σπίτι της Βεργίνας δεκάδες παιδιά, πολύ περισσό-
τερα διημέρευσαν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
της Βέροιας, ενώ εκατοντάδες συμπολίτες μας με 
προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα δέχθηκαν 
υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου από 
το Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής. Α-
πό εφέτος λειτουργεί η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης 
Νέων της Βέροιας, ενώ συνεχίζει την πολύ σημαντική 
λειτουργία της η νεότευκτη επίσης Δομή του Κέντρου 
Θεραπείας Τραύματος. Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε με 
πολλές μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις η ενημέρωση 
του κοινού σε ζητήματα άμεσου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε χάρις 
στην άμεση και έμμεση υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, κοινού και εθελοντών.

       Με την απαράμιλλη σε συνέπεια, σταθερότητα και ποιότητα εργασία των τμημάτων Bazaar 
των εθελοντριών της, η Πρωτοβουλία για το Παιδί ετοίμασε και παρουσιάζει και εφέτος με υπερη-
φάνεια τις δημιουργίες τους: λαμπάδες και πασχαλιάτικα αναμνηστικά, χρηστικά αντικείμενα και 
τεχνουργήματα, εδέσματα και χειροτεχνήματα, όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές, απευθυνόμενη 
στους φίλους της από όλη την Ημαθία και προσδοκώντας, όπως κάθε φορά, στην ανταπόκρισή 
τους.

    Το Πασχαλιάτικο Bazaar θα είναι ανοικτό, τις καθημερινές από 9:00  έως  14:00   και από  
17:00 έως 20:30   και το Σαββατοκύριακο από 10:00 έως 15:00.    
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ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 

«Ιστορία Γραμμένη 
Με Χορό» στο Χώρο 

Τεχνών, στις 13 Απριλίου
 
Μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παρά-

σταση «Ιστορία Γραμμένη με χορό» θα πα-
ρουσιαστεί στις 13 Απριλίου 2019 στις 8 το 
βράδυ στο Χώρο Τεχνών Βέροιας από το 
Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου στο πλαίσιο 
εορτασμού των σαράντα (40) χρόνων από 
την ίδρυση του συλλόγου.  Πρόκειται για μία 
μουσικοχορευτική παράσταση, μια πρωτο-
βουλία του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου, 
με στόχο να επικοινωνήσει  το λαογραφι-
κό παρελθόν, ό,τι ονομάζεται «άυλοςπολιτι-
σμός», αναδεικνύοντας παράλληλα το ιδιαίτε-
ρο μουσικοχορευτικό ύφος των περιοχών του 
Εύξεινου Πόντου από τη σκοπιά των βιωματι-
κών μουσικών και χορευτών.  Ένα ταξίδι στο 
παρελθόν με συνοδοιπόρους τους πρεσβευ-
τές του «άυλου πολιτισμού» τους βιωματι-
κούς  μουσικούς και χορευτές που θα δώσουν 
«χρώμα» και «μυρωδιά» μιας άλλης εποχής 
στην παράσταση. Στην παράσταση θα πα-
ρακολουθήσετε παιδιά 4ης και 5ης γενιάς 
να μιλούν την ποντιακή διάλεκτο, να κάνουν 
αγροτικές εργασίες, να παίζουν παιχνίδια και 
μουσικά όργανα των προσφύγων παππού-
δων τους, να τραγουδούν και να χορεύουν με 
το ύφος των μακρινών προγόνων τους. Τα περισσότερα νέα παιδιά που συμμετέχουν στην πα-
ράσταση δεν είχαν την δυνατότητα ή την τύχη να μεγαλώσουν με ανθρώπους που διατηρούσαν 
νωπές τις μνήμες των αλησμόνητων πατρίδων τους, εντούτοις αγαπούν και βιώνουν την ποντι-
ακή παράδοση μέσα στη μεγάλη αγκαλιά του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου. Νέοι άνθρωποι 
σμίγουν μέσα τους το παρελθόν και το μέλλον. Διψούν για γνώση, έμπνευση και συγκίνηση και 
καθιστούν την προσπάθειά αυτή όχι μόνο ελκυστική αλλά και συλλεκτική. Το σενάριο, τη λαογρα-
φική έρευνα και τη διδασκαλία του χορού έχει επιμεληθεί ο Βασίλης Ασβεστάς ενώ συμμετέχουν 
συνολικά πάνω από 170 χορευτές και ηθοποιοί!  

 Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Απριλίου (13/04/2019) στις 8 το βράδυ στο 
Χώρο Τεχνών Βέροιας.  

 
Εισιτήρια θα διατίθενται στο Χώρο Τεχνών Βέροιας. 

Οι  «Παραμυθάδες εν δράσει» 
του Γυμνασίου Μακροχωρίου με τη 

συγγραφέα  Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου

Την Τετάρτη 10/04/19, στον χώρο του  Δημαρχείου Μακροχωρίου , στο πλαίσιο του πολιτιστικού 
προγράμματος «Το παραμύθι αλλιώς» πραγματοποιήθηκε δράση με τίτλο «Οι Παραμυθάδες εν δρά-
σει συναντούν τη συγγραφέα  Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου».  

Στο πρώτο μέρος της δράσης οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν  τη γνωστή συγ-
γραφέα Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου και μέσα από μία σειρά ερωτημάτων να γνωρίσουν την προσωπι-
κότητα και το έργο της,  αλλά και να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες για τη συγγραφή παραμυ-
θιών. Στο δεύτερο μέρος, οι μαθητές παρουσίασαν  δικές τους διασκευές  γνωστών παραμυθιών. Στο 
τρίτο  και τελευταίο μέρος, πραγματοποιήθηκε Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής  από τη συγγραφέα.  
Οι μαθητές  είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά μέσω του γραπτού λόγου και να γίνουν 
για λίγο μικροί συγγραφείς.  

Τη δράση παρακολούθησε και η υπεύθυνη  των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων της 
Δ.Δ.Ε Ημαθίας κυρία Λένα Δημητριάδου, την οποία και ευχαριστούν θερμά για την παρουσία της μα-
θητές και καθηγητές. 

Τέλος, οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος Χατζηγεωργίου Χριστίνα, Τσουλτσίδου Κωνστα-
ντία και Χρυσάνη Μαρία και ο διευθυντής του σχολείου, θέλουν δημόσια να ευχαριστήσουν την κυρία 
Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου για την μοναδική και εποικοδομητική εμπειρία που πρόσφερε σε όλους.

«Το πιάνο, μακρινός φίλος, οικείος ξένος»
«Μουσική και πένθος»

 η ετήσια εκδήλωση του  
Δημοτικού Ωδείου Βέροιας 
και της Πόπης Φιρτινίδου

Ταιριαστή με το πασχαλινό κλίμα είναι η 
φετινή εκδήλωση του πιανιστικού θεσμού «Το 
πιάνο, μακρινός φίλος, οικείος ξένος» που 
μετράει ήδη 14 χρόνια. Συγκεκριμένα: το Σάβ-
βατο 20 Απριλίου στις 6:00 μμ παλιοί και νέοι 
μαθητές του Δημοτικού Ωδείου παρουσιάζουν 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
ένα πρόγραμμα που φωτίζει από διάφορες 
πλευρές την σχέση της μουσικής δημιουργίας 
με το πένθος.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια βεντάλια από 
χαρακτηριστικά έργα των τελευταίων τεσσά-
ρων αιώνων που ξεκινάει από τον Χέντελ, 
περνάει από τον Μότσαρτ, τον Γκουνό και τον 
Βέρντι και φτάνει μέχρι τον Πιατσόλα, ενώ α-
κούγονται και πιανιστικές αποδόσεις γνωστών 
ελληνικών τραγουδιών που αγγίζουν χαρακτη-
ριστικά το μέγα ζήτημα της απώλειας. 

Την διδασκαλία των έργων και την οργάνω-
ση της εκδήλωσης έχει η καθηγήτρια πιάνου 
του Δημοτικού Ωδείου Πόπη Φιρτινίδου, ενώ 
τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον 
Σύλλογο Καρκινοπαθών, όπως κάθε χρόνο. Η 
είσοδος είναι 5 ευρώ.   

Το Κέντρο Δια Βί-
ο υ  Μ ά θ η σ η ς  E a s y 
Education και η Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας, διοργανώνουν 
ημερίδα με θέμα: «Δια 
βίου Μάθηση Εξέλιξη & 
σύγχρονο κοινωνικό-οι-
κονομικό περιβάλλον». 
Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στη Βέροια 
(Δ.Κ. Βιβλιοθήκη Βέροι-
ας οδός Έλλης 8), το 
Σάββατο 13 Απριλίου 
2019 και ώρες 10π.μ. - 
2μ.μ.

Η ημερίδα θα μετα-
δοθεί ζωντανά μέσω του 
https://diavlos.grnet.gr/
libver.

Η ημερίδα απευθύ-
νεται σε οποιονδήποτε 
επιθυμεί να ενημερωθεί, 
μεταξύ άλλων και για τις 
δυνατότητες και τις λύ-
σεις που του δίνονται μέσω της κατάρτισης και 
της δια βίου μάθησης. Οι πολύ ενδιαφέρουσες 
τοποθετήσεις των αξιόλογων ομιλητών θα μας 
βοηθήσουν να μάθουμε πρακτικές συμβουλές 
σχετικά με το πως μπορούμε να γίνουμε περισ-
σότερο παραγωγικοί ώστε είτε να ενισχύσουμε 
τη θέση εργασίας μας ή να διασυνδεθούμε με 
την αγορά εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των εισηγήσεων, θα 
αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

• Τι είναι η δια βίου Μάθηση και πως αυτή έχει 
διαμορφωθεί στο σύγχρονο κοινωνικό και οικο-
νομικό περιβάλλον.

• Ποιος είναι ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης στη δια βίου μάθηση.

• Αξιοποίηση επιμορφώσεων για διασύνδεση 
με την αγορά εργασίας ή για στροφή σταδιοδρο-
μίας.

• Ποιος είναι ο ρόλος 
της Θετικής Ψυχολογί-
ας στην εργασιακή μας 
ικανοποίηση και απο-
δοτικότητα. Σύγχρονες 
πρακτικές ανάπτυξης 
των θετικών μας συ-
ναισθημάτων με βάση 
τον επαγγελματικό μας 
προσανατολισμό. 

• Πώς μπο-
ρούμε να επιλέξουμε τις 
κατάλληλες μαθησιακές 
δραστηριότητες με βά-
ση την προσωπικότητά 
μας και τον επαγγελμα-
τικό μας προσανατολι-
σμό. 

• Γιατί είναι 
σημαντικό να βελτιώ-
σουμε τις γνώσεις μας, 
τις δεξιότητές μας και 
τα εφόδιά μας σε προ-
σωπικό, κοινωνικό και 
επαγγελματικό επίπεδο.

Ομιλητές
• Σταλίκας Αναστάσιος, πρόεδρος της Ελλη-

νικής Εταιρίας Θετικής Ψυχολογίας, Καθηγητής 
Κλινικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.

• Λάμψας Πέτρος, τ. Πρύτανης Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας.

• Δημόπουλος Ανδρέας, Οικονομολόγος, Σύμ-
βουλος Επιχειρήσεων, Σύμβουλος Σταδιοδρο-
μίας

• Μουρτζίλας Νικόλαος,  Εκπαιδευτής Ενηλί-
κων, Υπεύθυνος Σπουδών & Ιδιοκτήτης ΚΔΒΜ 
Easy Education

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση 
μεταξύ των ομιλητών και του κοινού. Τη συζήτη-
ση θα συντονίσει ο κύριος  Τροχόπουλος Γιάννης 
(τ. Διευθυντής και Μέλος του Εφορευτικού Συμ-
βουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας, Program Director Athens2018).

Το Σάββατο 13 Απριλίου
Ημερίδα για την Δια βίου Μάθηση 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
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Η Τακτική Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Εθνι-
κών Ιατρικών Συλλόγων (CPME) πραγματο-
ποιήθηκε στη Βαλέττα της Μάλτας, με την συμ-
μετοχή Αντιπροσωπειών από τους Εθνικούς 
Ιατρικούς Συλλόγους των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, Παρατηρητών από Ε-
θνικούς Ιατρικούς Συλλόγους τρίτων χωρών και 
Εκπροσώπων από άλλες Ευρωπαϊκές Ιατρι-
κές Οργανώσεις, όπως ΑΕΜΗ, FEMS, PWG,  
UEMS, WHO και EANA.

Εκ μέρους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλ-
λόγου στη Σύνοδο της CPME συμμετείχαν οι 
Αναστάσιος Βασιάδης, Κωνσταντίνος Κουτσό-
πουλος, Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης και Γρηγό-
ριος Ροκαδάκης.

Στα πλαίσια παρουσίασης της Εθνικής Α-
ναφοράς ο  Επικεφαλής  της Ελληνικής Αντι-
προσωπείας στην CPME  Αναστάσιος Βασιάδης, αναφέρθηκε εκτενώς 
στο προσφυγικό ζήτημα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις του στις 
τοπικές κοινωνίες και στην Υγεία των προσφύγων. Περιγράφηκαν  οι 
δραματικές  συνθήκες κάτω από τις οποίες οι Έλληνες  ιατροί  σε 
συνθήκες   παρατεινόμενης  οικονομικής κρίσης και λιτότητας,  κάνουν  
ότι  μπορούν για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, με ανθρωπισμό, 
σεβασμό και προσήλωση στις ευρωπαϊκές αρχές, φροντίζοντας   για  
την ασφάλεια και την φροντίδα αυτών των ανθρώπων, ανεξαρτήτως αν 
φέρουν μαζί τους η όχι συνοδευτικά έγγραφα. Τέθηκε τέλος η  επιτακτι-
κή αναγκαιότητα να επιληφθούν της κατάστασης οι Αρχές και τα Όρ-
γανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν αυτή λάβει εντελώς ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις, με  αναγκαίες  πρωτοβουλίες  που  πρέπει να κινηθούν 
κατά κύριο λόγο σε πολιτικό επίπεδο με την  ανάληψη δράσεων που 
θα αποσκοπούν στον συνολικό έλεγχο και την επιτυχή διαχείριση του 
προσφυγικού ζητήματος. 

Ο Α. Βασιάδης προχώρησε σε λεπτομερείς επισημάνσεις, για τα 
επίκαιρα ζητήματα Υγείας στην Ελλάδα που εγείρονται εις βάρος της 
Περίθαλψης των πολιτών και εις βάρος του Ιατρικού Επαγγέλματος, 
όπως έχουν εξελιχτεί μέχρι σήμερα.

 Μεταξύ άλλων ειδικότερη αναφορά επιφυλάχτηκε για την μεγάλη υ-
ποβάθμιση των Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα τα νοσοκομεία τα οποία 
είναι υποστελεχωμένα. Επίσης ειδική επισήμανση έγινε στις αυθαίρε-
τες απομειώσεις των αμοιβών των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών και 
των ιατρικών εργαστηρίων τα οποία με τις πρακτικές rebate και clow 
back, καθώς και με την πρόσφατη ανακοίνωση για  «δωρεάν» διαγνω-
στικές εξετάσεις σε ασφαλισμένους, χωρίς όμως να έχει προβλεφθεί η 
ανάλογη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, οδηγούνται σε κατάρ-
γηση. Αναφορά επιφυλάχθηκε και  στην ανεπάρκεια του συστήματος 
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στην αυθαιρεσία της φαρμα-
κευτικής πολιτικής που θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. 

Ειδικές διεργασίες πραγματοποιήθηκαν ως προς τις συνέπειες του 
Brexit για την υγεία στην Ευρώπη και το ιατρικό επάγγελμα. Ο επικε-
φαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας υποστήριξε την παραμονή του 
Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου ως πλήρους μέλους της CPME ανεξαρ-
τήτως των διεργασιών για το Βrexit, ενώ απέσπασε την διαβεβαίωση 

ότι δεν θα επηρεαστεί η θέση των 3000 περίπου 
Ελλήνων Ιατρών που ζουν και εργάζονται στην 
Βρετανία. 

Ο εκπρόσωπος του ΠΙΣ προχώρησε σε κα-
τάθεση προτάσεων σύμφωνα με τις θέσεις της 
Ιατρικής Κοινότητας στην Ελλάδα και εισηγήθηκε 
την διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής η 
οποία θα ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο κάθε 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο περιθώριο της Συνόδου πραγματοποιήθηκαν επί μέρους συ-
ναντήσεις συνεργασίας με το Προεδρείο της CPME, με εκπροσώπους 
Ευρωπαϊκών  Ιατρικών Συλλόγων και Ιατρικών Συλλόγων Τρίτων Χω-
ρών  που παρευρέθησαν ως παρατηρητές και με εκπροσώπους των 
Ευρωπαϊκών Ιατρικών Ενώσεων.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη 
στην Ελληνική Πρεσβεία στην Βαλέττα όπου είχε ιδιαίτερη εγκάρδια 
συνάντηση με τον Έλληνα Πρέσβη.     Ο Έλληνας  Πρέσβης κατά την 
διάρκεια δεξίωσης που παρέθεσε,  ενημέρωσε τους επισκέπτες για το 
έργο και τις δραστηριότητες της Πρεσβείας. 

Οι Αντιπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου  στα πλαίσια 
της συνάντησης ενημέρωσαν με την σειρά τους την Πρέσβη, για το έρ-
γο της  Ελληνικής Αντιπροσωπείας  στα πλαίσια της CPME. 

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος επίσκεψη συνεργασίας πραγματοποιή-
θηκε και στο Υπουργείο Υγείας της Μάλτας.  Κατά την διάρκεια της 
επίσκεψης η Ελληνική Αντιπροσωπεία συζήτησε με την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας της Μάλτας για τα συστήματα Υγείας των δύο χω-
ρών και την προοπτική ανάπτυξης συνεργασιών Ιατρικού Τουρισμού.

Τα επίκαιρα ζητήματα υγείας, το προσφυγικό 
και το brexit, στην σύνοδο των ιατρικών  

συλλόγων της Ευρώπης, στη Μάλτα
 Ειδικός εισηγητής ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ 
ΚΑΗΜΟΥ…
Κι εγώ έχω ένα μικρό σπιτάκι και μια νουνά, 
που με βαφτίζει κάθε μέρα και μου κρεμάει 
φυλαχτό
και μου δωρίζει λίγες λέξεις να μπορώ…
Τόσες περιπέτειες ζήσαμε 
κι` ούτε το ‘παμε πουθενά 
και πόσα τόσα χρόνια 
στριμωγμένα τα βάσανα στις ντουλάπες 
και τ` άλλα που περίσσευαν 
που πέφταν απ` τα παράθυρα…
Τι εποχές!
Τι διαδηλώσεις καημών,
και τι μεγάλα άρθρα περί του αγνώστου
 μέλλοντος…
Μαζεμένος στη γωνιά ο καιρός,
μ` ένα ψαλτήρι 
κι` έναν ευεργέτη ήλιο
να στέκει δίπλα στην Άνοιξη.
Μου θυμίζεις εκείνο το σχεδόν κάτω απ` τη γη,
τα ριγμένα τείχη
και τα στρατεύματα του φθινοπώρου
που εξομολογούνταν στις μαύρες πέτρες
και στον Άγιο Συμεών .
τις υπερχειλίσεις των αναμνήσεων.
Τις ο αίτιος; Τις ο αναχωρητής;
Ουδόλως μπορώ να απαντήσω!
Ριγμένος στις Δάφνες βλέπω τον κόσμο 
ανάποδα
και την Δόξα με καπέλο της Art Nouveau
να ψιθυρίζει λέξεις 
ψάχνοντας το δίκαιο που χάθηκε .
μ` έναν ταξιδιωτικό οδηγό 
και μια «κρεμάστρα ονείρων».
...τι δίνω, τι μου δίνουν και περισσεύει
 το άδικο;…
λέει ο Ελύτης.

  Γιάννης Ναζλίδης

Έρχεται στην Βέροια το CIRCO MEDRANO
Το παγκοσμίου φήμης CIRCO 

MEDRANO μετά από πολλά χρό-
νια ξανά κοντά σας. Μια αξέχα-
στη εμπειρία για όλη την οικογέ-
νεια με ένα πρόγραμμα που κέρ-
δισε 2 χρυσά βραβεία στο παγκό-
σμιο Φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο 
και στο οποίο συμμετέχουν καλ-
λιτέχνες από το κορυφαίο τσίρκο 
του Ήλιου(Cirque Du Soleil). Μια 
μικρή πολιτεία 70 ατόμων και 40 
βαρέων οχημάτων αφιερωμένη 
να δημιουργήσει την καλύτερη οι-
κογενειακή ανάμνηση. 

Γενική συνέλευση και εγγραφές 
νέων μελών στον ΤΟΒ

Φίλες και Φίλοι, 
Ήρθε η ώρα να μεγαλώσουμε τη λί-

μνη του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας. 
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, στις 7 το 
απόγευμα, σας περιμένουμε στην Ελιά 
(Sala) όπου θα πραγματοποιηθεί Γενι-
κή Συνέλευση και εγγραφή νέων μελών 
στον Όμιλό μας. Κανείς δεν περισσεύει! 
Σας περιμένουμε!

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Πρόεδρος
Πατσίκας Ζήσης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση μελών στην 
εκδήλωση του «Έρασμου»

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας βρίσκε-
ται στην ευχάριστη θέση να γνωρίσει στα μέλη και στους φίλους του ότι, 
το Σάββατο 20-4-2019 και ώρα 7:30μ.μ. στο Χώρο Τεχνών του Δήμου 
Βέροιας ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος κοινωνικής παρέμβασης με 
το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην   
συμμετέχουν:

1. Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
2. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
3. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας να συμμετέχουν στην εκδή-

λωση αυτή, για να απολαύσουν τις αξιόλογες χορωδίες της Μελίκης 
καθώς και τα δρώμενα της εκδήλωσης.

Είσοδος 7 ευρώ το άτομο.
Προμήθεια εισιτηρίων στα τηλέφωνα: 6948784342 & 6944748429

Ο Πρόεδρος
 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το 4ο ΓΕΛ Βέροιας αισθάνεται την υπο-

χρέωση να ευχαριστήσει το ταξιδιωτικό  γρα-
φείο   HORBY  για την άψογη πραγματοποίη-
ση της εκδρομής της Α Λυκείου στην Κέρκυ-
ρα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η εν γένει 
συμπεριφορά  ήταν πολύ υψηλού επιπέδου 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ.Γεώργιο 
Χορμόβα και τον κ. Κωνσταντίνο Μπαζούκη 
για τη δωρεάν διάθεση λεωφορείου για τη 
μεταφορά μαθητών από το αεροδρόμιο ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ στη Βέροια  επιδεικνύοντας εκτός 
από υψηλό επαγγελματισμό και αίσθημα κοι-
νωνικής προσφοράς
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 15-4-2019 μέχρι 21-4-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 13-4-2019
08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
08:00-14:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ-

ΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789
08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
14:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι 
ΙΚΑ) 23310-64102 

19:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩ-
ΝΙΑ 23310-71601 

21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩ-
ΝΙΑ 23310-71601

Κυριακή 14-4-2019
08:00-14:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό 
σχολείο) 23310-29101

14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
28491

19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 
23310-24534 

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 
23310-24534

Δευτέρα 15-4-2019
14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 23310-
23023

14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 
ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163

19:00-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 82 23310-67530

21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 82 23310-67530

Φαρμακεία

2οςΌμιλος
Πεύκων 17.00 Μαχητές Δόξας 

Πεύκων-ΧΑΝΘ Τσιρτσιμάλης, Αγρα-
φιώτης Ιωαν. (Παπαδόπουλος Ν.)

Φαρσάλων 17.00 Φάρσαλα-Γέ-
φυρα Ταρενίδης Κ., Παπαγερίδης 
(Μόρφη)

Αγρινίου17.00Αγρίνιο-Φίλιπ-
ποςΒέροιαςΤσαπλής,Κατωτικί-
δης(Μπέστιας)

Καρδίτσας 17.00 Έσπερος Λαμί-
ας-Ίκαροι Σερρών Ξέρας, Καρακώ-
στας (Μανασής)

Πορταριάς 17.00 Νίκη Βόλου-Ελευθερούπο-
λη Τζίμα, Κοϊμτζόγλου (Μηναρετζόπουλος)

Μακεδονικού 17.00 Μακεδονικός-Ανατόλια 
Θεοδώρου, Φουτζήλας (Σιμητόπουλος)

Κέρκυρας 17.00 Φαίακας Κέρκυρας-Ερμής 
Λαγκαδά Παπανικολάου, Χατζηχαρίσης (Που-
λής)

Αρναίας 17.00 Στρατώνι-Προποντίς Χαλκ. 
Ντούρας, Μπακάλης (Γκούμας)

Διαιτητές-Κομισάριοι Β’ Εθνικής 
Ανδρών (26η αγωνιστική, 14/4)

Διαιτητές-ΚομισάριοιΓ’ΕθνικήςΑνδρών
(23ηαγωνιστική,13-14/4)

3οςΌμιλος
Σάββατο 13 Απριλίου
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός Βόλου Πράττος, Αναστασιάδης (Τσιγγέλης)

Κυριακή 14 Απριλίου
Βικέλας17.00ΑΟΚΒέροιας-ΤιτάνεςΠαλαμάΑγραφιώτηςΓρ.,Κουκουλεκίδης(Καλότσης)

Βλαχάβειο 17.00 Καλαμπάκα-ΑΓΣ Ιωαννίνων Γαζέτας, Λουλουδιάδης (Χλωρός)

Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Γρεβενών Φακίτσας, Γερακίνης (Ιωακειμίδης)

Πρέβεζας 15.30 Νικόπολη-Ίκαροι Τρικάλων Σταθόπουλος, Διαμαντής Αθ. (Μυζίκος)

Πολυκάστρου – Εύαθλος Μακ.-Μαντουλίδης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 

θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ  πωλε ί -
ται διαμέρισμα 2ΔΣΚ 
καθιστικό, W.C., μεγά-
λη βεράντα, πλήρως 

ανακαινισμένο, θέα, 
διαμπερές, 4ος όρ. Τι-
μή 79.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 
ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 
692769 & 23310 41588.

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

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 
επί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Ώρες επικοι-
νωνίας: 09.00-14.00. 

Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

διαμέρισμα με 1 δω-
μάτιο, σαλόνι και χω-
ριστή κουζινα, W.C., 

ανακαιν ισμένο,  και -
νούργια κουφώματα, 
ντουλάπα και ατομική 
θέρμανση (πετρέλαιο), 
200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται 
κτίσμα ανεξάρτητο με 5 
χώρους, κατάλληλο για 
φροντιστήριο ή άλλη 
χρήση, 2 W.C., φαρ-
διές σκάλες, χωρίς κοι-
νόχρηστα, διαμπερές, 
φωτεινό. Τιμή εξαιρετι-
κή 420,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύ-
νειας 1, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 96 τ.μ. , 
2ΔΣΚWC, 2ος όρ., με-
γάλα μπαλκόνια, θέα, 
κεντρική θέρμανση. Δι-
αθέσιμο από 10 Απριλί-
ου. Τηλ.: 6983 288903 
& 23310 71564.

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
μονοκατοικία 130 τ.μ. 
στο Πανόραμα, Ρωσ-
σ οπ ρ ο σ φ ύ γ ω ν  3 8 , 
μεζονέτα, ατομική θέρ-
μανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυ-
λή, μπάρμπεκιου, θέα, 
χωρίς κο ινόχρηστα. 
Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοκ ιά -

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι, γραφεία, με ατο-
μική θέρμανση. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23320 

24784 & 6971 779135.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικι-

άζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για 
κάθε χρήση. Τιμή 250 
ευρώ. Τηλ. :  23310 
68080 & 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για 
επαγγελματική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι 
πάρκου Αγ. Αναργύ-
ρων χώρος 90 τ.μ. (η-
μιόροφος) κατάλληλα 
διαμορφωμένος, γω-
νία, φωτεινός, με θέα 
το πάρκο, πλήρως α-
νακαινισμένος, αυτό-
νομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος 
πολύ μεγάλος χώρος, 

χωλ, μπάνιο, κουζινα 
εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κο ινόχρηστα) .  Τηλ. : 

6948 744632, 6976 
769046  (απόγευμα 
18.00-20.00).

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα 
για ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια (δεν απαιτείται προ-
ϋπηρεσία). Γνώση βασι-
κών αγγλικών θα εκτιμη-
θεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗζητά να προσλά-
βει: 1) Άνδρα ή γυναίκα 
έως 45 ετών, ως χειρι-
στή υπολογιστή με γνώ-
σεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) 
Οδηγό έως 45 ετών με 
δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθη-
κάριο έως 45 ετών. Τηλ.: 
6947 021868.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

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

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

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

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

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

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

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

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

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 

Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή 
κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με και-
νούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 95 τ.μ., καθ. με κοινόχρη-
στα μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατασκευή 
1980, 2 υ/δ, πολύ άνετο , αυτόνομη θέρμανση 
με ωρομετρητές και με αποθήκη μέσα , τιμή 
τελική 230€, Αποκλειστική διάθεση και διαχεί-
ριση απο την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , 
τιμή πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλου-

μινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο 
, διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται  γραφειακός 
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρο-
λογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , 
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC 
και με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 
213 τ.μ. αποτελούμενη από  7 χώρους ανε-
ξάρτητους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή 
κατάσταση με 2 WC και ασανσέρ , μηνιαίο 
μίσθωμα 700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ι-
σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε 
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατά-
στημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικό-
τητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ: 106084 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
Ισόγειο, επί της Μητροπόλεως, σε πολύ καλό 
σημείο. Αποτελείται από έναν ενιαίο Χώρο και 
WC. Είναι ένα κατάστημα εξαιρετικής προβο-
λής, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις και υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/05/2019, με μηνιαίο μίσθωμα τα 550€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο 
μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και πο-
λύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. μι-
κτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσσω-
ρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο: 
40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., καθ.  
και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος όρο-
φος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή 
κατάσταση με καινούργια συνθετικά κουφώ-
ματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, 
οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανε-
ξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη , με θωρακι-
σμένη πόρτα και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή 
ευκαιρίας , μόνο 60.000€. Αποκλειστικά από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά 
πωλείται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-
φος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα 
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία 
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη 
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά 
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σί-
γουρα, με θωρακισμένη πόρτα , τιμή 45.000€. 

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψω-
μένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55τ.μ. 
υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές 
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτε-
λείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη το 1997 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν 
πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα, δίνεται 
σε τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 
ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. 
Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συνθετικά 
κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ άνετους 
χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά.  Όλα μαζί σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

κη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 
40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευ-
σης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ: 1114 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. στον 1 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 
25.000 €..Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοπο-
θεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , 
με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 25.000€. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικό-
πεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού , 
με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό οι-
κόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , μόνο 
48.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται με-
γάλο χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο 
ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και 
μάλιστα στο 2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο 
οικοδομικά τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυ-
ση, ευρίσκεται σε δύο δρόμους και πάνω σε 
άσφαλτο , τιμή όλο από 85.000€, τώρα μόνο 
18.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
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,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  διαμερισμα 92 τ.μ προ-
σοψης 73000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
ΕΡΓΑΤΙΚΑ Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

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

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ πανω στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 40000€
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€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο 
ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινή-
του, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  ο-
δός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την πε-

ριποίηση γερόντων, περιποίηση τραυ-
μάτων, κατακλήσεις για πρωί ή απόγευ-
μα. Τηλ.: 6973 356712.

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

ΚΥΡΙΑ  αναλαμ -
βάνει την περιποίηση 
γερόντων, για πρωί ή 
για απόγευμα, καθαρι-
ότητα σπιτιών, γραφεί-
ων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ από-

φοιτη του ΑΠΘ με ει-
δίκευση στις κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου. Τιμή 7-
10 ευρώ. Τηλ.: 6940 
117353.

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρι-

ος χωρίς υποχρεώ-
σεις ζητά Κυρία έως 
50 ετών για οοβαρή 
σχέση. Τηλ. :  6984 
040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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

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

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



Η έντονη χαλαζόπτωση 
χτύπησε τα πρώιμα 

νεκταρίνια και βερίκοκα

Μάλλον ο Απρίλιος, ήταν ο «γδάρτης» και όχι ο Μάρτιος, τουλάχιστον όσον αφορά τις 
καιρικές συνθήκες και τις επιπτώσεις των βροχοπτώσεων και των έντονων καιρικών φαινο-
μένων με χαλάζι, στον κάμπο της Ημαθίας.

Χθες το απόγευμα η καταιγίδα που συνοδευόταν από έντονη χαλαζόπτωση, στην περιο-
χή της Μελίκης, (Γεράκι μέχρι Αγ. Κυριακή) χτύπησε τα πρώιμα νεκταρίνια και βερίκοκα, τα 

οποία, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις των αγροτών, πρέπει να 
έχουν πάθει μεγάλη ζημιά.

Προχθές, ο πρόεδρος και 
μέλη του Αγροτικού Συλλόγου 
Βέροιας, έκαναν αυτοψία στα 
χωράφια (στο Διαβατό συγκε-
κριμένα), για το προχθεσινό 
χαλάζι, μαζί με τον βουλευ-
τή Απόστολο Βεσυρόπουλο, 
ενώ το χθεσινό χαλάζι ήρθε 
να προστεθεί στα «κακά μα-
ντάτα» για τους παραγωγούς. 
«Δεν ήρθαν όμως οι εκτιμη-
τές» λένε οι παραγωγοί καλώ-
ντας τον ΕΛΓΑ να μεριμνήσει 
εγκαίρως.

Σήμερα, με το φως της 
ημέρας οι αγρότες θα έχουν 
πιο συγκεκριμένη εικόνα και 
εκτίμηση για τις πρώιμες καλ-
λιέργειες και τις ζημιές που υ-
πέστησαν, παρότι όπως λένε, 
τα αεροπλάνα για το χαλάζι, τα 
άκουσαν να πετάνε...

Επτά, συνολικά, δη-
μοτικά σχολεία, από το 
Δήμο Βέροιας, το 1ο, 
4ο, 5ο, 8ο, 10ο, 16ο και 
το σχολείο Ριζωμάτων, 
εντάσσονται σε πρώτη 
φάση στο πρόγραμμα 
για την αναβάθμιση 
των σχολικών βιβλιο-
θηκών του Υπουργείου 
Παιδείας. Στο πρόγραμ-
μα συμμετέχει και η Η-
μαθία με πρωτοβουλία 
της Α/θμιας Εκπ/σης, 
σε συνεργασία και με 
τη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας.

«Οι  β ιβλ ιοθήκες 
αυτών των σχολείων, 
από δανειστικές μετα-
τρέπονται σε χώρους 
δημιουργικής εργασίας 
των μαθητών, αναζήτη-
σης της πληροφορίας 
και καλλιέργειας δρά-
σεων φιλαναγνωσίας. 
Για τον σκοπό αυτό το 
Υπουργείο επιχορηγεί 
τα σχολεία με ένα ποσό 
για αγορά εξοπλισμού, 
υπολογιστών, εκτυπω-
τή, προτζέκτορα και βε-
βαίως για αγορά βιβλί-
ων» τόνισε ο διευθυντής 
της Α/θμιας κ. Διονύσης 
Διαμαντόπουλος χθες 
στον ΑΚΟΥ 99.6, στην 
εκπομπή «Πρωινές ση-
μειώσεις», επισημαίνο-
ντας ότι το πρόγραμμα, 
με νέα εγκύκλιο του Υ-
πουργείου, διευρύνεται 
για την ένταξη κι άλλων 
σχολείων. Έτσι, από τον 
Απρίλιο, συμμετέχουν α-
κόμα 16 δημοτικά της Ημαθίας.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη συνεργάζεται στο πρό-
γραμμα αυτό, ως η καθ’ ύλην αρμόδια και η επαφή μεταξύ 
των δύο φορέων επέφερε ένα πλάνο συνεργασίας, με βάση 
την πρόταση του πλέον κατάλληλου ανθρώπου, του πρώην 
δ/ντή της Βιβλιοθήκης Γιάννη Τροχόπουλου.

«Ο κ. Τροχόπουλος είχε μια εξαιρετική πρόταση και στο 
πλαίσιο αυτό συνεργαστήκαμε με τον νυν δ/ντή κ. Αντώνη 
Γκαλίτσιο, ώστε, πειραματικά σε πρώτη φάση, να ξεκινή-
σουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με δύο σχολεία, το 1ο 
Δημοτικό Βέροιας και το Δ.Σ. Ριζωμάτων που είναι απομα-
κρυσμένο από την πόλη» συνέχισε ο κ. Διαμαντόπουλος. 
Η συνεργασία, προβλέπει εμπλουτισμό των σχολικών 
βιβλιοθηκών και ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης 
των μαθητών, με κάρτα μέλους, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη η 
οποία θα μπορεί, έχοντας το Know how, να υποστηρίζει και 
δράσεις φιλαναγνωσίας των σχολείων…

Το πρόγραμμα του Δικτύου, παρουσιάστηκε χθες το 
απόγευμα στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της Δη-
μόσιας Βιβλιοθήκης, παρουσία του Γιάννη Τροχόπουλου, 
των δ/ντών των δύο σχολείων που συμμετέχουν πιλοτικά, 
Μαρίας Διαμαντοπούλου και Αθ. Μπούρα, των συντονιστών 
εκπαίδευσης, Κατερίνας Παπαγεωργίου και Γιώργου Μακα-
ρατζή, καθώς και πολλών εκπαιδευτικών και εκπροσώπων 
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων που ενδιαφέρονται για 

το Δίκτυο.
Ο κ. Τροχόπουλος εξέφρασε τη χαρά του τόσο για τη 

συμμετοχή της Βιβλιοθήκης σ’ αυτή τη δράση, όσο και για 
την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού κόσμου, που αποτελεί 
βάση για την επιτυχία του δικτύου.

Ο κ. Γκαλίτσιος μίλησε για τη βασική αποστολή της Βιβλι-
οθήκης, να δίνει πρόσβαση στη γνώση, με όσο το δυνατόν 
καλύτερες υπηρεσίες για όλους και χαρακτήρισε μεγάλο βή-
μα τη συνεργασία της με το Δίκτυο.

«Ελπίζουμε, αυτή, να αποτελέσει το πρώτο βήμα, ώστε 
σταδιακά όλες οι σχολικές βιβλιοθήκες να συνδεθούν με την 
καλύτερη Δημόσια Βιβλιοθήκη της χώρας» υπογράμμισε ο κ. 
Διαμαντόπουλος.

Να σημειώσουμε ότι οι αίθουσες των σχολικών βιβλιοθη-
κών που θα μετατραπούν σε χώρους δημιουργίας και φιλα-
ναγνωσίας, δεν θα απευθύνονται μόνο στους μαθητές αλλά 
φιλοδοξούν να κερδίσουν και να προσφέρουν υπηρεσίες και 
στην ευρύτερη κοινότητα των κατοίκων, κάθε περιοχής. Στη 
χθεσινή εκδήλωση παρουσιάστηκε από τη Δημόσια Βιβλιο-
θήκη ο αυτοματοποιημένος κατάλογος όλων των βιβλίων της 
Βιβλιοθήκης, του 1ου Δημοτικού σχολείου και του σχολείου 
Ριζωμάτων, ώστε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε όλους 
τους τίτλους, που μπορούν να δανειστούν, με τις νέες κάρτες 
μέλους που, επίσης, εκδόθηκαν γι’ αυτό το σκοπό.

Σοφία Γκαγκούση
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23 Δημοτικά Σχολεία της Ημαθίας 
εντάχθηκαν στο δίκτυο βιβλιοθηκών 
του Υπουργείου με τη συνεργασία 

και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
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