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«Δάφνες 
και Πικροδάφνες» 

από το ΚΘΒΕ 
σήμερα στη Στέγη

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Σελ. 3

Σελ. 5

 Yφυπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής 
ο Άγγελος Τόλκας στη νέα σύνθεση της Κυβέρνησης Σελ. 9

Παραδόθηκαν οι πρώτες 
ποσότητες ανακυκλωμένων 
ρούχων στο Δήμο Βέροιας

Εργατικό Κέντρο Βέροιας και Σωματείο 
έκτακτων εργαζομένων: Δυστυχώς η 

Περιφέρεια δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες 
για την ΕΒΖ, πριν να βάλει λουκέτο» 



Ο Τσίπρας MONOPOLY
και STRATEGO

  Αν και αναμενόταν ένας μαζικός ανασχηματισμός, τελικά 
ήρθε ένας μίνι και μάλιστα με σχεδόν αναμενόμενα τα 
χαρτοφυλάκια που θα άλλαζαν πρόσωπα. Για τους 
λάτρεις των επιτραπέζιων παιχνιδιών ο πρωθυπουργός 
πραγματικά με στρατηγική επάνω στο ταμπλό του 
πολιτικού παιχνιδιού «απλώνεται» και καταλαμβάνει 
χώρους και ανοίγει συνεργασίες με πρόσωπα που δεν 
ανήκουν στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτό 
γινόταν μια-δυο φορές θα ήταν τυχαίο, ωστόσο οι 
κινήσεις δείχνουν προετοιμασία και στρατηγική, αφού 
έχει αποδειχθεί μεταξύ άλλων και «εξολοθρευτής» των 
μικρών κομμάτων και άλλα τα αφανίζει και άλλα τα 
συρρικνώνει στο ταμπλό της πολιτικής MONOPOLY. 
Θέλει να μονοπωλήσει τον χώρο της κεντροαριστεράς; 
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι είναι ένας δυνατός 
παίκτης στην πολιτική σκακιέρα και παρά τις 
διαμαρτυρίες του κόσμου ενόψει εκλογών ίσως κρύβει 
ακόμη άσους στο μανίκι του…
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Αναμένονται αντιδράσεις
του “Κινήματος Αλλαγής” 

για Τόλκα… που είχε στείλει 
τα μηνύματα!

Χθες το απόγευμα σε προ-
γραμματισμένησυνεδρίαση της
Ν.Ε. του «ΚινήματοςΑλλαγής»,
συζητήθηκε και η υπουργοποί-
ησηΤόλκαστην κυβέρνησηΣΥ-
ΡΙΖΑ και προφανώς αναμένε-
ται εντός των επόμενωνωρών,
σχετικήανακοίνωσηγιατομέχρι
πρότινος πολιτικό τους στέλε-
χος. Πάντωςσαςθυμίζουμε ότι
στις 9Οκτωβρίου 2018, σε ρα-
διοφωνική συνέντευξηπου είχε

δώσειστις«ΠρωινέςΣημειώσεις»στονΑΚΟΥ99.6,οΆγγελος
Τόλκας είχεπροαναγγείλει τηνπαραίτησή του από γραμμα-
τέας τοπικής αυτοδιοίκησης τουΚΙΝ.ΑΛ. και είχε στείλει τα
μηνύματα…Προφανώς οι σύντροφοί του στο ΚΙΝ.ΑΛ δεν
πρέπειναήτανανυποψίαστοικαιμάλλονδενεξεπλάγησανμε
τηνυπουργοποίησήτουστονχθεσινόανασχηματισμό.Ίσωςη
κίνησηναήτανκαισχετικάαναμενόμενη...

Χρ Κούτρας: Να απαγορευτεί
το κάπνισμα

στο Δημαρχείο…
Καιμία εύστοχηπαρατήρηση τουδημοτικούσυμβούλουκαι δ/

ντήτηςΠαθολογικήςΚλινικήςτουΝοσοκομείουΒέροιαςκ.Χρήστου
Κούτραστηνπρόσφατησυνεδρίαση τουΔημοτικούΣυμβουλίου:
«Θαπαρακαλούσανααπαγορευτεί τοκάπνισμαεντός τουδημαρ-
χείου,ακόμακιανπρόκειταιγιαχώροεκτόςαιθούσης…»,είπε.

ΚαιηαλήθειαείναιότιτιςΔευτέρεςτωνσυνεδριάσεωναπότην
κάτωείσοδοτουΔημαρχείουαισθάνεσαι…τσιγάρο!

Γιαναδούμε,ανθαεισακουστεί,στηνεπόμενησυνεδρίαση!

Δικαιολογημένες οι απουσίες 
των μαθητών εάν οφείλονται 

στην εποχική γρίπη
Δενθαληφθούνυπόψηγια τονχαρακτηρισμό τηςφοί-

τησής τους,οιαπουσίες τωνμαθητών τηςΔευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,πουοφείλονταιστηνέξαρσητηςεποχικήςγρί-
πης,εφόσονοικηδεμόνεςτουςήοιίδιοι,εάνείναιενήλικοι,
προσκομίσουνστησχολικήμονάδαπρόσφατηβεβαίωσηή
γνωμάτευσηδημοσίουή ιδιωτικούνοσηλευτικού ιδρύματος
ή ιδιώτηγιατρού,στηνοποίανααναγράφεταιολόγοςκαιη
επιβεβλημένηδιάρκειααπουσίαςαπότοσχολείο.Αυτόανα-
φέρειηεγκύκλιοςπουαπέστειλετοΥπουργείοΠαιδείαςστις
ΔιευθύνσειςΕκπαίδευσηςκαιστιςσχολικέςμονάδεςόληςτης
χώραςκαιισχύειγιατοτρέχονσχολικόέτος.

ΜεσχόλιοακροατήτουΑΚΟΥ99.6
οΆγγελοςΤόλκαςδιόρθωσετοπροφίλτου;

ΚατάτηνδιάρκειατηςχθεσινήςραδιοφωνικήςεκπομπήςΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6,ανακοινώθηκεαπότον
κυβερνητικόεκπρόσωποοανασχηματισμόςμετοοποίουπουργοποιήθηκεοΗμαθιώτηςΆγγελοςΤόλκας.Αμέσωςακρο-
ατήςέστειλεσεφωτογραφίατοπροφίλτηςσελίδαςτουΆγγελουΤόλκα,όπουακόμηεικονιζόταντοσήματουΚινήματος
Αλλαγής(φωτό1),μετοσχόλιο«νατουςενημερώνεινωρίτεραοΑλέξης,γιανακαθαρίζουντοντοίχοτους».Ακολούθησε
σύντομοσχόλιοαπότονΖήσηΜιχ.Πατσίκακαιμόλιςμετάαπόλίγαλεπτάο ίδιοςακροατήςαπέστειλετηνεικόνααπό
τηνσελίδατουκ.Τόλκα,όπουείχεαφαιρεθείτοσήματουΚΙΝ.ΑΛ.Τοσχόλιοτουακροατήδεικτικό:«Τοότισεακούειο
ΆγγελοςΤόλκαςείναισίγουρο!»Αυτόδενήμαστανσεθέσηνατοεπιβεβαιώσουμε,ίσωςοΑγγ.Τόλκαςενημερώθηκεαπό
κάποιονφίλοήσυνεργάτητουκαιπροέβηστηνδιόρθωση,εκτόςανήτανσύμπτωσηηάμεσηαφαίρεση…λέτε;

Χρειάζονταιάμεσηαποκατάσταση

ΣτηνοδόΕπίκουρου,καθέτως τηςοδούΣτρατού τηςΒέροιας,χρειάζεταιμία«χειρουργικήεπέμβαση»απότηναρ-
μόδιαυπηρεσίατουΔήμου,εάνδεντοέχειήδηστηλίστατης,τόσοτοπεζοδρόμιο,όσοκαιτοτοιχίοστημίαπλευράτου
δρόμου.

Στιςφωτογραφίεςπουμαςέστειλαναναγνώστεςμαςαπότηνπεριοχή,είναιεμφανέςτοπρόβλημα.Ζητούνλοιπόντην
παρέμβασητουΔήμου,διότιηκατάσταση-εκτόςτωνάλλων-είναιπρωτίστωςεπικίνδυνη…
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Παραδόθηκαν οι πρώτες 
ποσότητες ανακυκλωμένων 

ρούχων στην τράπεζα 
ενδυμάτων του Δήμου Βέροιας

-45.510 κιλά μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης 
και υπόδησης συγκεντρώθηκαν σε 6 μήνες 

Από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας – Ανακύκλωσης - Περιβάλλο-
ντος – Πολ. Προστασίας, γνωστοποιείται ότι παραδόθηκαν οι πρώτες 
ποσότητες ρούχων στην τράπεζα ενδυμάτων του Δήμου Βέροιας, με 
σκοπό να διατεθούν σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη.

Οι κάτοικοι του Δήμου αγκάλισαν το πρόγραμμα της επαναχρη-
σιμοποίησης και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και 
υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών (ρούχα, τσάντες, πάνινα 
παιχνίδια, κλπ)  που ξεκίνησε τον Ιούνιο και κατάφεραν έως το τέλος του 
έτους να συγκεντρωθούν 45.510 κιλά μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης 
και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών (ρούχα, τσάντες, πάνινα 
παιχνίδια, κλπ), τα οποία θα κατέληγαν, αν δεν ακολουθούσαν το δρόμο 
της επανάχρησης και ανακύκλωσης, σε χώρους υγειονομικής ταφής 
αυξάνοντας την ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε ταφή και 
κατά επέκταση το κόστος της διάθεσης.

Η εφαρμογή του προγράμματος αποδεικνύει στην πράξη την αξία 
της επανάχρησης και δίνει νόημα στο σύνθημα «ότι δεν είναι χρήσιμο 
για σένα είναι χρήσιμο για κάποιον συνάνθρωπο σου».

Ας συνεχίσουμε την προσπάθεια και ας μη ξεχνάμε πως «όλοι μαζί 
μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο….»

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στη Βεργίνα
Το πρόγραμμά του 

για τον Τουρισμό και τους 
πρώτους υποψήφιους 

παρουσιάζει ο υποψήφιος 
δήμαρχος Βέροιας 
Παύλος Παυλίδης

Το Σάββατο 23 Φε-
βρουαρίου 2019, στις 11 
το πρωί, ο επικεφαλής της  
Ανεξάρτητης Κίνησης Πολι-
τών δήμου Βέροιας «ΣΥΝ-
ΔΗΜΟΤΕΣ»,  υποψήφιος 
δήμαρχος ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥ-
ΛΙΔΗΣ, θα παρουσιάσει  το 
πρόγραμμα του συνδυα-
σμού του για τον Τουρισμό 
καθώς και τους πρώτους  
υποψήφιους συμβούλους 
του ψηφοδελτίου.

Η παρουσίαση θα πραγ-
ματοποιηθεί στην ιστορική 
έδρα του Δήμου  Βέροι-
ας, τη Βεργίνα, στο Cafe 
Nikos, απέναντι από την 
είσοδο του αρχαιολογικού 
χώρου.

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (Μητροπό-
λεως 46) συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στη 
1.00 το μεσημέρι  με  πρώτο θέμα το Τελωνείο στην Κουλούρα. Η 
ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση τμήματος των 
υποδομών της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.» στην Ανεξάρτητη Αρ-
χή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη λειτουργία του τελωνείου 
Ημαθίας, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 2ο: Έγκριση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το 
έργο «ΣΟΔ / Συντήρηση – επισκευή φωτεινής σηματοδότησης 
επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» Εισηγητής: Κωσταντίνος Κα-
λαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μετα-
ξύ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. 
Σερρών για την Πράξη  «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περι-
οχών, ειδών και οικοτόπων» και ειδικότερα του υποέργου «Έργα 
Διαχείρισης στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης». Εισηγητής: Ιω-
άννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 4ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβλη-

θέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 5ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως κατα-

βληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς. Εισηγητής: 
Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 Η παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση εντολής μετακίνησης 
καθότι σύμφωνα με το άρθρο171 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α/7-6-2010) όπως ισχύει, «οι σύμβουλοι υποχρεούνται να 
μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των 
επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το περιφερειακό συμ-
βούλιο».

Συνεχίζουν τον αγώνα οι αγρότες 
μετά την άκαρπη συνάντησή τους 

με 4 συναρμόδιους υπουργούς
-Σε καλό δρόμο, το θέμα με τα εργόσημα των αλλοδαπών

-Χωρίς αποδείξεις ΤΟΕΒ οι δηλώσεις ΟΣΔΕ
Από τις 6.00 το απόγεμα μέχρι τη 1.00 τα μεσάνυχτα, 

διήρκησε η συνάντηση της Πέμπτης μεταξύ εκπροσώπων 
των αγροτών από τα Πανελλαδικά μπλόκα και των Υπουρ-
γών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικο-
νομίας και Περιβάλλοντος-Ενέργειας, στην Αθήνα.

Στο τραπέζι της συζήτησης συμμετείχε και ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας κ. Τάσος Χαλ-
κίδης, ο οποίος μιλώντας στον «Λαό» για τα αποτελέσματα 
της συνάντησης, δήλωσε ότι οι αγρότες δεν έφυγαν ικανο-
ποιημένοι και από χθες άρχιζαν να συντονίζονται για νέες 
μορφές διαμαρτυρίας. «Όλα είναι στο… ΘΑ, δεν κερδίσαμε 
τίποτα αλλά και κανένας αγώνας δεν χάνεται…» δηλώνει 
στο «Λαό» ο κ. Χαλκίδης. Ήδη, και στην Ημαθία άρχισε η 
τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση των αγροτών, για 
να συγκεντρωθούν εκ νέου σε γενική συνέλευση και να α-
ποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους.

…και δύο καλά
Ωστόσο, δύο θέματα που αφορούν και στην Ημαθία, φάνηκε να 

οδηγούνται σε κάποια λύση.
Το πρώτο αφορά τους αλλοδαπούς εργάτες γης από τρίτες χώ-

ρες, από την Αλβανία κυρίως, οι οποίοι παίρνουν χρήματα, χωρίς 
να φαίνονται πουθενά και οι αγρότες πληρώνουν τρίτους για εργό-
σημα, ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν τα έξοδά τους.

«Αφού έρχονται έτσι κι αλλιώς, -ως τουρίστες- ζητάμε να βρεθεί 
ένας τρόπος ώστε να μπορούμε να δικαιολογούμε τα χρήματα που 
δίνουμε αλλά κι αυτοί να αφήνουν κάτι στο Ελληνικό κράτος. Εάν 
λυθεί αυτό, εμάς ως αγρότες που απασχολούμε εργάτες γης, μας 
ανακουφίζει διότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα εργόσημα» επι-
σημαίνει ο κ. Χαλκίδης, υπογραμμίζοντας την υπόσχεση της υφυ-
πουργού κ. Τεληγιορίδου ότι η λύση υπάρχει και μάλιστα θα δοθεί 
από την φετινή περίοδο.

Οι αγρότες από τον ερχόμενο μήνα ξεκινούν το αραίωμα και 
άλλες γεωργικές δουλειές, άρα η νέα διαδικασία απασχόλησης των 
αλλοδαπών εργατών, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, σύμφωνα 
με την υπουργική δέσμευση.

ΤΟΕΒ και ΟΣΔΕ
Ένα δεύτερο θέμα που φαίνεται να έχει θετική εξέλιξη, αφορά 

τον διαχωρισμό της απόδειξης πληρωμής του ΤΟΕΒ, σε σχέση με 
τις διαδικασίες του ΟΣΔΕ.

Στη συνάντηση της Πέμπτης, μπήκε στο τραπέζι και αυτό το 
θέμα και οι συναρμόδιοι υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι δεν τίθεται τέ-
τοιο ζήτημα. Οπότε οι αγρότες που δεν έχουν ξοφλήσει τον ΤΟΕΒ 
μπορούν να προχωρήσουμε κανονικά στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, χωρίς 
να καταθέτουν αποδείξεις, αρκεί να δηλώνεται ότι το χωράφι αρ-
δεύεται.

Τι είπε ο υπουργός στη συνάντηση
Μεταξύ των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από το Υπουρ-

γείο μετά τη συνάντηση είναι:
Η εισαγωγή της Φέτας ΠΟΠ στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύμα-

τα», όπως είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του 
στον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων. Σε ένα 
μήνα αναμένεται να βγει η προκήρυξη για τη νέα σχολική χρονιά. 

Πιο συγκεκριμένα, θα διανέμονται στους μαθητές:
• 153.000 μερίδες φέτας ΠΟΠ για το σχολικό έτος 2019-2020, 
• 300.000 μερίδες φέτας ΠΟΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 και
• 600.000 μερίδες φέτας ΠΟΠ για το σχολικό έτος 2021-2022.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανακοινώθηκε και η διανομή 

ΠΟΠ τοπικών τυριών (γραβιέρα κ.λπ.) μέσω του ΤΕΒΑ και των 52 
συμπράξεων.

 Η μείωση του κόστους στα λιπάσματα, ενώ θα ακολουθήσουν 
παρεμβάσεις στα γεωργικά φάρμακα και στους σπόρους.

Τον  Δεκέμβριο ψηφίστηκε τροπολογία που έκανε το νόμο, για 
την εξόφληση των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων προϊό-
ντων μέσα σε 60 ημέρες, πιο λειτουργικό, ενώ  υπογράφτηκε η 
σχετική υπουργική απόφαση και ξεκινάει η εφαρμογή της το αργό-
τερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου.

Σχετικά με το αίτημα της αναπλήρωσης του χαμένου εισο-
δήματος των αγροτών για τη χρονιά που πέρασε, ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, δήλωσε 
ότι «στη χρονιά που πέρασε είχαμε τη χορήγηση ενισχύσεων de 
minimis, σαν αναπλήρωση, σε κάποια είδη και κυρίως στην κτηνο-
τροφία για το γάλα, όπου υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα. Συνεχίζου-
με με τα ροδάκινα, τα οποία πληρώθηκαν πριν λίγες μέρες και το 
επόμενο διάστημα θα έχουμε επίσης ενίσχυση με τη μορφή των de 
minimis για την αναπλήρωση του εισοδήματος και σε άλλα προϊό-
ντα, μέσα στον Φλεβάρη και στον Μάρτη».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «δόθηκαν απαντήσεις σε όλα 
τα ζητήματα. Δεν έχουν επιλυθεί όλα. Ωστόσο αυτή η κυβέρνηση 
αφουγκράζεται τα προβλήματα, τα συζητά – σε μαραθώνιες συνε-
δριάσεις –  και προσπαθεί να δρομολογήσει τις λύσεις».

Να θυμίσουμε ότι στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά 
της κυβέρνησης, εκτός από τον κ. Αραχωβίτη, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, η 
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ολυμπία Τελι-
γιορίδου, η Υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, ο 
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρό-
πουλος και οι βουλευτές Παναγιώτα Βράντζα και Νίκος Παπαδό-
πουλος.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στη Βέροια 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
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Ο ήρωας της ιστορίας παρασύρθηκε από την πεποίθηση ότι τα πολύτιμα και τα ση-
μαντικά στοιχεία που θα τον πλουτίσουν και θα τον κάνουν περισσότερο ευτυχισμένο 
βρίσκονται κάπου εκεί έξω, και οδηγήθηκε στην απόγνωση, καθώς ο αγώνας του για να 
τα αποκτήσει, ματαιώθηκε. Ξεκίνησε το ταξίδι του στη ζωή, αναζητώντας να αποκτήσει 
ξένους θησαυρούς. Να ψάξει ό, τι χρειάζεται έξω από τη δική του ιδιοκτησία, αδυνατώ-
ντας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα αποκάλυπτε το σημείο εκκίνησής του. Αντί να 
ερευνήσει το «χωράφι» του, αντί να αναζητήσει τις κρυμμένες ποιότητες που υπάρχουν 
μέσα του, και να αφιερωθεί στην κατεργασία αυτών των υλικών, που πολλές φορές είναι 
μεταμφιεσμένα διαμάντια και χρειάζεται χρόνος για να αποκαλυφθεί η πραγματική τους 
αξία, ξόδεψε την ενέργειά του κυνηγώντας, μάταια, πετράδια-φαντάσματα. 

 Ο καθένας από εμάς έχει στην κατοχή του ένα ακατέργαστο πλαίσιο αναφοράς. 
Είναι ο θησαυρός που κρύβεται βαθιά μέσα μας. Τα ξεχωριστά ταλέντα που δεν τους 
δόθηκε ο ασφαλής χώρος και η κατάλληλη φροντίδα για να εκδηλωθούν και να ευδοκιμή-
σουν. Οι δεξιότητες που δεν καλλιεργήθηκαν. Οι πνευματικές ικανότητες που παραμελή-
θηκαν, εξαιτίας της τάσης να βασιζόμαστε στους άλλους και να αποδίδουμε σε εκείνους 
την ευθύνη της εκπλήρωσης των αναγκών και επιδιώξεών μας. Οι εσωτερικές δυνάμεις 
που αποκαλύπτονται, όταν στο δρόμο μας συναντούμε εμπόδια και αντιξοότητες που κα-
λούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά τα έμφυτα στοιχεία είναι ο εσωτερικός μας πλούτος. 

 Η πρόσβαση σε αυτά απαιτεί υπομονή και προσωπική προσπάθεια. Θα πρέπει 
να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία για να ανακαλυφθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
κάποιου και ο επίμονος και συνεχής αγώνας για να τα αναδείξει. Όπως ακριβώς χρειάζε-
ται χρόνος και σκληρή δουλειά για να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει κανείς την αξία ενός 
ακατέργαστου διαμαντιού, το οποίο αρχικά έχει την εικόνα ενός ευτελούς πετρώματος.  Αν 
ο ήρωας της ιστορίας αφιέρωνε τις προσπάθειές του στο να εξερευνά το χωράφι του, πριν 
ξεκινήσει το δρόμο του για άλλες αναζητήσεις, θα είχε πραγματοποιήσει το όνειρό του και 
θα απολάμβανε τους καρπούς των κόπων του. 

 Ο αγώνας της αναζήτησης της ανεξάντλητης πηγής των εσωτερικών δυνάμεων 
είναι προσωπική υπόθεση. Σημαίνει ότι αρχίζουμε να έχουμε επίγνωση ότι εμείς και απο-
κλειστικά εμείς, κρατάμε τα χέρια μας τα εργαλεία για να                  εκπληρώσουμε τους 
στόχους μας και ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κινούμαστε προς την κατεύθυνση που 
ονειρευτήκαμε, έχοντας εμπιστοσύνη στο ότι η Ζωή είναι ο σύμμαχος που θα φέρει ευκαι-
ρίες και απογοητεύσεις, με απώτερο στόχο να μας οδηγήσει εκεί που ανήκουμε. 

«Αυτό που αναζητάς, 
βρίσκεται ήδη μέσα σου…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Αυτή είναι η αληθινή ιστορία ενός Αφρικα-
νού αγρότη, που επηρεάστηκε τόσο πολύ από 
ιστορίες άλλων αγροτών που έκαναν περιου-
σία ανακαλύπτοντας κοιτάσματα διαμαντιών, 
ώστε πούλησε το αγρόκτημά του και πέρασε 
τη ζωή του ψάχνοντας, χωρίς επιτυχία, να βρει 
τα πολύτιμα πετράδια. Πάμπτωχος, απελπι-
σμένος και μόνος, αυτοκτόνησε πέφτοντας σ’ 
ένα ποτάμι.

Στο μεταξύ, ο νέος ιδιοκτήτης του αγρο-
κτήματος ανακάλυψε μια αξιοπερίεργη πέτρα 
στην κοίτη του ποταμού του και την τοποθέτη-
σε στο περβάζι του τζακιού. Κάποιος επισκέ-
πτης εξέτασε την πέτρα και δεν μπορούσε να 

πιστέψει τι κρατούσε στα χέρια του : επρόκειτο 
για ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια που εί-
χαν ανακαλυφθεί ποτέ. 

Το αγρόκτημα που είχε πουλήσει ο πρώτος 
αγρότης με σκοπό να βρει ένα κοίτασμα δια-
μαντιών, είχε στην πραγματικότητα αποδειχτεί 
ότι ήταν το πιο αποδοτικό αδαμαντωρυχείο της 
ηπείρου.

Ο πρώτος ιδιοκτήτης είχε ήδη στην κατοχή 
του στρέμματα με διαμάντια όταν τα πούλησε 
για ένα κομμάτι ψωμί για να ψάξει αλλού για 
διαμάντια…»

Αφρικανικοί μύθοι 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ 
ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές:  Σάββατο 16/2  Και Κυριακή 
17/2 στις 17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελ-
ληνικά 

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ 
ΣΟΥΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩ-
ΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ 
ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

O Ασπροδόντης   -   White Fang
του Αλεξάντρ Εσπιγκάρες
Προβολές:  Σάββατο 16/2  Και Κυριακή 17/2 στις 

17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά  Σενάριο: 
Αλεξάντρ Εσπιγκάρες  Σκηνοθεσία: Σερζ Φρίντμαν, 
Φιλίπ Λιορέ, Ντομινίκ Μονφερί

  Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book       (Υποψή-
φια για 5 OSCAR)

Προβολές:   Πέμπτη 14/2 – Δευτέρα 18/2– Τρίτη 
19/2 – Τετάρτη 20/2 στις 20.30

Παρασκευή 15/2– Σάββατο 16/2 – Κυριακή 17/2 
στις   19.00 και 21.30

Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις Κάρι, 
Πίτερ Φαρέλι

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα Αλι, 

Λίντα Καρντελίνι 

 «Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα  
Προβολές:   Καθημερινά  στις 19.00
 Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικάρας
ΑΛΙΤΑ: Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ  -  ALITA: 

BATTLE ANGEL
Προβολές:  καθημερινά στις 21.00 απλές 2D 

προβολές.
Σε 3D (Τρισδιάστατη ) προβολή μόνο Παρα-

σκευή στις 21.00 
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΚΑΜΕΡΟΝ
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ, ΤΖΕΝΙ-

ΦΕΡ ΚΟΝΕΛΙ, ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΛΤΣ, ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ, 
ΤΖΑΚΙ ΕΡΛ ΧΕΪΛΙ, ΡΟΖΑ ΣΑΛΑΖΑΡ, ΕΝΤ ΣΚΡΕΪΝ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/2/19 - 20/2/19

Ενημερωτική ημερίδα 
του Μελισσοκομικού 
Συλλόγου Βέροιας

-Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 σε 
αίθουσα του καταστήματος της πρώην Δη-
μοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου, ο Με-
λισσοκομικός Σύλλογος Βεροίας οργάνωσε 
ημερίδα με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων 
Ελλάδος κ.ΝΤΟΥΡΑ Βασίλειο,για θέματα 
που απασχολούν τον κλάδο των μελισσο-
κόμων.

-Ο κ.Ντούρας ανέπτυξε  τα παρακάτω 
θέματα

.-Ανέλυσε τον ρόλο των συλλόγων και 
της Ομοσπονδίας.

.-Αναφέρθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο και 
το καταστατικό που διέπουν την λειτουργία 
της ΟΜΣΕ και των  μελισσοκομικών συλλό-
γων.

.-Μίλησε για την δράση και τους στόχους 
της ΟΜΣΕ.

.-Αναφέρθηκε στις κατακτήσεις των τε-
λευταίων χρόνων ήτοι : 

α) για την βελτίωση των αγορανομικών διατάξεων που διέπουν την τυποποίηση-διακίνηση και 
εμπορία του μελιού

β) για τον διαχωρισμό των ελληνικών μελιών από τα εισαγόμενα με την υποχρέωση αναγραφής 
στις συσκευασίες τις χώρες συγκομιδής  μελιού.

.-Ενημέρωσε τους παρευρισκομένους μελισσοκόμους για την θέση της Ομοσπονδίας μας για τα 
τριετή  μελισσοκομικά προγράμματα.

-Με ιδιαίτερη έμφαση, αναφέρθηκε για τη χρήση φυτοφαρμάκων,την απαίτηση της ΟΜΣΕ για την 
κατάργηση των μελισσοτοξικών φυτοφαρμάκων και την απαίτηση οι ψεκασμοί να γίνονται τις νυκτερι-
νές ώρες,ήτοι από δύσεως μέχρι ανατολής του ήλιου.

Ακολούθησε συζήτηση και απήντησε σε ερωτήσεις των μελισσοκόμων.
Τέλος αναφέρθηκε και στο θέμα που απασχολεί την ΟΜΣΕ, ήτοι στην επικείμενη  διαγραφή συλλό-

γων ,οι οποίοι παραβίασαν το καταστατικό της.
Αναφέρθηκε λεπτομερώς για τους λόγους που ανάγκασε το Δ.Σ. της  Ομοσπονδίας  να πάρει αυτή 

την σκληρή απόφαση.Τόνισε δε ότι ακόμη υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια αποφυγής της επικύρω-
σης  διαγραφής από την Γενική Συνέλευση.Αποτέλεσμα που εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από 
τους ίδιους τους συλλόγους.

-Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και ο πρόεδρος  του μελισσοκομικού συλλόγου Λάρισας και μέλος 
του Δ.Σ. της ΟΜΣΕ  κ.ΚΑΛΑΠΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος του μελισσοκομικού συλλόγου Η-
μαθίας (με έδρα την Αλεξάνδρεια) κ.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Σταύρος, αρκετά μέλη και των δύο συλλόγων της 
Ημαθίας Βεροίας και Αλεξανδρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον πρόεδρο της πρ.Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύ-
λου(Μακροχωρίου) κ.  Κεχαίδη Βαλάντη, για την παραχώρηση της αίθουσας και των μέσων να πραγ-
ματοποιηθεί η ημερίδα.

Ο Πρόεδρος     Η Γενική Γραμματέας
Κοτίδης Ιωάννης     Σεβασλιάν Αναστασία



Από τον πρόε-
δρο του  Εργατικού 
Κέντρου  Βέροιας 
και τον πρόεδρο 
του Σωματείου έ-
κτακτων εργαζο-
μένων στο εργο-
στάσιο Ζάχαρης, 
υπενθυμίζονται και 
τονίζονται τα εξής:

« Σ τ ι ς 
07/09/2018, στα 
γραφεία του Ερ-
γατικού Κέντρου 
Βέροιας, μαζί με 
το Σωματείο Έκτα-
κτων Εργαζομένων 
στην Ζάχαρη, είχα-
με προσπαθήσει 
να αφυπνίσουμε 
τους εκλεγμένους 
βουλευτές του τό-
που μας, τους Πε-
ριφερειακούς Συμβούλους, τον Αντιπεριφεριεάρχη, τον Περιφερειάρχη Κ. 
Μακεδονίας για τον επερχόμενο κίνδυνο να μπει λουκέτο στην Ε.Β.Ζ. 

Είχαμε τονίσει τότε, ότι αν αυτό γίνει, ένας κύκλος εργασιών 70 περίπου 
χρόνων, από τον οποίο ζούσαν χιλιάδες οικογένειες, είτε από την καλλι-
έργεια των ζαχαρότευτλων, είτε ως εποχικοί εργαζόμενοι, που ήταν και ο 
κύριος μοχλός λειτουργίας του εργοστασίου και βέβαια διάφοροι προμη-
θευτές, θα έμεναν χωρίς αντικείμενο.

Δυστυχώς τότε 
δεν είδαμε από το 
ανώτερο συλλογικό 
όργανο, που είναι το 
Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, και από τον 
Περιφερειάρχη την 
ανάληψη πρωτοβου-
λιών ώστε η Περιφέ-
ρεια μας να ασχολη-
θεί και να προετοιμα-
στεί για τα χειρότερα.

Η Ε.Β.Ζ. έκλεισε. 
Οι τίτλοι τέλους μπή-
καν πριν από περί-
που δέκα ημέρες.

Πιστεύαμε, λοι-
πόν, ότι αυτές οι αρ-
νητικές εξελίξεις θα 
οδηγούσαν σε ενερ-
γοποίηση των συλ-
λογικών οργάνων 
της Περιφέρειας. Δυ-
στυχώς για τον νομό 
μας η Π.Κ.Μ. κρίνε-
ται εκ των πραγμά-
των κατώτερη των 
περιστάσεων.

Δεν θέλουμε να 
χαλάσουμε την προ-
εκλογικού χαρακτήρα 
συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβου-
λίου στην πόλη μας, 
αλλά κατά την άπο-
ψη μας η «ΑΜΑΛ-
ΘΕΙΑ ΑΕ» δεν είναι 
σήμερα το κυρίαρχο 
ζήτημα του νομού 
μας.

Κυρίαρχο ζήτημα 
είναι για εμάς, ότι με 
αφορμή την αρνη-
τική αυτή εξέλιξη, ο 
νομός, η περιφέρεια 
που διαθέτει τις προ-
ϋποθέσεις για δυνα-
μική ανάκαμψη και 
τη χάραξη μιας ποι-
οτικά διαφορετικής 
πορείας, να αρχίσει 
να συζητά, να σχε-
διάζει γιατί εκ των 
πραγμάτων δεν δια-

θέτουμε σχέδια και πολιτικές αντιμετώπισης τέτοιων σοβαρών ζητημάτων.
Ταχματζίδης Δημήτρης,
Πρόεδρος Ε.Κ. Βέροιας
Φυλακτάκης Νικόλαος, 

Πρόεδρος Σωματείου έκτακτων εργαζομένων 
στο Εργοστάσιο Ζάχαρης»
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Αααα, ΤΙ  ΝΑ  `ΣΑΙ  ΠΟΥ  
ΣΕ  ΛΕΝ  ΨΥΧΉ;

Στο είχα πει Άλκη. Στο είχα πει!
Η Τέχνη ξέρει να κάνει πολυτελές 
το Λίγο της Καθημερινότητας.
Να «προπονείσαι στο Άγνωστο» Άλκη.

Στο είχα πει Άλκη!
Τα δάκρυα διαβάζουν «απομνημονεύματα στιγμών»
και η λογοτεχνία των Ματιών 
ξέρει να διηγείται «τα κόκκινα δάνεια 
των ερωτευμένων»...

Στο είχα πει Άλκη!
Μη λες λόγια εκτός Ευαγγελίου.
Το ξέρεις, δεν είναι;
πως τα λουλούδια ανθίζουν και χωρίς Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση…

Στο είχα πει Άλκη!
Δεν βλέπεις που οι άνδρες «χτενίζονται» συνεχώς
 με λέξεις;
Τι άλλο θέλεις για να πειστείς
πως κανείς δεν συμμάχησε στενότερα με τις λέξεις
εναντίον του Τίποτα. 

Σου το `χα πει Άλκη!
Δεν έγραψε αβασάνιστα ο Ελύτης την πίστη του 
στο Σύμπαν…

…Ροές της θάλασσας κι εσείς των άστρων μακρινές 
επιρροές παρασταθείτε μου...
.. απ` τις φουρτούνες τις πολλές μες στους 
ανθρώπους αυτοεξορίστηκα…..

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
του Θωμά και της Αικατερίνης, το 
γένος Παπαδοπούλου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΓΑΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ιωάννη 

και της Σουλτάνας, το γένος Βλαχοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας 

προσκαλεί στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 7.00 μ.μ. 
στο κέντρο «Ελιά» στη Βέροια. Την εκδήλωση θα πλαισιώ-
νει ζωντανή μουσική. Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι καθηγητές του 4ου ΓΕΛ συγχαίρουν 
το μαθητή Κ. Ποταμόπουλο που 

διακρίθηκε στον «Ευκλείδη»
Ο μαθητής του 4ΟΥ ΓΕΛ Βέροιας Κυριάκος Ποταμό-

πουλος του Κωνσταντίνου  είναι ο μοναδικός μαθητής 
των Λυκείων του Δήμου Βέροιας που διακρίθηκε στον 
79ο Πανελληνίο Μαθητικο Διαγωνισμο στα Μαθηματικά 
«Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
19 Ιανουαρίου 2019. Ο μαθητής θα πάρει μέρος στην 
επόμενη φάση του διαγωνισμού την 36η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»   που θα 
γίνει το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019. 

Ο σύλλογος καθηγητών του 4ου ΓΕΛ συγχαίρει το 
μαθητή Ποταμόπουλο και του εύχεται καλή επιτυχία 
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού

Εργατικό Κέντρο Βέροιας και Σωματείο 
έκτακτων εργαζομένων:
Δυστυχώς η Περιφέρεια 

δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ΕΒΖ, 
πριν να βάλει λουκέτο» 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στο 

Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» 
θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος 
Μπακλαγής, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας 
Μητροπόλεως, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Ανοιξε το 
Τριώδιο». Είσοδος ελεύθερη.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 16 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού, αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡ.
 ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Ο εγγονός, 

Οι αδελφές, Τα ανήψια
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής του Χριστού 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ.
 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, 

τα εγγόνια
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:  

• Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Στενημάχου.

• Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας (πλησίον του 
Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα παραστεί και θα 
χαιρετίσει την εκδήλωση για την οικογένεια που διορ-
γανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων 
Νομού Ημαθίας.

• Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα 
ευλογήσει την Βασιλόπιτα και θα ομιλήσει στην σύνα-
ξη νέων ζευγαριών στο Αρχονταρίκι του Ιερού Ναού 
των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

• Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημα-
θίας, επί τη εορτή της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας. 

• Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευ-
ής και Αγίου Πολυκάρπου Πρασινάδας.

• Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Η βοήθεια 
της Εκκλησίας στα προβλήματα του γάμου και της 
συζυγίας».

• Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα 
τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Σκήτη Βεροίας, επί τη εορτή της  Α’ και  Β’  
ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 21.00 θα τελεστεί α-

γρυπνία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως - Αγ. Νεκταρίου Παπάγου επί την 
μνήμη της Οσίας Φιλοθέης της Αθηναίας.

 Στο Κέντρο Υγείας (πρώην ΙΚΑ) 
Νάουσας λειτουργούν τα παρακάτω ι-
ατρεία και τμήματα, σε πρωινό ωράριο, 
με ραντεβού.

Γυναικολογικό ιατρείο.
Γενικής Ιατρικής.
Οδοντιατρικό Ιατρείο.
Ψυχιατρικό Ιατρείο.
Παιδιατρικό Ιατρείο.
Ουρολογικό Ιατρείο.
Τμήμα Ενεσοθεραπείας.
Τμήμα τεστ Παπανικολάου με μαία.

Ιατρείο διακοπής καπνίσματος.
Ιατρείο ελέγχου μεταβολικού συν-

δρόμου.
Μικροβιολογικό εργαστήριο (καθη-

μερινά 8 με 11 το πρωί χωρίς ραντε-
βού)

Ακτινολογικό εργαστήριο (καθημερι-
νά χωρίς ραντεβού).

Τηλέφωνο για ραντεβού 
2332028680.
Πληροφορίες 2332020311 
και 2332022283.

   Εκδήλωση γιὰ τὴν 
οἰκογένεια καὶ τὴν μητέρα, 
θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν 
Κυριακὴ 17 Φεβρουαρίου 
στὶς 11:30 π. μ. στὸ Παύ-
λειο Πολιτιστικὸ Κέντρο 
καὶ περιλαμβάνει: 

• Ὁμιλία ἀπὸ τὴν 
συγγραφέα κ. Σταματία 
Πάπιστα-Καραγεωργίου, 
μὲ θέμα «Ἀνδρεία γυναί-
κα»,

• Τραγούδια ἀπὸ 
τὴν «Βυζαντινὴ καὶ Πα-
ραδοσιακὴ Χορωδία» τῆς 
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μη-
τροπόλεως,

• Βραβεύσεις πο-
λύτεκνων μητέρων ἀπὸ 
τὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη μας.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους 
του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-
12.00 και 16.00-

18.00.  τηλ.επικοιν. 
6979221680.  

Εκδήλωση 
για την οικογένεια 

και την μητέρα

Λειτουργία ιατρείων και τμημάτων στο 
Κέντρο Υγείας (πρώην ΙΚΑ) Νάουσας

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο 
Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου 
στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς.  Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη 
Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο 
Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 
01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70  2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας 
Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 
02 00 10 00 024



Του ιερέως
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Στο προοίμιο της Α-
μερικανικής Διακήρυξης 
της Ανεξαρτησίας, φίλοι 
αναγνώστες, υπάρχει μία 
φράση-κλειδί, που εξηγεί 
την κατεύθυνση την ο-
ποία πήρε η αμερικανική 

κοινωνία: «Θεωρούμε», λέει η διακήρυξη, «σαν 
αυταπόδεικτη αλήθεια, ότι όλοι οι άνθρωποι 
επλάσθηκαν ίσοι, ότι επροικίσθηκαν από το 
Δημιουργό τους με ορισμένα αναπαλοτρίωτα 
δικαιώματα της Ζωής, της Ελευθερίας και της 
επιδιώξεως της ευτυχίας».

Η επιδίωξη της ευτυχίας ήταν από την αρχή, 
ένα από τα θεμελιώδη ιδανικά του Αμερικανι-
κού και γρήγορα έγινε και του Ευρωπαίου. Η 
κοινωνία οργανώθηκε ευδαιμονιστικά. Κατόρ-
θωσε να αυξάνει συνεχώς τις υλικές ανέσεις 
των ατόμων, να ανυψώσει το βιοτικό τους ε-
πίπεδο και να τους εξασφαλίζει όλες τις προ-
ϋποθέσεις ανάπτυξης της πρωτοβουλίας τους, 
προς την κατεύθυνση, κυρίως, της αναζήτησης 
του κέρδους του πλούτου.

Η τάση αυτή, σωστή όσο έμενε στην από-
κτηση των αναγκαίων υλικών αγαθών που 
χρειάζονται για μια ζωή ελεύθερη, πήρε λαν-
θασμένο δρόμο από τη στιγμή που σχηματί-
σθηκε η αντίληψη ότι: επιτυχία στη ζωή είναι 
η εξασφάλιση του κέρδους, ότι επιτυχημένος 
άνθρωπος είναι μόνο εκείνος που έχει κατορ-
θώσει να κάνει περιουσία, ότι ο βαθμός της 
επιτυχίας καθενός μετριέται με τα εκατομμύρια, 
που ανυψώνουν τον άνθρωπο, του χαρίζουν 
παγκόσμια δόξα, όπως και η δόξα, με τη σειρά 
της, του χαρίζει «τσουβάλι» τα εκατομμύρια.

Σε άλλους, όμως, ανθρώπους, η οικονομική 
αξία υπηρετεί την ηδονιστική αξία. Έτσι, προ-
βάλλει ο τύπος του ηδονιστού. Ζωή γι’ αυτόν, 
σημαίνει κυνήγι της ηδονής, όχι ως μέσον για 
ένα ανώτερο σκοπό, αλλά ως μέσον αυτοϊκα-
νοποίησης των ορμών και των ενστίκτων. Δημι-
ουργείται ο τύπος, που ζωγραφίζει ο Γκαίτε με 
κλασσικούς στίχους στο Φάουστ. Ο ίδιος έχει 
πει και το λόγο, που αντηχεί σαν καταδίκη της 
ζωής των απολαύσεων: «Η απόλαυση κάνει 
τους ανθρώπους κοινούς και χυδαίους».

Και η «ζωική αξία» έχει στις μέρες μας θε-
οποιηθεί. Ο «ζωικός άνθρωπος» γνωρίζει μό-
νο τη φυσική ζωή. Γι’ αυτόν έχει αξία μόνο η 
διατήρηση και ανύψωση της βιολογικής ζωής, 
η ενίσχυση και τόνωση των σωματικών δυνά-
μεων. Σωματική δύναμη και υγεία, όχι ως μέσα 
ψυχικής και πνευματικής καλλιέργειας, αλλά ως 
ύψιστες αξίες. Η λατρεία του σώματος και των 
«σπορ», αποτελούν το κύριο περιεχόμενο της 
ζωής πολλών σημερινών ανθρώπων.

Το κοινό σε όλους 
τους τύπους είναι η 
τυφλότητα για τις α-
νώτερες πνευματικές 
αξίες και η αποκλει-
στική εκτίμηση των 
κατώτερων υλικών 
αξιών. Οι κατώτερες 
αξίες θεωρούνται ως 
αυταξίες, οι ανώτε-
ρες, αντιθέτως, βοη-

θητικές. Οι ανώτερες αξίες βρίσκονται στην 
υπηρεσία των κατώτερων και ισχύουν ως μέσα 
προς απόκτηση ή αύξηση των υλικών αγαθών.

Οι υλικές αξίες ζητούν, πολλές φορές, προ-
σκύνηση από το σύγχρονο άνθρωπο, που τη 
δίνει, την παραχωρεί ευχαρίστως. Δεν πρόκει-
ται απλώς για την χρησιμοποίηση των υλικών 
αξιών. Πρόκειται για τη θεοποίησή τους. Θεο-
ποίηση που παραμερίζει το Θεό.

Συχνά, η ψυχή του ανθρώπου μοιάζει με 
την επιφάνεια της λίμνης, η οποία όταν είναι 
καθαρή, απεικονίζει λιγότερο ή περισσότερο 
πιστά το τοπίο της ακτής. Όταν, όμως, είναι 
ταραγμένη και όχι καθαρή, άλλοτε μεγαλώνει 
τα αντικείμενα της ακτής, άλλοτε τα μικραίνει, 
άλλοτε τα παραμορφώνει και άλλοτε τα κρύβει 
τελείως. Όταν η φύση χάνει την ισόρροπη σχέ-
ση με το Θεό, τότε οι αληθινές αξίες κρύβονται 
τελείως ή παθαίνουν πλήρη παραμόρφωση και 
φαίνονται σαν τυραννικές και αποκρουστικές.

Το φαινόμενο αυτό – από τα χαρακτηριστικά 
της εποχής μας – έχει επιπτώσεις στην καθη-
μερινή ζωή.

1. Παραγνωρίζουμε τους αληθινά μεγάλους 
και προβάλλουμε ανθρώπους του πλούτου, 
αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρα-
σης, ποδοσφαιριστές, ήρωες της ροκ μουσι-
κής. Όλοι αυτοί – υπάρχουν και εξαιρέσεις – 
ντυμένοι με φανταχτερό περίβλημα, άλλοι  τα-
λαντούχοι και άλλοι ρεκλαμαδόροι, θαμπώνουν 
το κοινό, που τους ανεβάζει σε παραμυθένιους 
θρόνους. Ο άνθρωπος είναι συχνά πλάστης 
των ειδώλων του!

2. Η αίγλη, που περιβάλλει, μερικές φορές 
και μέτριους ανθρώπους, η συνεχής απασχό-
ληση του Τύπου, των περιοδικών με αυτούς, 
γίνεται συχνά ο κακός πράκτορας, που παρα-
σύρει τους νέους προς την εύκολη δόξα. Θα 
σας το πουν όσοι ασχολούνται με την τηλεόρα-
ση ή με κινηματογραφικές επιχειρήσεις. Δεν εί-
ναι όλοι άνεργοι που ζητούν θέση. Είναι και τα 
θύματα των σύγχρονων ηρώων. Είναι η βου-
λιμία της εύκολης δόξας, η δίψα της μεγάλης 
φήμης, το όνειρο να γίνουν και αυτοί ινδάλματα 
που θα προσκυνάει ο κόσμος. Και ο κόσμος 
εύκολα προσκυνάει ψεύτικα ινδάλματα.

3. Χιλιάδες προικισμένων από τη φύση αν-
θρώπων, που θα μπορούσαν να γίνουν σπου-
δαίοι σοφοί, έγιναν και γίνονται λαμπροί και 
αξιοθαύμαστοι «μπίζνεσμεν». Οι επιστήμες 
αξιολογούνται με την απόδοσή τους σε χρήμα. 
Γι’ αυτό και οι νέοι, συχνά, εκλέγουν το επάγ-
γελμα που θα τους αποδώσει περισσότερα.

4. Βαθύτερη επίπτωση της νοοτροπίας αυ-
τής είναι ο θαυμασμός μας μπρο-
στά στις επιτεύξεις της τεχνικής 
προόδου και η αδιαφορία μας 
μπροστά στην πραγματοποίηση 
των ιδανικών, που αναφέρονται 
στην αιώνια ουσία του ανθρώπου, 

στην προσωπικότητα και στην αρχοντιά του. 
Το να εξερευνήσουμε το σύμπαν, μας κάνει 
τους πιο πολλούς να εκστασιαζόμαστε. Το να 
πετύχουμε την ιδανική κοινωνία, όχι και τόσο. 
Πιστεύουμε σήμερα περισσότερο στην υλική 
δύναμη, στην ευφυΐα, στην τεχνική και όχι στις 
καθαρά πνευματικές αξίες. Οι επιτυχίες δια 
της ύλης είναι πάντα, κατά κοινή αντίληψη, σί-
γουρες. Οι επιτυχίες του πνεύματος, αβέβαιες. 
Έτσι, η ζωή τερματίζεται στο γεμάτο στομάχι, 
στο ιδιόκτητο διαμέρισμα…

Υπερνίκηση των επιπτώσεων αυτών δεν ε-
πιτυγχάνεται, χωρίς μια ριζική αναθεώρηση της 
αξιολόγησης των αξιών. «Οφείλουμε», έγραφε 
προ καιρού, μια αμερικάνικη εφημερίδα, «να 
υψώσουμε το γόητρο του επιστήμονα και του 
εκπαιδευτικού λειτουργού στη συνείδηση του 
κοινού, μέχρι τέτοιου επιπέδου θαυμασμού και 
άμιλλας, ώστε, όσο το δυνατόν, περισσότεροι 
λαμπροί εγκέφαλοι να ακολουθήσουν το δρόμο 
της επιστημονικής έρευνας και της διαπαιδα-
γώγησης του λαού.

Όταν η αναζήτηση της αλήθειας τοποθετη-
θεί ψηλότερα από το κυνηγητό του δολαρίου, 
όταν οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί τιμηθούν και 
καταστούν σεβαστοί, τότε θα ακολουθήσουμε 
τον ορθό δρόμο, που αρμόζει στην εικόνα της 
Αμερικής του Φραγκλίνου, του Τζέφερσον και 
του Λίνκολν».

Στη δύσκολη αυτή πορεία βοηθάει θετικά η 
χριστιανική βιοθεωρία και κοσμοθεωρία. Προ-
φυλάσσει τον άνθρωπο από την πνευματική 
τύφλωση και του δίνει το βαθύ ηθικό περιεχό-
μενο, την απαιτούμενη διαύγεια «να ξεχωρίσει 
εκείνο που έχει αξία, από εκείνο που έχει τη 
λιγότερη αξία».

Οι τελευταίες λέξεις ανήκουν στον Άλμπερ 
Σβάϊτσερ, που τοποθετεί την αξία «αγάπη», 
πάνω από κάθε αξία. Θυσίασε κάθε ατομική 
δόξα, κάθε αυτοϊκανοποίηση, στην εξυπηρέ-
τηση του συνανθρώπου του. Επαναστάτησε 
εναντίον της υλιστικής εποχής μας, με τη ζωή 
και το έργο του. «Βρίσκομαι σε δυσαρμονία με 
το πνεύμα της εποχής» έλεγε. Το Λαμπαρενέ 
μπορεί να μας δώσει ένα νέο πρίσμα για να 
δούμε τον κόσμο.

Το αληθινό νόημα της ζωής εκπληρώνεται 
μόνο όταν θεραπεύονται όλες οι αξίες και μά-
λιστα σύμφωνα με την ιεραρχική τους τάση. 
Προηγούνται οι αξίες του ηθικώς Αγαθού, που 
κάνουν δυνατή την ολοκλήρωση και τελείωση 
της ηθικής προσωπικότητας.
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Αυγουστιάτικες 
σκέψεις

Κοντεύει ο Αύγουστος να τε-
λειώσει. Το τραγούδι του γρύλου 
μου λέει ότι τελειώνει η μέρα. Τα 
φαναράκια του κήπου ανάβουν 
ένα-ένα μόνα τους. Κοιτάζω τον 
ουρανό. Μερικά σύννεφα κά-

νουν βόλτα και φλερτάρουν με το ολόγιομο φεγγάρι 
μου. Πότε το κρύβουν, πότε το φανερώνουν και στέ-
κεται μπρος μου λαμπερό και φωτεινό. Η φίλη μου, 
δίπλα μου, αμίλητη διαβάζει ένα λογοτεχνικό βιβλίο. 
Μέσα στην ησυχία της νύχτας, παρέα με τις πεταλού-
δες, που μαζεύτηκαν στο φως της λάμπας, το τρα-
γούδι του γρύλου, το ελαφρύ αεράκι που άρχισε να 
φυσά, ο νους απόδρασε στους δικούς του δρόμους.

Κάτω από την μεγάλη μουριά με τα ολόγιομα 
άσπρα μούρα της όλη η οικογένεια καθαρίζει καλα-
μπόκια. Η λάμπα πετρελαίου καίει μέσα στο σπίτι 
και έξω λάμπει το φως του φεγγαριού. Μια ξαστεριά, 
ένας υπέροχος ουρανός, σπαρμένος με χιλιάδες ά-
στρα μας κρατούσε συντροφιά. 1966. Τα παιδικά μου 
χεράκια με χαρά τα μαλλάκια από τα καλαμπόκια.

-Θα τα κάνω μαξιλαράκι και παπλωματάκι για την 
κούκλα μου γιαγιά.

-Ναι! Πουλάει ναι! απαντάει εκείνη.
-Πότε θα ψήσουμε καλαμπόκια παππού;
-Αύριο κορίτσι μου, είπε ο παππούς και συνέχισε 

τη δουλειά του.
Τί όμορφη εποχή! Τί αθώα χρόνια! Πόσο μου αρέ-

σει που όλοι μαζί δουλεύαμε, τρώγαμε, γελούσαμε, 
μαλώναμε, χορεύαμε.

Προχωρούσε η ζωή, κυλούσαν τα χρόνια, τριβόταν 
το σώμα, βάθυνε η σκέψη. Και έγιναν οι άνθρωποι, 
απόμακροι σήμερα, αμίλητοι, χωμένοι μέσα στα 
προβλήματα της ίδιας της ζωής τους, που δυστυχώς 
χωρίς να το συνειδητοποιούν φταίνε οι ίδιο γι’ αυτό. 
Νομίζοντας ότι κυνηγώντας τον πλούτο θα κατάφερ-
ναν να ευτυχήσουν.

Έφυγε η αθωότητα χάθηκαν τα χαρούμενα μάτια.
Μαραζώνουν μέρα με τη μέρα αναζητώντας την 

ευτυχία με λάθος τρόπο και σε λάθος αντικείμενο. 
Σήμερα, τώρα να εδώ πίνοντας την πορτοκαλάδα 
μας, στο μπαλκόνι μου, ακίνητες με την Βάσω. Κοι-
τάζουμε το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, να παίζει με τα 
σύννεφα και χαιρόμαστε για τα δώρα του Θεού.

Κάπου στο δάσος που είναι πίσω από το σπίτι, 
ακούγονται κουδουνάκια αλόγων που βόσκουν ελεύ-
θερα.

Στην πλατεία ακόμη τα παιδιά παίζουν. Οι διακο-
πές τελειώνουν. Οι αναμνήσεις σταμάτησαν. Λένε 
κάποιοι σοφοί να κλείνουμε το παρελθόν μας να μην 
αγωνιούμε για το μέλλον μας και να ζούμε το παρόν 
μας.

Εγώ από το παρελθόν μου, παίρνω δύναμη, να 
συνεχίσω την πορεία μου, κάνω μικρά σχέδια για το 
μέλλον μου και ζω όσο μπορώ το παρόν μου.

Παρέα με τους φίλους μου, στον παράδεισό μου, 
με το φεγγαράκι μου τ’ αστέρια μου και το τραγούδι 
του γρύλου.

Αυτό μου φτάνει για νάμαι ευτυχισμένη.

«Βρίσκομαι σε δυσαρμονία με το 
πνεύμα της εποχής»  (Άλμπερτ Σβάϊτσερ)



8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου16-17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ IZ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 

-ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π.Ν. (1871-1945)                                                                   
Κάποια μέρα του Ιουλίου 1904, παρουσιά-

στηκε στον Έλληνα Πρόξενο Λάμπρο Κορομηλά 
στη Θεσσαλονίκη ο γνωστός Γάλλος δημοσιο-
γράφος και διπλωμάτης της πατρίδας του Παγι-
αρές.    

 Ζητούσε ένα βοηθό για να τον ξεναγήσει 
κατά την περιήγησή του στη Μακεδονία. Ήταν 
η εποχή του Μακεδονικού Αγώνα(1904-1908).  
Σκοπός ήταν  να γνωρίσει από κοντά το ελληνι-
κό αντάρτικο και να στείλει τις ειδήσεις του στην 
εφημερίδα«Ο ΧΡΟΝΟΣ» στο Παρίσι Ήταν ένας 
φιλέλληνας   Λεβαντίνος γεννημένος στη Σμύρ-
νης  από όπου και  καταγόταν, Ήξερε, μάλιστα 
και λίγα  Ελληνικά. Ο Πρόξενος προθυμοποι-
ήθηκε και  του σύστησε   να πάρει μαζί του ως 
υπηρέτη  έναν υπάλληλο που γνώριζε τις περιο-
χές, ο οποίος του συστήθηκε ως αγωγιάτης. Του 
είπε ότι ήταν ντόπιος αγωνιστής  και εχθρός των 
κομιτατζήδων που κακοποιούσαν τον ελληνικό 
πληθυσμό της Μακεδονίας.

  Ξεκίνησαν λοιπόν το κοπιαστικό τους ταξίδι. 
Ανέβηκαν στα βουνά της Μακεδονίας και εκεί 
επισκέφτηκαν τα λημέρια των ανταρτών. Συνά-
ντησαν  τους οπλαρχηγούς, καπετάν Ακρίτα(αν-
θυπολοχαγό Κ. Μαζαράκη) τον καπετάν Άγρα( 
ανθυπολοχαγό Αγαπηνό  Τέλλο) και πολλούς 
άλλους οπλαρχηγούς. Στο βιβλίο του «Η ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ» περιέχονται όλες οι επι-
σκέψεις του στη Μακεδονία με λεπτομέρεια και 
ειλικρίνεια. Μετέδωσε σε καυστική γλώσσα στην 
εφημερίδα του τις μεροληπτικές σε βάρος της 
Ελλάδος  ξένες  ανταποκρίσεις. «Οι ανταποκρί-
σεις που διάβαζα στο Παρίσι,» γράφει «δεν μου 
ενέπνεαν καμία εμπιστοσύνη. Ήξερα με ποιο 
τρόπο κατασκευάζουν μια είδηση από το τίποτε 
και πως παραποιούν την αλήθεια. Δεν πίστευα 
παρά μόνο τη δική μου μαρτυρία».1

   Υποστήριξε τις ελληνικές θέσεις τις οποίες 
κατέγραψε  στο βιβλίο του «ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ». Τα ταξίδια ήταν κουραστικά και ο 
αγωγιάτης του έπρεπε να φροντίζει με υπακοή 
το «αφεντικό του». Να του συμπαρασταθεί στις 
κακουχίες και τις αρρώστιες του χειμώνα. Να 
του καθαρίζει και να του βάφει τακτικά τις μπό-
τες. Να ανέχεται όλες τις ιδιοτροπίες του. Όταν 
χωρίστηκαν στο Προξενείο μετά τις περιοδείες 
του είπε στον Κορομηλά. «Ήταν λίγο χαζός.» Ο 
καιρός όμως έχει πολλά γυρίσματα και ανατρο-
πές. 2

    Πολλά χρόνια αργότερα, το 1918, όταν  εί-
χε τελειώσει ο Α’ Π,Π. και η Τουρκία υπέγραψε 
τη Συνθήκη του Μούδρου και την υποταγή της( 
30 Οκτωβρίου 1918) η Ελλάδα βρέθηκε  στο 
πλευρό των νικητών. Στο Παρίσι οι ηγέτες, μαζί 
και ο Έλληνας πρωθυπουργός Ελευθέριος Βε-
νιζέλος, συνεχίζουν τις ατέρμονες συζητήσεις 
τους, για την τύχη της Ευρώπης. Στην Κων-
σταντινούπολη όταν βρέθηκε είχε προσκληθεί 
από την Ελληνική Πρεσβεία και  ο Παγιαρές, 
επίσημος καλεσμένος σε κάποιο γάμο ενός α-
ξιωματικού του ελληνικού στρατού. Στην είσο-

δο της υποδοχής των καλεσμένων ένιωσε τη 
μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής του. Παρατηρεί 
επίμονα τον Έλληνα Ναύαρχο  που τον υπο-
δέχεται με ένα  πλούσιο χαμόγελο. Προσπαθεί 
να θυμηθεί που έχουν συναντηθεί.  Όταν του 
έγινε η αποκάλυψη δεν μπορούσε να το πιστέ-
ψει.  Ήταν αδύνατο να φανταστεί ότι ο υπηρέ-
της που είχε, ο Μιχάλης, στις  περιηγήσεις στα 
χωριά της Μακεδονίας, είναι τώρα  ό Έλληνας 
Ναύαρχος Γιώργος Κακουλίδης,  Αρχηγός του 
ελληνικού στόλου στο λιμάνι της Κωνσταντινού-
πολης. Στη συνέχεια συναντούν το στρατηγό Κ. 
Μαζαράκη-Αινιάν που γνώρισε στη Μακεδονία, 
ως καπετάν Ακρίτα, Τώρα είπε στο ναύαρχο: 
« Ω! εγώ πάντοτε το είχα καταλάβει ότι είσαστε 
ένας ευγενής». Το γεγονός αναφέρει ο Χρήστος 
Νεράντζης στο έργο του « Ο Μακεδονικός Α-
γώνας» Συναντήθηκαν, βέβαια, και στο πλοίο 
«Αβέρωφ». 2

Ο Γιώργος Κακουλίδης ήταν αξιωματικός του 
Πολεμικού Ναυτικού. «Γεννήθηκε στο χωριό 
Τσίτη του Πόντου. Το 1890 τελείωσε τη σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων με ΑΡΙΣΤΑ. Από το 1894 
έως το 1901 υπηρέτησε για να τελειοποιήσει 
την εκπαίδευσή του στο Γαλλικό και το Ρωσικό 
στόλο. Το 1904 με αίτησή του τέθηκε σε διαθε-
σιμότητα για να πάρει μέρος στο Μακεδονικό 
Αγώνα. Περισσότερο γνωστός είναι ως Μακε-
δονομάχος. Γνώστης της Γαλλικής ,της Ρωσικής 
και της Τουρκικής γλώσσας, άσκησε διάφορα 
ετερόκλητα επαγγέλματα όπως, του υπηρέτη 
στο Προξενείο, του δασκάλου σε χωριά και του 
αγωγιάτη μεταφέροντας ανθρώπους εμπορεύ-
ματα, ανθρώπους και όπλα με κύριο σκοπό να 
κάνει κατασκοπία σε βάρος του εχθρού».3

  Οι δραστηριότητές του μετά την αποχωρι-
σμό του με το Γάλλο δημοσιογράφο ο Γιώργος 
Κακουλίδης έδρασε ως οπλαρχηγός ανταρτικής 
ομάδας 20 παλικαριών  με άλλους οπλαρχη-
γούς στην περιοχή της Γευγελής, στην Κ. Μακε-
δονία άλλοτε μεταμφιεσμένος σε ζωέμπορο και 
άλλοτε ως δάσκαλος στα ελληνικά σχολεία. 

  Μετά το Μακεδονικό Αγώνα θα επανέρθει 
στο πολεμικό ναυτικό και όπως ο ίδιος διηγεί-
ται στη συνέντευξη που έδωσε « υπηρέτησα 
συνεχώς στο Ναυτικό μας. Έτσι επιβαίνοντας 
στο δοξασμένο θωρηκτό μας»ΑΒΕΡΩΦ» είχα 
την τιμή τη 13η Νοεμβρίου 1918  να μπω μαζί 
με τους συμμαχικούς στόλους  στην Κωνσταντι-
νούπολη και να αγκυροβολήσω απέναντι  στα 
ανάκτορα του Ντολμά Μπαξέ. Λίγους μήνες 
αργότερα στις 12 Μαΐου 1919 είχα πάλι τη χαρά 
να παραστώ στην κατάληψη  της Σμύρνης από 
τα Ελληνικά στρατεύματα επιβαίνοντας στο θω-
ρηκτό «ΚΙΛΚΙΣ» .4

Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος είχε την ευθύνη και 
την οργάνωση της απόβασης μαζί με τον Άγγλο 
Ναύαρχο Κάλθροπτ . Μετά τον πόλεμο και την 
αποστρατεία του θα αναδειχθεί εξέχουσα προ-
σωπικότητα και θα γνωρίσει πολλά πολιτικά αξι-
ώματα. Η πατρίδα αλλά και όλοι οι Έλληνες του 
οφείλουμε απεριόριστη ευγνωμοσύνη και θα 
τον τιμούμε με βαθύ σεβασμό πάντα  για τους 
αγώνας του.

Βιβλιογραφία.
1. Ι. Κ. Μαζαράκης –Αινιάν. «Ο Μακεδονικός 

Αγώνας» σελ. 86-87.Εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ  
2. M.Paillares. «Η Μακεδονική θύελλα» 

σελ.211 εκδ. Τροχαλία.
 3.Εγκυκλοπαίδεια-Ποντιακού Ελληνι-

σμού-τόμος 4ος σελ. 160.
 4.Αντιγόνη Μπέλλου-Θρψιάδου «Μορφές 

Μακεδονομάχων»
Συνεχίζεται

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Γράφει
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΜΥΚΗΝΗ

1. Λίγες πατρί-
δες ηρώων

2. ορθώνονται 
ακόμη αντ ίκρυ 

στα μάτια μας,
3. ενώ οι υπόλοιπες
4. δεν ξεπερνάνε στο ύψος πολύ τις 

πεδιάδες.
5. Τέτοια και σένα σε γνώρισα, Μυκή-

νη ταλαίπωρη,
6. όταν περνούσα από δίπλα σου
7. πιο κι από κάθε γιδότοπον έρημη,
8. γιδοβοσκοτόπικο μήνυμα.
9. Και κάποιος γέροντας είπε:
10. Σε τούτον απλωνόταν τον τόπο
11. η πολύχρυση των Κυκλώπων η 

πόλη.

ΑΛΦΕΙΟΥ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ
 Ε.Α. ΙΧ, 101

1. Ηρώων ολίγας μεν εν όμμασιν, 
αι δ’ έτι λοιπαί
2. πατρίδες ου πολλώ 
γ’ αιπύτεραι πεδίων,
3. οίην και σε, τάλαινα, παρερχόμενός
γε Μυκήνην
4. έγνων, αιπολίου παντός 
ερημοτέρην,
5. αιπολικόν μήνυμα, γέρων δε τις 
«Η πολύχρυσος»,
6. είπεν, «Κυκλώπων 
τηδ’ επέκειτο πόλις».

ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΗΡΩΩΝ
Ο ποιητής Αλφειός ο Μιτυληναίος που 

έζησε στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκρά-
τορα Οκταβιανού Αυγούστου (1ος αι. 
π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.), αφού είχε διαβάσει, 
όπως φαίνεται τα έπη του Ομήρου, έ-
κανε μία περιοδεία για να γνωρίσει τις 
πατρίδες των ηρώων που αναφέρονταν 
σ’ αυτά.

Η θλίψη του ήταν μεγάλη, επειδή δι-
απίστωσε ότι οι περισσότερες είχαν κα-
ταστραφεί και οι τόποι τους είχαν γίνει 
βοσκοτόπια, και τα ερείπιά τους, όσα 
σώζονταν, μόλις εξείχαν από το έδαφος. 
Εξαίρεση δεν αποτελούσε ούτε η πα-
τρίδα του αρχιστράτηγου των Ελλήνων 
στον Τρωικό πόλεμο, του Αγαμέμνονα, 
η Μυκήνη, η γνωστή στους 
Νεοέλληνες περισσότερο 
ως Μυκήνες.

Ο χώρος που απλωνό-
ταν η πόλη Μυκήνη ήταν, 
όταν την επισκέφτηκε ο Αλ-
φειός ο Μιτυληναίος, ένας 
έρημος γιδοβοσκότοπος 
(αιπόλιον) στον οποίο μόνο 
τα κυκλώπεια τείχη, που έ-
ζωναν την ακρόπολη, θύμι-
ζαν τα περασμένα μεγαλεία. 
Οι γίδες δεν αφήνουν χλω-
ρό βλαστάρι, κι όπου βό-
σκουν δεν αφήνουν δέντρο 
να μεγαλώσει.

Μέσα στην ερημιά του 
τοπίου, σαν να ξεφύτρωσε 
από το πουθενά, ένας γέ-
ροντας βρέθηκε μπροστά 
του και του είπε «εδώ κάπο-
τε απλωνόταν η πολύχρυση 
πόλη των Κυκλώπων».

ΜΥΚΗΝΗ – ΜΥΚΗΝΑΙ
Οι Μυκήνες της Αργο-

λίδας (Πελοπόννησος) ήταν γύρω στα 
1600-1100 π.Χ. ένα από τα μεγαλύτερα 
κέντρα ελληνικού πολιτισμού, του γνω-
στού ως «Μυκηναϊκού».

Ο Όμηρος στην Ιλιάδα χαρακτηρίζει 
τη Μυκήνη ως «εϋκτίμενον πτολίεθρον» 
(καλοχτισμένη πόλη), ως «ευρυάγυια» 
(με πλατείς δρόμους) και ως «πολύχρυ-
σον» (πόλη με πολύ χρυσάφι).

Ο τελευταίος χαρακτηρισμός, που για 
αιώνες θεωρούνταν ποιητική υπερβολή, 
αποδείχτηκε αληθινός πέρα για πέρα, 
έπειτα από τις ανασκαφές που έκανε 
στην Ακρόπολη των Μυκηνών ο λάτρης 
του Ομήρου Γερμανός Ερρίκος Σλήμαν.

Οι Μυκήνες έχουν ανακηρυχθεί ως έ-
να από τα μνημεία της Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της UNESKO.

Η παρακμή των πολύχρυσων Μυ-
κηνών άρχισε τον δωδέκατο αι. π.Χ., 
(Συγκρούσεις Αχαιών-Δωριέων). Αργό-
τερα οι Αργείοι κυρίεψαν τις Μυκήνες και 
μοιράστηκαν τα εδάφη τους. Οι παλιοί 
κάτοικοι των Μυκηνών διασκορπίστηκαν 
σε όλη την Ελλάδα φτάνοντας ως τη Μα-
κεδονία.

Οι Μυκήνες δεν έπαψαν ποτέ «να 
ζουν και να βασιλεύουν» στις ψυχές των 
Ελλήνων, όχι μόνο επειδή δοξάστηκαν 
από τον Όμηρο, αλλά και επειδή έδω-
σαν ανεξάντλητη τροφή στους μεγάλους 
τραγικούς ποιητές της Αρχαίας Ελλάδας, 
των οποίων οι τραγωδίες μένοντας πά-
ντα επίκαιρες αγγίζουν τις ψυχές των αν-
θρώπων, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά 
όλων των ανθρώπων, όπου γης.

ΑΙΓΕΣ – ΠΕΛΛΑ – ΜΙΕΖΑ – 
ΔΙΟΝ – ΕΔΕΣΣΑ

Χωραφότοποι – βοσκότοποι – βαλ-
τότοποι είχαν καταντήσει μέσα στους 
αιώνες και οι περίφημες πόλεις της Αρ-
χαίας Μακεδονίας ώσπου οι ανασκαφές 
αποκάλυψαν τα θαμμένα ερείπια, που 
έφεραν «τα πάνω κάτω» στις ιστορικές 
μας γνώσεις.

Εξαίρεση, αποτέλεσαν η μία από τις 
αρχαιότερες, η Βέροια, και η μία από τις 
νεότερες, η Θεσσαλονίκη, που ποτέ δεν 
έπαψαν να υπάρχουν και μάλιστα στην 
αρχική τους τοποθεσία και με το ίδιο πά-
ντα όνομα, μαρτυρία πως η Μακεδονική 
ψυχή, παρά τις όσες επιβουλές, έμεινε 
πάντα ζωντανή ελληνική. Αυτό τίποτε 
δεν μπορεί να το αλλάξει.

ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

  Αλεξάνδρεια  14-02-2019
Αριθ. Πρωτ.   2805

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  Δ. Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 4η Μαρτίου  του έτους 2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00 – 11:00   θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική 
δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την 
εκμίσθωση αγροτεμαχίων  της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας  του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δη-
μότες - κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας.

Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 11η  Μαρτίου 2019  ημέρα 
Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν 
δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 18η    Μαρτίου 2019 η-
μέρα Δευτέρα  την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται 
στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαρι-
ότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 23333 51304.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 



Περιορισμένος, 
όπως άλλωστε α-
ναμενόταν, ο ανα-
σχηματισμός στο 
υπουργικό σχήμα, 
με βασική αλλαγή, 
την αναβάθμιση του 
Γιώργου Κατρού-
γκαλου, αφού, όπως 
σημείωσε ο υπουρ-
γός Επικρατε ίας 
και κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δημή-
τρης Τζανακόπου-
λος, μετά την επιτυ-
χή ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη θέση 
σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο 
πρωθυπουργός όπως εξάλλου είχε δηλώσει, 
δεν κρίνει σκόπιμο να διατηρήσει ο ίδιος το 
χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εξωτερικών.

Με δεδομένες τις υποχρεώσεις του Νά-
σου Ηλιόπουλου ως υποψηφίου για το Δήμο 
Αθηναίων και της Κατερίνας Νοτοπούλου ως 
υποψήφιας για το Δήμο της Θεσσαλονίκης 
παρουσιάζεται η ανάγκη για ένα περιορι-
σμένης έκτασης ανασχηματισμό, τόνισε ο 
Δ. Τζανακόπουλος, ανακοινώνοντας τα νέα 
πρόσωπα:

Στο υπουργείο Εξωτερικών νέος υπουρ-
γός ορίζεται ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών με 
αρμοδιότητα την Ευρωπαϊκή Πολιτική ορίζεται 
η Σία Αναγνωστοπούλου.

Στο υπουργείο Εσωτερικών υφυπουργός 
με αρμοδιότητα Μακεδονίας - Θράκης ορίζε-
ται η Ελευθερία Χατζηγεωργίου.

Στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υφυ-
πουργός ορίζεται 
ο Κωνσταντίνος 
Μπάρκας.

Στο υπουργείο 
Υποδομών κα ι 
Μεταφορών υφυ-
πουργός ορίζεται 
ο Θάνος Μωρα-
ΐτης 

Τέλος στο υ-
πουργείο Μετανα-
στευτικής πολιτι-
κής υφυπουργός 
ορίζεται ο Άγγε-
λος Τόλκας.

Η ορκωμοσία 

των υπουργών θα γίνει τη Δευτέρα, μετά την 
επιστροφή του πρωθυπουργού από το Μό-
ναχο.

Αντιδράσεις κομμάτων
-«Είναι μάλλον ο πρώτος κυβερνητικός α-

νασχηματισμός που θα περάσει ως μονόστη-
λο στις εφημερίδες», αναφέρουν πηγές της 
ΝΔ σχετικά με τον μίνι ανασχηματισμό, 

«Η πολυδιαφημισμένη διεύρυνση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ εξαντλήθηκε σε δύο βοηθούς κηπου-
ρούς του ΠΑΣΟΚ, προφανώς γιατί ακόμη 
και ο Νίκος Μπίστης κατάλαβε το τέλος που 
πλησιάζει. Ας ανακοινώσει επιτέλους ο κ. 
Τσίπρας την ημερομηνία των εκλογών για να 
τελειώνει αυτή η φαρσοκωμωδία», προσθέτει 
η ΝΔ.

- «Η επιχείρηση Τσίπρα για 
λεηλασία της παράταξης μας 
πέφτει στο κενό, εκφυλίζεται σε 
παράγκα Γ’ Εθνικής.Αλλά τίπο-
τα δεν τους σώζει.Όσο για τους 
πολιτικά εξαγορασθέντες υφυ-
πουργούς είναι γνωστοί κυνηγοί 

καρέκλας», αναφέρει στην ανα-
κοίνωσή του, το Κίνημα Αλλαγής.

-«Το μόνο ενδιαφέρον του μί-
νι ανασχηματισμού είναι η εν-
σωμάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ κι άλ-
λων στελεχών των μνημονιακών 
κυβερνήσεων Παπανδρέου και 
Παπαδήμου. Όσο πιο πολύ απο-
καλύπτεται η ψευτοπροοδευτική 
συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο 
γρήγορα πρέπει να του γυρίσουν 
την πλάτη οι πραγματικά προο-
δευτικοί άνθρωποι, που βλέπουν 
την νεκρανάσταση του μνημονια-
κού ΠΑΣΟΚ», σχολίασε το γρα-

φείο Τύπου του ΚΚΕ.
-«Ο ανασχηματισμός φανέρωσε την φτώ-

χεια των στελεχών της Κυβέρνησης» σχολι-
άζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Κεντρώων 
σημειώνοντας ότι «ανακυκλώνονται τα ίδια 
άτομα με μια πολιτική που έχει κουράσει και 
απογοητεύσει όλο τον κόσμο».

-«Ταμείο για τους βουλευτές-leasing η υ-
πουργική καρέκλα», αναφέρει ο πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, μέσω twitter.

- «Να που τελικά υπάρχει ρεύμα υπέρ 
του κ. Τσίπρα. Όχι μέσα στην κοινωνία, αλλά 
εντός του ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ», έγραψε στο 
Twitter η εκπρόσωπος Τύπου του Ποταμιού, 
Κατερίνας Μπακογιάννη.

(Φωτο ΕΘΝΟΣ)
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Προκήρυξη θέσης 
Διοικητικού 

Υπαλλήλου από 
τον «Έρασμο» 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-

βασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», στο πλαίσιο 
του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσω-
ρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν 
άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 
5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020», προκηρύσσει  μια (1) θέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου 5ωρης απασχόλησης, αορίστου χρόνου,  με την ειδικό-
τητα (υπευθύνου) Διοικητικού υπαλλήλου ηλικίας 28-50 ετών,  
που θα απασχοληθεί στη δομή του Συλλόγου, που εδρεύει στη 
Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, σχετικής 

με το αντικείμενο (Λογιστικής και Διοίκησης επιχειρήσε-
ων-Management και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών). 

2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Αγγλικής ορολο-
γίας στο αντικείμενο εργασίας του/της..

3. Προϋπηρεσία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .
4. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ. 
5. Καλή σωματική και ψυχική υγεία. 
6. Δίπλωμα οδήγησης. 
Θα ληφθούν υπόψη επί πλέον προσόντα όπως: 
Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Μ.Κ.Ο. και 

ψυχοκοινωνικούς φορείς, που ασχολούνται με τις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, όπως ενδοοικογενειακή, εργασιακή βία, κα-
κοποίηση κ.λπ., ευχέρεια στην μελέτη, εκπόνηση, υλοποίηση 
και αξιολόγηση προγραμμάτων, που σχετίζονται με την λει-
τουργία της δομής και δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων 
χρηματοδότησης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος. 
3. Πιστοποιητικό γέννησης 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών. 
6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες. 
7. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν). 
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα σχετικά έγγρα-

φα από τους ενδιαφερομένους  θα γίνεται  αυτοπροσώπως 
στην έδρα μας,  Βούλας Χατζίκου 10, 

Δευτέρα – Παρασκευή από 10.00π.μ. – 13.00π.μ.,
είτε απευθείας στο e-mail του Συλλόγου: erasmos.veria@

gmail.com,
Προθεσμίες υποβολής: 9 - 15 Φεβρουαρίου 2019 
ΤΗΛ : 23310 74073

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος   Φωστηροπούλου Γεωργία

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Γενική Συνέλευση Μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , σας  καλεί 

στη Γενική  Συνέλευση  των μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2019, ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μητρο-
πόλεως, Βενιζέλου 29, με τα παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ.Σ..
Επειδή δεν υπήρχε απαρτία στην 1η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί την επο-

μένη Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019, στον ίδιο τόπο , την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.
Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια  14-02-2019
Αριθ. Πρωτ.   2806

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 33 & 34 (ΕΝΙΑΙΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 4η Μαρτίου  του έτους 2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 

09:00 – 10:00   θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική 
δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την 
εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 33 & 34 (ενιαίο κατάστημα), που βρί-
σκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας 
στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Επαναληπτική   ορίζεται η 11η   Μαρτίου 2019  ημέρα Δευ-
τέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδή-
ποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται 
στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαρι-
ότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 23333 51304.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
του Δημητρίου και της Γεωργίας, το 
γένος Κιουτάχιαλη, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στο Μα-
κροχώρι Ημαθίας και η ΟΡΤΕGA 

SHERRYL του Hilario και της Julita, το γένος 
D.Real, που γεννήθηκε στη Μανίλα Φιλιππίνων 
και κατοικεί Calanba City Laguna Philipines, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Yφυπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής 
ο Άγγελος Τόλκας στη νέα σύνθεση της Κυβέρνησης
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Με δύο επιστροφές και 
δύο απουσίες συνε-
χίζει την προετοιμα-

σία της η Βέροια εν όψει του 
αγώνα της Κυριακής στην 
Μελίτη με τον ουραγό Μελι-
τέα.

ΟπροπονητήςτηςομάδαςΣάκηςΘε-
οδοσιάδηςθαέχειστηνδιάθεσητουτους
ΜπακάληκαιΧαντζάραπου εξέτεινα την
ποινή τους , ενώ θα απουσιάσουν για

μίαακόμηαγωνιστικήοιΜεληκιώτης και
Ιωάννου.

Και οι δύο έχουν κάνει μαγνητική και
θαφανεί τοπρόβλημαπου αντιμετωπί-
ζουν. Ποιο σοβαρή φαίνεται να είνια η
περίπτωσητουνεαρούΙωάννουοοποίος
θα χρειαστεί ένα περίπου μήνα για να
επιστρέψει

Άλλαπροβλήματα δεν υπάρχουν και
η ομάδαθαπροπονηθεί και τοΣάββατο
πρωίενώηαποστολήθαγευματίσει την
ΚυριακήστηνΒέροια και στην συνέχεια
θαταξιδεύσειστηνΜελίτητηςΦλώρινας

Πλήρηςαγωνιστικήγιαταπαιχνίδιατουερασιτεχνικούπο-
δοσφαίρουτηςΕΠΣΗμαθίαςγιατοπρωτάθληματηςΑ1της
Β’ και Γ’ κατηγορίας. ΣτηνΑ1 κατηγορία ξεχωρίζει ο αγώνας
τουΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςμετηνΝάουσαενώτοΡοδοχώριπαί-
ζειστογειτονικόΠαλαιοχώριμετονΆρη.

Αναλυτικάταπρογράμματακαιοιδιαιτητές:

Πρόγραμμα αγώνων
της 16.02.2019

ΑΕρασιτεχνική(Πρωτάθλημα19ηαγωνιστική)
ΠΛΑΤΕΟΣ 15.30ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ -ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡ-

ΒΑΡΑΣ
Διαιτησία:ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ15.30ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ
Διαιτησία:ΠΑΡΑΣΙΟΥ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ15.30ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ-ΜΠΕΚΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ15.30ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ15.30ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΣΡΟ-

ΔΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ-ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ

ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ 15.30ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ -Μ.ΑΛΕΞ.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ-ΓΙΑΝΤΣΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΚΟΠΑΝΟΥ15.30ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΓΑΒΡΑΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ15.30Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΠΙΤΟΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

Πρόγραμμα αγώνων
της 17.02.2019

ΒΕρασιτεχνική-1οςΌμιλος(Πρωτάθλημα13ηαγωνιστική
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ15.30ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-ΑΕΣΧΟΙΝΑ
Διαιτησία:ΤΡΑΝΤΟΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΝΗΣΕΛΙΟΥ 15.30ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ -Ολυμπιακος
Λουτρου

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ-ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 15.30ΑΕΚΚαμποχωρίου - ΠΑΟΚΟΥ-
ΛΟΥΡΑΣ

Διαιτησία:ΠΙΤΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΥ-ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ15.30ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ-ΠΟΖΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ 15.30ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ

Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣ-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ

ΒΕρασιτεχνική-2οςΌμιλος(Πρωτάθλημα15ηαγωνιστική)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ15.30ΑΣ Γιαννακοχωριου -ΘΥΕΛΛΑ

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
Διαιτησία:ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ15.30ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ -ΟΛΥΜΠΙ-
ΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ-ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ15.30ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΑΕΠΟΝΤΙ-
ΩΝΒΕΡΟΙΑΣΔΕΝΘΑΓΙΝΕΙ

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ15.30ΑΣΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ -ΑΣΠΑΤΡΙ-
ΔΑΣ

Διαιτησία:ΧΡΥΣΑΝΗΣ-ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ-ΓΚΟΓΚΟΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ15.30ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ
Διαιτησία:ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ

ΓΕρασιτεχνική-1οςΟμιλος8ηαγωνιστική
ΣΥΚΙΑΣ10.30ΑΟΣΥΚΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ-ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ-ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ10.30ΑΕΚΑΨΟΧΩΡΑΣ-ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ
Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ-ΤΡΑΝΤΟΣ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ 10.30ΠΟΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ -ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτησία:ΜΠΑΚΑΛΗΣ-ΓΑΒΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΥ

ΓΕρασιτεχνική-2οςΌμιλος(10ηαγωνιστική)
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 10.30ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΧΘΟΣ

ΑΡΟΥΡΗΣ
Διαιτησία:ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΗΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ10.30ΦιλιπποςΠ.Νερων-ΠαλασιδειοςΑκαδημια
Διαιτησία:ΜΠΕΚΑΣ-ΓΚΟΓΚΟΣ-ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ10.30ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ-ΕρμηςΤριλοφου
Διαιτησία:ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ

ΣτηνΜελίτημετονΜελιτέα
τηνΚυριακήηΒέροια

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων του Σαββατοκύριακου 

16-7/2/2019

ΤηνΔευτέρα18Φεβρουαρίου
κόβειτηνπίτατουοΦΑΣΝάουσα

ΤηνΔευτέρα18Φεβρουαρίου2019θαγίνειεκδήλωσημετηνκοπήτηςβασιλόπιτας
τουΦΑΣΝάουσαστις 19.00μ.μστο cafeBOSTONS (κτίριοπολυχώρουπολιτισμού
ΒΕΤΛΑΝΣ)

Στην επόμενη φάση του θεσμού 
η Κ14 της ΕΠΣ Ημαθίας

ΣτηνεπόμενηφάσητουπανελληνίουπρωταθλήματοςπροεπιλογήςΕθνικώνομά-
δωνπροκρίθηκεημικτήομάδαΠαίδων(Κ14)τηςΕΠΣΗμαθίαςκαθώςκέρδισεστον
κρίσιμοαγώνατηναντίστοιχηομάδατηςΕΠΣΠέλλαςμε0-1.

ΝίκηαλλάόχιπρόκρισηπέτυχεηομάδαΝέωντηςένωσήςμας(Κ16)καθώςεπι-
βλήθηκεμετοευρύ1-5επίτηςαντίστοιχηςομάδατηςΕΠΣΠέλλας.

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Εκτός έδρας αγωνίζονται
ΑΟΚ Βέροιας και Μελίκη 

ΕκτόςέδραςαγωνίζονταιτηνΚυριακήτόσοοΑΟΚΒέροιας(στηνΠρέβεζαμετηνΝικό-
πολη)καιηΜελίκηστοΠολύκαστρομετονΕυαθλοΑναλυτικάτοπρόγραμμα

3οςΌμιλος
Κυριακή17Φεβρουαρίου
Πρέβεζας17.00ΣΚΝικόποληΠρέβεζας–ΑΟΚΒέροιαςΒασιλόπουλος-Παπαθανασίου

(Μυζίκος)
ΕΑΝΚΙωαννίνων17.00ΠΑΣΓιάννινα–ΑΟΚαλαμπάκαςΔέλλας-Αναστασιάδης(Τσιγγέλης)
Πολυκάστρου17.00ΜΠΑΣΕύαθλος–ΓΑΣΜελίκηςΗλιόπουλος-Κώνης(Ελευθεριάδης)
Εκπ.Μαντουλίδη17.00ΜΑΣΕυαγ.Μαντουλίδης–ΑΣΓΙωαννίνωνΚοτσίμπος-Μπού-

γλοςΠαν.(Βαφείδης)
ΕΑΚΒόλου17.00ΑΣΟλυμπιακόςΒόλου–ΓΣΤιτάνεςΠαλαμάΠαζώλης-Κοντογιάννης

(Μιναρετζόπουλος)
Μπάρας17.00ΑΜΊκαροιΤρικάλων–ΦΟΠρωτέαςΓρεβενώνΝτόγκας-Χατζηχαρίσης

(Χλωρός)



Την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019, 
ο 9ος αγώνας ορεινού τρεξί-
ματος Ξηρολιβάδου 14χλμ και 

οι παιδικοί αγώνες.

Ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας και ο ΚΑΠΑ
(τμήμα αθλητισμού τουΔήμου Βέροιας) , ανα-
κοινώνουνως ημερομηνία διεξαγωγής του 9ου
αγώναορεινούτρεξίματοςΞηρολιβάδου14χλμκαι
τουςπαιδικούς αγώνες, τηνΚυριακή 14 Ιουλίου
2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ όπως και ηλεκτρονικές εγγρα-
φέςθαακολουθήσουνέωςτατέληΑπρίλη.Με την προπόνηση της Πέμπτης 

(14/2) ολοκληρώθηκε η προε-
τοιμασία των Αετών Βέροιας 

για την αναμέτρηση της 19ης αγωνι-
στικής με τον Εδεσσαϊκό. Μετά από 
δύο εβδομάδες χωρίς αγωνιστική 
δράση λόγω του προγραμματισμένου 
ρεπό, ο Ντάνης Τυριακίδης και οι παί-
κτες του είχαν την ευκαιρία για απο-
φόρτιση αλλά και περισυλλογή μετά 
τις δύο συνεχόμενες ήττες.

Είναι δεδομένοπως για τουςΑετούς Βέροιας,
κάθεματςείναιξεχωριστόκαιστοτέλοςθαγίνειτο...

ταμείο,ωστόσο κανείς δεν θέλει να χάνει ούτεστα
φιλικά!

Για τον εντός έδραςαγώνα τουΣαββάτου (16/2,
18.00) με αντίπαλο τον ουραγό και άκρως νεανικό
Εδεσσαϊκό,δενυπάρχεικάποιοαγωνιστικόπρόβλη-
μα καθώςάπαντες είναι στη διάθεση του τεχνικού
επιτελείου.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης19ηςαγωνιστικής:
ΑΟΚΑιγινιακός–ΖαφειράκηςΝάουσας
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΑετόςΚιλκίς
ΑετοίΒέροιας–Εδεσσαϊκός
Βατανιακός/Σάρισα–ΊκαροιΓιαννιτσών(20.00)
ΠιερικόςΑρχέλαος–ΓΑΣΑλεξάνδρειας(20.00)
ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννιτσών –ΑΓΕΠιερίας

(20.30)
Ρεπό:ΦΟΑριδαίας

CMYK

1116-17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’

Τον Εδεσσαϊκό υποδέχονται
οι Αετοί Βέροιας

Στις14Ιουλίου
2019ο9ος

αγώναςορεινού
τρεξίματος
Ξηρολιβάδου

ΗΛΕΜΟΒκόβειτηνΚυριακή17
Φεβρουαρίουτηνπίτατης

ΗΛΕΜΟΒκαλεί όλους τουςΜο-
τοσυκλετιστέςμέληκαιμημέληστην
καθιερωμένηκοπήτηςπίταςπουθα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου 2019 στις 6 μ.μ στα
καινούργιαγραφείατηςΛέσχηςστην
οδό Σταδίου 34 (Δίπλα στοΔημοτι-
κόΣτάδιοΒέροιας).Με μεγάλη μας
χαρά γράφει η ανακοίνωση θα κα-
λοσωρίσουμε στην οικογένεια της
ΛΕΜΟΒόποιονέχειτηνδιάθεσηείτε

σανμέλοςείτεσαναθλητήςείτεσανεπισκέπτης.Σαςπεριμένουμεναπεράσουμεέναόμορφοαπόγευμα

Στη Χαλκηδόνα αγωνίζεται
τηνΚυριακή (17/2)οΦίλιππος
Βέροιας,σταπλαίσια της18ης
αγωνιστικήςστονΒόρειοόμιλο
τηςΒΕθνικήςμπάσκετ.

ΗομάδατουΔημήτρηΓκίμα
συνεχίζει τις υψηλές…πτήσεις
στοπρωτάθλημα και στοχεύει
σεακόμημίανίκη (11ηφετινή)
κόντρασεμια ομάδαπου έχει
8 νίκες και 9 ήττες τη φετινή
σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα
της18ηςαγωνιστικής(17.00)

2ος Όμιλος
Κυριακή17Φεβρουαρίου
Λαγκαδά17.00ΕρμήςΛαγκαδά-ΓέφυραΚοϊμτζό-

γλου-Λουλουδιάδης(Σακεαρίου)
Χαλκηδόνας 17.00Προποντίδα-ΦίλιπποςΒέροι-

αςΤσιαπλής-Κατωτικίδης(Παραλικίδης)
Χαλκιοπούλειο 17.00ΈσπεροςΛαμίας-Αγρίνιο

Στρέμπας-Γρίβα(ΠαπαδόπουλοςΣτ.)
Αρναίας 17.00 Στρατώνι-Φάρσαλα Θεοδώ-

ρου-Γαζέτας(Δροσόπουλος)

Κέρκυρας 16.00Φαίακας-ΜαχητέςΞέρας-Τσου-
μαχίδης(Πούλης)

Μακεδονικού 17.00Μακεδονικός-Νίκη Βόλου
Ντούρας-Ζαχαριάδης(Κασαπίδης)

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Ίκαροι
ΣερρώνΦουτζήλας-ΑγραφιώτηςΙ.(Στουπίδης)

Δευτέρα18Φεβρουαρίου
Ανατόλια17.00Ανατόλια-ΧΑΝΘΤσιρτσιμάλης-Σι-

ταρίδης(Σιμητόπουλος)

ΜπάσκετΒ’Εθνική
Στην Χαλκηδόνα την Κυριακή

ο Φίλιππος



Γράφει ο  Παύλος Πυρινός
Εισαγωγή
Σύλλογοι, με διάφορες ονομασίες, εμφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα σε όλο 

τον υπόδουλο, καθώς και στον ελεύθερο Ελληνισμό που με την οικονομική 
ενίσχυση των σχολείων συνετέλεσαν πολύ στη διάδοση της παιδείας, στην πο-
λιτιστική ανάπτυξη, στην καλλιέργεια της μουσικής, στη διατήρηση της Ορθο-
δοξίας και στην ενίσχυση του εθνικού φρονήματος των κατοίκων των πόλεων 
και κωμοπόλεων της Μακεδονίας.

Ο πρώτος Σύλλογος που ιδρύθηκε στη Βέροια ήταν ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Βεροίας» που 
ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1874.

Το 1880, στη θέση του ιδρύθηκε η Αδελφότητα «Αθηνά», με διπλό σκοπό, εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό.
Η Αδελφότητα «Αθηνά» ύστερα από 18 χρόνια, το 1898, διαλύθηκε και στη θέση της ιδρύθηκε η Α-

δελφότητα «Μέλισσα» που ήταν συνέχεια του «Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Βεροίας».
Για τις Αδελφότητες αυτές έγραψαν διάφοροι συγγραφείς (1).
Ο Φιλολογικός και Φιλαρμονικός Σύλλογος «Ελικών»
Μετά την απελευθέρωση της Βέροιας, το 1916, με ενέργειες και πρώτο πρόεδρο τον Γεώργιο Τσίτρο 

(2) ιδρύθηκε ο Φιλολογικός και Φιλαρμονικός Σύλλογος «Ελικών» (3).
Ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου

Δημάδης Ιωάννης, Δημητριάδης Αργύριος, Ζάχος Στέφανος, Κύρος Κύρου, Μπουζιώτας Κων/νος, Παπα-
δήμος Κων/νος, Πολυζωΐδης Δημήτριος, Σαρρηκωστής Αντώνιος, Σμυρλής Θρασύβουλος, Τσίτρος Γεώργιος.

Αυτά προέκυψαν από τη μελέτη των εργασιών όσων έγραψαν για το Σύλλογο «Ελικών» και ως μέλη οι:
Αλεξιάδης Στέργιος, Δεσποτόπουλος Ιωάννης, Κεμιντζές Αντώνιος, Κύρος Μανώλης, Παπαδημητρί-

ου Σταύρος, Παπαντωνίου Ιωάννης, Σακελλαρίδης Θωμάς, Τσιτσεκλής Βασίλειος.
Οπωσδήποτε ήταν και άλλοι στα ιδρυτικά και μέλη του Συλλόγου «Ελικών» αλλά δεν διασώθηκαν τα 

ονόματά τους. Σίγουρα ορισμένα ονόματα ιδρυτικών μελών θα υπάρχουν στις φωτογραφίες του Συλλό-
γου «Μέγας Αλέξανδρος» και «Μικτή Μανδολινάτα του Γυμνασίου Βέροιας» που δημοσιεύονται σήμερα.

Σκοπός του Συλλόγου «Ελικών» (4)
1. Η εγκυκλοπαιδική μόρφωση και πνευματική ανάπτυξη της νεολαίας.
2. Η ίδρυση Βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου.
3. Η πραγματοποίηση συναυλιών και διαλέξεων.
4. Η ανάπτυξη και διάδοση της μουσικής.
Ο Σύλλογος «Ελικών» δημιούργησε αξιόλογη βιβλιοθήκη, με σπάνια βιβλία και πολύ χρήσιμα για 

την σπουδάζουσα νεολαία που έφτασαν τους 500 τόμους.
Καθήκοντα ταξινόμου και βιβλιοθηκοφύλακα ανατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

στο γιο του αείμνηστου εθνοδιδάσκαλου Εμμανουή Ζάχο, Στέφανο Ζάχο, ο οποίος με επιτυχία κρατού-
σε το λογαριασμό των δανειζομένων βιβλίων από τους ενδιαφερόμενους για μελέτη στο σπίτι.

Ορισμένα βιβλία από τη βιβλιοθήκη του «Ελικώνος», με τη σφραγίδα του Συλλόγου σώζονται στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Βέροιας.

Ακόμα, ο Σύλλογος «Ελικών» ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ποίηση και τη μουσική, γι’ αυτό είχε ως 
έμβλημα την ονομασία «Ελικών» (έμβλημα ποιητικής και μουσικής έμπνευσης).

Ένας από τους σκοπούς τους Συλλόγου «Ελικών» ήταν και η δημιουργία Μουσικής Μπάντας.
Το πιθανότερο είναι ο «Ελικών», το 1918, να συγκρότησε την αξιόλογη Μικτή Μανδολινάτα (Μανδολίνα, 

κιθάρες, Μαντόλες) με πρώτο το διευθυντή τον Λάζαρο Λαζάρου (5), γυμνασιάρχη Γυμνασίου Βέροιας.
Η Μικτή Μανδολινάτα με δάσκαλο τον Γυμνασιάρχη Αναστάσιο Λαζάρου άφησε εποχή στα μουσικά 

δρώμενα της πόλης μας.
Πέρα από το ότι ψυχαγωγούσε τους Βεροιώτες, με τακτικές συναυλίες, με έργα κλασσικά, ελληνικές 

σερενάτες και με θεατρικές παραστάσεις (στις οποίες έπαιρναν μέρος και κορίτσια που εθεωρείτο άξιο 
απορίας και μεγάλο γεγονός), ενίσχυσε και πλούτησε το Γυμνάσιο με τα απαραίτητα για την εκπαίδευση 
όργανα φυσικής, χημείας, γυμναστικής και με συγγράμματα και βιβλία για τη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου.

Ο Σύλλογος «Ελικών» και η Μικτή Μανδολινάτα, δημιούργησαν μια ονειροπόλο και ρομαντική επο-
χή (1916-1924) με τα νυκτερινά κατανυκτικά τραγούδια στο δρόμο, κάτω από τα παράθυρα, με τη λεγό-
μενη καντάδα, με κιθάρα και μαντολίνο.

Μόνα με μια γλυκιά μελωδία της νύχτας ικανοποιούντο τα ιδανικά του νέου…
Δεν υπήρχε σπίτι που να μην είχε ένα όργανο, μαντολίνο, κιθάρα ή βιολί. Η Βέροια, με την ίδρυση 

του Συλλόγου «Ελικών» και της Μικτής «Μαντολινάτας» ήταν μια διαρκής εύηχη πόλη.
Ο Μικρασιατικός πόλεμος και η επιστράτευση στελεχών του Συλλόγου «Ελικών» συνετέλεσαν στη 

στασιμότητα της δράσης του έως το 1924, οπότε, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου έγινε συγχώνευση 
με το Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος».

σπάνια και αδημοσίευτη του 1918 ή 1919
Η Μικτή Μανδολινάτα της Βέροιας

Καθήμενοι
Από αριστερά προς τα δεξιά:
Θεμιστοκλής Πολυζωΐδης – Ιωάννης Οικονόμου

1η σειρά στα καθίσματα
Άγνωστη, Άγνωστη, η Τρίτη Κεμιτζέ, η τέταρτη ίσως η Κατίνα Ράπτου, ο πέμπτος Σιδέρης, ο έκτος 

Καπρίνης Αδάμος
2η σειρά καθισμάτων
Αντωνιάδου, Χατζηνικολάκη του Στεφάνου, τρίτη και πέμπτη άγνωστες, Λάζαρος Λαζάρου Γυμνασι-

άρχης, Σίσας Αστέριος, άγνωστος, Τσίτσης Κων/νος
3η σειρά καθισμάτων
Βλαχογιάννη Κατίνα, άγνωστη, άγνωστη, αδελφάς Κόττου, Δέδε, Χατζηνικολάλκη Ελένη του Θωμά
Τελευταία σειρά – Όρθιοι
Καρατζόγλου Γαλάκης, Ψωμάς, Δημάδης, Αναστ. Καρατζόγλου, Σαρρηκωστής Αντώνιος, άγνωστος, 

Κύρου Εμμανουήλ, Σμυρλής Τάκης

Ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» 
με τον οποίο συγχωνεύθηκε ο Σύλλογος «Ελικών»

Δημοσιεύθηκε χωρίς ονόματα

 ΕΠΩΝΥΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
1. Στο δάπεδο, εξ αριστερών Κωνστ. Παπαδήμος, Ντίνας και Αντ. Βλαχογιάννης.
2. Στα καθίσματα, εξ αριστερών Δημ. Πολυζωΐδης, Φεβρ. Κατινά, άγνωστη, Αναστ. Καρατζόγλου, 

πρόεδρος, Γυμνασιάρχης, Αντωνιάδου Ευριδ., άγνωστη, Ευδοξία Αντωνιάδου, Εφοριακός και Μερκ. 
Καμπίτογλου.

3. Όρθιοι εξ αριστερών Εμμ. Νέστρωας, Αθαν. Τζιαμπούρας, Κωνστ. Αλεξιάδης, Αντ. Κεμιντζές, 
άγνωτος, Κύρου Κύρος, Θεμ. Χατζηνικολάκης, Αργύρ. Δημητρακάκης, Τζιώτζιος Χατζηνικολάου, άγνω-
στος, Αλ. Τσιτσικλής, δύο άγνωστοι, Αντ. Κατινάς, άγνωστος, Κωνστ. Κόντας και Αντ. Καραγαβριηλίδης.

4. Στη σκάλα, εξ αριστερών Αντ. Αντωνιάδης, Ρεπανάς, Στεφ. Ζάχος, Ιωάννης Τσανάκας, Σωτήριος 
Καζαμπάκας, Κωνστ. Καρατζίγολου, Ζαρούκας και Δημ. Οικονόμου.

Σημ.: Η φωτογραφία στη σκάλα όπισθεν του Γυμνασίου.

Πηγές – Βοηθήματα
1. -Α. Δημητρακάκης, Ιστορία των εν Βεροία Σωματειων, Εφημ. Βέροιας «Φρουρός Ημαθίας», φυλ. 

177 / 10-8-1959
-Αναστάσιος Εμ. Χριστοδούλου, Ιστορία της Βεροίας, Μάρτιος 1960, σελ. 88, 94-94
-Στεφ. Ι. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονί-

ας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσ/νίκη 1970, σ. 87
-Στεφ. Ε. Ζάχος, Αναμνήσεις ενός Βεροιώτη, Βέροια 1979, σελ. 84-84 και 95-96.
-Αντώνιος Μ. Κολτσίδας, Ιστορία της Βέροιας, Α΄ τόμος σελ. 624-628 και 709-714 με πολλές λεπτο-

μέρειες και σχόλια.
-Παύλος Δ. Πυρινός, Η Φιλανθρωπική και Προοδευτική Αδελφότητα «Μέλισσα» Βεροίας (1898-

1921), εφημ. «ΛΑΟΣ» του Σαββατοκύριακου 3-4/2/2018, αρ. φυλ. 1187 και 10-11/2/2018 σ. 8.
2. Ο Γεώργιος Τσίτρος ήταν ένας προοδευτικός και χαρισματικός μαθητής της 6ης τάξεως του Γυ-

μνασίου Βέροιας. Με την έμπνευσή του ιδρύθηκε ο Σύλλογος «Ελικών». Αργότερα, δικηγόρευσε στη 
Θεσ/νίκη. Στα χρόνια της κατοχής συνελήφθηκε από τους Γερμανούς και εξαφανίστηκαν τα ίχνη του.

3. Έμβλημα ποιητικής και μουσικής έμπνευσης. Ονομασία παρμένη από την αρχαία Ελληνική Μυθο-
λογία.

4. Αναστάσιος Καρατζόγλου, πρώην Δήμαρχος Βέροιας. Αδημοσίευτα Απομνημονεύματά του, φάκε-
λος 4 και 5 (αντίγραφο των φακέλων αυτών έχω στο αρχείο μου μαζί με δύο σπάνιες φωτογραφίες που 
δημοσιεύονται σήμερα και αφορούν την Μικτή Μαντολινάτα Βέροιας και το Σύλλογο «Μέγας Αλέξαν-
δρος).

5. Αναστάσιος Λαζάρου, Γυμνασιάρχης, Φιλόλογος, ιστορικός και μουσικοδιδάσκαλος. Πρόσφερε 
πάρα πολλά στη Βέροια, ιδιαίτερα στη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βεροίας, στον Προσκοπισμό, 
στην καλή εκπαίδευση των μαθητών του Γυμνασίου και στην μουσική καλλιέργεια των Βεροιωτών.

Οι πρόσκοποι Βέροιας σ’ αυτόν οφείλουν τον πρώτο ύμνο που μελοποιήθηκε από τον Εμμανουήλ 
Ζάχο, «Είμαι της Βέροιας παιδί και από όλους ξεχωρίζω…» (Στεφ. Ζάχος, Αναμνήσεις ενός Βεροιώτου, 
Βέροια 1979, σ.σ. 31-32).

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βεροίας για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στον Αναστάσιο Λαζά-
ρου «δια τας πολλαπλάς υπηρεσίας ας προσέφερεν προς όφελος του Σωματείου της Αδελφότητας, τον 
ανακήρυξε επίτιμο μέλος (Παύλου Δ. Πυρινού, Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βεροίας, Εκατό χρόνια 
προσφοράς (1905-2005), σ. 37).
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Ο Φιλολογικός και Φιλαρμονικός Σύλλογος «Ελικών» 
και η Μικτή Μανδολινάτα του Γυμνασίου Βέροιας

(Δημιούργησαν τη Ρομαντική εποχή και την Εύηχη Βέροια)
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Φ ί λ ο ι 
μου,  καλή 
σας ημέρα, 

κά πο ι ο ς 
φ ί λ ο ς ,  ο 
Μητσάρας, 
δ ι α β ά ζ ο -
ντας σχετικά 
π ρ ό σ φ α -
το αρθράκι 
μου ,  ανα-

ρωτήθηκε εάν είμαι με τη Νέα 
Δημοκρατία, ή μήπως αγαπάω 
τον Αλέκση, και δεν το έχω κα-
ταλάβει!

Και επειδή την ανάσα του Βα-
λεντίνου τη νιώθουμε ακόμη, α-
ποφάσισα σήμερα να μιλήσουμε 
για γυναίκες!

Ήμουν μικρό παιδάκι, όταν ο 
γέρος μου, με είχε προσκαλέσει 
να μιλήσουμε για θηλυκά.  

Η κυρά Φωφώ, είχε γίνει έ-
ξαλλη.

Τι πας να κάνεις, φώναζε. 
Από τώρα, είναι μωρό ακόμη, 

τι να καταλάβει!
Ο Τζέισον επέμενε!
Λοιπόν αγόρι μου, για να ζή-

σεις καλά, πρέπει να νυμφευθείς 
με δύο γυναίκες ακόμη! 

Τη μία την έχεις παντρευτεί, 
με το που ήλθες σε τούτο το μά-
ταιο κόσμο!

Τι λες, είσαι ηλίθιος, μωαμε-
θανό, θα μου κάνεις τον μυρμι-
δόνα μου!

Ο Ιησούς Χριστός νικά και ό-
λα τα κακά σκορπά!

Σε παρακαλώ Παναγιά μου, 
φώτισέ τους, μονολογούσε η μά-
να!

Αγόρι μου, συνέχισε, ο φά-
δερ.

Η πρώτη σου γυναίκα, που 
παντρεύτηκες, λέγεται Ελλάδα!

Είναι πανέμορφη, είναι αρχό-
ντισσα, είναι βασίλισσα!

Για δε προίκα, δεν το συζη-
τάμε. 

Είναι πάμπλουτη. Όλος ο κό-
σμος δικό της δημιούργημα!

Και όπως καταλαβαίνεις, επει-
δή έχει πολλούς εχθρούς, είναι 
υποχρέωσή σου να την προστα-
τεύεις, να την λατρεύεις!

Εάν την χωρίσεις, την προδώ-
σεις δηλαδή, τότε θα είσαι άξιος 
σιχασιάς και καταφρόνιας!

Το δεύτερο θηλυκό, που πρέ-
πει να αποκτήσεις, είναι και αυτό 
όμορφο, κουκλάκι αληθινό, κάτι 
σαν τη Μόνικα, αλλά είναι ζόρι-
κο, ναζιάρικο και πολλές φορές 
παρεξηγημένο.

Θέλει πολύ κόπο για να σου 
δοθεί, αλλά εάν την καταφέρεις, 
τότε θα περάσεις … ζωή και σά-
μαλι!

Τη λένε Δημοκρατία και απαι-
τεί πολλές θυσίες.

Μπορεί πολύ εύκολα να σου 
φύγει, εάν νιώσει ότι την κακο-
ποιείς!

Πρέπει οπωσδήποτε να την 
κάνεις δική σου, για να αποκτή-
σει νόημα η ζωή σου!

Η τρίτη γυναίκα που πρέπει 

να βρεις, εάν αντέχεις τη μουρ-
μούρα, τη γκρίνια, τις υποδείξεις, 
λέγεται καψούρα και εάν την 
ανακαλύψεις, τότε οφείλεις να 
κρεμάσεις μία ταμπέλα από το 
λαιμό, που λέει ΣΤΟΠ, στα άλλα 
αρσενικά, συγνώμη, θηλυκά ήθε-
λα να πω! 

Με αυτή την τελευταία, την 
καψούρα, θα μπορέσεις να με-
γαλώσεις μυρμιδόνες ή καψού-
ρες για άλλους άντρες! 

Και για να προσγειωθούμε 
στο σήμερα, όπως κατάλαβες 
φίλε Μητσάρα, για το δικό μου 
αξιακό σύστημα, ο Αλέκσης δεν 
υπάρχει. 

Είναι ένα τίποτα, ένα μηδενι-
κό, είναι ο μεγαλύτερος πολιτι-
κός απατεώνας!

Πρόδωσε την Ελλάδα, και 
ταυτόχρονα πούλησε και τη Δη-
μοκρατία, κάνοντας πραξικόπη-
μα, αλλάζοντας το όχι του Ελλη-
νικού λαού σε ναι!

Κάλεσε τον έλληνα να ψηφί-
σει και στη συνέχεια του είπε, σε 
γράφω στα παλιά μου τα υποδή-
ματα!

Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η 
θέλησή σου, εγώ αποφασίζω και 
διατάσσω!

Τεράστιος δημοκράτης!
Και όπως καταλαβαίνεις φίλε 

Μητσάρα, σε καμία περίπτωση 
οι αρχές μου, δεν μου επιτρέ-
πουν να είμαι Μωραίτης, ούτε 
Άγγελος!

Ο νέος υπουργός του ΠΑ-
ΣΟΚ, συγνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, 
πριν από κανά χρόνο δήλωνε 
για την κυβέρνηση:

«τους οδηγεί ο τυχοδιωκτι-
σμός, όλα τα επώδυνα μέτρα έ-
χουν την υπογραφή τους» και 
συνέχιζε,

«ανέκδοτο η διαπραγμάτευ-
ση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
είναι η μεγαλύτερη πολιτική απά-
τη της μεταπολίτευσης», 

«εμείς με αυτούς που εξαπά-
τησαν τον ελληνικό λαό, δεν θα 
συνεργαστούμε ποτέ»,

«στην κυβέρνηση αξίζουν τρία  
όσκαρ, το όσκαρ της αποτυχίας, 
το όσκαρ του τυχοδιωκτισμού και 
το όσκαρ του διχασμού»,

… δυστυχώς σε αρκετούς αξί-
ζει το όσκαρ «δεν με ενδιαφέρει 
τίποτα, επιθυμώ μόνο μία θέση, 
μία καρέκλα και ας είναι πλαστι-
κή από ντάτσουν».

Αναρωτιέμαι, εάν ο Άγγελος, 
έπαιρνε το χρίσμα για την περι-
φέρεια Κ. Μακεδονίας, τότε θα 
γινόταν και υπουργός!

Επομένως φίλοι μου, εάν 
δεν επιλέξουμε τις τρεις γιναι-
κάρες, τις τρεις κουκλάρες που 
περπατάνε και σπάνε τα μπετά, 
την Ελλάδα, τη Δημοκρατία και 
την Καψούρα, τότε μπορούμε να 
διαλέξουμε, τα τρία σκιάχτρα, τη 
σιχασιά, την θλίψη και την κατα-
φρόνια!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Η συμβολή της άσκησης στη υγεία 
των ανθρώπων

Δ.Κ. Στυλιανίδης,  
Γεωπόνος, Επ.Δ/ντή
Ινστιτούτου Φυλλοβόλων
Δένδρων

Σε τίποτε δεν χρησιμεύουν ό-
λου του κόσμου τα αγαθά, αν λεί-
πει η υγεία

Λουκιανός

Πριν περίπου 2.500 χρόνια, ένας ιατρός από τη Σηλυβρία 
της Ανατολικής Θράκης, εισήγαγε την άσκηση στη θεραπευτι-
κή. Ήταν ο ΗΡΟΔΙΚΟΣ ο Σηλυβριανός. Εκτός αυτού, υπήρξε 
διδάσκαλος του Ιπποκράτη του επιφανέστερου των αρχαίων 
Ελλήνων ιατρών. Ο Ηρόδικος, θεωρούσε ως αρχή, ότι έπρεπε 
να υπάρχει συστηματική σχέση μεταξύ εργασίας την οποίαν το 
σώμα επιτελεί και της τροφής η οποία εισάγεται σ’αυτό.

Τις διάφορες ασθένειες τις απέδιδε εις την κακήν δίαιτα των 
ανθρώπων, κάτι αντίστοιχο με την κινεζική άποψη ότι μητέρα 
κάθε ασθένειας είναι η κακή διατροφή.

Επίστευε ο Ηρόδικος, ότι μεταξύ της γυμναστικής και της 
θεραπευτικής υπάρχει στενός σύνδεσμος και κατέληξε στο 
συμπέρασμα αυτό κατόπιν δικής του ασθένειας. Εκ της ιδίας 
του πείρας ορμώμενος, εφεύρε σύστη-
μα το οποίο ανέπτυξε σε δικό του βι-
βλίο, εις το οποίο συνιστούσε ιδιαίτερα 
περιπάτους, αγώνες, θερμά λουτρά, 
εντριβές.

Ο Ηρόδικος υπήρξε και σπουδαίος 
«π α ι δ ο τ ρ ί β η ς», δηλαδή ειδικός 
εκπαιδευτής (γυμναστής), που δίδα-
σκε στα παιδιά την πάλη και άλλες 
γυμναστικές ασκήσεις. (1,2)

Ωστόσο οι απόψεις και οι προσπά-
θειες του Ηρόδικου δεν είχαν την απή-
χηση την οποίαν θα ανέμενε κανείς. Οι 
απόψεις του παρέμειναν σε λήθαργο 
για πολλούς αιώνες. Ίσως πολλές από 
τις προτεινόμενες ασκήσεις να είχαν 
και χλεβασθεί ακόμη.

Άτυπα και απρογραμμάτιστα, πολ-
λές εκδηλώσεις στη ζωή ήταν και είναι 
συγχρόνως και ασκήσεις. Αναφέρουμε 
το σχοινάκι που κυρίως τα κορίτσια 
έπαιζαν, ήταν ένας άριστος τρόπος 
άσκησης. Οι στρατιώτες, στα πλαίσια 
της εκπαίδευσής των ασκούνται και 
μάλιστα πολύ εντατικά. Πολλοί εργαζό-
μενοι χειρωνακτικά ασκούνται. Οι χοροί και μάλιστα οι περισ-
σότεροι ελληνικοί χοροί αποτελούν μια αρκετά καλή άσκηση. 

Μεσογειακή Διατροφή
Εκτιμώντας τη μεγάλη σημασία της άσκησης στην αξιοποί-

ηση των τροφών και στην ευεξία των διαφόρων οργάνων του 
σώματος, η Μεσογειακή Διατροφή περιέλαβε την άσκηση στις 
διατροφικές πυραμίδες. Για το παρόν άρθρο επιλέξαμε την 
πυραμίδα της υγιεινής διατροφής που δημιουργήθηκε από τον 
Dr. Walter Willett και τους συνεργάτες του στη Σχολή Δημόσιας 
Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard, την οποίαν και παρα-
θέτουμε (7). Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σ’ αυτή την 
πυραμίδα, είναι ότι η καθημερινή άσκηση και ο έλεγχος του 
σωματικού βάρους, τοποθετούνται στη βάση της, πράγμα το 
οποίο υποδηλώνει ότι τα δύο αυτά στοιχεία, θεωρούνται τα 
βασικότερα στα πλαίσια της όλης διατροφής.

Η άσκηση βέβαια είναι ένα από τα στοιχεία που συμβάλ-
λουν στον έλεγχο του σωματικού βάρους, το οποίο δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων. Η παχυσαρ-
κία αυξάνει σοβαρά τον κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδους 
διαβήτη, παθήσεων της χοληδόχου κύστεως, καρδιακών νοση-
μάτων, αρτηριακής υπέρτασης και διαφόρων τύπων καρκίνου 
(παχέος εντέρου, οισοφάγου, ήπατος και μετεμμηνοπαυσιακού 
καρκίνου του μαστού).

Στις Η.Π.Α., όπως αναφέρεται στο τεύχος 24/2008 του 
Harvard Medical School (4), το ποσοστό των Αμερικανών που 
είναι παχύσαρκοι, έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί τα τελευταία 
σαράντα χρόνια. 

Άσκηση και ελεύθερες ρίζες 
Ο Harvey. B. Simon MD. σε άρθρο του στο Harvard, Θέ-

ματα Υγείας τεύχος 20/2007, αναφέρει ότι κατά την άσκηση, 
στον οργανισμό των ανθρώπων παράγονται ελεύθερες ρίζες. 
Τι είναι όμως οι ελεύθερες ρίζες και ποιος ο ρόλος των στη 
ζωή των ανθρώπων; Εχθρούς και φίλους τις ονομάζουν. Όπου 
υπάρχει ασθένεια και καταστροφή, υπάρχουν και ελεύθερες 
ρίζες. Η ανάποδη πλευρά είναι: όπου υπάρχει ζωή υπάρχουν 
ελεύθερες ρίζες. Γενικά η οξειδωτική καταπόνηση των οργα-
νισμών είναι αποτέλεσμα της περίσσειας ελευθέρων ριζών. 
Αυτά είναι τα άσχημα νέα με τις ελεύθερες ρίζες. Τα καλά νέα, 

όπως αναφέρει ο Simon, είναι ότι οι ελεύθερες ρίζες επιτελούν 
ένα βασικής σημασίας ρόλο για τη φυσική λειτουργία του ορ-
γανισμού, από τον έλεγχο της ροής του αίματος μέσα στις αρ-
τηρίες μέχρι τη μάχη εναντίον των μολύνσεων. Ο οργανισμός 
αναγνωρίζει πως οι ελεύθερες ρίζες μπορεί να είναι επωφελείς 
ή επιβλαβείς και διαθέτει ένα περίτεχνο δίκτυο ελέγχων για να 
ρυθμίζει την κατάσταση. 

Ωστόσο, σημειώνει ο Simon, αυτό που έχει σημασία δεν 
είναι η ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή ελευθέρων ριζών 
και στους οξειδωτικούς μηχανισμούς του οργανισμού, αλλά ο 
τρόπος με τον οποίον η άσκηση επιδρά στην υγεία. Η τακτική 
άσκηση προστατεύει έναντι της στεφανιαίας νόσου, των αγγει-
ακών εγκεφαλικών επεισοδίων, της υπέρτασης, του διαβήτη, 
της παχυσαρκίας, ακόμη και έναντι κακοηθειών, όπως ο καρκί-
νος του παχέος εντέρου, ο καρκίνος του μαστού και πιθανώς ο 
καρκίνος του προστάτη. Και καταλήγει ο Simon: Η άσκηση σας 
βοηθάει να ενισχύσετε την υγεία σας, ανεξάρτητα από την επί-
δραση στην παραγωγή ελευθέρων ριζών. Αν θέλετε να έχετε 
καλή υγεία συνεχίστε να γυμνάζεσθε τακτικά. Δεν πρόκειται για 
μια καινούργια ιδέα (6).

Άσκηση κατά της κατάθλιψης
Η γυμναστική κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύ-

τερα και η τακτική άσκηση δεν ενισχύει μόνο τη σωματική υ-
γεία αλλά μπορεί να ανεβάσει τη διάθεση, να μειώσει το στρες 

και να ενισχύσει την αυτοεκτίμη-
ση, βελτιώνοντας την εμφάνιση 
και τη σωματική δύναμη. Πόσο 
χρήσιμη είναι όμως η άσκηση 
στα άτομα με σοβαρή κατάθλιψη 
ή άγχος ή χρόνια ψυχική νόσο;

Εκατοντάδες μελέτες δεί-
χνουν ότι μπορεί να βοηθήσει, 
αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις. 
Άσκηση, μακροχρόνια και εντα-
τική. Μια μελέτη που συνέκρινε 
την α ε ρ ο β ι κ ή  γυμναστική 
με τα καταθλιπτικά φάρμακα σε 
ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη, 
διαπίστωσε ότι μετά από 16 
βδομάδες το 60-70% είχε αναρ-
ρώσει από το καταθλιπτικό ε-
πεισόδιο. Για να συμπεριλάβει 
κανείς όλα τα αποτελέσματα των 
ερευνών χρειάζονται πολλές σε-
λίδες και δεν χωρούν στην εργα-
σία αυτή.

Η ένταση της άσκησης
Σοβαρό είναι το πρόβλημα 

της έντασης της άσκησης, αν και 
η ισχυρή ένταση έχει θετικότερα αποτελέσματα. Η δόκτωρ 
I – Min Lee, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπι-
στημίου του Harvard λέγει: κάθε μορφή άσκησης θα βελτιώσει 
τη φυσική σας κατάσταση σε σχέση με το πριν αρκεί να σας 
προσδώσει υψηλότερο φορτίο έργου, από αυτό που είχατε ως 
τότε. Το βάδισμα είναι η πιο συνηθισμένη, αλλά και δημοφι-
λής άσκηση. Μελέτες που αφορούσαν το βάδισμα έδειξαν ότι 
τα οφέλη είναι μεγαλύτερα όταν ο ρυθμός είναι γρήγορος. Ο 
ρυθμός όμως ποικίλλει αναλόγως της ηλικίας, του φύλου, του 
βάρους και της συνολικής φυσικής κατάστασης. Γενικά όμως 
ένας ρυθμός τριών μιλίων την ώρα αρκεί. Στις ΗΠΑ ισχύει το 
αγγλικό μίλι ξηράς που είναι 1609 μέτρα. (3 μίλια = 4827μέ-
τρα) (5)

Το βάδισμα καθίσταται πιο αποτελεσματικό, όταν παράλ-
ληλα καταναλώνονται τουλάχιστον δέκα σπέρματα (ψίχα) 
αμυγδάλων.

Υ.Γ. Τελειώνουμε με τα λόγια του μεγάλου φιλοσόφου του 
Σωκράτη: Όταν τα σώματα εξασθενίζουν και οι ψυχές αρρω-
σταίνουν.
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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στηρίζοντας 
σταθερά τη σύγχρονη νεοελληνική δραματουργία, 
παρουσιάζει τη νέα παραγωγή «Δάφνες και Πικροδάφ-
νες» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε 
σκηνοθεσία  Αντρέα Κουτσουρέλη, που θα παρουσια-
στεί σε μεγάλη περιοδεία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με 
την στήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης.

Στη Βέροια η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάβ-
βατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στις 20.30, στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, με την υποστήριξη:  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας  & Κ.Ε.Π.Α  Δ. Βέροιας. Εισιτήρια: 
10€., φοιτητικό, μαθητικό και ανέργων, άνω των 65 
ετών 8€. Ισχύον εισιτήρια ΟΓΑ.

Ο Αντρέας Κουτσουρέλης, μετά την εξαιρετική ε-
πιτυχία που σημείωσε πέρυσι με την «Ασκητική» του 
Νίκου Καζαντζάκη, αναλαμβάνει να ανεβάσει ένα έργο 
σταθμό της νεοελληνικής δραματουργίας. Πρόκειται 
για μια οξυδερκή κριτική της σύγχρονης πολιτικής 
σκηνής, δοσμένης με κωμικό τρόπο, που προβάλλει 
το σκοτεινότερο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, 
την αλυσιδωτή διαπλοκή που επιβιώνει μέσω των πιο 
ευτελών τρόπων άσκησης εξουσίας: του εκβιασμού 
και του ρουσφετιού. Πρόσωπα έρμαια των παθών 
τους, φιλόδοξα, ημιμαθή, συνένοχα, που εκβιάζουν, 
απειλούν και προδίδουν με μεγάλη ευκολία σχέσεις και 
αξίες, αποτελούν ένα σημαντικό γρανάζι του τοπικού 
πολιτικού συστήματος.

Το έργο
Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περιόδου, τέσ-

σερις άντρες που έχουν άμεση εμπλοκή με συγκεκρι-
μένους υποψηφίους της ίδιας κομματικής παράταξης 
στην Τρίπολη, συζητάνε για τις επερχόμενες εκλογές. 
Η κουβέντα παρεκτρέπεται, όταν τα προσωπικά συμ-
φέροντα τους διασταυρώνονται και ο καθένας προ-
σπαθεί με την παράθεση πληροφοριών, στοιχείων ή 
ενόχων μυστικών του παρελθόντος να «βγάλει από 
τη μέση» τον άλλον υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού. 
Όλοι νομίζουν ότι κινούν ή μπορούν να κινήσουν τα 
νήματα της εξουσίας προς όφελός τους αλλά, ταυτό-
χρονα, διαπιστώνουν πως είναι δεμένοι και οι ίδιοι στο 
πλέγμα των νημάτων αυτών. Μια γυναικεία μορφή, 
που δεν εμφανίζεται στη σκηνή, μοιάζει να κατευθύνει 
πρόσωπα και πράγματα (ή μήπως αποτελεί και αυτή 
ένα ακόμα ασταθές θεμέλιο του ίδιου πολιτικού οικοδο-
μήματος).

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο αυτού του έρ-
γου, δεν είναι η απολύτως ρεαλιστική αποτύπωση της 
πολιτικής πραγματικότητας και το διεφθαρμένο πολι-

τικό παρελθόν της χώρας, αλλά το σημείο της προ-
βολής της αστάθειας αυτού του φαύλου συστήματος, 
το οποίο εμφανίζεται στη δυνατότητα ανατροπής και 
αλλαγής του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία- Μουσική Επιμέλεια: Αντρέας Κουτσου-

ρέλης,
Σκηνικά – Κοστούμια: Χρήστος Μπρούφας,
Φωτισμοί: Τάσος Δαηλίδης,
Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Βούτος,
Φωτογράφιση παραγωγής: Τάσος Θώμογλου, 
Οργάνωση παραγωγής: Ηλίας Κοτόπουλος
Βοηθοί σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκη-

σης): Λουκία Κοίλια, Γιώργος Σαμαρινίδης
Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος (Αλέκος), Κώ-

στας Ίτσιος (Τάσος), Νίκος Νικολάου (Βασίλης), Δημή-
τρης Παλαιοχωρίτης/ Βασίλης Σεϊμένης (Κώστας)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, Χώρος Τεχνών, 3ος 

όροφος, τηλ: 2331078140, 142
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 36, τηλ. 

2331024612
Πληροφορίες: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 2331078142, 
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ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι  «Δάφνες και Πικροδάφνες»του 
Δημήτρη  Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά 

σήμερα στη Βέροια

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

 
Έρχονται απόκριες και θέλεις να ζήσεις στιγμές διασκέδασης και γέλιου; 
Τότε δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, παρά να έρθεις στον αποκριάτικο χορό που διορ-

γανώνει το Τμήμα Νεολαίας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,  
στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο Πανόραμα. 

Για τους μικρούς μας φίλους: Ώρα έναρξης: 17:00 μ.μ. Κέφι, ξεφάντωμα, παιχνίδια και 
χορός με ειδική ψυχαγωγό. 

Για τα πιο μεγάλα παιδιά: Ώρα έναρξης 21:00 μ.μ. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΡΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την είσοδο σας είναι η μεταμφίεση σας.
Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!

Με τιμή Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Τα  «Σιωπηλά Βήματα» 
παρουσιάστηκαν στη Νάουσα

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων «ΕΡΙΑ» (Χρή-
στος Λαναράς) παρουσιάστηκε το μυθιστόρημα της Ευφροσύνης Πιτσαλίδου, με τίτλο 
«Σιωπηλά Βήματα», που έχει τιμηθεί με το 1ο βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Χρυσή Πένα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΕΝΑΟΝ. 

Για το βιβλίο μίλησε ο ποιητής Ηλίας Τσέχος, αξιολογώντας το ως «θηριώδες επίτευγ-
μα, πολλά υποσχόμενο», που «κορυφώνει το λόγο στη σοφία του», και καταλήγοντας 
αφοπλιστικά: «ένα δύσκολο, αιώνια πανέξυπνο βιβλίο, άρα έπρεπε να γίνω έξυπνος και 
δύσκολος για να σας πω δυο λόγια, αν τα κατάφερα καλώς, αν όχι... Σας ευχαριστώ», 
εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ο φιλόλογος Πέτρος Στοΐδης ανέλαβε την ανάλυση, η αρτιότητα της οποίας, σε συνδυ-
ασμό με την εμβρίθεια των παρατηρήσεών του, δικαίωσε την ιδιότητά του. «Παλίμψηστο 
πάζλ», «Ύφανση της πλοκής με μαεστρία», «ένα αστυνομικό θρίλερ καλοφτιαγμένο, με 
δράση, αίμα, έρωτα, πολλές συγκρούσεις και ανατροπές που καθηλώνουν τον αναγνώ-
στη αποτρέποντάς τον από την παραίτηση της ανάγνωσης», «Η περιγραφή θυμίζει αντί-
στοιχα σκηνικά στον φανταστικό κόσμο του Χάρι Πότερ, χωρίς όμως τη μαγεία, που αντι-
καθίσταται από ψυχολογική ενδοσκόπηση», «Η συγγραφέας τακτοποιεί κάθε λεπτομέρεια 
τόσο στο χτίσιμό της όσο και στο πλάσιμο των χαρακτήρων της».

Τη συζήτηση συντόνισε ο πατέρας της συγγραφέως, Ιωακείμ Πιτσαλίδης, ενώ α-
πόσπασμα του βιβλίου αναγνώστηκε από την ηθοποιό Ρίτσα Κατούνα της θεατρικής 
ομάδας «Φύρδην Μίγδην». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κ. 
Κουτσογιάννης και ο Αντιδήμαρχος κ. Καρανάτσιος.

Στον ίδιο χώρο φιλοξενήθηκε παράλληλα ατομική έκθεση ζωγραφικής της συγγρα-
φέως, η οποία ευχαριστεί θερμά τις οικογένειες Παναγιώτη και Βασίλη Πιτσαλίδη, για τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό18-2-2019 μέχρι24-2-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

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

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 16-2-2019
08:00-14:30 ΜΑΖΑ-

ΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ-ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

08:00-14:30 ΠΑΝΑ-
ΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ723310-28594

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

14:30-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914

19:00-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017

21:00-08:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017

Κυριακή 17-2-2019
08:00-14:30ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πε-

ζόδρομοςαγοράς)23310-73124
14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-

ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

Δευτέρα 18-2-2019
14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡ-

ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι)
23310-65770

14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ
10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

19:00-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑ-
ΚΩΣΤΗ18 (μπροστά απόπιάτσα ταξί) 23310-
63102

21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑ-
ΚΩΣΤΗ18 (μπροστά απόπιάτσα ταξί) 23310-
63102

Φαρμακεία

Σε εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου θα προχωρήσει το Αθλη-

τικό Σωματείο Αμεα ΑΙΓΕΣ στις 20 
Φεβρουαρίου.

Αναλυτικάηανακοίνωση
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΩΜΑΤΕΙΟΑμεΑΝ.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΙΓΕΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ8
ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ6944733081 (Ματσά-

καςΝικόλαος)
ΠροςταμέλητουΑθλητικούσωματείουΑμεΑ

ΝΗμαθίας

ΘΕΜΑ:Προκήρυξηεκλογώνγιατηνανάδει-

ξηνέουΔιοικητικούΣυμβουλίου
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
ΤοΑθλητικόΣωματείοΑμεΑΝ.ΗμαθίαςΑΙ-

ΓΕΣ καλεί τα μέλη του ναπαρευρεθούν στην
Τακτική ΓενικήΕκλογοαπολογιστικήΣυνέλευση
η οποία θαπραγματοποιηθεί στο γραφείο του
ΣωματείουΕΠΙΚΟΥΡΟΥ8,ΒΕΡΟΙΑστις 20-2-
2019ημέραΤετάρτηκαιώρα4:30μ.μ.

Σεπερίπτωσημη απαρτίας η ΓενικήΣυνέ-
λευσηκαιοιεκλογέςθαπραγματοποιηθούνστις

27-2-2019ημέραΤετάρτη, την ίδιαώρα και
στονίδιοχώρο.

ΗπαρουσίαόλωντωνμελώντουΣωματείου
κρίνεταιαπαραίτητη.

ΕγγραφέςΝέωνΜελώνμπορούν ναπραγ-
ματοποιηθούνως20/2/2019.

Μεεκτίμηση
ΤοΔ.Σ

Προκήρυξη εκλογών Αθλητικού 
Σωματείου ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«ΑΙΓΕΣ»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία 72 τ, .μ. σε

οικόπεδο 800 τ.μ. στο

Γιανναχώρι Νάουσας,

με κεραμοσκεπή, κου-

φώματα αλουμιν ίου,

μεκαλοριφέρ.Τιμήσυ-

ζητήσιμη. Τηλ.: 6971

539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-
ταστήματα από 24 τ.μ.

το καθένα, με W.C.,

συνεχόμενα, ανακαι-

νισμένα, επί της οδού

Πίνδου.  Τηλ. :  6948

386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο.

Τηλ.: 6936727365 και

6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντόςσχεδίου,

με συντελεστή δόμη-

σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ.,

γωνιακό κοντά σταΠο-

λυκλαδικά, σε οικοδομ-

μένοσημείο.Τηλ.:6948

386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο-
οικόπεδο 14.500 τ.μ.

επί της περιφερειακής

οδού σε εξαιρετιή τιμή.

Μόνο σοβαρές προτά-

σεις.Ώρεςεπικοινωνίας:

09.00-14.00.Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  πιτσα-
ρία στο κέντρο της Βέ-

ροιας με σταθερή πε-

λατεία. Μόνο σοβαρές

προτάσεις. Τηλ.: 6932

740996.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Περ ί -
πτερο-Παντοπωλε ίο

σε κομβικό σημείο λό-

γω συνταξιοδότησης.

Ευκαιρία. Τηλ.:  6942

855780.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-

ξης σε καλή τμή. Κάθε

έλεγχος δεκτός. Μεσι-

τικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:

23310 68080 & 6973

735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 43 τ.μ.

σαλόνι-κουζίνα, κρε-

βατοκάμαρα καιW.C.,

Αθανασ ί ου  Δ ι άκου

53 Βέροια. Τηλ.: 6978

657013.

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α
Ρωσσοπροσφύ γων

38, ενοικιάζεται μεζο-

νέτα 130τ.μ. ,  ατομι-

κή θέρμανση,  τζάκ ι ,

α πο θ ή κ η ,  γ κ α ρ ά ζ ,

ψησταρ ιά  στην  αυ -

λή ,  μ ε  θ έα ,  χωρ ί ς

κ ο ι ν όχ ρησ τα .  Τη λ :

6977094350

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60 τ.μ. στο κέ-

ντρο της Βέροιας (δω-

μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,

W.C.), πλήρως ανακαι-

νισμένο, 4ος όροφος

ρετιρέ, κεντρική θέρ-

μανση.Πληρ.τηλ.:6945

495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-

ροι,γραφεία,μεατομική

θέρμανση.Πληροφορίες

στοτηλ.:2332024784&

6971779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-
ταικατάστημα100τ.μ.,

με μπαλκόνι 180 τ.μ.

και 1ος όροφος διαμέ-

ρισμα90τ.μ.σεχωρα-

φοοικόπεδο2.315 τ.μ.,

κεντρική θέρμανση, η-

λιόθερμο. Τιμή λογική.

Τηλ.:6971706894.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

Ηλεκτρολόγο
Απαραίτηταπροσόντα:
-Τριτοβάθμαεκπαίδευση
-ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
-ΒασικέςγνώσειςχειρισμούΗ/Υ
Επιθυμητάπροσόντα:
-Βιομηχανικοίαυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού
45 τ.μ., αποτελούμενη α-
πό 2 χώρους, πλήρως α-

νακα ιν ισμένους  (δ ίπλα
σταΑστικά), 1ος όροφος.
Τηλ.: 23310 60632& 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματικήστέγηστην
Ανοίξεως, έναντι πάρκου
Αγ.Αναργύρωνχώρος90
τ.μ.(ημιόροφος)κατάλ-
ληλα διαμορφωμένος,
γωνία, φωτεινός, με
θέα τοπάρκο,πλήρως
ανακαινισμένος, αυτό-
νομη θέρμανση, a/c,
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος
πολύ μεγάλος χώρος,
χωλ, μπάνιο, κουζινα
εξοπλισμένη, μπαλκόνι
περιμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα) .  Τηλ. :
6948 744632, 6976
769046  (απόγευμα
18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιού-
χος φαρμακοποιός για
να εργασθεί σεφαρμα-
κείο της Βέροιας. Τηλ.:
6942840223.

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  ά τομο
με γνώσειςΛογιστικής
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας
Αγγλικών για γραφείο
Συν/σμού στην περιο-
χή τουΔιαβατού. Τηλ.:
23310 44445 & απο-
στολήβιογραφικώνστο:
asifaist@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέρα Studio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο ,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαι
κλιματιστικό,ενοίκιομόνο120€.

κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-
σονιέραεπιπλωμένημικρή27τ.μ.,μικτάκαι
22τ.μ.καθ.κατασκευή78,2οςόροφος,σε
μέτρια κατάσταση , έχει ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι το ενοίκιο της120€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατά-
σταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζά-
μια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμε
μίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

κωδ.23693ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,Επιπλω-
μένοδιαμέρισμα70τ.μ.,κατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοκαιμεεξωτερικά
κουφώματακαινούργια,μεκαινούριοκλιματι-
στικόinverter,διαθέτεικαιόλεςτιςηλεκτρικές
συσκευέςκαθώςκαιμία ντουλάπα,σεπο-
λύκαλήγειτονιάκαιμεπολύλίγακοινόχρη-
στα,μίσθωμα240€.Θαείναι ελεύθεροαπό
1/03/2019.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12829Ενοικιάζεταισπάνιοδιαμ/μα
κομπλέεπιπλωμένο,πολύκοντάστηνΕληά
80 τ.μ.μικτάκαι73 τ.μ.καθ.σεκαλήκατά-
σταση,προσεγμένομε2δσκλμεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαι διπλά τζάμια , η
θέρμανσητουατομικήμεθερμοσυσωρευτές
και νυχτερινόρεύμα , και δύοκλιματιστικά
Buderusδιαθέτει αποθήκηκαι ηλιακόθερ-
μοσίφωνα  τιμή ευκαιρίαςμόνο280€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταικομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμα82τ.μ.,με2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,καλο-
διατηρημένοπράγματι , έχειαλουμινίουκου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημε4κλιματιστικά inverter,ηλιακό
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές
συσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο250€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/03/2019.Υπόδειξημόνοσε
σοβαρά ενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλόνικουζίναξεχωριστήκαι μπάνιο .Κα-
τασκευή του1978διαθέτειδεθέρμανσημε
ξυλόσομπα.ΚουφώματαΑλουμινίου,Ανοιχτό
Πάρκινγκ,Τιμή200€.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεταιδιαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-

ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώμα-
τα,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
και μεδύοαποθήκες ,σεθέσηπεριοπής
σίγουρα,μεθωρακισμένηπόρτα , ενοίκιο
240€,.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλιακό
,BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη,έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή  , τιμή350€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό1
Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα220€.

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείοσυνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1οςορ. Αποτελείται από2Χώρους, .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειγια
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου

είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

κωδ.23135ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεταισεε-
ξαιρετικόσημείογραφείο120τ.μ.,με5χώ-
ρους , εξαιρετικής καισπάνιαςπροβολής ,
1ος  γωνιακό  , εξαιρετική ευκαιρίαμηνιαίο
μίσθωμαμόνο380€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ: 23750 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ: 24007 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
και επιπλέον 45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υ-
πόγειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310
€.ΑποκλειστικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ κατάα-
ποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας125τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-

κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται

μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεταισεπολύ καλή τιμή ,  έχει ηλιακό
θερμοσίφωνακαι ντουλάπεςπαντού , είναι
χωρίςανελκυστήρακαιμετρίαparking ,ένα
κλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέτειμίαπολύ
μεγάληκοινόχρηστηαυλήγιαλαχανόκηπο ,
τιμήσυνολικάμόνο320.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσι-
ακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείται

επίτουδρόμουΒέροιας-Βεργίναςκαιαφορά
έκτασηαποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιο
συνολικά15.000 τ.μ., καιμεδύοκτίσματα ,
αποθήκες μεγάλες χωρίς κολώνες.Τα κτί-
σματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180τ.μ. ,
τιμήπώλησηςκατόπιν εκτιμήσεωςόλαμαζί
60.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισε τιμή
πραγματικήςευκαιρίας.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
να,Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστι-
κά ,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούς
αγοραστές,τιμή22.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ14314-ΕπίτουΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ,ΠωλείταιΚατάστημαισό-
γειο310τ.μ.σεοικόπεδοεξαιρετικήςπροβο-
λής9.631τ.μ.,κατασκευή2001,μεκαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
σεθέσηπεριοπής,σεπρονομιακήτοποθεσία
, μεανοιχτόπάρκινγκμεγάλο , εξαιρετικής
προβολήςακίνητο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσειςκαισεκτήριομοναδικήςπροβολής ,
σεεμπορικόδρόμο ,μέσασεπρονομιούχο
οικόπεδο,ευκαιρίαμεγάληχωρίςαμφιβολία.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-

λαιώναςσυνολικά11,5στρ.σεπλήρηπα-
ραγωγήγιαοικονομικούςλόγουςτιμήτελική
26.500€,συνολικά,εξαιρετικήευκαιρία.Μαζί
μεκοινόχρηστοαλλάδικότου είναισήμερα
στα20στρ.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13484 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής επιφάνειας
14.000τ.μ.με810δέντρα9ετώνροδάκινα
καινεκταρίνιασεπαλμέτα,μενερόκαιρεύμα,
αντιχαλαζιακόσύστημασεόλοτοκτήμα,βλέ-
πεισε2δρόμουςσεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο48.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218

τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€.

Κωδ.14194Πανόραμαπωλείταιοικόπε-
δο320τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοστημέση
περίπουκατάλληλογιαΒίλλα,βλέπειόλοτον
κάμπο,άκλειστοκυριολεκτικά,τιμή55.000€.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576 τ.μ.,πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώς επικλινές καισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισε δύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα , τιμή
100.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισε τιμήεκπληκτικάσυμφέρου-
σα,150.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειται για
ένα γωνιακό και μεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο ,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή ,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχοςπτυχιούχος τουΤμήμα-
τοςΜουσικήςΕπιστήμης&Τέχνηςτου
ΠανεπιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευση
στημονωδία,διδάσκει τραγούδι.Διδά-
σκονταιόλαταείδηελληνικούκαιξένου
ρεπερτορίου (έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,

μιούζικαλ, κλασσικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαι
κιθάραγιατησυνοδείατουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισα-
γωγήσεμουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
εργασίας και παρακολούθησηςπου χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχεισταθερόπελατολόγιομεσταθεράανοδικήπορεία&
ενδείκνυται γιαμία οικογενειακή επιχείρησημεαρκετά καλές
μηνιαίεςαπολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
της για τονφούρνο«ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ»στηΒέροια.
Τηλ.:6976310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητήςαπότηνεται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στηνΠατρίδα.Τηλ.:6976
791774&2331072872.

ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDIS
SECURITY ζητάειπιστο-
ποιημένο και αδειοδοτη-
μένοπροσωπικόςασφα-
λείας για μόνιμη εργασία
όπως επίσης και μία κο-
πέλαγιαημιαπασχόληση.
Πληροφορίεςσταγραφεια
της εταιρίας μαςΘεσσα-
λονίκης 45 και αποστολή
βιογραφικώνστο e-mail:
sales@securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στοψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίεςκ.
Γιώργος-6984472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ43τ.μ.καλό23.000€
ΡΟΛΟΪ45τ.μ.καλόμεκόπλαν18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ42.000€
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.ευκαιρία8.500€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.25ετώνπολύκαλό75.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό24.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.14ετίαςκαλό67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένοπολύκαλό40.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ.10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ25τ.μ.καλό400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.πολύκαλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΔΕΗ120τ.μ.καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμεελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ7.000μέτρα+3.000διαθέσιμαστοδρόμο
18.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ11.500μέτραευκαιρία16.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα40.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές30.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ160μέτραευκαιρία14.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτραμεάδειαγια2μεζονέτες75.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα25.000€
ΠΑΤΡΙΔΑ500μέτρα12.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτραευκαιρία32.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250070000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑΗμιτελεςδιαμερισμα68τ.μ17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ1Δ-Σ-Καποθ.Α.ΘανωγειοΛΟΥΞ250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ1ΔΣΚΩΡ/ΣΗΤζακι,Παρκιγκ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΠΙΕΡΙΩΝΛΟΥΞπροσοψης1ΔΣΚWC,ΑΘκαιΑιρκοντ.
200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρ-
τεσιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.
μενερο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ2
2000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλη-
σιονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος
50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρε-
άτων.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως

εσωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων,γιαπρωίήγιααπόγευμα,κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα

Αρμονίου&Ακορντεόνγιααρχάριουςκαι
προχωρημένους. Τηλ.: 6946 364695&
2331021842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματασεπαιδιά
δημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπολύπρο-
σιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυχι-
ούχοΜαθηματικούΑΠΘσεφιλικέςτιμές.
Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευ-

κατάστατος, ζητά γνωριμίαμε κυρίαηλι-
κίας55-70ετών,γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:
6989007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ

χρώμασεκαλήκατάστασηκαιπολύκαλή
τιμή.Τηλ:6974544844και23310-25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,

30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατά-
σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώ-
μα, πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλάπα,
καναπέςπουγίνεταιδιπλό
κρεβάτι,γραφείομελευκό
τζάμι αμμοβολή και συρ-
ταριέρα γραφείου. Τηλ.:
6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτιμο-
νό με το στρώμα.Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

γραφειου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέψεων, ντου-
λάπαμεκλειδαριά(κερασί),ντουλάπα-ράφια(μελί),
καναπέδες,όλασεάριστηκατάσταση.Τηλ.:23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου»,Βενιζέλου28,Βέροια,προσφέρειεργα-
σίασεκοπέλαστοτμήμακαλλυντικώνμεπροϋ-
πηρεσίαστοχώρο.Αποστολήβιογραφικώνστην
ηλεκτρονικήδ/νση:zoi_mouratidou@yahoo.gr

Από την κατασκευαστική εταιρίαΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικόςΤΕΙ,μεγνώσειςΗ/Υ,
autocadκαιΑγγλικά.Τηλ.:6936805052&2331093440κ.
Ραφαηλίδου.Αποστολήβιογραφικώνστο:info@matsalas.gr.
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Εγκαίνια του La Primavera με ιταλική 
φινέτσα στο κέντρο της Βέροιας

Ένα κομμάτι Ιταλίας στο 
κέντρο της Βέροιας. Το μο-
ναδικό ιταλικό εστιατόριο 
La Primavera έκανε χθες 
το βράδυ τα εγκαίνια του 
στη συμβολή των οδών 
Μητροπόλεως, Βενιζέλου 
και Ελιάς, στην οδό Ελιάς1. 
Γευσιγνώστες, καλοφαγά-
δες και λάτρεις της ιταλικής 
κουζίνας κατέκλεισαν το 
La Primavera για να πά-
ρουν μια γεύση... Ιταλίας. 
Στα εγκαίνια βρέθηκε και ο 
φωτογραφικός φακός του 
ΛΑΟΥ και κατέγραψε στιγ-
μές δημιουργίας εντός και 
εκτός κουζίνας, αλλά και 
τον ιδιοκτήτη Γιώτη Ιορ-
δανίδη, με ιταλική φινέτσα 
να υποδέχεται τους πελά-
τες και να δέχεται τις ευχές 
τους. Δεν θα μπορούσε να 
λείπει ο συνεργάτης μας 
και ραδιοφωνικός παρα-
γωγός Αντώνης Μπιδέρης,  
αφού το La Primavera είναι 
χορηγός της εκπομπής του 
«ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ» στον Α-
ΚΟΥ 99,6. 

Εμείς να ευχηθούμε ο-
λόψυχα καλές δουλειές στο 
γευστικό στολίδι της πόλης!
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