
CMYK

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 • Αρ. Φύλλου 12.207  • Τιμή 0,60 ευρώ

Σελ. 5

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δήλωση υποψηφιότητας
Αγγ. Τόλκας: 

«Η Ημαθία ξανά 
στο προσκήνιο»

Απ. Βεσυρόπουλος: 
«Η Νέα Δημοκρατία, 
άμεσα θα φέρει το 

φορολογικό 
νομοσχέδιο και οι 

μειώσεις των φόρων 
θα συμπεριληφθούν 
στον προϋπολογισμό 

του 2020»
Σελ. 3

Σελ. 2

Σελ. 4

Σελ. 5

Διεθνής καμπάνια
 για τη Μακεδονία 
και «δρόμοι του 
Μ. Αλεξάνδρου» 

Η απάντηση 
στους ανιστόρητους,
 μοχλός ανάπτυξης 

της Β. Ελλάδας 
– Πρωταγωνίστρια η Ημαθία

Την Τετάρτη το 
ραντεβού με τον 

Αραχωβίτη 
για το ροδάκινο

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 20.30
 στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ,

ο Πυθαγόρας Ιερόπουλος και η παρέα του 
σ’ ένα αφιέρωμα στον Τζέημς Τζόϋς
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Καλές οι εκλογές,
αλλά ο Έλληνας θα «τιμήσει» 

το Άγιο Πνεύμα
Δεν είναι τυχαίο ότι παραδοσιακά επί δεκαετίες, 

καμία κυβέρνηση δεν τολμούσε να πειράξει τα 
μπάνια του λαού και να προκηρύξει εκλογές μέσα 
στο καλοκαίρι. Μπροστά μας έρχονται στις 7 Ιουλί-
ου οι εθνικές κάλπες, με τον προεκλογικό πυρετό 
στα ύψη και τους υποψηφίους(ανακοινωμένους 
και μη) να τρέχουν να προλάβουν να γυρίσουν την 
εκλογική τους περιφέρεια. Ωστόσο, οι πατροπα-
ράδοτες ελληνικές συνήθειες, που θέλουν όλο τον 
κόσμο να τιμά ένα από τα κλασσικά τριήμερα του 
έτους, αυτό του Αγίου Πνεύματος, δεν πρόκειται 
να χαλάσουν λόγω της προεκλογικής κίνησης. 
Με τον υδράργυρο να έχει σκαρφαλώσει τόσο 
ψηλά, είναι ιδανική απόδραση και ευκαιρία για τις 
πρώτες θαλασσινές βουτιές της χρονιάς. Αλλά και 
για όσους παραμείνουν μια καλή ευκαιρία για ξε-
κούραση.  Επομένως μια μικρή ανάπαυλα από τα 
εκλογικά και την Τρίτη πάλι στις επάλξεις. Βασικό 
όμως να φύγει και να επιστρέψει όλος ο κόσμος με 
ασφάλεια, γιατί είναι εκτός από τριήμερο αναψυ-
χής και υψηλού οδικού κινδύνου. Το νου σας και 
καλά να περάσετε!

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
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νεννόησης
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+ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Ιερωνύμου, 

Αυγουστίνου Ίππωνος, Άμως προφήτου

του Σαββατοκύριακου

Ψυχοσάββατο
της Πεντηκοστής

Μεγάλο Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής σήμερα και στα 
Κοιμητήρια της Βέροιας, από χθες ήδη πολύς κόσμος προ-
σήλθε για να παρακολουθήσει τις ιερές ακολουθίες και να ρίξει 
τρισάγια στα μνήματα των αγαπημένων τους ανθρώπων.

Για σήμερα τα τρισάγια θα ξεκινήσουν από τις 9.00 π.μ. 
έως τις 12.00 το μεσημέρι και το απόγευμα στις 7.00.

ΤηνΤετάρτητοραντεβούμετονΑραχωβίτη
γιατοροδάκινο

Το μεσημέρι της ερχόμενης Τετάρτης 19 Ιουνίου, θα γίνει το ραντεβού της Επιτροπής των πολιτικών, αγροτικών και 
εξαγωγικών φορέων της Ημαθίας, που συστάθηκε στη σύσκεψη που κάλεσε η Αντιπεριφέρεια την περασμένη Τρίτη, 
με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη. Η συνάντηση που είχε ζητηθεί μετά το τέλος της σύσκεψης 
στο Επιμελητήριο Ημαθίας, αφορά τις κακές τιμές και τη χαμηλή διάθεση των ροδάκινων και την ενίσχυση της τιμής 
μέσω προγράμματος απόσυρσης. Για το ραντεβού ενημέρωσε τον πρόεδρο της Κοινοπραξίας Χρήστο Γιαννακάκη, η 
βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου.

Έχειανέβει
οκαλλιτεχνικόςπήχης

Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Αυτό που γίνεται στα Τμή-
ματα Θεατρικής Υποδομής του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, δεν έχει προη-
γούμενο και κάθε χρόνο μας εκπλήσσει ευχάριστα!

Παιδιά και ενήλικες που παρακολουθούν τα τμήματα, τον ελεύ-
θερο χρόνο τους, και μας παρουσιάζουν τη δουλειά τους με την 
επίβλεψη των δασκάλων τους – σκηνοθετών, έχουν απογειώσει το 
θέατρο σε όλες του τις εκφάνσεις, και γεμίζουν τις αίθουσες πριν 
καλά-καλά ανακοινωθεί η αναμενόμενη κάθε φορά παράσταση.

Αυτό όμως που φέτος μας «ξεπέρασε» ήταν οι αφίσες των 
Τμημάτων και των θεατρικών παραγωγών, που προκάλεσαν το 
ενδιαφέρον ακόμα και των κριτικών τέχνης, πανελλαδικά!

Μια ματιά στη φωτογράφιση, με τον φακό του Τάσου Θώμογλου, όχι μόνο θα σας πείσει, αλλά θα σας… κολλήσει 
στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, που δεν έχει να ζηλέψει (το αντίθετο μάλιστα) σε τίποτα, μεγάλες θεατρικές παραγωγές.

Δέστε απλά την αφίσα του ΜΑΚΒΕΘ, για την παράσταση του Σαββάτου 29 Ιουνίου στο θέατρο Άλσους ή μια σκη-
νή από τη φωτογράφιση της παράστασης «Ιστορίας στο σκοτάδι» την ερχόμενη Δευτέρα…

Η ομάδα του laosnews σας ευχαριστεί
Πάνω από 2.000 μέλη «μετράει» η Ομάδα του Laosnews, με την εμφάνισή της στο facebook, δίνοντας ψήφο εμπιστο-

σύνης, στην έγκυρη ενημέρωση, για την οποία εδώ και πολλά χρόνια εργαζόμαστε και προσπαθούμε.
Σας ευχαριστούμε όλους!

Μπήκαν
τα δέντρα μέσα 

στα σπίτια
της Μ. 

Αλεξάνδρου
Αν και η ζέστη έχει σφίξει 

και αποζητούμε την σκιά και 
την δροσιά των δέντρων, ω-
στόσο σε κάποιες περιπτώσεις 
αποτελεί πρόβλημα. Συγκεκρι-
μένα στην συμβολήΒενιζέ-
λουκαι Μ.Αλεξάνδρου (στο 
ύψος Οπτικά Σαββαίδης και 
Νυφικά Βυζαντινό) υπάρχουν 
δύο μεγάλα δέντρα που τα 
κλαδιά τους μπαίνουν σχεδόν 
μέσα στα διαμερίσματα του 
1ου ορόφου. Μπορεί οι διερχό-

μενοι να απολαμβάνουν στιγμιαία τον ίσκιο, ωστόσο οι κάτοικοι των διαμερισμάτων επικοινώνησαν με την εφημερίδα μας 
και μας μετέφεραν ότι έχουν πρόβλημα με τα κλαδιά των δέντρων, ενώ μας επεσήμαναν ότι κινδυνεύουν από  μέλισσες 
και σφήκες  που «συχνάζουν» στα δέντρα. Χαρακτηριστικό το φωτογραφικό πλάνο, που δείχνει ότι προφανώς τα δύο δέ-
ντρα στο κέντρο της Βέροιας χρειάζονται άμεσα κλάδεμα.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, 
αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2019. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί 
Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην 
Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Πρόσφατο  εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθε-

σμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίω-
ση ή η ρύθμιση.

-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων  έργου 
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

Σ χ ε τ ι κ ά 
μ ε  τ η ν  α ρ . 
9 1 4 6 / 1 1 - 6 -
2019, απόφα-
ση της Δ/νσης 
Β/θμιας Εκπ/
σης. 

Η  Ένωση 
Γονέων Νάου-
σας ομόφωνα 
καταγγέλλει ως 
λ α ν θ α σ μ έ ν η 
και βλαπτική 
για τους μαθη-
τές και τις οικογένειες τους, την απόφαση να φοιτήσουν οι 
απόφοιτοι του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας στο 2ο 
Γυμνάσιο, ενώ βρίσκονται στα όρια του 3ου Γυμνασίου. 
Καλούμε την Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να 
πάρει πίσω την απόφαση άμεσα. 

Προκαλεί ερωτηματικά η άρνηση να δοθεί η απλούστε-
ρη και δικαιότερη λύση, να μετακινηθούν οι μαθητές από 
πλησιέστερα Δημοτικά Σχολεία. 

Θυμίζουμε ότι πέρυσι επισημαίναμε την ανισοκατανομή 
σε βάρος του 2ου Γυμνασίου. Τότε η Δ/νση Β/θμιας δεν 
έκανε δεκτά τα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και της Έ-
νωσης Γονέων Νάουσας για δίκαιη κατανομή και πήρε μια 
απόφαση που συρρίκνωνε το Γυμνάσιο αυτό. 

Ζητάμε: 
• Δίκαιη κατανομή των μαθητών με γεωγραφικά κριτή-

ρια • Καμμιά συρρίκνωση - Καμία υποβάθμιση σχολείου • 
Όχι απολύσεις εκπαιδευτικών  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ανακαλείται η απόφαση 
μετά τη  συνάντηση

 Καρασαρλίδου -Μαυρίδου
Σ.Σ.Για την εξέλιξη του θέματος αναφέρουμε ότι, κατό-

πιν συνάντησης που είχε η βουλευτής Φρόσω Καρασαρ-
λίδου με τη διευθύντρια Β/θμιας Αναστασία Μαυρίδου, 
ανακαλείται η απόφαση που προέβλεπε την εγγραφή των 
μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου στο 2ο Γυμνάσιο 
Νάουσας.

Τα επιχειρήματα που τέθηκαν από την κ. Καρασαρλί-
δου στη συνάντηση, έχοντας γνώση της τοπογραφίας της 
περιοχής, οδήγησαν στην ανάκληση της απόφασης από 

τη Δ/ντρια κ. Μαυρίδου. Οι απόφοιτοι του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου θα φοιτήσουν από τη νέα σχολική χρονιά στο 3ο 
Γυμνάσιο Νάουσας.

Είχε προηγηθεί το πρωί της Παρασκευής παράσταση 
διαμαρτυρίας των γονέων έξω από το σχολείο καθώς και 
συναντήσεις με τον αντιδήμαρχο Στέλιο Δάγγα, τον αντιπε-
ριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη και τη βουλευτή.

Επιστολή Δικαίωσης
Δύο εικοσιτετράωρα μετά την αποστολή της απαράδε-

κτης απόφασης της Δ/ντριας Β/θμιας Εκπαίδευσης, σχετι-
κά με την εγγραφή των μαθητών της ΣΤ΄ του σχολείου μας 
στο 2ο γυμνάσιο, ανακοινώθηκε επισήμως η ανάκλησή 
της. Όλοι οι γονείς του 5ου Δ.Σ. έγιναν μια γροθιά και κα-
τάφεραν να πετύχουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό 
που έμοιαζε ακατόρθωτο. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για 
την πλήρη δικαίωση των προσπαθειών, των χιλιομέτρων 
και των ωρών που αφιερώσαμε, προκειμένου να αποκατα-
σταθεί η αδικία σε βάρος των παιδιών μας.

Ευχαριστούμε πολύ, τους ανώνυμους και επώνυμους 
πολίτες του Νομού μας, που πίστεψαν και στήριξαν από 
την πρώτη στιγμή τη θέση μας.

Όμως δεν εφησυχάζουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να 
δώσουμε ένα τέλος στις πρόχειρες και περιστασιακές λύ-
σεις. Καλούμε τους αρμόδιους, να αναλάβουν την ευθύνη 
που τους αναλογεί και να προχωρήσουν σε οριστική και 
θεσμοθετημένη διευθέτηση του ζητήματος, που αφορά την 
κατανομή του μαθητικού πληθυσμού. Εμείς, θα είμαστε 
αρωγοί στην προσπάθεια για μια αντικειμενική, λογική, μα 
πάνω απ’ όλα δίκαιη λύση για το καλό των παιδιών μας.

Η Πρόεδρος 
Δουλδούρη Μαρία

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας
Συνελήφθησαν δύο γυναίκες 

για ναρκωτικά
Συνελήφθησαν στις 13 Ιουνίου 2019 το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονί-

κης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, 2 ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 35 και 61 ετών, καθώς σε έρευνα που έγινε 
στην οικία τους, με τη συνδρομή και αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν: • 146,6 γραμμάρια ηρωίνης,• 5,3 γραμμάρια κάνναβης, • μία ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ηρωίνης, • ένα μεταλλικό γκλοπ και   το χρημα-
τικό ποσό των 2.730 ευρώ.

Συνελήφθη επίσης στις 13 Ιουνίου 2019, το πρωί, σε περιοχή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 29χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμού-
σε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, 
σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 6 ετών, για διακεκριμένη 
περίπτωση κλοπής.

Απ. Βεσυρόπουλος: 
«Η Νέα Δημοκρατία, άμεσα 

θα φέρει το φορολογικό 
νομοσχέδιο και οι μειώσεις των 

φόρων θα συμπεριληφθούν 
στον προϋπολογισμό του 2020»

Συνεχίζει τις περιοδείες και την επαφή του 
με τους πολίτες της Ημαθίας, ο Αν. Τομεάρ-
χης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και 
υπ. Βουλευτής, κ. Απόστολος Βεσυρόπου-
λος.

Κυρίαρχο θέμα που τίθεται από όλους 
σχεδόν τους πολίτες προς τον κ. Βεσυρό-
πουλο, λόγω και της ιδιότητάς του, είναι η 
μείωση των φόρων για να αναπνεύσει η οι-
κονομία και να δημιουργηθούν προϋποθέ-
σεις βιώσιμης ανάπτυξης και αύξησης της 
απασχόλησης.

Ο κ. Βεσυρόπουλος στις τοποθετήσεις 
του, είναι ξεκάθαρος:

«Όπως έχει δεσμευτεί ο Πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας και αυριανός Πρωθυ-
πουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η δική 
μας κυβέρνηση δεν πρόκειται να χάσει χρό-
νο. Άμεσα, θα έρθει στη Βουλή το φορολο-
γικό νομοσχέδιο που θα απλοποιεί και θα 
κωδικοποιεί την νομοθεσία, θα διαμορφώνει 
ένα σταθερό πλαίσιο και κυρίως θα μειώνει 
τους φόρους».

Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα της 
Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει:

- Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% που είναι σήμε-
ρα στο 20% και μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%.

- Οριζόντια μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% για όλους.
- Εισαγωγή κατώτατου φορολογικού συντελεστή 9%, από 22% που είναι σήμερα για 

χαμηλά εισοδήματα, για αγρότες, συνταξιούχους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και 
ατομικές επιχειρήσεις, αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

- Σταδιακά κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
- Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 24% και 13% που είναι σήμερα σε 22% και 11%, 

αντίστοιχα.
Μάλιστα, όπως, επεσήμανε ο κ. Βεσυρόπουλος, η μείωση των φόρων θα συμπεριληφθεί 

στον προϋπολογισμό του 2020, τον πρώτο προϋπολογισμό που θα ψηφίσει η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  
ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Στις δημόσιες δομές 

οι εργαστηριακές εξετάσεις των πολιτών
Η αιφνίδια απόφαση των διαγνωστικών κέντρων για την δι-

ακοπή των συμβάσεων τους με τον ΕΟΠΥΥ 20 ημέρες πριν τις 
Εθνικές εκλογές, με την σύμφωνη γνώμη του ΠΙΣ, δημιουργεί 
σοβαρά ερωτηματικά για την επιλογή της χρονικής στιγμής αλ-
λά και μεγάλα προβλήματα στους Έλληνες πολίτες.

Το Υπουργείο Υγείας μπροστά στο αδιέξοδο που δημι-
ουργήθηκε λόγω της αδιαλλαξίας των εκπροσώπων των δια-
γνωστικών κέντρων και προκειμένου να εξυπηρετήσει όσο το 
δυνατόν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τον όγκο των εργα-
στηριακών εξετάσεων θεώρησε υποχρέωση να καλύψει μέσα 
από τα εργαστήρια των Δημόσιων δομών[νοσοκομεία, κέντρα 
Υγείας] όσο το δυνατόν περισσότερες εργαστηριακές εξετάσεις 
των πολιτών μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Για τον λόγο αυτό καλούμε τους πολίτες για την άμεση και δωρεάν εξυπηρέτησή τους να απευθύνονται στις Δημό-
σιες δομές[ ΚΥ και νοσοκομεία]

Ο  πρόεδρος
Του  ΤΟΠΦΥ  ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΝΑΟΥΣΑΣ: Καλούμε την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης να πάρει πίσω την απόφαση άμεσα
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ΠΟΚΕΜΟΝ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΙΚΑΤΣΟΥ 
Προβολές:   Πέμπτη 13/6 - Παρασκευή 14/6 – 

Σάββατο 15/6 - Κυριακή  16/6 στις 19.00 
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΛΕΤΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ, ΜΠΕΝΤΖΙ ΣΑΜΙΤ, 

ΡΟΜΠ ΛΕΤΕΡΜΑΝ & ΝΤΕΡΕΚ ΚΟΝΟΛΙ
Ηθοποιοί: ΡΙΤΑ ΟΡΑ, ΜΠΙΛ ΝΑΪ, ΤΖΑΣΤΙΣ ΣΜΙΘ, 

ΡΑΪΑΝ ΡΕΪΝΟΛΝΤΣ, ΚΑΘΡΙΝ ΝΙΟΥΤΟΝ, ΚΕΝ ΓΟΥΑ-
ΤΑΝΑΜΠΕ

Φεστιβάλ Θερινού κινηματογράφου «ΣΤΑΡ» 2019
  (*σε περίπτωση κακοκαιρίας οι προβολές θα 

πραγματοποιηθούν στην Αιθ1 με κλιματισμό)
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι: 
Τετάρτη 12/6 - BOHEMIAN RHAPSODY (ΔΩΡΕΑΝ)
Πέμπτη 13/6 - Roma   (Αλφόνσο Κουαρόν)
Παρασκευή 14/6 - Το Πράσινο Βιβλίο - Green 

Book      
Σάββατο 15/6 - Η ΣΥΖΥΓΟΣ - THE WIFE    
Κ υ ρ ι α κ ή  1 6 / 6  -  Η  Π Α Ρ Ε Ι Σ Φ Ρ Η Σ Η   -  

BLACKkKLANSMAN   
Δευτέρα 17/6 - Ψυχρός Πόλεμος - Cold War
Τρίτη 18/6 - Η Ευνοούμενη  -  The Favourite  του 

Γιώργου Λάνθιμου  

Τετάρτη 19/6 - ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ - A STAR 
IS BORN

Καθημερινά στις 21.00 με γενική είσοδο 6€ και 
ΔΩΡΕΑΝ κρασί. αναλυτική περιγραφή, trailer, πρό-
γραμμα και υλικό θα βρείτε στην σελίδα μας: www.
cinestar.gr

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr http://www.
facebook.com/cinestarveria 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ το 1974
....Τι θα λέγατε εμείς που αφήσαμε τα θρανία το 1974, να ξαναζήσουμε θύμησες από εκείνα τα 

ανέμελα γυμνασιακά μας χρόνια, να αφεθούμε  σε μουσικές νότες της εποχής μας... 
΄

Και όλα αυτά, αν συμφωνείτε ...αγόρια και κορίτσια... να τα ζήσουμε  την βραδιά της 22 Ιουνί-
ου 2019 στον υπαίθριο χώρο του κέντρου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ώρα  8.30 μ.μ. .

Γι αυτό ανταποκριθείτε έγκαιρα στα τηλ. 6944421454,  6974291922 ,  6987214314

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 20.30
 στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ,

ο Πυθαγόρας Ιερόπουλος και η παρέα του
σ’ ένα αφιέρωμα – Homage

στον παγκόσμιο συγγραφέα και ποιητή Τζέημς Τζόϋς

ΤΖΕΗΜΣ ΤΖΟΫΣ (1882-1941)
Κάτι πολύ πιο πάνω και πολύ πιο πέρα από Λογοτεχνία

Τί έντομο τσίμπησε την πόλη και θέλησε να υποδεχτεί τον μυθικό λογοτέχνη του προηγούμενου αιώ-
να Τζέημς Τζόϋς; 

Ο Πυθαγόρας Ιερόπουλος και η παρέα του, την Κυριακή 16 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, θα φέρουν στη μνήμη -κάτι σαν πνευματικό μνημόσυνο- τη συνάντηση στη 
Βέροια,  μια περασμένη 16η Ιουνίου με τον Αντώνη Γώγο και τον Μένη Κουμανταρέα, αφιερωμένη στο 
αθάνατο δημιούργημα του Τζέημς Τζόϋς, «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». 

Η υπόθεση του βιβλίου «ΟΔΥΣΕΑΣ» εκτυλίσσεται σε μια και μοναδική μέρα, την 16η Ιουνίου του 
1904.

Η 16η Ιουνίου είναι ημέρα μνήμης της ζωής του Τζόϋς και είναι γνωστή ως Bloomday.
Στο Δουβλίνο, την πατρίδα του Ιρλανδού Τζόϋς, κάθε 16 Ιουνίου βγαίνει κόσμος στους δρόμους με-

ταμφιεσμένος σ’ έναν απ’ τους χαρακτήρες του Οδυσσέα, ενώ το φαινόμενο έχει εξαπλωθεί και σε άλλες 
πόλεις του κόσμου.

Την Κυριακή λοιπόν στις 16 Ιουνίου στις 20.30
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

συνάντηση με τον Τζόϋς με Performance και Ιρλανδέζικη Μουσική

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     12/6/19 - 19/6/19

Την Τρίτη 18 Ιουνίου
 « Γλυκομιλιά » Ομάδα «Πρώτη 
Πράξη» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 

Η Ομάδα «Πρώτη Πράξη» του Τμή-
ματος Θεατρικής   Υποδομής  του  ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  παρουσιάζουν  την 
παράσταση “Γλυκομιλιά”, βασισμένη στις 
παραλογές «Της Άρτας το Γιοφύρι», «Η 
Άπιστη», «Για ένα ζευγάρι Ρόδα», «Γιατί 
‘ναι μαύρα τα βουνά», «Η Λυγερή στον 
Άδη» και «Του νεκρού Αδερφού»,  σε 
σκηνοθεσία του Πέτρου Μαλιάρα. 

Η παράσταση θα δοθεί την Τρίτη 18 
Ιουνίου 2019 στις 9.00μ.μ. στο Χώρο 
Τεχνών, με γενική είσοδο 3€. 

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου 
Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Βασισμένο στις παραλογές «Της Άρτας το Γιοφύρι», «Η Άπιστη», «Για ένα ζευγάρι Ρόδα», «Γιατί 

‘ναι μαύρα τα βουνά», «Η Λυγερή στον Άδη» και «Του νεκρού Αδερφού»  
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργόπουλος , Δαμιανός Οικονομίδης 
Κατασκευή Σκηνικών:  Δημήτρης Γκιλιόπουλος, Γιώργος Βέγκος
Μουσική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Διδασκαλία τραγουδιών: Έλενα Χασιώτου – Μουδίρη
Ζωντανή μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης (πιάνο), Χρήστος Κουτσίδης (κιθάρα, φλάουτο, νέυ), Δη-

μήτρης Δημάκος (κρουστά, κιθάρα)
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Creative Art / Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  Αθανασιάδου Νικολένα, Αλεξίου Γιώργος, Αντάρα Ειρήνη, 

Βασιλοπούλου Δήμητρα, Γάτου Μαρία, Γεωργιάδου Ειρήνη, Γκιλιοπούλου Μαρία, Εμμανουήλ Ελένη, 
Ιορδανίδου Δήμητρα, Καϊσερλή Ιωάννα, Καλαϊτζή Λένα, Καραγεωργίου Ντίνα, Κατσικάρη Ιουλία, Κου-
τρουμάνη Ελένη, Κρομύδα Χάιδω, Μούζη Μαρίζα, Μπάτσιου Έλλη, Ναμίδου Σοφία, Ορφανίδου Μα-
ρία, Παναγιωτούλα Κασσάνδρα, Παπαδόπουλος Ηλίας, Πέρογλου Μαρία, Πρατσουλάκη Αθηνά, Ράπτη 
Αλεξάνδρα, Ρέππας Διονύσης, Ταχματζίδου Εύα, Τσαχουρίδης Γιώργος, Τσίλη Ελένη, Χαρπαντίδου 
Άντρια, Ψαρράς Γιάννης

Παρουσίαση βιβλίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
«Οι γυναίκες 

του μπλοκ 10. 
Ιατρικά πειράματα 

στο Άουσβιτς»
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και οι 

εκδόσεις University Studio Press παρουσιάζουν το 
βιβλίο «Οι γυναίκες του μπλοκ 10. Ιατρικά πειράματα 
στο Άουσβιτς» του Hans-Joachim Lang, την Τετάρτη 
19 Ιουνίου 2019, στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:  Γιώργος Λιόλιος, Συγ-
γραφέας-Δικηγόρος

Νίκη Eideneier – Αναστασιάδη, Φιλόλογος, πρώ-
ην διευθύντρια των εκδόσεων Romiosini

και ο συγγραφέας του βιβλίου Hans-Joachim 
Lang, Δημοσιογράφος, ιστορικός και Καθηγητής Ε-
μπειρικής Ιστορίας του Πολιτισμού



Διεθνής καμπάνια για τη Μακεδονία 
και «δρόμοι του Μ. Αλεξάνδρου» ως απάντηση 

στους ανιστόρητους και μοχλός ανάπτυξης 
της Β. Ελλάδας – Πρωταγωνίστρια η Ημαθία

Για τους «Δρόμους του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου», ένα φιλόδοξο σχέδιο, που ενσωμα-
τώνει τα προϊόντα της Μακεδονίας και της 
Θράκης μας με τις φυσικές ομορφιές και τα 
πολιτιστικά τους μνημεία, μίλησε ο πρόεδρος 
της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμέ-
νη Πέμπτη στο 7ο Export Summit που διορ-
γάνωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΒΕ), στη Θεσσαλονίκη.

Βεβαίως, ως Ημαθία δεν θα μπορούσαμε 
να μην πρωταγωνιστούμε σε αυτό σχέδιο, 
αφού από εδώ ξεκίνησαν όλα και εδώ κατα-
λήγουν όλα όσα αφορούν  τον Μέγα Αλέξαν-
δρο… 

Στόχος του σχεδίου είναι το brand «Μακε-
δονία» να γίνει πόλος έλξης επενδυτών, επισκεπτών και καταναλωτών και να αποτελέσει κινητήριο μοχλό εξωστρέφειας 
για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Βασικό σημείο αυτού σχεδίου είναι η Ημαθία, όπου υπάρχουν οι Μακεδονικοί τάφοι της 

Βεργίνας, η Σχολή του Αριστοτέλη στη Νά-
ουσα, αλλά και το καινούργιο πολυκεντρι-
κό μουσείο της Βεργίνας που αναμένεται 
επίσημα να ξεκινήσει τη λειτουργία του 
μέσα στον επόμενο χρόνο. Μάλιστα,  τα 
εγκαίνια του νέου μουσείου της Βεργίνας 
θα αναδειχθούν ως ένα πολιτιστικό γε-
γονός παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς θα 
αποτελεί το πιο ισχυρό επιχείρημα της 
εκστρατείας που θα ξεκινήσει η Ελλάδα 
για την αληθινή, την αυθεντική Μακεδονία.

Μαζί με την Πέλλα, το ΔΙΟΝ και τον 
Όλυμπο, την Αμφίπολη και όλες τις ενδι-
άμεσες περιοχές που είναι γεμάτες από 
αρχαιοελληνικά και βυζαντινά μνημεία, θα 
παρουσιάσουμε αφενός σε όλο τον κόσμο 
την ιστορική αλήθεια, απέναντι στις ανι-
στόρητες προσπάθειες και ισχυρισμούς 
εκτός και εντός – δυστυχώς υπάρχουν κι 
αυτές – Ελλάδος και αφετέρου θα αναδεί-
ξουμε και θα αξιοποιήσουμε την κληρονο-
μιά μας.

Στις 7 Ιουλίου καλούμαστε να αποφα-
σίσουμε ξεκάθαρα: Θέλουμε νέες περιπέ-
τειες (στα Εθνικά, οικονομικά, εργασιακά 
κλπ ζητήματα) ή ισχυρή ανάπτυξη και 
αυτοδύναμη Ελλάδα; Θέλουμε μια Ελλά-
δα εθνικά, ηθικά και οικονομικά εξαθλιω-
μένη ή μια Ελλάδα περήφανη, ακμαία και 
οικονομικά «αναστημένη»; Στις 7 Ιουλίου 
επιλέγουμε την επιστροφή στην κανονικό-
τητα, σε κάθε τομέα, ψηφίζουμε ΝΔ!

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής ΝΔ
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ EKTOΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Χειριστές Κλαρκ

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

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 

Η Ημαθία ξανά 
στο προσκήνιο

Το προηγούμενο διάστημα και με μό-
νο κριτήριο τα λαϊκά προστάγματα και 
το μέλλον της δημοκρατικής παράτα-
ξης ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του 
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τη 
διαμόρφωση της προοδευτικής ατζέντας 
του αύριο.

Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα η ε-
πιλογή του Αλέξη Τσίπρα και της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτι-
κή Συμμαχία να συμμετέχω στο νικηφό-
ρο ψηφοδέλτιο του τόπου μας. 

Συστρατεύομαι με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προο-
δευτική Συμμαχία για να δώσουμε ξανά 
τη μάχη με τους προοδευτικούς πολίτες της Ημαθίας, με τους μη προνομιούχους, για την 
δημιουργία ενός ευνοϊκότερου μέλλοντος για τη νέα γενιά, για τους νέους επιχειρηματίες, για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες.

Με τους συμπολίτες της Ημαθίας δίνουμε κοινούς αγώνες μαζί και απέναντι στις νεοφιλε-
λεύθερες πολιτικές και τις ακροδεξιές κραυγές εδώ και αρκετά χρόνια. Δώσαμε μαζί δύσκο-
λους αγώνες και πετύχαμε νίκες. Όχι προσωπικές. Αλλά νίκες για τον τόπο μας. 

Αποδείξαμε ότι αξίζει. Αποδείξαμε ότι μπορούμε. 
Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου πάμε πάλι μαζί Μπροστά για την Ημαθία. Πορευόμαστε α-

ποφασισμένοι στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη αλλά και στην προσπά-
θεια για την ανάπτυξη του τόπου. 

Απευθύνω προσκλητήριο νίκης σε κάθε προοδευτικό πολίτη, σε καθέναν και καθεμιά που 
μοιράζεται τα οράματα και τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης.

Για να μην γίνουμε έρμαιο των πιο συντηρητικών και νεοφιλελεύθερων πρακτικών που 
σχεδιάζει η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης. Να μην γίνουμε το παράδειγμα νομού που θα επικρα-
τήσει το ακροδεξιό συνονθύλευμα.

Για να δυναμώσουμε τη φωνή μας. Να φέρουμε την Ημαθία ξανά στο προσκήνιο.
Για να διαμορφώσουμε εμείς το μέλλον μας στον δικό μας τόπο. 
Με προοδευτικό πρόσημο, αποφασιστικότητα, βαθιά γνώση των τοπικών ζητημάτων και 

της δημόσιας διοίκησης.
Και θα νικήσουμε!
Πάμε μπροστά για την Ημαθία! 

Άγγελος Τόλκας
Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής

Υποψήφιος Βουλευτής Ημαθίας

Σε αυτή τη μάχη, πάλι θα είμαι εδώ για 
την Ημαθία και τους ανθρώπους της

Πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, λέει η κοινοτοπία. 
Αλλά χωρίς όνειρο, χωρίς φαντασία, χωρίς όραμα η πολιτική είναι ανούσια 

και στείρα.
Η τελευταία τετραετία, όντως ήταν μια ατελείωτη μάχη, μια ατελείωτη άμυνα 

για την επαναφορά όλων των αυτονόητων δικαιωμάτων που μας στέρησαν 
κόντρα σε ένα πολυπλόκαμο σύστημα διαφθοράς. Το δικαίωμα στην υγεία, την 
παιδεία, την εργασία, την αξιοπρέπεια. Δικαιώματα που κερδίσαμε με αγώνες 
και χάσαμε διότι κάποιοι θεώρησαν την χώρα και τους ανθρώπους της, προσω-
πική τους ιδιοκτησία.

Στην ατελείωτη αυτή μάχη ήμουν εδώ. Για την Ημαθία και τους ανθρώπους 
της, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους 
νέους. Ήμουν εδώ για κάθε δίκαιο αίτημα που άρθρωσαν οι πολίτες του νομού 
μας.

Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα μάχη, που θα κριθεί στις 7 Ιουλίου. 
Ανάμεσα σε αυτούς που αποζητούν με ζήλο την παλλινόρθωση και την επιστρο-
φή στις πρακτικές της διαπλοκής, του πελατειασμού, της ανευθυνότητας και σε 
εμάς που κόντρα στο σύστημα που είχανε στήσει δώσαμε στον κόσμο την αξιο-
πρέπεια που είχε χάσει.

Σε αυτή τη μάχη, πάλι θα είμαι_εδώ. Το κάλεσμά μου στους δημοκρατικούς 
πολίτες της Ημαθίας είναι να μην ενδώσουν στην οργή, να μην επιτρέψουν την 

παλλινόρθωση ενός συστήματος διαπλοκής που ζητά εκδίκηση γιατί έχασε την πρόσβαση στο άκοπο χρήμα που δια-
σπάθιζε από την εκμετάλλευση του κόσμου της εργασίας.

Τώρα έχουμε καυτηριάσει τις πληγές του παρελθόντος και προχωρούμε σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον για τους 
ανθρώπους της χώρας. Θα συνεχίσω να #είμαι_εδώ για την Ημαθία και να συνδιαμορφώνω με τους πολίτες τη βάση 
για ένα μέλλον πιο ανθεκτικό στις προκλήσεις που έρχονται, πιο γοητευτικό για τους νέους του τόπου, πιο δίκαιο για 
τους πολίτες.

Σε αυτές τις εκλογές αποφασίζουμε για τις ζωές μας. 
Για την Ημαθία και τους ανθρώπους της.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Ημαθίας

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά εργοθεραπευτή/τρια και Κοινωνική Λειτουργό
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ει-

δικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια   & Κοινωνική 
Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του.

Επικοινωνία: 2331022223 8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  
Για το Δ.Σ.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

Ιερά Πανήγυρις 
Αγίου Νικολάου Καβάσιλα

Τετάρτη 19 Ιουνίου: 7.00-8.30 μ.μ. Μέγας Αρχιερα-
τικός Εσπερινός Αρτοκλασία-Λιτανεία Ιεράς Εικόνος Αγ. 
Νικολάου

Πέμπτη 20 Ιουνίου: 7.00-10.00 π.μ. Πανηγυρικός 
Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Ιουνί-

ου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αναρ-
γύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, υιού, πατέρα, παπ-
πού, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, Η μητέρα
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Ι-

ουνίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
ΚΩΤΣΙΟΦΤΗ 

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

Η σύζυγος, 
 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ Ι.Ν. 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ» 

(στο Κομνήνιο)

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 εορτή του Αγίου Πνεύμα-
τος, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ αδελφό-
τητας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο ΚΟΜΝΗΝΙΟ.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

Α. ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ, της Πεντηκοστής 16 Ιουνίου 
και ώρα 6.30 μ.μ. θα ψαλεί ο Μέγας Εσπερινός.

Β. ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ πρωί 17 Ιουνίου 
θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατού-
ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΛΗΜΟΝΟΣ.

Μέγα Ψυχοσάββατο 
Της Πεντηκοστής, στα 

Κοιμητήρια Βεροίας
Φέρεται Εις Γνώσιν Των Ευσεβών Χριστιανών ο,τι Το 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 Είναι Το Μέγα Ψυχοσάββατο Της 
Πεντηκοστής.  

Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών Στα Κοιμητήρια 
Βεροίας Θα Έχει Ως Εξής:

Παρασκευή 14 Ιουνίου:
17:30 -18:30 Τρισάγιο Επί Των Μνημάτων
18:30 - 20:00 Μέγας Εσπερινός Μετα Του Νεκρώσιμου 

Κανόνος Και Επιμνημόσυνη Δέηση. 
Σάββατο 15 Ιουνίου:
07:00 - 10:00 Όρθρος Και Θεία Λειτουργία Ιερουργού-

ντος Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κ. Κ. Παντελεήμο-
νος - Επιμνημόσυνη Δέηση.

09:00 - 12:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
19:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
Προς Διευκόλυνση Των Πιστών Θα Κατασκευαστεί Από 

Τον Ιερό Ένας Κοινός Δίσκος Κολλυβων, Το Απόγευμα Της 
Παρασκευής.

Εκ Του Ιερού Ναού

Θείες λειτουργίες στην 
Παναγία στο Σέλι

Την Κυριακή της Πεντηκοστής 16/06/19 και του 
Αγίου Πνεύματος 17/06/19 θα τελεστούν οι θείες 
λειτουργίες στην εκκλησία της Παναγίας στο Σέλι 

Με εκτίμηση,
Δ.Σ. ΠΤΟ Σελίου

Το Ψυχοσάββατο 15 Ιουνίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιε-
ρό Κοιμητηριακό Ναό του Αγίου 
Αθανασίου Βεροίας.

Το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό της Πεντηκοστής στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλε-
ξάνδρειας.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής 
16 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Παλαιό Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής 
16 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Εσπερινό στον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πανορά-
ματος Βεροίας.

Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύ-
ματος 17 Ιουνίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδος στην αδελφότητα ΠΕΛΕ-
ΚΑΝ στο Κομνήνιο Βεροίας.

Την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Παράκληση 
του Αγίου Λουκά του ιατρού Αρχιεπ. 
Συμφερουπόλεως στον υπό κατασκευή 
Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας.

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό 
Εσπερινό για την εορτή του Αγίου Νικο-
λάου του Καβάσιλα στα Καβάσιλα.

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει επί τη εορτή του Αγίου Νι-
κολάου του Καβάσιλα στα Καβάσιλα.

Το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 6:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό 
Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας.

Την Κυριακή 23 Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας.

Την Δευτέρα 24 Ιουνίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην πανηγυρίζουσα Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βε-
ροίας επί τη εορτή του Γενεθλίου του 
Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάν-
νου αλλά και την εορτή της Συνάξεως 
πάντων των διαλαμψάντων Αγίων της 
Σκήτης Βεροίας.

 Παράλληλα θα παραστεί σε όλες 
τις εκδηλώσεις της Ιατρικής Εβδομά-
δας και των ΚΕ´ Παυλείων σύμφωνα 

με το πρόγραμμα
 Σάββατο 15 Ιουνίου, ώρα 20:00
 «ἄδοντες καί ψάλλοντες» 
Συναυλία Χορωδιών
(Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγ. 

Νεομαρτύρων -Χαλάστρα)
 Δευτέρα 17 Ιουνίου, ώρα 20:00 
Διακονία και Μουσική
 Συναυλία των Χορωδιακών Σχημά-

των του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλε-
ως στη μνήμη του αείμνηστου δασκά-
λου Σταύρου Γουργουλιάτου

(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα) 

 Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα 10:30 
Η διακονία του πνευματικού στη 

σύγχρονη κοινωνία Ημερίδα πνευματι-
κών(Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Αγ. Κων-
σταντίνου και Νικοδήμου – Βέροια)

 Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα 19:00 
«Καβασίλεια»Ἀρχιερατικός Εσπε-

ρινός – Πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη 
συμμετοχή τοπικών συλλόγων (Ιερός 
Ναός Αγ. Δημητρίου – Καβάσιλα)

 Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία(Ιερός 

Ναός Αγ. Δημητρίου – Καβάσιλα)
 Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Κοσμάς ο Μαδυτινός»
Επετειακή εκδήλωση  για τα 40 χρό-

νια λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής «Κοσμάς Μαδυτινός» της Ιε-
ράς Μητροπόλεως(Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο - Βέροια)

Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 19.30  
Με τα φτερά της μουσικής Συναυλία 

Χορωδιών

(Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγ. Νικολά-
ου – Ανατολικό)

 Σάββατο 22 Ιουνίου, ώρα 10:00 
Λειτουργική ζωή και Κατήχηση
Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρχών
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέ-

ροια)
 Κυριακή 23 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«ἐν τυμπάνῳ καί χορῳ»
Συναυλία των καθηγητών του Ωδεί-

ου της Ιεράς Μητροπόλεως
(Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ – Νάουσα)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 με αφορμή την εορτή της Συνάξεως 

των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων
(Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκή-

της Βεροίας)
 Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 19:00 
 Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στο μακαρι-

στό Γέροντα Θεοδόσιο της Βηθανίας 
(Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Βέροια)

 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 07:00 
Η διακονία του Μοναχισμού στην 

σύγχρονη κοινωνία
Θ’ Μοναχική Σύναξη
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)
 Τρίτη 25 Ιουνίου, ώρα 20:00 
«Μίκης ο Ευξείνιος»
με αφορμή την επέτειο της εκατο-

νταετηρίδας από την Γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισμούμε τη συμμετοχή 
των Αφών Τσαχουρίδη

(Χώρος Τεχνών –Βέροια) 
 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 10:30
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο Έναρξη Διεθνούς Ε-
πιστημονικού Συνεδρίου

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

 Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 18:00 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο
Συνέχεια  Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου (Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών – Βέροια) 

 Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 09:00 
Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο Συνέχεια Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου 

(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών – Βέροια) 

Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 18:00
 Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον 

Απόστολο Παύλο
Συνέχεια Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου 
(Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και 

Τεχνών – Βέροια) 
 Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 20:00 
Στα βήματα του Παύλου
Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου και 

μέλους – απονομή τιμητικών διακρίσε-
ων (Χώρος Τεχνών – Βέροια)

Η κίνηση του Μητροπολίτη



Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Τί συμφορά, ενώ είσαι καμωμένος
για τα ωραία και μεγάλα έργα

η άδικη αυτή σου η τύχη πάντα
ενθάρρυνση κ’ επιτυχία να σε αρνείται;
Να σ’ εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες,

και μικροπρέπειες, κι αδιαφορίες.
Και τί φρικτή η μέρα που ενδίδεις

(η μέρα που αφέθηκες κ’ ενδίδεις),
και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα,
και πιάνεις στον μονάρχην Αρταξέρξη
που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του,

και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια.
Και συ τα δέχεσαι με απελπισία

αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις.
Άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι’ άλλα κλαίει;

Τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών,
τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα Εύγε;

Την Αγορά, το Θέατρο και τους Στεφάνους.
Αυτά που θα στα δώσει ο Αρταξέρξης,
αυτά που θα τα βρεις στη σατραπεία;

και τί ζωή χωρίς αυτά θα κάμεις;
(ποίημα: «Η Σατραπεία», Κ.Π. Καβάφης)

Η ποίηση, φίλοι αναγνώστες, όπως και κάθε μορφή τέχνης, είναι 
ένας δρόμος αυτογνωσίας και συνάντησης. Συνάντηση με τον πόνο που 
μπορεί να φωλιάζει στην ψυχή ή με κάθε είδους τραύμα που αιμορραγεί 
και ζητά τη γιατρειά του, ή με την Επιθυμία. Με εκείνη την υπέρλογη και 
παράλογη επιθυμία της συνάντησης, με το πρόσωπο του Χριστού, την 
τέλεια έκφραση Αγάπης και Κοινωνίας.

Ο Καβάφης με τα έργα του φανερώνει αυτήν ακριβώς την αλήθεια. 
Ότι, δηλαδή, αγωνίζεται με πολλή δύναμη και πάθος να συναντήσει μέ-
σα του την Αλήθεια, τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι’ αυτό δεν διστάζει να 
αναμετρηθεί, με όλες τις εσωτερικές αντιφάσεις του, τα πάθη και τις αδυ-
ναμίες του. Όλα αυτά τα δίνει στο Φως καταγράφοντάς τα και δίνοντάς 
τους σάρκα και οστά, άλλοτε με ευθύτητα και άλλοτε μέσα από εικόνες 
και παραστάσεις. Το ποίημά του «Η Σατραπεία», είναι μια ακόμη προ-
σπάθεια να συναντήσει τον κρυμμένο εαυτό του και την υπομονετική 
Επιθυμία του, που τον περιμένει.

Απ’ την αρχή του ποιήματός του διαφαίνεται μια συμφορά, ένα τραγι-
κό στοιχείο, ένα αδιέξοδο. Ενώ είναι καμωμένος για τα ωραία και μεγάλα 
έργα, εν τούτοις οι ευτελείς συνήθειες τον απομακρύνουν από την Αλή-
θεια. Ποια είναι, όμως, τα έργα τα ωραία και μεγάλα;

Ίσως είναι η ικανοποίηση αναγκών με τρόπο μοναχικό και εσω-
στρεφικό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να πει πως για να είναι 
χαρούμενος, του αρκεί ένας υπολογιστής, να περνάει τον περισσότερο 
χρόνο του σ’ αυτόν. Ή κάποιος άλλος, θα μπορούσε να πει πως η ανά-
γκη του για κοινωνία και συντροφικότητα μπορεί να καλυφθεί με την α-
διάκριτη εναλλαγή ερωτικών συντρόφων και την απόλαυση κάθε είδους 
ηδονής, που θέλει τον άλλο αντικείμενο χρήσης και όχι πρόσωπο, που 
ζητά να σχετιστεί με ελευθερία, δηλαδή με υπευθυνότητα και αγάπη.

Ίσως, είναι η πλήρωση των υπαρκτικών δυνατοτήτων του μέσα στην 
εν. Χριστώ Αγάπη, η γεύση Αιωνιότητας και Αθανασίας που λαχταρά η 
ψυχή, όπως η έρημος μερικές σταγόνες βροχής. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε κάποιος να πει πως για να ζει με ψυχική πληρότητα χρειά-
ζεται την εν Χριστώ Αγάπη, που μόνο ως σχέση κοινωνίας των αγαπώ-
ντων προσώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί. Όπως, για παράδειγμα, 
συμβαίνει στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατά το οποίον, όλοι 
γίνονται Ένας, ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Καθένας, είναι ελεύθερος να 
ακολουθήσει το δρόμο, που πιστεύει πως θα τον οδηγήσει στην πλήρω-
ση και την ευτυχία. Όμως, αυτό θα πρέπει να το κάνει με επίγνωση και 
υπευθυνότητα.

Ο Καβάφης παρουσιάζει μια αντινομία, έναν, θα έλεγα, διχασμό, 
ανάμεσα στο ελεύθερο φρόνημα και την ενστικτώδη τάση-ορμή. Όπως 
αναφέρει ο Γερμανός ποιητής Γκαίτε: «Αχ δύο ψυχές κατοικούν μέσα στο 
στήθος μου. Η μία ανατείνει προς τον ουρανό και η άλλη προς τα γεώ-
δη». Ή, όπως περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, την αντινομία μεταξύ 
του σαρκικού και ουρανίου φρονήματός του, λέγοντας πως: άλλα θέλει 
και τελικά άλλα κάνει.

Το πρώτο είναι εκείνο που μας ανυψώνει στα έργα τα ωραία και 
μεγάλα. Βέβαια, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, μόνο αν είμασταν 
διατεθειμένοι να υπακούσουμε στην αναμένουσα μέσα μας Επιθυμία για 
υπέρβαση και κάθε είδους επανάσταση απέναντι οποιουδήποτε κατε-
στημένου, που μας θέλει δειλούς, μίζερους, απελπισμένους και αιχμάλω-
τους στα ζωώδη ένστικτά μας.

Το δεύτερο, η ενστικτώδης τάση-οργή, μας είναι πιο προσιτό και 
εύκολο, ανεύθυνο και ανέξοδο που, όμως, χαράζει πολλές φορές βα-
θιές πληγές στην ψυχή μας, οι οποίες μόνο αν γίνουν υλικό μετάνοιας, 
μπορούν να μας οδηγήσουν στην αλήθεια. Άραγε, γιατί προβάλλονται 
με τόση μανία ο εύκολος και επιφανειακός έρωτας, η αλόγιστη κατανά-
λωση υλικών αγαθών, η απρόσωπη επικοινωνία, η κατά πάντα ανιαρή 
καθημερινότητα, χωρίς καμία ένταση και εσωτερική – καλή ανησυχία, 
όπως συνήθιζε να την αποκαλεί ο άγιος Γέροντας Παΐσιος; Καθένας ας 
απαντήσει. Τελικά, τί θέλει η ψυχή σου, φίλε αναγνώστη;
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωρ-

γίου και της Σιδέρως, το γένος Κυριακί-
δου, που γεννήθηκε στη Νυρεμβέργη Γερ-
μανίας και κατοικεί στην Αγ. Βαρβάρα Η-
μαθίας και η ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
του Σταύρου και της Σωτηρίας, το γένος 
Αϊβαλιώτου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 

γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας και Αγ. 
Τρύφωνα στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας.

 

ΑΝΤΙΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ   
ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ…
Εμένα δεν μ` αρέσουν τα Κυριακάτικα απογέματα.
Μοιάζουν με κουρασμένες υπηρέτριες των εβδομάδων.

Ούτε και οι βόλτες με τις  βάρκες
με τα κόκκινα κουπιά και τ` Ατλαντικά όνειρα.

Τάχα θα πιάσουν την γοργόνα! Σιγά!
Μόνο γυμνές αστροφεγγιές ψαρεύουν και αν…

Θα φύγω απ` τα ρήματα και τις στιλπνές λέξεις .
Θα πάω στην αγκαλιά των ανήλικων αποριών.
Εκεί που ζουν τα φωνήεντα των καημών 
και βάζουν δολώματα στους πόθους οι ψαράδες.

Εκεί θα πάω. 
Στη χώρα που κατοικούν οι λέξεις που δεν μετάνιωσαν.

Εκεί που έστειλαν εξορία την γεωμετρία 
για να εξομολογηθεί,
γιατί δεν υπάρχει σε κανένα θεώρημα της 
μια πρόταση για την επιμήκυνση 
της μελωδικής γραμμής της ΖΩΗΣ!

…τριγώνου Α,Β,Γ
η διχοτόμος διέφυγε στο εξωτερικό… τους είπα…

  Γιάννης Ναζλίδης

…και λίγο… Καβάφης!
Άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι’ άλλα κλαίει;  (Κ. Καβάφης)

Βρέθηκε αρσενικό σκυλί, ράτσας τερριε. 
Φιλοξενείται σε σπίτι. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6972331140
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Γράφει η 
Σοφία Πιστοφίδου-Τσόγκα
Καθηγήτρια Φιλόλογος

«Έστησ’ ο Έρωτας χορό
 με τον ξανθό Απρίλη»

Χώρος Τεχνών. Σάββατο 
απόγευμα 8 Ιουνίου
Η γνωστή ωραία αίθουσα-αμφιθέατρο, 

διακοσμημένη κατάλληλα και φωτισμένη ανάλογα, φιλοξενεί 
ένα χαρούμενο πλήθος οικογενειών και φίλων τους, που προ-
σήλθαν για να συμμετάσχουν «συν γυναιξί και τέκνοις» σ’ 
ένα πανηγύρι χορού και μουσικής.

«Στη σκιά χεροπιασμένες,
στη σκιά βλέπω κι εγώ

κρινοδάκτυλες παρθένες
οπού κάνουνε χορό»

   [Διονύσιος Σολωμός]

«βραδιά Όπερας»
Όπερα: Μελοποιημένη θεατρική παράσταση, που παίζε-

ται και τραγουδιέται από σολίστες και χορωδία. Χορόδραμα, 
όπου οι καλλιτέχνες με ορχηστικά βήματα και σχήματα, και με 
την συνοδεία μουσικής, εκφράζουν όσα αισθήματα προβάλ-
λονται από τους συνθέτες στίχων και μουσικής.

«εβγάτε αγόρια στο χορό, κορίτσια στα τραγούδια»
[Δημοτικό]

Η βραδιά λοιπόν είναι αφιερωμένη στον χορό και την μου-
σική. Και όπως ο υπότιτλος καθορίζει, είναι βραδιά μπαλέτου, 
κλασσικού και σύγχρονου χορού, αντίστοιχης μουσικής σύν-
θεσης με συγκεκριμένη χορογραφία, όπου βήματα και χέρια 
και σώμα κινούνται κανονικά, ρυθμικά πάνω στον δρόμο που 
χαράσσει η μουσική, αποπνέοντας «χάριν και κάλλος».

«ἵστασαν χορούς παρθένων τε καί ἠϊθέων»
«έστησαν χορούς παρθένων και παλληκαριών»

[ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3,48]

Και ο χορός, όπως το τραγούδι, ευχαριστεί και χαροποιεί 
τους ανθρώπους και τελείται από τα πανάρχαια χρόνια έως 
και σήμερα.

«αἰεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε»
«και μας αρέσουν πάντα οι χοροί και το τραγούδι»

[ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, θ’ 248]

Απόψε χορεύουν με συνοδεία εκλεκτής μουσικής Όπερας 
τα παιδιά, τα παιδιά μας, τα προνήπια μέχρι και της Πρώτης 
Γυμνασίου. Όσα παιδιά παρακολούθησαν τα μαθήματα της 
Σχολής τους, παρουσιάζουν το γιορταστικό πρόγραμμα που 
ετοίμασαν. Γι’ αυτό και η προσέλευση των οικογενειών είναι 
αθρόα. Μητέρες και μητέρες μητέρων, γιαγιάδες και θείες και 
αδελφάκια και νονές και φίλες, καθώς και πατέρες και παπ-
πούδες και «φρέσκα» μωρουδάκια που τιτιβίζουν και κλα-
ψουρίζουν ψελλίζοντας λεξούλες, μέσα από αγκαλιές και παι-
δικά καρότσια!, όλοι μαζί σε ένα ευτυχές σύνολο, προσμένουν 
με χαμόγελα, φιλικές και ελαφρές συζητήσεις, την γιορτινή 
παράσταση. Απαραίτητο συμπλήρωμα της κάθε συντροφιάς 
η ανθοδέσμη για το «βλαστάρι», που συμμετέχει ως μέλος 
στο μπαλέτο, επιβράβευση και τιμή για τον κόπο ολοχρονίς 
και για την σημερινή παρουσία του.

«Σχολή Χορού 
                    Μελίνα Παπαδοπούλου»

Η αξιότιμη συμπολίτης μας, κυρία Μελίνα Παπαδοπού-
λου, αγαπημένη μαθήτρια από τα γυμνασιακά χρόνια, προ-
σφέρει τις γνώσεις της και τις σπουδές της και την πείρα της, 
εδώ και χρόνια, για την διδασκαλία καλλιτεχνικού χορού σε 
όσους ενδιαφέρονται, ενήλικες και γονείς για τα παιδιά τους.

Οι καθηγήτριες του χορού, κυρία Κέλλυ Καλογήρου και 
κυρία Αθηνά Φελούρη, πλαισιώνουν την κυρία Παπαδο-
πούλου στην Χορογραφία, Διδασκαλία και οργάνωση της 
παραστάσεως.

«ἔνθα μέν ἠΐθεοι καί παρθένοι ἀλφεσίβοιαι
ὠρχεῦντ’, ἀλλήλων ἐπί καρπῷ χεῖρας ἔχοντες»

«αγόρια εκεί και πολύπροικες παρθένες εχορεύαν
 κρατώντας από τον καρπό ο ένας το χέρι του άλλου»

[ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ, Σ, 593]

Όλα είναι έτοιμα, σκηνικά, φώτα, χρώματα, διάθεση, προ-
σμονή. Και στην ώρα της, στοιχείο ευγένειας, λεπτότητας και 
τιμής προς τους θεατές, προσέρχεται η κυρία Παπαδοπού-
λου, καλωσορίζει τους προσκεκλημένους της και δίνεται το 
σύνθημα της έναρξης. 

Και ώ! της Ομορφιάς! Όλη η σκηνή γεμίζει με ήχο και φως, 
παιχνιδίσματα φωτοσκιάσεων. Αντηχεί όλη η αίθουσα από 
την ωραιότατη μουσική όπερας και γεμίζει από την όμορφη 
παρουσία της εντυπωσιακής καλλιτέχνιδας, που δίνει υπό-
σταση στην άϋλη μουσική. Τέλεια εισαγωγή! Αυθόρμητο, ζωη-
ρότατο το χειροκρότημα.

«Ἀλλ’ ἂγε, Φαιήκων βητάρμονες ὅσσοι ἂριστοι,
…ὅσσον περιγιγνόμεθ’ ἂλλων ναυτιλίῃ 

καί ποσσί καί ὀρχηστυῖ καί ἀοιδῇ»

«Μα ελάτε των Φαιάκων οι πρώτοι χορευτάδες 
να χορέψετε…

πόσο τους άλλους τους θνητούς στον κόσμο
 ξεπερνούμε

στα ναυτικά, και στο χορό, στο δρόμο, στο τραγούδι»
[ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, θ’ 250-253]

Και μετά! πλημμυρίζει η σκηνή από πλήθος πεταλου-
δάκια, ζουζουνάκια, μελισσούλες, τα μικρά παιδάκια, με φτε-
ράκια-φορεματάκια σε πανέμορφα χρώματα και σχέδια, και 
κορώνες στα μαλλάκια και κορδελλίτσες και βεντάλιες, να κι-
νούνται και να στροβιλίζονται πέρα–δώθε, να «πετούν» λυγί-
ζοντας με χάρη τα λεπτά σαν τον μίσχο κορμάκια τους και να 
σχεδιάζουν με τα χεράκια τους και να χοροπηδούν με τα μι-
κρά ποδαράκια τους σε κύκλους, σε ζευγαράκια, σε γραμμή, 
εκτελώντας όσα η χορογραφία απαιτεί για την κάθε ομάδα. 
Και με τάξη πάλιν αποσύρονται, τρισχαριτωμένα, υπάκουα 
στα κελεύσματα της εξαιρετικής μουσικής και στα παρασκηνι-
ακά νεύματα των καθηγητριών και άλλων υπευθύνων κυριών. 
Αέρινα και μικροσκοπικά λουλουδάκια, αρωματικά, κρυμμένα, 
ανεμώνες και κυκλάμινα, χαμομήλια και μαργαριτούλες και 
αγριοτριανταφυλλίτσες, όλη η αθωότητα και η αθέατη και 
ντροπαλή ομορφιά της πεντακάθαρης φύσης.

Ευλογία του Θεού και Δημιουργού! απρόσιτη και απτή 
ταυτόχρονα, μέσα από την χάρη των μικρών αθώων παιδιών.

«Χορεύετε, γελάτε και ευθυμείτ, αλλ’ εστέ αθώοι»
[Άγιος Ιουστίνος]

Κλασσική μουσική και αντίστοιχος χορός ευεργετούν την 
ψυχή, της χαρίζουν την υγιή ψυχαγωγία. Ανεβάζουν από τα 
βάθη της ψυχής μια ευφροσύνη, μια ημεράδα, μια ανάπαυλα 
από τον κάματο της ψυχής και του σώματος.

Καλλιεργείται, από την αρμονία ήχου και κινήσεων, η ηπιό-
τητα, το μέτρο, η συγκρατημένη ορμή, η συνείδηση ότι σε όλα 
υπάρχει αρχή και τέλος. 

Καλλιεργείται, και γίνεται ολοφάνερη στην εκδήλωση, η αλ-
ληλεγγύη, η υπομονή και επιμονή, η πειθαρχία και η τάξη και 
η νοικοκυρωσύνη, η υπακοή, η συνεργασία και η εργατικότη-
τα, η ευπρέπεια στις σχέσεις των παιδιών.

Πόση χάρη έχουν οι παιδικές στιγμιαίες παραλείψεις, τα 
χεράκια του διπλανού που οδηγούν τους αργοπορημένους 
και τους διστακτικούς στην έναρξη ή την λήξη κάθε σκηνής. 
Πόση γλυκύτητα εκπέμπεται από την παιδική παρουσία με 
την αργότητα και τα λαθάκια, και την συνδρομή των πιο «ψύ-
χραιμων»!

Συγχαρητήρια πρέπουν στις διδασκάλισσες που παρέ-
χουν αυτά τα «εφόδια» ζωής στα μικρά παιδιά, που θα τα 
χρειαστούν και θα τα αξιοποιήσουν σωστά όταν μεγαλώσουν. 
Τα παιδιά υπακούν, όταν τους προσφέρεται η αγάπη και η 
στήριξη στην συνέχιση της προσπάθειας προς επίτευξη του 
στόχου. Έτσι επέτυχε η παράσταση, που παρουσίασε 22 
ομάδες παιδιών τακτοποιημένα, από τα προνήπια έως και της 
Πρώτης Γυμνασίου.

Στο μέρος του προγράμματος που αφορά στον σύγχρονο 
χορό, καμαρώνουμε τα μεγαλύτερα παιδιά. Εδώ έχουν δυ-
σκολότερες ασκήσεις, τέλειο συγχρονισμό, σε «μοντέρνες» 
χορογραφίες και με πιο ηχηρή μουσική, με επιπλέον μουσικά 
όργανα. Η εποχή μας διακρίνεται για την οξύτητα, την ένταση, 
τα απότομα ανεβοκατεβάσματα, την αντιπαλότητα, ακραία 
πολλές φορές, την αδημονία και την βιασύνη για την ένταξη 
στον «κορμό» των μεγάλων, ηλικιακά, και «φτασμένων» ως 
προς την παρουσία τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Αυτά τα 
στοιχεία αντικατοπτρίζονται και στην σύγχρονη μουσική και 
στον χορό. Οι πραγματικά ταλαντούχοι καλλιτέχνες, όμως, 
ισορροπούν και συνδυάζουν όλα τα παραπάνω, και συνθέ-
τουν αριστουργήματα προς ευχαρίστηση και χαρά και κίνητρο 
στον άνθρωπο για δραστήρια παρουσία, θετική, σε όλα τα 
επίπεδα της ζωής.

«Ο λαός πρέπει να διαφυλάσσεται από τον πειρασμό 
φθοροποιών τέρψεων, υπό το πρόσχημα αθώων διασκε-
δάσεων»

Υπόκλιση. Με απόλυτη, παραδειγματική τάξη, υπό την 
επίβλεψη των υπευθύνων κυριών-συνεργατριών, επανεμφα-
νίζεται στην σκηνή το σύνολο των παιδιών, με τα κοστούμια 
τους, και αποχαιρετούν το κοινό κλείνοντας το θαυμάσιο πρό-
γραμμά τους.

Συγχαίρουμε την κυρία Μελίνα Παπαδοπούλου και τις Κα-
θηγήτριες και τις συνεργάτιδες της Σχολής της.

Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για την πανέμορφη γιορτή 
τους. 

Τιμούμε όλους τους συνεργάτες και τεχνικούς της παρα-
στάσεως.

Ευχόμεθα σε όλους και στις οικογένειες υγεία και προκο-
πή. 

«βραδιά Όπερας»
«κλασσικό μπαλέτο και σύγχρονο»

Φίλοι μου, 
καλή σας ημέ-
ρα, 

ο  κ α ι ρ ό ς 
π λ η σ ι ά ζ ε ι , 
για να δοθεί 
ένα οριστικό 
τέλος, στους 
ε μ π α θ ε ί ς , 
στους εμμο -
νικούς, στους 
ανιστόρητους, 

στους τυχοδιώκτες, στους πολιτικούς 
απατεώνες, στους ψεύτες, στους ανι-
σόρροπους, στους …, σε αυτούς που 
θέλησαν να μετατρέψουν τη χώρα σε 
Βενεζουέλα!

Το δίλημμα των εκλογών δεν είναι, 
εμείς με το λαό κι αυτοί με τους πλού-
σιους, δεν είναι εμείς με την πρόοδο κι 
αυτοί με το παλιό, αλλά είναι η επιστρο-
φή στην κανονικότητα ή η συνέχιση του 
αφανισμού της χώρας.

Πλησιάζει ο καιρός, για να πούμε τέ-
λος στη βλακεία, τέλος στην ηλιθιότητα, 
τέλος στο θράσος, τέλος στον τυχοδιω-
κτισμό!

Πλησιάζει η ημέρα, που  θα τελειώ-
σει ο κύκλος του ψέματος, της αλητεί-
ας, της υποκρισίας, του θράσους, της 
απάτης!

Πλησιάζει ο καιρός, που ο ελληνικός 
λαός οργισμένος και αηδιασμένος από 
τα συνεχή ψέματα, από τον διχαστικό 
λόγο, θα πει στοπ στον περιφερόμενο 
θίασο, με το ταγάρι στην πλάτη!

Και ως γνήσιοι φασίστες, αποφα-
σίσατε να διαγράφετε από τις λίστες, 
όποιον θα πηγαίνει σε συγκεκριμένο 
σταθμό, για να εκφράσει ελεύθερα την 
άποψή του.

Σε μία χώρα που το δημογραφικό 
πρόβλημα έχει γίνει πλέον ο νούμερο 
ένα, κίνδυνος για την εξαφάνισή της, τα 
«σαίνια» αποφασίσανε, ως λύση του 
προβλήματος, την ανεκτικότητα στα 
ναρκωτικά, την ανεκτικότητα στην α-
ναρχία, την ανεκτικότητα στην ανομία, 
νομιμοποίησαν τις αμβλώσεις, νομιμο-
ποίησαν τον γάμο από άτομα του ιδίου 
φύλου, κατήργησαν την αργία της Κυ-
ριακής, «τσογλανοποίησαν» την κοι-
νωνία!

Δεν πληρώνω λέγατε, να χορέψει ο 
Χαρδούβελης με το μέιλ του, φωνάζατε, 
και αρχίσατε να βαράτε τα νταούλια, αλ-
λά οι αγορές δυστυχώς δεν καταλαβαί-
νανε τις αυταπάτες και τον ανεκδιήγητο 

τύπο που περιφερόταν με το ταγάρι πα-
ραμάσχαλα, κατά συνέπεια, μετά από 
17 ώρες, διαπραγμάτευσης, ωχ μάνα 
μου, μας προέκυψε ταινία πορνό, με 
τίτλο «δώσε πόνο στον λαό»! 

Η παρέα του επαγγελματία καταλη-
ψία, δυστυχώς κατάφερε να στιγματίσει 
τη χώρα για τα επόμενα σαράντα χρό-
νια.

Η πατρίδα, πλέον θα σέρνεται σιδη-
ροδέσμια έως το 2060, διότι αυτοί που 
θα ξέσκιζαν τα μνημόνια, σκίσανε τελι-
κά, καλσόν!

Φέρατε το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο 
και οι τζάμπα μαγκιές, δεσμεύσανε τις 
επόμενες γενιές. Τόσο απλά!

Τι κάνετε, σας λέγανε, οδηγείται τη 
χώρα στα βράχια σας φωνάζανε και 
εσείς οι γελοίοι απαντούσατε, «το νό-
μισμα δεν είναι φετίχ», «θα τα κάνουμε 
Κούγκι».

Αποτέλεσμα του νέου - δικού σας 
προγράμματος, οι τράπεζες χάσανε την 
αξία τους, κάποια δισάκια καταθέσεων 
ταξιδέψανε, δελτίο (αγαπημένο σας!) 
στις αναλήψεις, και παράδοση περιου-
σιακών στοιχείων του Δημοσίου, στο 
Υπερταμείο για 99 χρόνια!

Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα 
κακά σκορπά! Αθεόφοβοι!

Τη μεσαία τάξη, την εξαφανίσατε, 
τα χρέη στην εφορία, στα ταμεία αυ-
ξηθήκανε, τα πλεονάσματα τα βάλατε 
χέρι και τα εξαφανίσατε, πλειστηριασμοί 
χιλιάδες, και με λίγα λόγια αποδόμηση 
των πάντων!

Όσο πιο πολύ βουλιάζατε στον μνη-
μονιακό βάλτο, τόσο πιο καταιγιστική η 
αποδόμηση της κοινωνίας!

Και  βέβαια ως επαγγελματίες αρι-
στεροί, δεν είχατε κανένα φραγμό, στο 
εθνικό ξεπούλημα, με αντάλλαγμα οικο-
νομικά ψίχουλα!

Σας είπαμε κάτω τα χέρια από τη 
Μακεδονία, και απαντήσατε, «αποφα-
σίζουμε και επιβάλλουμε», διότι ότι είναι 
και αριστερό, είναι  ιδεολογικά καθαγια-
σμένο!

Φίλοι μου, έφθασε η ώρα για ένα 
βροντερό χτύπημα στο άθλιο σύστημα, 
που μας ρούφηξε τα πάντα, εδώ και 
πέντε χρόνια!

Το κακό πρέπει να σταματήσει εδώ 
και τώρα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ 
Ο ΚΑΙΡΟΣ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού



Συνάντηση του Περιφερειακού Τμήματος 
του  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας  

με τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Βέροιας συναντήθηκαν με τον Μητροπολίτη Βέροιας με σκοπό να τον ευχαριστήσουν

α) για τα 25 χρόνια που διακόνησε ως Πρόεδρος στο Περιφ. Τμήμα Ε.Ε.Σ.  Βέροιας   
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο

β) για την οικονομική στήριξη του Περιφ. Τμήματος Βέροιας (παραχώρηση στέγης)
Του ανακοίνωσαν επίσης ότι σε συνάντηση του Τμήματος με τον Ερυθρό  
Σταυρό Ελλάδας θα   τον τιμήσουν για τη μεγάλη του προσφορά.
Στη φωτογραφία 

τον Σεβασμιώτατο κ. 
Παντελεήμονα πλαι-
σιώνουν οι  Παύλος 
Πυρινός , Ιωάννης 
Αβραμίδης, Δουλγέ-
ρογλου  Ευσεβεία, 
Δημήτριος Πυρινός, 
Φραγκάκης Αντώνιος 
και Βουδούρογλου 
Καλλιρρόη.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 

Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κα-
τάρτισης (ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης » και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν 
θερμά: 

-Τον κύριο Οξύζογλου Ιωάννη από τη Μελίκη για την προσφορά πρωινού προς τους 
ωφελούμενους καθώς και για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του Κέντρου.

-Τον κύριο Παγούνη από τη Βέροια για την προσφορά πρωινού προς τους ωφελούμε-
νους.

-Την κυρία Κανδύλα Φανή από τη Βέροια για την προσφορά πρωινού προς τους ωφε-
λούμενους.

-Την εταιρεία ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε από την Αλεξάνδρεια για την 
προσφορά εδεσμάτων προς τους ωφελούμενους.

-Τον κύριο Στεφανάκη Κων/νο και την κυρία Στέλλα Στεφανάκη για τη χρηματική δω-
ρεά 150 ευρώ αντί στεφάνου εις μνήμη Γεωργίου  Παστιρμαντζή.

-Συγγενείς της Ευθαλίας Λακασσά – Κυριαζοπούλου για τη χρηματική δωρεά 410 ευ-
ρώ αντί στεφάνων.

-Την κυρία Βιγκάτο Ελένη για τη χρηματική δωρεά 200 ευρώ εις μνήμη του συζύγου 
της Βιγκατο Φίλιππου.

-Την κυρία Καυκιά Σοφία, η σύζυγος και τα παιδιά για τη χρηματική δωρεά 150 ευρώ 
για τη χρηματική δωρεά 150 ευρώ εις μνήμη Νεόκοσμου Καυκιά.

-Την κυρία Σεχερλή Φωτεινή για τη χρηματική δωρεά 200 ευρώ εις μνήμη του πατέρα 
της Βασιλείου.

Ο Θεός να τους αναπαύσει.
ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια  11.06.2019

Αρ.πρωτ.: οικ.1249
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας της α-
ριθ.142/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αλεξάνδρειας(ΑΔΑ:Ψ0ΙΖΩΨΠ-ΦΑΚ) από τον Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σας γνωστο-
ποιούμε αυτούσιο το κείμενο αυτής:

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα, 
σήμερα στις 22 του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ.7166/17-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσι-
εύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη:
1.Tην εισήγηση του προέδρου
2 Τα άρθρα 211 και 212 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-

των(Ν.3463/2006).
3.Το άρθρο 73 παρ.1Βιι του Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ.87Α’).
4.Το Ν. 2882/01(Φ.Ε.Κ.17Α’).
5.Την υπ’ αριθμ.2/51773/0026/01(Φ.Ε.Κ. 1233Β’) απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
6.Το κτηματολογικό διάγραμμα, τον κτηματολογικό πίνακα 

και την αριθ.63/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι-
ών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας για την απαλλοτριωτέα έκταση, τα οποία επισυνάπτονται.

7.Την υπ’ αριθμ. 1958/13.01.2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β’) Απόφαση 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής., 
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΙ-
ΠΑ/οικ. 37674/27.07.16 (Φ.Ε.Κ. 2471Β’) Aπόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ.2307/26.01.18(Φ.Ε.Κ. 439Β’) Aπόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

8.Το αριθ.πρωτ.28717/15.11.2018 έγγραφο του Τμήματος 
Πολιτικής Γης, Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής, Π.Ε.Ημαθίας, βάσει του οποίου η υπηρεσία δεν φέρει 
αντίρρηση για την εν λόγω απαλλοτρίωση.

9.Το αριθ.πρωτ.2947/20.04.2016 έγγραφό του Δασαρχείου 
Βέροιας, με το οποίο η υπηρεσία ενημερώνει ότι η εν λόγω 
έκταση δεν έχει δασικό χαρακτήρα και δεν διεκδικείται δικαίωμα 
κυριότητας του Δημοσίου για τα εν λόγω ακίνητα.

10.Το αριθ.πρωτ.6783/15.11.2018 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία δεν 
έχει αντίρρηση για την εκσκαφή.

11.Τα αρ ιθ .πρωτ.540471/10927/29.12.2015 κα ι 
538514(3533)/28.11.2018 έγγραφα του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας της Π.Ε.Ημαθίας, βάσει των οποίων το εν λό-
γω έργο δεν υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

12.Το αριθ.πρωτ.42279/8.11.2018 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Βε-
ροίας, που μας ενημερώνει ότι η τιμή μονάδας των εν λόγω 
αγροτεμαχίων είναι 1,584 ευρώ/τ.μ..

13.Την υπ.αριθμ.οικ.327/18.02.2019 ανακοίνωση του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, που συνοδευόταν από κτηματολογικό διάγραμμα 
και κτηματολογικό πίνακα, τα οποία τοιχοκολλήθηκαν στο Δημο-
τικό Κατάστημα Μελίκης και επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους 
ιδιοκτήτες και την αριθ.πρωτ.οικ.416/28.02.2019 ανακοίνωση(-
περιληπτική) του Δήμου Αλεξάνδρειας που δημοσιεύτηκε στις 
6/03/2019 στην ημερήσια εφημερίδα “ΛΑΟΣ”, με τις οποίες κλή-
θηκαν οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στις προβλεπόμενες από 
την παρ.5 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001(Φ.Ε.Κ. 17Α΄) ενέργειες.

14.Την αριθ.πρωτ.5071/19.03.2019 βεβαίωση της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, βάσει της οποίας έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 πί-
στωση ποσού 1.497,00€ με κωδικό αριθμό εξόδων 02.25.7425.01 
και τίτλο “Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω αναγκαστικής απαλλοτρί-
ωσης” που θα καλυφθεί από ΔημοτικούςΠόρους.

15.Την αριθ.πρωτ.5072/19.03.2019(Α/Α:233) Απόφαση Α-
νάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου Αλεξάνδρειας για έγκριση της 
δαπάνης και διάθεση της ανωτέρω πίστωσης.

16.Την αριθ. 04/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. Δήμου Αλεξάνδρειας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

[υπερψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Δελιόπουλος Στέφανος, Μπασδεκό-
πουλος Θεόδωρος, Σαρακατσιάννος Νικόλαος, Δριστάς Στέφανος, 
Ράπτης Δημήτριος, Κυτούδης Μόσχος, Παντόπουλος Αθανάσιος, 
Τόκας Σωτήριος, Γκιουρτζής Στέφανος, Καζαντζίδης Ευάγγελος, 
Παπαδημητρίου Βασίλειος, Βουλγαράκης Χαράλαμπος, Σταυρής 
Εμμανουήλ, Θεοχάρης Γεώργιος, Τσιλιοπούλου Πολυξένη, Μο-
σχοπούλου Όλγα, Καστανά-Σαμαρά Όλγα, Παράσχου Κίμωνας, 
Χατζόπουλος Θωμάς, Μίχος Στέργιος, Αλευράς Χρήστος]

1.Δέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας και Ζωής, 
όπως αυτή εκτίθεται στην υπ΄αριθ.04/2019 απόφασή της.

2.Κηρύσσει αναγκαστική απαλλοτρίωση τμημάτων των 
υπό αριθ. 192, 205, 217 αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος 
Μελίκης εμβαδού 945,07τ.μ., όπως αυτά οριοθετούνται 
στο κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πί-
νακα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, προκειμένου να 
κατασκευαστεί έργο για την αποχέτευση των όμβριων υδά-
των που συγκεντρώνονται σε παρακείμενες καλλιέργειες, 
λόγω του υφιστάμενου υπερυψωμένου δρόμου.

3.Προβλέπει αποζημίωση για την απαλλοτρίωση στους ιδιο-
κτήτες της απαλλοτριωτέας έκτασης όπως αυτοί ορίζονται στον 
κτηματολογικό πίνακα, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.02.25.7425.01 
του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου.

4.Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για δημοσίευση εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοσή 
της σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και θα κοινοποιηθεί 
στους καθ’ ου η απαλλοτρίωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

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

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

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλ-

ληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, απαραίτητο προ-
σόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του 
προσωπικό διαλογητηρίου και 2 οδηγούς κλαρκ. 

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

ΑΔΑ 6ΩΝ3ΟΛΠ9-751
ΑΔΑΜ 19PROC005112960

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)

Βέροια, 14-6-2019
Αρ. Πρωτ.: 1736

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203),

προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο την «Προμήθεια έτοιμου   
σκυροδέματος» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων 
ευρώ (€ 40.000,00) χωρίς ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στη Βέροια στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, οδός Κεντρικής 203, στις 
02/07/2019, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης της παραλαβής των 
προσφορών την 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές    
ή παραγωγοί του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού 
ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που 
γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιο-
μηχανικά επιμελητήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα 
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑΒ 
στον 2° όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο μία 
(1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του δια-
γωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα Διακή-
ρυξη, η Περίληψη Διακήρυξης και η Μελέτη, έχουν αναρτηθεί στον 
διαδικτυακό τόπο του ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) καθώς 
στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.deyav.gr

Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπο-
ρούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2331078814 2331070804.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική 
γλώσσα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθε-
ση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Το Σάββατο 13 Ιουλίου θα πραγ-
ματοποιηθεί ο ποδηλατικός 
αγώνας “1η ανάβαση Ξηρολι-

βάδου ’’.Ο αγώνας είναι μήκους 9,5 
χλμ και υψομετρικής 737μ. Ο αγώνας 
ποδηλασίας θα διεξαχθεί στα πλαί-
σια των διήμερων εκδηλώσεων μαζί 
με τον 9ο Oορεινό αγώνα τρεξίματος 
του Ξηρολιβάδου 14χλμ. Είναι συν-
διοργάνωση των Ποδηλατικών Συλ-
λόγων Veria Cycling Club και Gidas 
Cyclistas του Αθλητικού Συλλόγου 
Αλεξάνδρειας με την υποστήριξη του 
Συλλόγου δρομέων Βέροιας 

Τόπος εκκίνησης : Διασταύρωση Ξηρολιβάδου 
στην περιοχή Βρωμοπήγαδο

Ημέρα &Ωρα εκκίνησης: Σάββατο 13 Ιουλίου & 
ώρα 18:00

Τερματισμός : Στο πάρκο του Ξηρολιβάδου

Δηλώσεις συμμετοχής: θα γίνουν την 
ημέρα του αγώνα στη γραμματεία που θα 
βρίσκεται στο πάρκο του Ξηρολιβάδου 
μεταξύ 16:00 και 17:30, υπογράφοντας υ-
πεύθυνη δήλωση ότι έχουν εξεταστεί πρό-
σφατα από γιατρό και ότι δεν διατρέχουν 
κανένα πρόβλημα για την υγεία τους και 
ότι αγωνίζονται με δική τους ευθύνη ( πε-
ρίπτωση ατυχήματος δεν θα αναζητήσουν 
καμία ευθύνη από την διοργάνωση). Οι 
ποδηλάτες αφού κάνουν την εγγραφή τους 
θα παραλάβουν τους αριθμούς τους.

Η συμμετοχή για την Πρώτη Ανάβαση 
Ξηρολιβάδου είναι δωρεάν.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να 
γίνουν μέσω email ή τηλεφωνικά μέχρι τις 
9 Ιουλίου 2019.

Οδηγία: Θα γίνει προσπάθεια στο να 
μειωθεί στο ελάχιστο η κίνηση των αυτο-
κίνητων και θα ύπαρχει όχημα ασφαλείας 
μπροστά από τον πρώτο αγωνιζόμενο και 
πίσω από τον τελευταίο. Επειδή ο δρόμος 
θα είναι ανοιχτός σε οχήματα, όλοι οι αγω-
νιζόμενοι πρέπει να τηρούν τον ΚΟΚ.

Κράνος : Οι ποδηλάτες υποχρεούνται 
να φορούν κράνος

Μετακίνηση & παρκινγκ: Τα αυτοκίνη-
τα τους όλοι οι συμμετέχοντες ποδηλάτες 
θα τα αφήσουν στο Ξηρολίβαδο και στις 
17:30 θα κατέβουν όλοι μαζί με τα ποδή-
λατα τους με προπομπό μία μοτοσυκλέτα 
της διοργάνωσης.

Ασθενοφόρο: Ασθενοφόρο της ιδιωτι-
κής κλινικής Ευαγγελισμός θα ακολουθεί 
τον τελευταίο ποδηλάτη κατά την ανάβαση 

του αγώνα.
Έπαθλα: Θα υπάρξουν οι ακόλουθες κατηγορίες: 

Ανδρών γενική κατάταξη,18-29,30-39,40-49,50+ και 
Γυναικών γενική κατάταξη.Ο νικητής κάθε κατηγορί-
ας θα λάβει ένα κύπελλο,μετάλλιο και αναμνηστικό 
δίπλωμα.Ο δεύτερος και τρίτος θα λάβουν μετάλλια 
και αναμνηστικά διπλώματα.Εάν δε συμπληρωθεί 
ο αριθμός των τριών συμμετεχόντων σε κάθε κα-
τηγορία, η κατηγορία αυτή θα συγχωνεύεται με την 
προηγούμενη.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δίπλωμα συμ-
μετοχής.

Παροχές: θα δοθεί σε κάθε συμμετέχοντα κατά 
την εγγραφή του και ένα ενεργειακό gel προσφο-
ρά των X-STREME STORES. Τα Ζαχαροπλαστεία 
SPECIAL θα προσφέρουν λουκουμάδες και η PIZZA 
HOT θα προσφέρει πίτσα σε όλους τους συμμετέχο-
ντες. Νερό θα δοθεί μόνο στον τερματισμό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6936979592 Γιώργος Βουβαλάς
6948519629 Στέργιος Κωτούλας
EMAIL: anavasixerolivadou@gmail.com

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 
19 Μαϊου 2019 πραγματοποιή-
θηκαν στο Ποσειδώνιο Κολυμ-

βητήριο Θεσσαλονίκης οι διεθνείς 
κολυμβητικοί αγώνες προαγωνιστικών 
κατηγοριών «Λευκός Πύργος 2019». 
Τα 6 δελφίνια του Πήγασου με τις 
ουσιαστικές οδηγίες του προπονητή 
τους Στέλιου Αμπατζίδη έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό και κατάφεραν 
να κατακτήσουν τρεις πρώτες θέσεις, 
μία δεύτερη και να πλασαριστούν 
τρεις φορές στην πρώτη οκτάδα. Επί-
σης έκαναν και νέα ατομικά ρεκόρ, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι μικροί 
μας αθλητές έχουν το μέλλον μπροστά 
τους και τους περιμένουν πολλές επι-
τυχίες!

Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην αθλήτρια του 
συλλόγου Πασίδου Δέσποινα, η οποία πραγματο-
ποίησε νέο ρεκόρ αγώνων στα 200μ. ελεύθερο με 
χρόνο 2:27.03.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στους εν λόγο 
αγώνες συμμετείχαν 44 σύλλογοι από όλη την Ελ-

λάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό και αγωνίστηκαν 
πάνω από 1.200 αθλητές και αθλήτριες. 

Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν και οι 
επιδόσεις που σημείωσαν είναι:

12 ετών
Γιαννιώτης Νικόλαος
2ος στα 50 μέτρα ύπτιο με χρόνο 0:35.19
17ος στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1:12.65
28ος στα 200 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 2:44.32
11 ετών
Ζέζιου Κωνσταντίνα
19η στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1:07.65
26η στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 0:37.18
26η στα 50 μέτρα πεταλούσα με χρόνο 0:47.89
Πασίδου Δέσποινα
1η στα 200 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 2:27.03 

(ρεκόρ αγώνων)
1η στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1:07.65
1η στα 100 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 1:20.45
10 ετών
Ρογγότη Τόνια
7η στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1:35.80
13η στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1:26.85
9 ετών
Μπαϊρακτάρη Ευφροσύνη
43η στα 50 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1:02.02
56η στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 0:53.18
Πλιάκας Γιάννης
6ος στα 50 μέτρα ύπτιο με χρόνο 0:46.05
8ος στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 0:39.37

1ηποδηλατικήανάβασηΞηρολιβάδου
τοΣάββατο13Ιουλίου2019

ΠΗΓΑΣΟΣ
Με μετάλλια και διακρίσεις

η προαγωνιστική ομάδα στον «Λευκό 
Πύργο 2019»

Φιλικός αγώνας
παλαιμάχων ΝΑΟΥΣΑΣ - 

ΒΕΡΟΙΑΣ για την ενίσχυση 
του Γρηγόρη Τρούπκου

Φιλικό αγώ-
να θα δώσουν 
στο Σάββατο 
29/6 (  18.00 
) στο γήπεδο 
της Νάουσας 
οι παλαίμαχοι 
ποδοσφαιριστές 
του ΦΑΣ και 
της ΒΕΡΟΙΑΣ. 
Τα έσοδα της 
α ν α μ έ τ ρ η σ η ς 
θα δοθούν για 
την εν ίσχυση 
του παλαίμα -
χου ποδοσφαι-
ριστή Γρηγόρη 

Τρούπκου, ο οποίος είχε ένα σοβαρό ατύχημα πριν από λίγο καιρό. Η 
Διοίκηση των παλαιμάχων της Βέροιας καλεί τα μέλη του να ενημερω-
θούν και να μετάσχουν στον παραπάνω αγώνα που αφορά ενίσχυση 
ενός μέλος του συλλόγου. Εισιτήρια του αγώνα διατίθενται στο κατά-
στημα CENTER και στο πρακτορείο ΟΠΑΠ  Χριστοδουλου Λαναρά.



Ένα από τα πιο γεμάτα εθνικά 
πρωταθλήματα Αλπικών των 
τελευταίων ετών ολοκλη-

ρώθηκε το 2019 και τον τίτλο του 
Κυπελλούχου Ελλάδος από το σύνολο 
αγώνων κέρδισαν: Στην κατηγορία 
Αντρών ο Ιωάννης Αντωνίου ήταν ο 
μεγάλος νικητής αφού με τρεις πρώτες 
θέσεις σε ισάριθμους αγώνες κέρδισε 
τον τίτλο με 75 βαθμούς. Δεύτερος 
κατετάγη ο Βασίλειος Μάντσιος του 
ΕΟΣ Νάουσας  (71 βαθμούς) αφού 
έδωσε μάχη με το τρίτο Ιωάννη Πρώιο 
(70 βαθμούς) και τον κέρδισε με ένα 
βαθμό διαφορά.

Στην κατηγορία Γυναικών η Σοφία Ράλλη δεν 
είχε αντίπαλο και πρόσθεσε άλλον έναν τίτλο στη 
πλούσια καριέρα της. Η Μένια Τσιόβολου  τα πήγε 
περίφημα σε όλα αγωνίσματα και με συγκομοιδή 115 
βαθμών τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Τρίτη κατετάγη 
η Αρίστη Κυρίτση με 81 βαθμούς.

Στην κατηγορία Παίδων ο Δημήτριος 
Ασβεστάς με ένα σύνολο βαθμών 142, 
κέρδισε τον τίτλο του κυπελλούχου Ελλά-
δος και του κορυφαίου αθλητή στην κα-
τηγορία του. Μάχη έγινε για τις δεύτερη 
και τρίτη θέση με τους Αστέρη Μπάκα και 
Θεόδωρος Χαλκίδη οι οποίοι με 105 και 98 
βαθμούς αντίστοιχα διεκδίκησαν μέχρι τον 
τελευταίο αγώνα τη δεύτερη και τρίτη θέση. 
Στις Κορασίδες η Μαρία Νικόλ Καλτσογιάν-
νη πέτυχε σχεδόν το απόλυτο, ήταν η κο-
ρυφαία αθλήτρια της κατηγορίας της και με 
129 βαθμούς κέρδισε τον τίτλο του 2019. 
Δεύτερη κατετάγη η Αναστασία Φερενίδου 
με 95 και τρίτη η Μαρία-Ακρίβη Μουδιώτη 
με 81 βαθμούς.

Στους μικρούς Παίδες ο Ιωάννης Σκλα-
τινιώτης δεν είχε αντίπαλο κυριάρχησε και 
ήταν ο κυπελλούχος Ελλάδος της κατη-
γορίας του με 165 βαθμούς. Ο δεύτερος 
Απόστολος Βουγιούκας με 108 βαθμούς 
είχε έναν εξαιρετικό απολογισμό ενώ ο 
Βασίλειος Εμμανουήλ Παπακρίβος με μό-
λις ένα βαθμό (96 συνολικά) περισσότερο 
από τον Ορέστη Λουκά Σκληβανιώτη (95 
βαθμούς) κατετάγη τρίτος. Στις μικρές κο-
ρασίδες η Ρεγγίνα Ελευθερία έφερε άλλον 
έναν τίτλο στην οικογένεια Καλτσογιάννη 
αφού με 150 βαθμούς ήταν κυπελλού-
χος 2019. Η Ραφαηλία Παλάντζα με 135 
βαθμούς είχε υψηλή βαθμολογία που την 
ανέδειξε δεύτερη κυπελλούχο. Τρίτη με 79 

βαθμούς, από έξι αγωνίσματα που τερμάτισε, ήταν η 
Μαρία Αικατερίνη Παπαστάθη.

Στην κατηγορία Παμπαίδων με πέντε πρώτες 
θέσεις σε έξι αγωνίσματα, τον τίτλο του κυπελλούχου 
της κατηγορίας κέρδισε ο Βασίλειος Παλάντζας με 
140 βαθμούς. Ο Δημήτριος Αγοραστίδης ανταμεί-
φθηκε για την εξαιρετική του παρουσία στους αγώ-
νες , με την δεύτερη θέση (115 βαθμούς). Τρίτος 
κατετάγη ο Γεώργιος Σπηλιώτης με 90 βαθμούς.  
Στην κατηγορία των Παγκορασίδων δύο σπουδαίες 
αθλήτριες, οι Ευαγγελία Σκλατινιώτη και Μαρία Ου-
ρανία Ντούσκου, έδωσαν πραγματική μάχη όλη την 
χρονιά με την πρώτη, για μόλις ένα βαθμό, να κερδί-
ζει τον τίτλο της κυπελλούχου Ελλάδος 2019 με 131 
βαθμούς. Τρίτη ήταν η Ελένη Ζίκου με 98 βαθμούς.

Στα σωματεία, τον τίτλο του Κυπελλούχου Σω-
ματείου κέρδισε ο ΕΟΣ Βόλου, με συνολική βαθμο-
λογία 1320, ο οποίος επικράτησε, σχεδόν, σε όλες 
τις κατηγορίες.  Ο ΕΟΣ Νάουσας  με 519 βαθμούς 
ήταν δεύτερος με υψηλή βαθμολογία κυρίως στις 
κατηγορίες αντρών και γυναικών.  Στην τρίτη θέση 
της βαθμολογίας με 907 βαθμούς βρέθηκε ο ΕΟΣ 
Λάρισας, χάρη στην ζηλευτή του συγκομιδή βαθμών 
στις κατηγορίες Παμπαίδων και Παγκορασίδων.

Άλλη μια επιτυχημένη αθλητική 
χρονιά έκλεισε χθες (13/6) για 
τις ακαδημίες του Φιλίππου 

Βέροιας με την καθιερωμένη τελετή 
λήξης που πραγματοποιήθηκε στο 
κατάμεστο ανοικτό γήπεδο της Ελιάς 
«Άρης Γεωργιάδης».

Σε μια τρίωρη εκδήλωση οι αθλητές της ακαδη-
μίας αλλά και οι γονείς τους έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό τους συμμετέχοντας σε διαγωνιστικά παιχνίδια 
τριπόντων και ελευθέρων βολών για όλες τις ηλικί-
ες υπό το βλέμμα του επίσημου προσκεκλημένου 
Γιώργου Μπαλογιάννη. (Ο Γιώργος Μπάλογιάννης 
ξεκίνησε από την ομάδα του ΒΑΟ. Αποκτήθηκε α-
πό τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς το 
1994 και 2 Κύπελλα Ελλάδος (1995, 1999). Το 2000 
μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό και κατέκτησε την 
Ευρωλίγκα το 2002, 2 πρωταθλήματα (2001,2003), 
1 κύπελλο το 2003, ενώ ήταν φιναλίστ της Σουπρολί-
γκα το 2001. Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος 
σε 31 αγώνες και έχει σημειώσει 141 πόντους. Έχει 
κατακτήσει την 4η θέση στο Μουντομπάσκετ 1998 
και έχει συμμετάσχει στο Ευρωμπάσκετ 1999.)

Ο υπεύθυνος ακαδημιών του συλλόγου Δημή-
τρης Γκίμας προλογίζοντας και παρουσιάζοντας την 
εκδήλωση ευχαρίστησε όλους τους γονείς για την 
στήριξη στο σύλλογο ενώ στο σύντομο χαιρετισμό 
του, μεταξύ άλλων, είπε: «Φτάσαμε στο τέλος μιας 
ακόμη χρονιάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ 
αλλά και όλοι οι προπονητές για την συνεργασία 
που είχαμε κατά την διάρκεια της χρονιάς. Οι προ-
πονητές καθ’ όλη την χρονιά κάνουν το καλύτερο 
δυνατό για τα παιδιά. Δεν γίνονται όλα τέλεια αλλά 
προσπαθούμε ώστε τα παιδιά να είναι χαρούμενα. 

Έχουμε την χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας μια 
μεγάλη μορφή του Ελληνικού μπάσκετ τον Γιώργο 
Μπαλογιάννη». Ο Γιώργος Μπαλογιάννης μίλησε 
στα παιδιά της ακαδημίας αναφέροντας : «Ευχαρι-
στώ για την πρόσκληση να βρεθώ κοντά στα παιδιά 
της ακαδημίας του Φιλίππου και φυσικά στους γονείς 
που επιτελούν το μεγαλύτερο έργο. Στα παιδιά που 
θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα του μπάσκετ 
θέλω να πω ότι πρέπει να αγαπήσετε το μπάσκετ. 
Μέσα από το μπάσκετ θα μάθετε όλες τις αξίες και 
όλες τις αρετές που είμαι σίγουρος ότι οι προπονη-
τές σας το εξηγούν καθημερινά. Για μένα προέχει ο 
χαρακτήρας του ανθρώπου και μετά ως αθλητής. Αν 
είσαι καλός χαρακτήρας θα βρεις την άκρη να γίνει 
και καλός αθλητής. Να αγαπήσετε την προπόνηση, 
να συμμετέχετε σε αυτή με χαρά και διάθεση. Αφού 
λοιπόν αγαπήσουμε το μπάσκετ και την προπόνηση 
είμαστε έτοιμοι να αγαπήσουμε και το παιχνίδι και 
να διασκεδάζουμε μέσα από αυτό, θα μάθουμε τη 
συνεργασία που είναι ο απώτερος σκοπός. Ο Πα-
ναγιώτης Γιαννάκης, παλιός προπονητής μου, έλεγε 
ότι μια καλή πάσα κάνει δυο χαρούμενους και στην 
συνέχεια όλη την ομάδα. Όσο αφορά τους γονείς 
να πω ότι να είστε πίσω από τα παιδιά σας, είμαστε 
υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Να συνεργάζεστε με 
τους προπονητές για το καλύτερο αποτέλεσμα.»

Στη συνέχεια ο βουλευτής της ΝΔ κος Βεσυρό-
πουλος ο οποίος παρευρέθηκε και παρακολούθησε 
την εκδήλωση βράβευσε τον Γιώργο Μπαλογιάννη 
για την προσφορά του στο άθλημα ενώ ανέφερε : 
«Αθλητισμός σημαίνει ήθος, σημαίνει ποιότητα ζωής, 
σημαίνει «ευ αγωνίζεσθε» και είμαστε εδώ γιατί στη-
ρίζουμε το άθλημα με το οποίο κι εγώ είχα ασχοληθεί 
από μικρός. Εύχομαι το φυτώριο αυτό είναι μεγάλο 
επίτευγμα για τον Φίλιππο, είναι οι μελλοντικοί παί-
κτες της ομάδας του Φιλίππου. Στηρίζουμε την ομά-
δα ώστε να ανέβει κι άλλη κατηγορία την επόμενη 

χρονιά. Σας ευχαριστώ»
Στη συνέχεια ακολούθησαν 

διαγωνιστικά παιχνίδια των παι-
διών χωρισμένα σε ηλικιακές 
κατηγορίες αλλά και συμμετοχή 
των γονέων που αντιμετώπισαν 
τον Γιώργο Μπαλογιάννη σε 
παιχνίδι νοκ άουτ.

Οι νικητές παρέλαβαν δώρα 
προσφορά των χορηγών. Οι νι-
κητές των διαγωνιστικών παιχνι-
διών είναι :

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 2012-13 ΤΖΙ-
ΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 2011 ΤΣΙΠΟΥΡ-
ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 2010 ΓΟΥΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 2009 ΦΑΡΣΑΛΩ-
ΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 2008 ΔΟΥΛΑ-
ΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 2007 ΤΑΠΑ-
ΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 2006 ΔΑΜΤΣΙΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 2005 ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 ΚΕ-
ΛΕΣΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2 
ΚΟΛΜΠΟΥΤΣΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ ΠΟΤΑΜΟ -
ΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΠΗΣ
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Γράφει 
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 

ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ

1. Καθισμένος δίπλα 
σ’ αυτήν την όμορφη
 μαρμάρινη τάβλα

2. θα παίξεις το 
διασκεδαστικό παιχνίδι με των ζαριών 
τα χτυπήματα,
3. αλλά μήτε να παρακαμαρώνεις, 
αν νικήσεις, μήτε να βαριαναστενάζεις
4. αν χάσεις, κατηγορώντας τη ζαριά 
τη μικρή σου.
5. Γιατί στα μικρά προβλήματα φαίνεται 
πόσο μυαλό κουβαλάει ο άνδρας,
6. και της φρονιμάδας το βάθος στη φόρα 
το βγάζει το ζάρι.

ΕΙΣ ΤΑΒΛΑΝ Ε.Α. ΙΧ, 767
1. Εζόμενος μεν τήδε παρ’ ευλάϊγγι τραπέζηι
2. παίγνια κινήσεις τερπνά βολοκτυπίης.
3. Μήτε δε νικήσας μεγαλίζεο, μητ’ απολειφθείς
4. άχνυσο, την ολίγην μεμφόμενος βολίδα.
5. Και γαρ επί σμικροίσι νόος διαφαίνεται ανδρός,
6. και κύβος αγγέλλει βένθος εχεφροσύνης.

ΤΟ ΤΑΒΛΙ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΟΡΑ
 ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού του ταβλιού 
είναι οπωσδήποτε και το προκαταρκτικό παίνεμα 
των ταβλαδόρων, ότι δηλαδή «είναι δάσκαλοι στο 
τάβλι, κι όποιος τα βάζει μαζί τους, είναι χαμένος από 
μάνα…», όπως και «το ψιλό γαζί» που πέφτει μετά 
το τέλος του παιχνιδιού στον ηττημένο, αν μάλιστα 
αυτός τυχαίνει να είναι και «τσαντίλας» και τα βάζει 
με την τύχη, που γι’ αυτόν έχει μόνο ντόρτια και δι-
πλές, ενώ για κάποιους άλλους χαϊδεμένους φυλάει 
τις εξάρες…».

«Εμείς με τραμ πηγαίνουμε και άλλοι με ταξάρες,
για μας τα ντόρτια κι οι διπλές και γι’ άλλους οι 

εξάρες», όπως λέει και το λαϊκό άσμα.
Ο Αγαθίας ο Σχολαστικός, νομικός της εποχής του 

αυτοκράτορα Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.) φαίνεται ότι 
γνώριζε κάποιους ταβλαδόρους, που έπαιρναν στα 
πολύ σοβαρά το παιχνίδι τους, γι’ αυτό και 
προσπαθεί με το επίγραμμά του Ε.Α. ΙΧ, 
767 να τους προσγειώσει λέγοντάς τους 
ότι τα προβλήματα, που τους δημιουργεί 
στη ζωή τους το τάβλι, δεν είναι οπωσδή-
ποτε «ζωής και θανάτου», είναι μικρά, αλλά 
αρκετά για να βγάλουν στη φόρα το μυαλό 
που κουβαλάει ο ταβλαδόρος. Το τάβλι, 
όπως και κάθε άλλο παιχνίδι (που δεν έχει 
γίνει επάγγελμα βέβαια) είναι για να περνά-
ει κάποιος ευχάριστα την ώρα του με έναν 
φίλο. Αν του χαλάει το κέφι και την καρδιά 
του, καλύτερα να το αποφεύγει.

Επειδή «το ψιλό γαζί ή, όπως το θέλουν 
άλλοι, το δούλεμα» είναι το απαραίτητο 
«αλατοπίπερο» του παιχνιδιού, χρειάζονται 
γερά νεύρα και ωριμότητα σκέψης. «Εδώ 
σε θέλω, κάβουρα, να περπατάς στα κάρ-
βουνα» και να μην καταλαβαίνουν οι παρα-
κολουθούντες ότι καίγεσαι, κι όταν ακόμη 
δεν έχεις φτάσει στο επίπεδο των Αναστε-
νάρηδων. Να μην καίγεσαι, επειδή έχεις 
δυνατή θέληση ή πίστη και επιβάλλεσαι 
πάνω στις αισθήσεις σου. Είσαι απόλυτα 
κύριος του εαυτού σου, έχεις πλήρη αυτο-
κυριαρχία. Το ζάρι να το χορεύεις, να μη σε 
χορεύει το ζάρι.

Τα παραπάνω ισχύουν και για άλλα «φι-
λικά επιτραπέζια» παιχνίδια (σκάκι, χαρτιά 
κ.ά.) που όχι, πολύ σπάνια έγιναν αιτία να 
χαλάσουν καρδιές, αλλά και για το παι-
χνίδι (επαγγελματικό αυτό αναπόφευκτα) 
της ζωής, όπως μαρτυρεί ένας από τους 
κορυφαίους ποιητές της αρχαίας Ελλάδας, 
ο Αρχίλοχος ο Πάριος, του οποίου η ζωή 
ήταν γεμάτη από κατορθώματα (κυρίως 
ποιητικά), αλλά και παθήματα, και που σί-
γουρα υπήρξε ένας από τους εμπνευστές 
του Αγαθία του Σχολαστικού.

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ
Ο Αρχίλοχος ο Πάριος άκμασε στα μέσα 

του έβδομου αιώνα π.Χ. Γεννήθηκε και αν-
δρώθηκε στην Πάρο.

Ο πατέρας του Αρχίλοχου, ο Τελεσικλής 
με εντολή του Μαντείου των Δελφών ίδρυσε 
αποικία στο νησί της Θάσου, όπου πήρε 

μαζί του και το γιο του Αρχίλοχο.
Σε μια μάχη εναντίον εχθρών της Θάσου, όταν 

ο Αρχίλοχος κινδύνευσε να αιχμαλωτιστεί, το έβαλε 
στα πόδια και για να γλιτώσει δε δίστασε να πετάξει 
και την ασπίδα του όπως και να περιπαίζει έπειτα τον 
εαυτό του γι’ αυτή την πράξη δειλίας. Στο δίλημμα 
υπεράσπιση ασπίδας μέχρι θανάτου ή πέταγμά της 
και σωτηρία-ζωής, προτίμησε το δεύτερο!

Για να εξασφαλίζει τα προς το ζειν έκανε διάφορες 
δουλειές. Έγινε μισθοφόρος, έγινε πειρατής ώσπου 
σε μια μάχη εναντίον των Ναξίων σκοτώθηκε από 
κάποιον ονομαζόμενο Καλώνδα, ενώ ως ποιητής είχε 
ήδη κατακτήσει τις καρδιές των Ελλήνων. Οι θαυμα-
στές του μάλιστα τον θεωρούσαν ισάξιο του Ομήρου. 
Δεύτερο Όμηρο!

Το ποιητικό κύρος του Αρχίλοχου του Πάριου μαρ-
τυρείται και από το εξής πάθημα του φονιά του: Όταν 
ο Καλώνδας πήγε κάποτε στους Δελφούς για να ζη-
τήσει χρησμό για κάτι που τον προβλημάτιζε, η Πυ-
θία τον περιφρόνησε και τον έδιωξε με τα εξής λόγια: 
«Μουσάων θεράποντα έκτανες, έξιθι νηού!» (Σκότω-
σες λάτρη των Μουσών, βγες έξω από το ναό!».

ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΠΑΡΙΟΥ 
«ΘΑΡΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

1. Ψυχή μου, ψυχή μου
2. τυραννισμένη απ’ αβάσταχτα βάσανα
3. ορθώσου και πάλεψε μ’ αγέρωχα στήθια
4. σιμά στων οχτρών τις ενέδρες,
5. και μήτε να δείχνεις περίσσιο καμάρι
6. σαν παίρνεις τη νίκη,
7. μα μήτε στο κλάμα να πέφτεις,
8. αν χάσεις τη μάχη.
9. Τις χαρές να τις χαίρεσαι, όμως
10. μην περίσσια τεντώνεις τις χόρδες
11. και στις μπόρες τη δύναμη να ‘χεις
12. να μαραίνεις τη φλόγα του πόνου.
13. Πάνω απ’ όλα θα πρέπει να νιώσεις
14. το ρυθμό της ζωής των ανθρώπων.
(Θ.Γ. ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΥΡΙΚΟΙ, ΜΕΤΑΦΡΑ-

ΣΗ, Βέροια 1975)
Ο ρυθμός της ζωής των ανθρώπων βασίζεται 

πάνω στην αέναη ρευστότητα. Χαρές και λύπες έρ-
χονται και παρέρχονται και ξανάρχονται… Τα νεύρα 
σε διαρκή εγρήγορση και υπερένταση. Όσοι τελικά 
αντέχουν είναι οι ήρωες της ζωής.

ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 
«ΣΤΟ ΤΑΒΛΙ»

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
Η Ορθόδοξη χριστια-

νική εκκλησία, όπως ό-
ρισαν οι Άγιοι Πατέρες 
της εκκλησίας, γιορτάζει 
την Πεντηκοστή ημέρα 
από το Άγιο Πάσχα, Εί-
ναι μια από τις μεγαλύ-

τερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Είναι η γε-
νέθλια ημέρα της ιδρύσεώς της. Την ημέρα 
εκείνη οι μαθητές του Χριστού«επλήσθησαν 
άπαντες Πνεύματος Αγίου(Α.Π.) και ήρχισαν 
λαλείν ετέραις γλώσσες καθώς το πνεύμα 
εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι» (Πρ.Β’.4) Η κά-
θοδος του στη γη είναι η πραγματοποίηση της 
υπόσχεσης  που έδωσε στους μαθητές του 
ο Χριστός πριν από την Ανάληψή του στους 
ουρανούς, ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς. 
Θα τους στείλει τον Παράκλητο. Ήταν η χάρη 
του Α. Π. που, με τη μορφή των πυρήνων 
γλωσσών, επέδραμε επί των κεφαλών των, 
«συνηγμένων ομοθυμαδόν»,μαθητών του Χρι-
στού  και τους μετάλλαξε από αγράμματους 
ψαράδες σε άρτιους κήρυκες του μηνύματος 
του ευαγγελίου. Αμέσως μετέβησαν άπαντες 
σε δημόσιο χώρο με επί κεφαλής τον Απόστο-
λο Πέτρο και εκεί πρώτος άρχισε την ομιλία 
του. Καρπός της επιφοίτησης του Α.Π.  ήταν 
η ομολογία εκείνου του ανώνυμου και ετερό-
κλητου πλήθους από διάφορες περιοχής που, 
με απορία  παρακολουθούσε  και  κατανοούσε 
στη δική του γλώσσα, την ομιλία του.

Η δραστηριότητα  αυτή του Αγίου πνεύμα-
τος δεν ήταν η μοναδική στην πανανθρώπινη 
ιστορία. Πρώτος ο Μωυσής κάνει αναφορά 
στην παρουσία του Α.Π. κατά τη δημιουργία 
της γης «και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω 
του ύδατος»1 Στην Κ.Δ. έκανε αισθητή την 
παρουσία του κατά την βάπτιση του Χριστού 
στον Ιορδάνη ποταμό. «Και ιδού φωνή εκ του 
ουρανού λέγουσα :Ούτος εστίν ο υιός μου ο α-
γαπητός εν ω ευδόκησα»( Ματθ.γ΄17). Το Άγιο 
Πνεύμα συνέχει και ευλογεί την εκκλησιαστική 
και τη μυστηριακή ζωή της εκκλησίας. Κανένα 
μυστήριο δεν καρποφορεί χωρίς την αγιαστική 
του χάρη. 

  Το Ά. Π. ήταν αυτό που  με τη δημιουργική 
παρουσία του ενέπνευσε τους Αγίους Πατέρες 
και συγγραφείς της Ορθοδοξίας στη μετάδοση  
και στην εδραίωση  κηρύγματος με τις συγ-
γραφικές τους ικανότητες. Στην Α Γραφή. «Θε-
οπνευστία είναι η ειδική έμπνευση, καθοδηγία  
και  επιστασία του Α.Π.  στους ι συγγραφείς, 
ώστε να εκφράσουν και διατυπώσουν το πε-
ριεχόμενο της Θ. Αποκαλύψεως πιστά και 
αλάθητα.»2

Παρακάτω ο συγγραφέας ερμηνεύει την 
έννοια της έμπνευσής. Το περιεχόμενο της 
συγγραφής είναι απόλυτα θείο στην ουσία. Η 

θεοπνευστία αναφέρεται στην πιστότητα και 
ακρίβεια της δογματικής και ηθικής έννοιας τη 
θ. Αποκαλύψεως.

Αυτή πνευματική χορηγία του Α.Π. απο-
δεικνύεται σε κάθε φάση της ζωής. Είναι ευ-
διάκριτη στους Ι. Κανόνες που θεσπίστηκαν 
από τους ι. πατέρες, στη συγγραφικής τους 
ικανότητα αλλά και στους ποιητές-λογοτέχνες 
που πρόσφεραν, με τα τροπάριά τους και τους 
θρησκευτικούς ύμνους, στη χριστιανική πίστη 
και τον πολιτισμό ευρύτερα. Όλες οι λατρευτι-
κές και  θρησκευτικές εκδηλώσεις της εκκλησί-
ες είναι στολισμένες με ύμνους ανάλογα με το 
περιεχόμενο των Δεσποτικών, Θεομητορικών 
εορτών και των εορταζόντων Αγίων.

Τα τροπάρια της Πεντηκοστής είναι πνευ-
ματικά δημιουργήματα πλούσια σε θεολογικές 
και δογματικές ερμηνείες. Με τη βοήθεια της 
έμπνευσης του Α.Π. θα μπορούσε να τα χα-
ρακτηρίσει ο κάθε ειδικός αριστουργήματα της 
χριστιανικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Στα στιχηρά ιδιόμελα (έχουν δική τους ψαλ-
μωδία) ο ποιητής-υμνωδός θαυμάζει το γεγο-
νός και περιγράφει το σκηνικό της παρουσίας 
του Α.Π. με τη μορφή των πύρινων γλωσ-
σών.α) «Εγένετο ήχος καθάπερ φερομένης 
βιαίας πνοής..και πάντες ήρξαντο φθέγγεσθαι
..»β)«Το Π.Α, ην μεν αεί και έστι και έσται, ού-
τε αρξάμεον, ούτε παυσόμενον….(ην)και ζωο-
ποιούν, Φως και φωτός χορηγόν, αυτάγαθον 
και πηγή αγαθότητος.»γ)¨»Το Π. το Α. φως, και 
ζωή, και ζώσα πηγή νοερά. Πνεύμα Σοφίας, 
Πνεύμα συνέσεως, αγαθόν,  ευθές, νοερόν, 
ηγεμονεύον καθαίρον τα πταίσματα…….»3

 Η παρουσία του Αγίου πνεύματος στην εκ-
κλησιαστική και μυστηριακή ζωή της εκκλησίας 
δηλώνεται σταθερά στο Σύμβολο της Πίστεως 
που συνέταξαν οι Πατέρες της Εκκλησίας της ‘ 
και της Β’ Συνόδου

«  Η εορτή αυτή αντιστοιχεί με την επίσης 
μεγάλη ετήσια εορτή των Ιουδαίων η οποία 
στις Εβραϊκές Γραφές (Παλαιά Διαθήκη) α-
ποκαλείται Γιορτή του Θερισμού ή Γιορτή των 
Εβδομάδων. (Έξοδος 23,16. 34,22) η οποία 
ήταν καθαρά γεωργική εορτή με τελείως δια-
φορετικό περιεχόμενο. Τη γιόρταζαν πενήντα 
μέρες ύστερα από το Πάσχα και λεγόταν Σα-
βουώθ. Με τη διασπορά των Εβραίων έχασε 
το γεωργικό της χαρακτήρα  και παρέμεινε 
ως γιορτή της παράδοσης του Νόμου από το 
Θεό». 4

  Αυτά και πολλά άλλα είναι τα πλούσια δώ-
ρα που υπόσχεται ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα 
στους πιστούς χριστιανούς. Η επιλογή εξαρ-
τάται από την ελεύθερη βούληση των ανθρώ-
πων. 

Ευχόμαστε να ευλογεί  τους σπουδάζοντες 
μαθητές τις ημέρες των εξετάσεων και τους 
πολιτικούς όλων των χωρών της ανθρωπότη-
τας για μια δίκαιη και ειρηνική ζωή των λαών. 

Βιβλιογραφία.
1 Παλαιά Διαθήκη ( Μετάφραση των 72)  

ΓΕΝΕΣΗ ( κ. Α’στ. 2.)
2.Βασίλειος Μπι-

λ ά λ η ς ( Μ ο ν α χ ό ς 
Νικόδημος) «Ορ-
θόδοξη πίστη και 
λατρεία» Β’ Λυκείου 
σελ.42 εκδ. ΟΕΔΒ 
1976{ το οποίο δί-
δαξα}

3.ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑ-
ΡΙΟΝ. Εκδ. ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΙΚΉΣ ΔΙΑΚΟ-
ΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ. Σελ511 

4.  «ΠΕΝΤΗΚΟ-
ΣΤΗ» Μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης

«ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ 
ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ, ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΔΗΜΙΑΝ…..»

ΑΔΑ Ω3ΨΟΟΛΠ9-ΛΞ6
ΑΔΑΜ 19PROC005110575

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ)

Βέροια, 13-6-2019
Αρ. Πρωτ.: 1701

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας 

(ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203)
προκηρύσσει Πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-

νες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου-
σα προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Προ-
μήθεια Θραυστών Αδρανών υλικών» συνολικού προϋπολογισμού 
πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (57.900,00 €) χωρίς 
Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Βέροια στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΒ, οδός Κεντρικής 203, στις 02/07/2019 ημέρα Τρίτη με ώρα 
λήξης την 10.00 π.μ. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμέ-
νοι προμηθευτές ή παραγωγοί του δημοπρατούμενου αντικειμένου, 
του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό 
με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα 
οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα 
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑΒ 
στον 2° όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο 
μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

•Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του 
ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.qov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://
et.diavgeia.gov.gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.
deyav.gr) , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010.

•Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας.
•Θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και 

του Δήμου Βέροιας
•Θα δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και σε δύο ημερήσιες και μια 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.

Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπο-
ρούν να επικοινωνούν στο τηλ. 23310 78814.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική 
γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Απάνθισμα στοιχείων 
αναφερόμενων στον

 σακχαρώδη διαβήτη 2 
Δ.Κ. Στυλιανίδης,  
Γεωπόνος, Επ.Δ/ντής Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων

 Η ασθένεια του σακχαρώδη διαβήτη φαίνεται ότι ήταν σε διάφορα μέρη, 
από αρχαιοτάτων χρόνων. Το 1550 π.Χ. το γνωστό ιατρικό Αιγυπτιακό κεί-
μενο “Eberts Papyrus” συνιστούσε για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη 
κόκκους σιταριού, πλούσιους σε φυτικές ίνες. Το καλλιεργούμενο τότε σιτηρό 
ήταν το δίκοκκον, γνωστό στην Ελλάδα με την ονομασία « ΖΕΑ». Η Ζέα εκτός 
των πολλών θετικών στοιχείων, περιέχει φυτικές ίνες οι οποίες ευεργετούν 
τους διαβητικούς. Από τότε οι φυτικές ίνες παραμένουν σαν μία λύση για την 
ασθένεια αυτή. Περισσότερες από 400 φυτικές τροφές έχουν κατά καιρούς χο-
ρηγηθεί για τη θεραπεία του διαβήτη.

 Στην Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιούσαν το ωμό κρεμμύδι και σκόρδο για 
μεγάλο διάστημα (6).

Το τζινσεγκ, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην Κίνα, χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη για τη 
ρύθμιση του σακχάρου του αίματος (4). Το κριθαρένιο ψωμί χρησιμοποιείται συχνά στο Ιράκ (4). Περιέρ-
γως δεν αναφέρεται πουθενά η σίκαλη, από την οποία το παραγόμενο ψωμί χρησιμοποιείται ευρέως α-
πό τους πάσχοντες από διαβήτη. Στο Ιράκ χρησιμοποιούνται επίσης τα  λάχανα, τα μαρούλια, το γογγύ-
λι, τα φασόλια, ο καρπός   του κέδρου και οι καρποί του κόλιανδρου. Στο διεθνές συνέδριο που έγινε στα 
Άδανα της Τουρκίας με θέμα τα μικροστοιχεία στην υγεία των ανθρώπων, ο Πακιστανός καθηγητής M. 
Akhar ανακοίνωσε ότι στην πατρίδα του είναι γνωστό από παλιά χρόνια, ότι οι διαβητικοί τρώγοντας από 
το φυτό Ficus clomereta, κατορθώνουν να κατεβάσουν σημαντικά το σάκχαρο στο αίμα. Από αναλύσεις 
που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι το φυτό αυτό είναι πλούσιο σε ψευδάργυρο και μαγγάνιο (6).

Η μαστίχα Χίου θεωρείται ότι έχει θετική επίδραση στον περιορισμό του σακχάρου του αίματος (6). 
Ο L. Mervyn συνδέει τον σακχαρώδη διαβήτη με το μικροθρεπτικό στοιχείο «χρώμιο», το οποίο λει-

τουργεί ως παράγων ανοχής γλυκόζης. Ελέγχει τη γλυκόζη του αίματος με το να προωθεί την πρόσληψή 
της από τους μύες και από άλλα όργανα. Διεγείρει την καύση της γλυκόζης για παραγωγή ενέργειας (5).

Ο Μανουσάκης αναφέρει ότι όπως έδειξε ο Anderson το 1987, το χρώμιο συντελεί όχι μόνον στην ε-
λάττωση του υψηλού σακχάρου στο αίμα, αλλά μετριάζει και τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας. Από τις 
ίδιες εργασίες, προέκυψε η υπόθεση ότι η ανεπάρκεια χρωμίου επιταχύνει το γήρας. Την υπόθεση αυτή 
την στηρίζουν στο γεγονός ότι η ποσότητα χρωμίου στα διάφορα όργανα ελαττώνεται με την αύξηση της 
ηλικίας και στο ότι η ανεπάρκεια αυτή συμβάλλει στην εμφάνιση ορισμένων εκφυλιστικών ασθενειών, 
όπως η αθηροσκλήρωση και ο σακχαρώδης διαβήτης (4).

Ο Dr Punsar ανακοίνωσε το 1990 τα αποτελέσματα μιας εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Φιν-
λανδία, από τα οποία προκύπτει ότι εμφανίσεις της στεφανιαίας νόσου σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα 
χρωμίου στο νερό (4,6).

Πηγές χρωμίου  
Η μαγιά της μπύρας θεωρείται ως ένα καλό συμπλήρωμα επειδή περιέχει χρώμιο με τη μορφή G.T.F. 

που είναι παράγων ανοχής γλυκόζης. Ο G.T.F. θεωρείται 10 φορές πιο αποτελεσματικός από το χρώμιο 
σε τροφές (συκώτι, σπόροι σιταριού, διάφορα θαλασσινά).

Στα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα χρωμίου, σχετικά πρόσφατα, προστέθηκε το λαχανοκομικό 
«μπρόκολο». Χαρακτηριστική είναι μία σχετική αναφορά σ’ αυτό: Κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει εφεύρει 
για παράδειγμα ένα χάπι που να υποκαθιστά το μπρόκολο, διαθέτοντας τη διατροφική του αξία και πιθα-
νότατα κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ. Το μπρόκολο προσλαμβάνει 9 φορές περισσότερο χρώμιο από τα 
άλλα λαχανικά (1).

Το μπρόκολο είναι η πιο προσβάσιμη  τροφή. Καλλιεργείται στη χώρα μας και υπάρχει σε όλα τα λα-
χανο-οπωροπωλεία. 

Το κριθάρι που χρησιμοποιείται στο Ιράκ, είναι και αυτό μια πλούσια πηγή χρωμίου. Σε πειραματόζωα 
βρέθηκε ότι το κριθάρι καταστέλλει τις απότομες μεταβολές των τιμών της ινσουλίνης. Στους Ομηρικούς 
χρόνους, το κριθάρι ήταν ισότιμο με το σιτάρι και χρησιμοποιείτο ως τροφή των ανθρώπων. Λέγεται ότι η 
μητέρα του Ομήρου είχε το όνομα «Κριθηίς». Το κριθάρι άρχισε στη χώρα μας να χρησιμοποιείται (καφές 
Κορρέ).

Το χρώμιο αυξάνει τη δραστηριότητα της ινσουλίνης μέχρι και 100 φορές.
Η L-αργινίνη όταν χορηγείται σε υψηλές δόσεις, διεγείρει την απελευθέρωση από την υπόφυση αυξη-

τικής ορμόνης και προλακτίνης, καθώς και παγκρεατική απελευθέρωση γλυκογόνου και ινσουλίνης (2).
Σε δελτία του Harvard αναφέρεται ότι οι ξηροί καρποί μειώνουν το σάκχαρο του αίματος. Προφανώς 

αναφέρονται στην L-αργινίνη που περιέχουν όλοι οι ξηροί καρποί και οι σπόροι. Εκείνοι όμως οι καρποί 
και οι σπόροι που περιέχουν μεγάλη ποσότητα αργινίνης είναι τα λεπτόκαρα (φουντούκια), ακολουθού-
μενα από τους κολοκυθόσπορους και τα κελυφωτά φιστίκια (3).

Ο Dr. Gerald, της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, αναφέρει ότι η άποψη πως το αυξημένο 
σάκχαρο προκαλεί διαβήτη είναι λανθασμένη.

Η πραγματικότητα είναι ότι η ινσουλίνη, η ορμόνη που ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 
μεταβολίζει το σάκχαρο, είτε είναι ανεπαρκής, είτε αναποτελεσματική (6). 

Έτσι, τόσο  το χρώμιο, όσο και η L-αργινίνη, αυξάνουν την δραστηριότητα και ενεργοποιούν την ιν-
σούλινη.  

Βιβλιογραφία
1. Carrer J., 2005. Η τροφή σου το φάρμακο σου. 60 τροφές αντίδοτα για όλες τις ασθένειες. Εκδό-

σεις; Μοντέρνοι καιροί ΑΕΕ. Σελίδες 599. 
2. Cynober L., Boucher j., Vasson M., 1995. Arginine netobolism in mammals. Nutrional biochemistry. 

6, 402-413.
3. Harvard Medical School 2005. Οδηγός για βιταμίνες και ανόργανα συστατικά. Ιατρικές εκδόσεις 

Πασχαλίδη. 
4. Μανουσάκης Γ., 2004. Υγεία για πάντα. Ιχνοστοιχεία, ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά, Εκδόσεις 

Πατάκη. Σελίδες 303.
5. Mervyn L. 2004. 

Ο πλήρης οδηγός για 
βιταμίνες και μεταλλι-
κές ουσίες. Εκδόσεις Γ. 
Βασδέκης. Σελίδες 472. 

6. Στυλιανίδης Δ., 
Σ ωτ η ρ όπο υ λο ς  Θ . 
2015. Σακχαρώδης δια-
βήτης Χρώμιο, μπρόκο-
λο. Από το βιβλίο Απάν-
θισμα αναδημοσιευμέ-
νων άρθρων περιόδου 
20152-2015. Εκδόσεις 
Καραμανλίδη. 
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Αναζητώντας θέμα για 
το τελευταίο μου άρθρο, 
αυτή την εβδομάδα έκα-
να μια αναδρομή. Στα 
όσα έχουν γραφτεί, στα 
όσα έχουν ειπωθεί, στα 
άρθρα και τα αφιερώμα-
τα που κάνουν το γύρο 
του διαδικτύου. Κάπως 
έτσι παρατήρησα μια κοι-
νή συμπεριφορά που έ-
χουμε όλοι οι άνθρωποι. 
Να κατηγοριοποιούμε. Αν-
θρώπους, συμπεριφορές, 
τι είναι φυσιολογικό και τι 
όχι. Και αλήθεια τι είναι 
φυσιολογικό;

Από την πρώτη στιγμή της γέννησής 
μας μπαίνουμε σε λίστες, καμπύλες 
και μέσους όρους. Όλα είναι απο-

δεκτά. Όλα στο πλαίσιο του φυσιολογικού. 
Από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε όλους 
αυτούς τους ανθρώπους, άσπεργκερ, ντάουν, 
ελλειμματική προσοχή, διπολικές διαταραχές, 
ακόμα και αυτούς που υποφέρουν από άγχος 
ή κατάθλιψη. Τους… μη φυσιολογικούς. Σε 
μια συνέντευξή του ο διακεκριμένος γιατρός 
Gabor Maté ο οποίος είναι ειδικευμένος στην 
παιδική ανάπτυξη,  αναφέρει πως σύμφωνα 
με μία έρευνα το καλύτερο μέρος αν είσαι σχι-
ζοφρενής δεν είναι κάποια αναπτυγμένη χώρα 
της Ευρώπης ή κάπου στη Βόρεια Αμερική με 
την ανεπτυγμένη φαρμακοβιομηχανία, αλλά 
ένα χωριό στην Αφρική ή την Ινδία. Εκεί όπου 
υπάρχει αποδοχή. Όπου οι άνθρωποι δίνουν 
χώρο για στη διαφορετικότητα. Όχι από συ-
μπόνια, αλλά ως μια σύνδεση ανάμεσα στους 
ανθρώπους που δεν είναι αποκομμένη από το 
σύνολο. 

Σε μια κοινωνία του υπερκαταναλωτισμού, 
όπου δεν υπάρχει χώρος για αυτούς που δεν 
είναι σε θέση να παράγουν όπως θα ‘’έπρεπε’’ 
να παράγουν, ή δεν είναι ικανοί να κατανα-
λώσουν με τους επιθυμητούς ρυθμούς, ο κοι-
νωνικός περίγυρος ψάχνει το γιατί το πως, τα 
αίτια και τα αποτελέσματα. Συνταγογραφούνται 
εκατομμύρια φάρμακα καθημερινά, συμβατικές 

συνεδρίες κι εναλλακτικές μορφές θεραπείας, 
ενώ αφήνουν όλο και λιγότερο το περιθώριο σε 
αυτούς τους ανθρώπους να εκφραστούν και να 
αναδιπλώσουν μέρος του εαυτού τους.  Ωραι-
οποιoύμε τον ατομικισμό, και καταστρέφουμε 
το βασικό κοινωνικό πλαίσιο, αγνοώντας τις 
συναισθηματικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου 
ως οντότητες. 

Ο Gabor Maté υποστηρίζει πως, ‘’Υπάρχει 
μία νοημοσύνη. Όχι κάτι το θείο ή υπερφυσι-
κό, όμως υπάρχει μία νοημοσύνη στη φύση 
και στη δημιουργία την οποία αν αγνοήσουμε 
δημιουργούμε πόνο για τον εαυτό μας αλλά και 
για τους άλλους ανθρώπους. Και συμβαδίζο-
ντας με αυτή την νοημοσύνη, συμβαδίζοντας 
με αυτή τη σχέση, είναι πραγματικά αυτό που 
είτε το κάνουμε συνειδητά είτε το κάνουμε επει-
δή μας επιβάλλεται να το κάνουμε με τρόπους 
που εκδηλώνουμε συμπόνοια και αγάπη, είναι 
ο μόνος τρόπος που θα έπρεπε να ζούμε’’.

Ίσως τελικά, δεν υπάρχει το ‘’φυσιολογικό. 
Ίσως όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι μέσα α-
πό τη διαφορετικότητά μας. Αν ανοίξουμε το 
πνεύμα μας ίσως και να δούμε και μέσα από 
τα μάτια των άλλων. Μέχρι να γίνει αυτό ίσως 
θα έπρεπε πρώτα να δούμε και μέσα στις δικές 
μας ψυχές. 

Ένα απλό ερώτημα, μια αναζήτηση, τροφή 
για σκέψη… καλό καλοκαίρι.

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ



«Ιστορίες στο Σκοτάδι» από την Ομάδα 
«Ορίζοντες» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 

Η Ομάδα «Ορίζοντες» του Τμήματος Θεατρικής   Υποδομής  του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  
παρουσιάζουν  την παράσταση “Ιστορίες στο σκοτάδι” της Λένας Πετροπούλου, σε σκηνοθε-
σία του Πέτρου Μαλιάρα. Η παράσταση θα δοθεί τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 στις 9.00μ.μ. 
στο Χώρο Τεχνών, με γενική είσοδο 3€.  Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης Κείμενο: Λένα Πετροπούλου Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας 
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργόπουλος , Δαμιανός Οικονομίδης 

Κατασκευή Σκηνικών:  Δημήτρης Γκιλιόπουλος, Γιώργος Βέγκος Μουσική Επιμέλεια 
/ Ζωντανή Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης (πιάνο) Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης 
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος Creative Art / Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου Οργάνωση Πα-
ραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  Ακρι-
βόπουλος Γιάννης, Απλακίδης Δημήτρης, Βουλτσινού Δέσποινα, 
Γιαγκούλα Μαρία, Γεωργίου Νάγια, Δεμπερδέμη Πόπη, Δημάκας 
Αλέξανδρος, Δημάκας Δημήτρης, Δούμπη Δήμητρα, Δούμπη 
Έφη, Ζυγανιτίδης Άλκης, Καλαμπαλίκα Ελευθερία, Καραβασίλης 
Ιωάννης, Κετίκογλου Σταύρος, Κοντοπούλου Σοφία, Κωνσταντινί-
δου Φανή, Λαναρή Άννα-Μαρία, Μαββίδης Δημήτρης, Μηρτσέκης 
Ραφαήλ, Μούρνου Γεωργία, Μπουσμπούκη Ιωάννα, Νικολαΐδης 
Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Άνθιμος, Τσανακτσίδης Χρήστος, 
Χρυσοστομίδου Μαρία
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ARTVILLE 
Φεστιβάλ 

στο 
Δημοτικό 

Πάρκο 
Νάουσας

Ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος ARTVILLE 
διοργανώνει για 8η 
συνεχόμενη χρο-
νιά το καλοκαιρινό 
του φεστιβάλ στο 
πλακόστρωτο του 
Δημοτικού Πάρκου 
Νάουσας στις 26-28 
Ιουλίου.

Στο Φεστιβάλ θα 
λάβουν χώρα μεταξύ 
άλλων εκθέσεις χει-
ροποίητων δημιουρ-
γιών, συναυλίες και 
δράσεις για μικρούς 
και μεγάλους. 

 «Από το 
Μπαρόκ έως τον 

Ρομαντισμό»
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκό-

σμιας Ημέρας Μουσικής, τα τμήματα πιά-
νου, τσέλου και μουσικής προπαιδείας του 
Δημοτικού Ωδείου Νάουσας, με τις καθηγή-
τριες Όλια Λαβασίδου και Εύα Ιεροπούλου 
θα παρουσιάσουν την εκδήλωση « Από το 
Μπαρόκ έως τον Ρομαντισμό - Το μεγάλο 
ταξίδι της Μουσικής», την Τρίτη 18 Ιουνίου 
2019 και ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων «Κ. Μπασιακούλη» της Εστίας Μου-
σών. Είσοδος ελεύθερη

«Διακονία 
και Μουσική»

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Να-
ούσης & Καμπανίας, στο πλαίσιο των επετειακών ΚΕ’ 
ΠΑΥΛΕΙΩΝ,  διοργανώνει την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 
και ώρα 8 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ» εκδήλωση με τίτλο «Διακονία και Μουσική».

Η εκδήλωση περιλαμβάνει συναυλία των χορωδια-
κών συνόλων του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως και 
είναι αφιερωμένη στην μνήμη του αείμνηστου δασκάλου 
Σταύρου Γουργουλιάτου. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Movies Night” από
 τα  τμήματα μπαλέτου 

του Δημοτικού 
Ωδείου Νάουσας

Tα τμήματα μπαλέτου του Δημοτικού Ωδείου Νάου-
σας «Εστίας Μουσών» και τα τμήματα  χορού του Συλ-
λόγου Γονέων & Κηδεμόνων της Εστίας, θα πραγματο-
ποιήσουν την ετήσια παράστασή τους με τίτλο «Movies 
Night», το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00, στο 
Δημοτικό θέατρο Νάουσας.Επιμέλεια-διδασκαλία-χο-
ρογραφίες της παράστασης έχουν οι καθηγήτριες  της 
σχολής Κέλλυ Καλογήρου-Ράλλη και Στέλλα Μαλιούφα.

Οικονομική ενίσχυση: 2 ευρώ. 

Δημιουργικά εργαστήρια στην  
Εύξεινο Λέσχη Νάουσας

Για ακόμη μία χρονιά η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάου-
σας – Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυορουπόλεως, ανακοινώνει την 
έναρξη του Θερινού Προγράμματος Δημιουργικής Απασχό-
λησης της βιβλιοθήκης της, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019. 

Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία μέσα από δρά-
ση, ψυχαγωγία και δημιουργική μάθηση να διασκεδάσουν 
μαθαίνοντας με τη βοήθεια παιδαγωγών. Το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται καθημερινά (Δευτέρα με Παρασκευή) από 
τις 10:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ. Τις ώρες αυτές, τα παιδιά θα 
έχουν δημιουργικό χρόνο με: εικαστικά, κατασκευές, μουσι-
κοκινητικά δρώμενα, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική κίνηση, 
εργαστήρια μαγειρικής και υγιεινής διατροφής, προβολές, 
επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος, αφηγήσεις παρα-
μυθιών και λογοτεχνικής παιδείας, εκπαιδευτικά παιχνίδια 
και ομαδικές δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Συλλόγου ή 
να καλέσουν στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 6981325282 και 
2332022577.

ΑΔΑ 6ΔΦΛΟΛΠ9-7Ω4
ΑΔΑΜ 19PROC005112997

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
Αρ. μελέτης 21/2019                Bέροια 14/06/2019
(CPV: 44111000-1)                   Αρ. Πρωτ. 1764

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203)

προκηρύσσει Συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου-
σα προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια : «Οικοδομικών 
υλικών» προϋπολογισμού 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. Η δημο-
πρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμο-
λογίου (σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ) στις 2/7/2019 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 πμ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας οδός Κεντρικής 203 με συμμετοχή αναγνωρισμέ-
νων εταιρειών του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υπο-
βάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα της 
Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα 
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑΒ 
στον 2° όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο 
μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

•Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του 
ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://
et.diavgeia.gov.gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.
deyav.gr) , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010.

•Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας.
•Θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και 

του Δήμου Βέροιας
•Θα δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και σε δύο ημερήσιες και μια 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.

Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπο-
ρούν να επικοινωνούν στο τηλ. 23310 78814.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική 
γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 17-6-2019 μέχρι 23-6-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Σάββατο 15-6-2019
08:00-14:30 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 7 23310-28594

08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

08:00-14:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡ-

ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 

23310-65770

19:00-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

29759

21:00-08:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

29759

Κυριακή 16-6-2019
08:00-14:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟ 23310-23200

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 

ΚΤΕΛ) 23310-63620

19:00-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

21:00-08:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

Δευτέρα 17-6-2019
08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-

ΝΙΑ 23310-60340

14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914

19:00-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑ-

ΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-

63102

21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑ-

ΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-

63102

Φαρμακεία
του Σαββατοκύριακου

Μεγάλες αλλαγές αναμένονται στην γυναι-
κεία ομάδα χαντ μπολ Βέροια 2017 , τόσο στο 
διοικητικό συμβούλιο όσο και στο ρόστερ της 
ομάδας. 

Στο Δ.Σ που θα αναδειχθεί σε λίγες μέρες 
στην προεδρία της ομαδας θα βρίσκεται ένα 
όνομα έκπληξη με πολλούς έμπειρους συνερ-
γάτες.

Η επιτυχία της ομάδα να τερματίσει στην 4η 
θέση που της έδωσε το εισιτήριο να μετάσχει 
στο Ευρωπαικό κύπελλο έχει ξεσηκώσει τους 
παράγοντες της ομάδας και το σύνθημα είνια 
η ενίσχυση της ομάδας τόσο για το Ελληνικό 
πρωτάθλημα όσο και για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η επι-
τροπή μεταγραφών είνια κοντά σε συμφωνία με 
τρεις παίκτριες που είνια βασικές στην Εθνική 
ομάδα καθώς και από την ξένη αγορά με παί-
κτριες που φοράνε την φανέλα της Εθνικής της 
Χώρας τους. 

Χάντμπολ γυναικών Βέροια 2017
ΡιζικέςαλλαγέςστοΔ.Σ.
καιστορόστερτηςομάδας

Συνεχίζει στους Αετούς Βέροιας
ο Κωστής Γκεκόπουλος

Η διοίκηση των Αετών Βέροιας ανακοινώνει την ανα-
νέωση της συνεργασίας της με τον Κωστή Γκεκόπουλο. 
O δεύτερος σκόρερ της ομάδας στα δύο χρόνια που 
αγωνίζεται με την ασπρόμαυρη φανέλα και από τους 
αθλητές που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο κά-
λεσμα του προέδρου, Σίμου Γαβριηλίδη συμφώνησε να 
παραμείνει και τη νέα σεζόν στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Οι επιθετικές επιδόσεις του αποτυπώνονται στους 
846 πόντους που έχει σημειώσει σε 51 παιχνίδια με 
τους Αετούς, ενώ ανάλογη ήταν και η αμυντική του πα-
ρουσία, βοηθώντας τα μέγιστα στην πορεία της ομάδας 
τα δύο τελευταία χρόνια. Κωστή, καλή (και αναγκαία) 
ξεκούραση για το καλοκαίρι, ευχόμαστε να είσαι γερός 
και δυνατός, με πολλές επιτυχίες και διακρίσεις με την 
ομάδα μας!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
63 τ.μ. με πατάρι και υ-
πόγειο στη Βέροια, οδός 
Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944 
024468 & 23810 26941.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικι-
άζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, 
ατομική θέρμανση, πάρ-
κιγκ, αποθήκη, 400,00 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Καρά-
τσαλι) Βέροιας, με ροδα-
κινιές, διάφορες ποικιλίες 
και πομώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωρ-
γιανούς 2 στρέμματα, σε 
πολύ καλή θέση, με νερό, 
ρεύμα, θέα, πολύ κοντά 
στο δρόμο. Τηλ.: 6934 
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 2.000 μέτρα στη Βερ-
γίνα δίπλα στο χωριό με 
30 ετών δένδρα Ελιές. 

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣ
Α.Ε.–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓ-
ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ 
ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟ-

ΤΗΤΑΣ

-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/
ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
200 τ.μ. με υπαίθριο 
χώρο 5.000 τ.μ. (παι-
δική χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς Α-
σώματα-Νοσοκομείο. 
Πληροφορίες από τον 
ιδιοκτήτη του ακινή-
του κ Δαμιανό. Τηλ.: 
6973 834067.

Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Βέροια 
Ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός  
Προφίλυποψηφίου:
•Πτυχίο ΑΕΙ , ΤΕΙ 
•Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

επιθυμητή 
•Καλή γνώση και χρήση Office.
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
•Καλή γνώση και χρήση AutoCAD 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 

άδεια οδήγησης.
ΠεριγραφήΘέσηςΕργασίας:
•Ηλεκτρολογικές μελέτες .
•Σύνταξη οικονομικών προσφορών .
•Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-

στάσεων .
Μισθός
Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως των προ-

σόντων. Η εταιρεία θα προσφέρει την κατάλληλη 
εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα των δρα-
στηριοτήτων της.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα βιογρα-
φικά τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@ergoilektriki.gr

Στα πλαίσια 
της  συνεχούς 
ανάπτυξης της 
εμπορικής δρα-
στηριότητας της 
εταιρείας, επιθυ-
μούμε να προ-
σλάβουμε Senior CRM-ERP Developer. Ο/Η υποψή-
φιος/α σε συνεργασία με την ομάδα του, θα αναλάβει 
την ανάπτυξη και τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος 
CRM-ERP συστήματος της εταιρείας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά/ικανότητες:
•3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Καλή γνώση του προγράμματος SoftOne ERP
•Καλή γνώση προγραμματισμού σε Windows 

Desktop περιβάλλον (C++, C#, Delphi)
•Καλή γνώση λειτουργίας και σχεδίασης βάσεων 

δεδομένων σε MS-SQL 
•Ικανότητα διερεύνησης αναγκών & προβλημάτων
Επιθυμητά προσόντα:
•Γνώση λογιστικής
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Καθαρός Μισθός 1.000€ 
•Πλήρης ασφάλιση
•Πενθήμερη 8ωρη εργασία
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικού έως 26/07/2019στο

cv@supercourse.gr(κωδικόςθέσηςSED_20).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμη-

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

του Σαββατοκύριακου

ΝΕΑΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΣΗΠΕ
Ο Σύνδεσμος Η-

μερήσιων Περιφερει-
ακών Εφημερίδων 
(Σ.Η.Π.Ε.), ως Δι-
καιούχος του έργου 
« Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο 
Σχέδιο Παρέμβασης 
Συνδέσμου Ημερή-
σιων Περιφερειακών 
Εφημερίδων για την 
προσαρμογή εργα-
ζομένων στις νέες 
αναπτυξιακές απαι-
τήσεις μέσω καινο-
τόμων δράσεων κα-
τάρτισης και πιστο-

ποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964, ενδιαφέρεται  να 
απασχολήσει, ένα άτομο με σύμβαση έργου για 
υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρι-
σης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιό-
τητας του Σχεδίου Δράσης (υπεύθυνος φυσικού 
αντικειμένου). Η κατάθεση των δικαιολογητικών 
είναι έως τις 27 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορί-
ες: www.regionalpress.gr (Link: https://qrgo.page.
link/wdb7c). Επικοινωνία: κα. Γεωργία Χαρόβα 
2108254399, sepe@otenet.gr 
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Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ.: 6934 
888738.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ14, Πλ. Ωρο-
λογίου, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 110 τ.μ., σε διόροφη 
οικοδομή, 1ος όρ., κεντρική 
θέρμανση. Τιμή ενοικίου 260 
ευρώ. Τηλ.: 6945 928723.

ENOIKIAZETAI Διαμέρι-
σμα στο κέντρο με 3ΔΣΚ Α.Θ. 
(πέλετ) θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζο-
νέτα με 3ΔΣΚ 2W.C., Α.Θ. 
αποθήκη-αυλή-τζάκι-πέ-
ριξ 400 ευρώ. Τηλ.: 6945 
122583 Euromesitiki.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζονται ε-

παγγελματικοί χώροι στο κέ-

ντρο της πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-

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

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

Κωδ.12770 Γκαρσονιέρα ωραιότατη στο 
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998 με θέα τον 
κάμπο 37 τ.μ. , 1δσκλ η θέρμανση της  ανε-
ξάρτητη με κλιματιστικό inverter και με λίγα 
κοινόχρηστα , ενοίκιο 180€. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/7/2019. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ. 23456 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 65 
τ.μ., κατασκευή 1985, 1 υ/δ , σαλόνι και μια 
κουζίνα ανεξάρτητη  , 1ος όροφος, βλέπει σε 
ανοιχτωσιά, είναι σε καλή κατάσταση, με συ-
ρόμενα αλουμινίου κουφώματα  και με διπλά 
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής και με ένα 

κλιματιστικό αλλά και μια μεγάλη βεράντα, 
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 
200€. Θα είναι ελεύθερο από 15/06/2019.

Κωδ. 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: 23304 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεόδμητη 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, και 
WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέ-
τει θέρμανση αυτόνομη  - Πετρέλαιο,  δυνατό-
τητα Πάρκινγκ έξω , Κήπο ωραίο και Τζάκι, με  
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €. Από 
30/6/19 ελεύθερη.

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

κωδ. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-
πιπλωμένο διαμ/μα 120 τ.μ., οικοδομή του 
1990  , η θέρμανση του ατομική με αντλία 

θερμότητας , επιπλωμένο συνολικά , άριστη 
κατασκευή 3 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα και 1wc , 
ημιόροφος  ενοίκιο μόνο 300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65 
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 1ος ορ.  
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει για θέρμανση Κλι-
ματισμό τα δε κουφώματα του είναι αλουμινίου 
συρόμενα, με διπλά τζάμια , ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώ-
ματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μί-
σθωμα 300 €.

Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 230 €.

Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 900 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 20 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και με δικό 
του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23130  Κατάστημα στο Τσερμένι δι-
ατίθεται προς ενοικίαση με 58 τ.μ. ισόγειο  και 
25 τ.μ. πατάρι σε κεντρικό σημείο κατάλληλο 
για άπειρες χρήσεις  και με μίσθωμα πολύ 
ευνοϊκό , μόνο 250€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφά-

νειας 65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
ενιαίο , ειναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα 
. - Τιμή πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
με δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 
1970 - Μίσθωμα τα 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

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

Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συ-
νολικής επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδω-
μάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1995 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα, 
πάρκινγκ πυλωτής και μία αποθήκη μέσα. 
Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή: 53.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
95.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται 
καινούργια σπάνιο  διαμέρισμα 103 τ.μ., μικτό  
και 83 τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν 
ιδιοκτήτη , κατασκευή 2005, 2 υ/δ, 3 ος όρο-
φος, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει  
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση 
με αντλία θερμότητας  και μεγάλο γκαράζ 
και αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική 
θέση, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά 
σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 35.000€. Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμένη, σε 
οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270τ.μ., άψο-
γα συντηρημένη, υπερσύγχρονης κατασκευής, 
υψηλών ποιοτικά προδιαγραφών. Αποτελείται 
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, 
οι χώροι του λειτουργικοί. Είναι κατασκευασμένη 
το 2007 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρε-
λαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με 
πολύ ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδι-
κή, έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησι-
μοποιείται σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικό-
πεδο 350 τ.μ. σε άψογη κατάσταση, αυστηρών 
τεχνικών προδιαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό 
, αρχοντικό , για απαιτητικούς αγοραστές, και 
με δύο μπάνια , τιμή 185.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος 
ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζινά-
κι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. Έχει 
κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 55.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ι-

σόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 
τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , 
ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαι-
ρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες 
χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα χαμη-
λή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 
ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα 
ισόγειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής 
προβολής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με 
καινούργια αλουμινίου κουφώματα με διπλά 
τζάμια, σε θέση περιοπής , σε προνομιακή 
τοποθεσία , με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , 
εξαιρετικής προβολής ακίνητο , κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις και σε κτήριο μονα-
δικής προβολής , σε εμπορικό δρόμο , μέσα 
σε προνομιούχο οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη 
χωρίς αμφιβολία. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας 
συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην άκρη 
του σχεδίου πόλεως Τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
στις 9.000 €.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 στρ. 
στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φουντου-
κλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  τιμή 
15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-

πεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 425 
τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικοδομή-
σιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία , τιμή μόνο 45.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ., 
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.

Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε 
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 1.820 
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο , 
εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μο-
νοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά συμφέρουσα 
, μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 
2.310 τ.μ., με άριστη προβολή , σε προνομιακή 
τοποθεσία , καταπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή 
μόνο 17.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με 
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έ-
χουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός 
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κο-
ντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή 
, προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο από 
120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

στη Νέα Νικομήδεια  με νερό και με ετήσια 
καλλιέργεια  τιμή 5000€ τελική. Εξαιρετική 
ευκαιρία. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ 
κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η Οίκο 
Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Καβάκια 
πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  
αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Η-
μαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.

του Σαββατοκύριακου



ΠΙΕΡΙΩΝ  ενοικιάζεται 
κατάστημα ισόγειο 90 τ.μ. 
και υπόγειο 90 τ.μ. (λει-
τουργούσε σαν καφετέρια). 
Τηλ.: 6949 556977.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) κυρία για 
κουζίνα (λάντζα, σαλάτες) και 

2) νεαρός για διανομή με δικό 
του μηχανάκι για κατάστημα 
εστίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 
κατάστημα νυφικών στη 
Βέροια. Τηλ.: 23310 60832 
ώρες καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος 
για την θερινή περίοδο 
στους Ν. Πόρρους Πιερίας. 
Τηλ. 6931283950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για λο-
γιστήριο και εργάτες διαλογής 
αγροτικών προϊόντων από 
συσκαστήριο στο Διαβατό Η-
μαθίας. Άμεση πληρωμή και 
ασφάλιση. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6972 512466 κα Νένα. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για 
περιποίηση ηλικιωμένου. 
Τηλ.: 6974 689456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-
ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυ-
χιο μηχανικού. Τηλ.: 23310 
62780 & 6978 770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μάγε ιρας 
για εστιατόριο στη Βέροια. 
Τηλ.: 6936 163080 & 6982 
283137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  δύο ά -
τομα για ελληνικό εστι-
ατόριο στη Γερμανία, για 
σερβιτόρος και για μπου-
φέ να γνωρίζουν Γερμανι-
κά. Τηλ.: 6949 556977 & 
004917660872917.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλικά, 
3) επιθυμητά Ισπανικά, 4) 

πολύ καλή γνώση υπολογι-
στών. Αποστολή βιογραφικών 
(με φωτο): elisavet21@yahoo.
gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ή ζαχα-
ροπλάστης για εργασία σε 
εργαστήριο ζαχαροπλαστι-

κής στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
452467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός 
αυτ/του και βοηθός και οδη-
γός ταξί για αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες. Τηλ.: 
23310 71553.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
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 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος για 
συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και εμπειρία μη απα-
ραίτητη. 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 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυ-
τειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια 70000€
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€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  1ος με 
ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
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€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

18 15-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνη-
των ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμ-
βάνει πρατήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυ-
ντήριο, τμήμα βιολογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  
και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Προσφέρονται 
ευχάριστο  περιβάλλον εργασίας πλήρης μισθός και 
ασφάλεια.

Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν πρόσθετο προσόν.
Βιογραφικά κ επικοινωνία στο τηλ 2331020188 

12.00-14.00, email kalliaridis@gmail.com, Καλλιαρί-
δης Τέλης.



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

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθί-
ας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, α-

ποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. 
Αγοράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 
6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων και παιδιών, καθαριότητα γραφεί-
ων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 
για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 
6934 162137.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. 
Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαιώ-
ματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο τη-
λέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

ΜΕΝΤΙΟΥΜΦΑΛΙ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και 

κανένα πρόβλημα χωρίς λύση... Ψάχνετε 
εδώ και πολύ καιρό μια λύση για τη ζωή σας; 
Ο κος ΦΑΛΙ σας βοηθά να λύσετε κάθε πρό-
βλημα με εχθρούς, εξετάσεις, οικογενειακά 
και εργασιακά προβλήματα, εμπόδια, σεξου-
αλικές δυσλειτουργίες, χρόνιες και άγνωστες 
παθήσεις, τύχη στον έρωτα. Λύνει τα μάγια, 
προστατεύει, εξασφαλίζει απόλυτη πίστη 
μεταξύ των συζύγων. Ο κος ΦΑΛΙ δουλεύει 
υπεύθυνα με ταχύτητα και με 100% αποτε-
λεσματικότητα. Εγγυημένα αποτελέσματα σε 
48 ώρες. Προβλέπει το μέλλον με ακρίβεια... 
Δέχεταιραντεβού.Κατασκευήπροσωπι-
κώνφυλακτών.Προβλέπει τομέλλονμε
ακρίβεια.Τηλ.:6951527208.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακί-
νητο350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.
σε έκταση 2 στρεμμάτων. Περιφραγ-
μένο,ασφαλτ/νο,γωνιακόσεκεντρικό
δρόμο.Περιλαμβάνειδύοχώρουςγρα-
φείωνπλήρως εξοπλισμένωνμε έπι-
πλα. 3ο χλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.
Πληρ.τηλ.:6936975803.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Π.Ε. Ημαθίας: Διανομή νωπών τροφίμων στους Δήμους 
της Ημαθίας για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Την Τρίτη 18 Ιουνίου, Τετάρτη 19 Ιουνίου, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 από την Π.Ε Ημαθίας σε συνεργασία με τους Δήμους Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας πρόκειται να πραγματοποιηθεί διανομή μέσω της 
Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη ΝΩΠΩΝ τροφίμων (Σύνολο κιλών : 5 κιλά ο κάθε ωφελούμενος). Ειδικότερα:

Σημεία διανομής:
1) Για τον Δήμο Βέροιας : Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο ΚΟΣΜΟΣ Αγροτικός Συνεταιρισμός Τέρμα  Κονδύλη, Μακροχώρι Ημαθίας, ΑΠΟ-

ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής:
Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 01010003018 έως και 10085405388 : Τρίτη 18 Ιουνίου  2019 Ωρα 10:00 έως 14:00
Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 10086403754 έως και 20076701158 : Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 Ωρα 12:00 έως 17:00
Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 20076705688 έως 31127301708 : Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 Ωρα 09:00 έως 13:00

2)Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρεις- Σχοινάς, ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΑ ως εξής:

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό AMKA 01014522518 έως και 15098200411: Τρίτη 18 Ιουνίου 2019  Ώρα 09:00 έως 14:00                                                                                                    
Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 15105304156 έως και 31129101874: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 Ώρα 09:00 έως 14:00                                                                                                                  

3)Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΜΙΕΖΑ ΦΡΟΥΤ Αγροτικοός Συνεταιρισμός 11ο χλμ Βέροιας- Νάου-
σας Είσοδος Β2, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής:

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 01015220054 έως και 31106200319: Τρίτη 18 Ιουνίου 2019  Ώρα 10:00 έως 14:00
Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
-Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.
-Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπρο-

σώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρη-
ση για το γνήσιο της υπογραφής.
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Yπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Κυρώσεις στους ΟΤΑ που δεν προωθούν την Ανακύκλωση
Ο Δήμος Βέροιας έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και συνεχίζει πολλαπλώς στη διαχείριση των απορριμμάτων

Υπεγράφη από τους υπουργούς Εσωτερικών, 
Αλέξη Χαρίτση, και αναπληρωτή Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο και δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ (2218 Β/08.06.2019) η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζεται η μέθο-
δος επιμέτρησης των διοικητικών προστίμων που 
επιβάλλονται στους ΟΤΑ α’ βαθμού, οι οποίοι δεν 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις για την εναλλακτι-
κή διαχείριση και τη χωριστή συλλογή των δημοτι-
κών αποβλήτων.

 Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι παραβάσεις διακρί-
νονται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και με 
βάση την επιλογή του κάθε ΟΤΑ να οργανώσει 
την ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων σε 
συνεργασία με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης ή αυτοτελώς, οπότε ο δήμος αναλαμβάνει 
περισσότερες αρμοδιότητες.

 Η μέθοδος περιλαμβάνει διαβάθμιση υπέρ 
των ΟΤΑ που έχουν ξεκινήσει τον σχεδιασμό ή 
και την υλοποίηση εργασιών χωριστής συλλογής 
έστω και σε μικρότερο βαθμό από τον προβλεπό-
μενο στα τοπικά τους σχέδια και επιβάρυνση των 
ΟΤΑ που δεν αναλαμβάνουν καμία δράση για τον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή των 
χωριστών ρευμάτων αποβλήτων.

 Η  έκδοση ΚΥΑ 
προβλέπεται στον νό-
μο για την αναβάθμιση 
της ανακύκλωσης (ν. 
4496/2017) και είναι σε 
εναρμόνιση με το νέο 
θεσμικό πλαίσιο που 
αποσαφηνίζει τις αρμο-
διότητες των δήμων και 
των Φορέων Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλή-
των (ν. 4555/2018) και 
ενισχύει τον ρόλο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης 
σύμφωνα με το πάγιο 
αίτημα της.

 Στην ΚΥΑ ορίζεται η 
ειδική επιμέτρηση των 
προστίμων που θα εφαρμόζονται στην περίπτω-
ση που διαπιστώνονται παραβάσεις από τους 
ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετα κριτήρια σε 
σχέση με τις παραβάσεις των λοιπών υπόχρεων 
φορέων, που σχετίζονται ιδίως με δημογραφικά, 
γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινω-
νικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των Δή-

μων, σε ακολουθία με τη νέα κατηγοριοποίηση 
των δήμων σύμφωνα με τον «Κλεισθένη».

 Συμπληρωματικά με τα κριτήρια αυτά τον 
προσδιορισμό της βαρύτητας των κυρώσεων 
καθορίζουν και άλλες παράμετροι, όπως η συμ-
μόρφωση μετά τη διαπίστωση της παράβασης ή 
-αντίθετα - η επανάληψη της παράβασης, ο βαθ-
μός υπαιτιότητας και η διάρκεια της παράβασης.

 Τέλος, το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% των ετήσιων 
εσόδων του δήμου από το ενιαίο ανταποδοτικό 
τέλος καθαριότητας και φωτισμού του προηγού-
μενου έτους από τη βεβαίωση της παράβασης.

Από τους πρωτοπόρους στην 
ανακύκλωση ο Δήμος Βέροιας

Στο θέμα της ανακύκλωσης ο Δήμος Βέροιας 
θεωρείται από τους πρωτοπόρους αφού ξεκίνησε 
να εφαρμόζει την ανακύκλωση στους μπλε κά-
δους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήταν από τους 
πρώτους Δήμους που μπήκε στο πρόγραμμα και 
έχει προχωρήσει και εξελίξει τη διαχείριση των 
απορριμμάτων με πολλαπλούς τρόπους. Εφαρ-
μόζει πλέον την εναλλακτική διαχείριση τους με 
κάδους για μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτή-
ρες, πλαστικό και γυαλί και πρόσφατα λειτουργεί 
πιλοτικά το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίη-
σης ενώ έχει ξεκινήσει και η διαδικασία συλλογής 
βιοαποβλήτων. Οπως δηλώνει ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, η μείωση των 
απορριμμάτων, η επαναχρησιμοποίησή τους, η 
ανάκτησή τους και η ενεργειακή τους αξιοποίηση 
είναι λύση για μια κοινωνία χωρίς περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και με μηδενικά απόβλητα.
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