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Πλήρης ημερών και έργου 
«έφυγε» ο καθηγητής 

Νικόλαος Μουτσόπουλος

-Δώρισε ένα σημαντικό αρχείο 
στο Δήμο Βέροιας

Σήμερα το πρωί
Στη Βεργίνα και στο Σπίτι 

της “Πρωτοβουλίας” η 
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου

Το απόγευμα θα μιλήσει στην “Ελιά” 
σε εκδήλωση της ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Οικογενειακή υπόθεση 
το Ε3 της Αριδαίας 
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Η Τατιάνα 

Γιτοπούλου 
νικήτρια του 
Ε3 Κ14 στην 

Αριδαία 
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Αθλητικός 
τουρισμός

Του Μιχάλη 
Τζαφερόπουλου

Yποψήφιου δημοτικού 
συμβουλίου με τον συνδυασμό 

του Κώστα Βοργιαζίδη
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Ξεκίνησε χθες 
το Veria Dance 2019 
στο Χώρο Τεχνών



Πόσο επηρεάζουν οι 
εκδηλώσεις των δημοτικών 

παρατάξεων;
Έσκασε την Παρασκευή η είδηση ότι οι παρατάξεις 

του δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη  και του υποψηφίου 
δημάρχου Αντώνη Μαρκούλη θα κάνουν εκδήλωση 
στις 27 Μαρτίου, την ίδια ημέρα! Στο Αιγές ο δήμαρ-
χος, στο ΣΤΑΡ ο Μαρκούλης, με κάποιους ήδη να 
συζητούν για συγκρίσεις ποιος θα έχει περισσότερο 
κόσμο, που πήγαν περισσότεροι «επώνυμοι» κ.λ.π. 
Αντίστοιχα στην Αλεξάνδρεια μετά την εκδήλωση Χαλ-
κίδη στο κέντρο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, την Δευτέρα 
στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιήσει εκδήλωση ο 
υποψήφιος δήμαρχος Κώστας Ναλμπάντης. Ήδη τα 
σχόλια δίνουν και παίρνουν για το πόσο κόσμο είχε ο 
Χαλκίδης και συγκριτικά τι θα γίνει με το Ναλμπάντη. 
Παρόλο που οι υποψήφιοι γνωρίζουν ότι η επιρροή 
στο εκλογικό σώμα από τέτοιες εκδηλώσεις είναι πε-
ριορισμένη, παραδοσιακά τις διοργανώνουν και είναι 
μια ευκαιρία να ακουστεί και λίγος πολιτικός λόγος 
είτε με απολογισμό, είτε με παρουσίαση προγραμ-
μάτων. Επομένως όσοι παρευρεθούν πέρα από τους 
αριθμητικούς υπολογισμούς για το αν είχε πολύ ή λίγο 
κόσμο, ας κρίνουν και τον πολιτικό λόγο και αυτά που 
θα ακουστούν σε κάθε εκδήλωση.  
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Χριστοδούλου εν Πάτμω, Σαββίνου

του Σαββατοκύριακου

Έκθεσηφωτογραφιώνκαι
ποδηλατάδαστιςανθισμένες

ροδακινιές

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος των εκδηλώσεων για τις αν-
θισμένες ροδακινιές του βεροιώτικου κάμπου, με την έκθεση 
βραβευμένων και όχι μόνο, φωτογραφιών από τον περσινό δι-
αγωνισμό, του διοργανωτή ΤΟΒ (Τουριστικός Όμιλος Βέροιας).

Η έκθεση εγκαινιάστηκε το βράδυ στο καφέ-art-γκαλερί «Ε-
κτός χάρτη» στη Βέροια και θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Μαρτίου, 
ενώ αύριο Κυριακή έρχεται η μέρα της ποδηλατάδας στις ροζ 
διαδρομές του κάμπου.

Και για όσους δεν μπορούν να πατάνε πηδάλι, θα γίνει και 
ένα οδοιπορικό στους… μπαξέδες με τις ροδακινιές!

Ραντεβού εκκίνησης και για τις δύο βόλτες, στις 10.30 το 
πρωί της Κυριακής, στο πάρκο της Εληάς!

Μια εξαιρετική συναυλία κλασσικής μουσικής απόλαυ-
σε το κοινό, το βράδυ της Πέμπτης, στην αίθουσα του 
Χώρου Τεχνών, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και 
και διευθυντή ορχήστρας τον Λεωνίδα Καβάκο, σε έργα 
Μότσαρτ και Μπετόβεν. Εννοείται ότι δεν χρειάζονται πε-
ραιτέρω συστάσεις, ούτε για την ορχήστρα που έμοιαζε 
σαν ένα σώμα, με πνοή και παλμό που εμπνέεται από 
τον μουσικό της διευθυντή, ούτε για τον αρχιμουσικό Λ. 
Καβάκο που οι εμφανίσεις του αποτελούν ανά τον κόσμο 
και την Ελλάδα κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός και ως 
τέτοιο εκτιμούμε και τη συναυλία της Πέμπτης. Η οποία 
επιπροσθέτως είχε και έναν φιλανθρωπικό σκοπό αφού 
τα έσοδά της θα δοθούν για τις ανάγκες του Νοσοκομεί-
ου και του Γηροκομείου Βέροιας.

Αυτός άλλωστε ήταν εξ’ αρχής βασικός σκοπός της 
σύμπραξης του Λ. Καβάκου με την ΚΟΑ, αφιλοκερδώς, 
παραχωρώντας την αμοιβή του για την κάλυψη των α-
ναγκών της Ορχήστρας και τα έσοδα των συναυλιών για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το κοινό της πόλης ήταν εξαιρετικά θερμό στο χει-
ροκρότημα, δείχνοντας έτσι την ευχαρίστησή του για 
τη μουσική βραδιά, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Λ. 
Καβάκος -και εκ μέρους της ορχήστρας- στην πολύ καλή 
ακουστική της αίθουσας του Χώρου Τεχνών.

Από χθες η Βέροια «χορεύει» στο Χώρο Τεχνών

Το αδιαχώρητο χθες στη Στέγη, η οποία γέ-
μισε χορευτές, δασκάλους και συνοδούς, στην 
έναρξη του διεθνούς διαγωνισμού χορού (Veria 
dance 2019) που ξεκίνησε με αγιασμό και σεμι-
νάρια χορού και συνεχίζεται με το διαγωνιστικό 
κομμάτι, που θα διαρκέσει τρεις ημέρες μέχρι 
τον τελικό και τα βραβεία.

Πάνω από 480 μικροί και μεγάλοι χορευτές θα 
ανέβουν στη σκηνή του Χώρου Τεχνών αυτές τις 
μέρες από Θεσσαλονίκη, Βέροια, Αλεξάνδρεια, 
Νάουσα, Δράμα, Καβάλα, Σέρρες, Αλεξανδρού-
πολη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, 
Βόλο, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, ενώ φέτος η 
διοργάνωση αποκτά διεθνή χαρακτήρα με τη 
συμμετοχή σχολής χορού από τα Τίρανα.

Καλή επιτυχία σε όλους και καλή διαμονή 
στη φιλόξενη Βέροια.

ΣτηΒεργίνακαιστο«Σπίτι»
της«Πρωτοβουλίας»

ηΆνναΜισέλΑσημακοπούλου
Από το πρωί θα βρίσκεται σήμερα στη Βέροια η τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής 

της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια ευρωβουλευτής, πλέον, ΆνναΜισέλΑσημα-
κοπούλου, στο πλαίσιο της περιοδείας της σε διάφορες πόλεις της χώρας εν’ όψει 
των εκλογών, προφανώς, αλλά και της καμπάνιας που κάνει για την ασφαλή πλοή-
γηση στο διαδίκτυο. Αυτό θα είναι και το θέμα της ομιλίας στην «Ελιά» στις 6.30 μ.μ. 
με συνομιλητή και τον πρόεδρο των αστυνομικών Ημαθίας ΑπόστολοΜούρτη. 
Ωστόσο η κα Ασημακοπούλου, εξέφρασε την επιθυμία να πάει στη Βεργίνα. Έτσι, το 
πρωί θα δει τους βασιλικούς τάφους και τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, αλλά και 
το Σπίτι της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, που επίσης θέλει να επισκεφθεί.

Στο πρόγραμμα, περιλαμβάνονται και επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς 
αλλά και επαφές με στελέχη της Ν.Δ. στο Νομό. Η βουλευτής Β΄ Αθηνών, θα συ-
νοδεύεται από την πρόεδρο ΣυρμούλαΤζίμα και τα μέλη της ΔΗΜ.ΤΟ. που διορ-

γανώνει την εκδήλωση και προφανώς από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ και στελέχη του κόμματος.
Της ομιλίας, θα προηγηθεί συνέντευξη Τύπου.

ΚΟΑ-Καβάκος: Μια συναυλία-καλλιτεχνικό γεγονός
με καλό σκοπό!
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Πλήρης ημερών και πνευματικού έργου έ-
φυγε την Πέμπτη από τη ζωή, σε ηλικία 92 
ετών, ο ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και αντεπιστέλλον μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών, Νικόλαος Μουτσόπουλος. 
Η κηδεία του έγινε χθες  στη Θεσσαλονίκη σε 
στενό οικογενειακό κύκλο, όπως επιθυμούσε.

Ο Νικόλαος Μουτσόπουλος του Κωνσταντί-
νου, γεννήθηκε το 1927 στην Αθήνα. Σπούδασε 
Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτε-
χνείο και μετεκπαιδεύτηκε στη Γαλλία. Διδα-
κτορικό δίπλωμα έλαβε από την Αρχιτεκτονική 
Σχολή του Ε.Μ.Π. Είναι διπλωματούχος της 
Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου και δί-
δαξε κατ’ ανάθεση το μάθημα της Χριστιανικής 
Αρχαιολογίας και Τέχνης. Το 1958 εκλέγεται 
τακτικός καθηγητής στην Έδρα της Αρχιτεκτο-
νικής Μορφολογίας στο Αρχιτεκτονικό Τμήμα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει α-
σχοληθεί με τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τη μελέτη της 
βυζαντινής και της παραδοσιακής κατοικίας 
και τέχνης. Έχει γράψει σχετικές μελέτες και 
έχει διοργανώσει και μετάσχει σε πολλά διε-
θνή και τοπικά επιστημονικά συνέδρια. Έχει 
διενεργήσει ανασκαφές σε διάφορα σημεία 
της Ελλάδας. Ασχολείται με τη μελέτη και την 
καταγραφή των οχυρών οικισμών και κάστρων 
του βορειοελλαδικού χώρου και με θέματα συ-
γκριτικής μορφολογίας. Έχει εκπονήσει την αρ-
χιτεκτονική μελέτη του Πατριαρχικού Ιδρύματος 
Πατερικών Μελετών στην Ιερά Μονή Βλατάδων 
στη Θεσσαλονίκη και του καθολικού και του Συ-
νοδικού του Ιερού Ησυχαστηρίου του Αγίου Ιω-
άννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Διετέλεσε 
πρόεδρος σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά 
συμβούλια. Έχει εργασθεί ως υπεύθυνος στην 
αναστήλωση του Παναγίου Τάφου. Είναι αντε-
πιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της 
Academia Pontaniana της Νεαπόλεως και της 
Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας, καθώς 
και επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της 
Σόφιας.

Η σχέση του με τη Βέροια ήταν στενή, αφού 
δώρισε ένα σημαντικό αρχείο στο Δήμο, που 
περιλαμβάνει αποτυπώσεις, μελέτες, φωτογρα-
φίες, διαφάνειες και μέρος της βιβλιοθήκης του. 
Το υλικό αφορά τοποθεσίες της Ελλάδας και 
του Εξωτερικού και ειδικότερα των Βαλκανίων 
της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. 

Συλλυπητήρια από το Δήμο Βέροιας
Η απώλεια του καθ. Νικολάου Μουτσόπου-

λου είναι μια μεγάλη απώλεια για την οικογέ-
νεια του αλλά και το Δήμο μας. Χάσαμε έναν 
άνθρωπο που μας αγάπησε και μας εμπιστεύ-
τηκε ως πόλη. Το έργο του, έκδοση του ΤΕΕ, 

«Η  λαϊκή αρχιτεκτονική της Βέροιας», ήταν 
το έργο που ανέδειξε τον αρχιτεκτονικό της 
πλούτο.  Ήταν η αφορμή να συνειδητοποιή-
σουμε την αξία του, να ευαισθητοποιηθούμε 
και να κινητοποιηθούμε για τη διάσωσή του, 
ώστε σήμερα να αποτελεί ένα από τα μεγάλα 
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, να αποτελεί την 
ταυτότητα της πόλης μας.

Μας εμπιστεύτηκε το μοναδικό του αρχείο 
με θέμα την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Ένα 
αρχείο για το οποίο η πολη μας είναι περήφανη 
και αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιστη-
μονική κοινότητα και για όσους είναι ευαισθητο-
ποιημένοι πάνω σε αυτό το ζήτημα. 

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια 
προς την οικογένεια του. Κάνουμε ότι είναι 
δυνατόν ώστε το αρχείο του να αποτελεί μια 
μοναδική πηγή πληροφοριών για την παραδο-
σιακή αρχιτεκτονική, θεωρώντας ότι με τον τρό-
πο αυτό τιμούμε και διαφυλάσσουμε τη μνήμη 
του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Εκ μέρους του Δήμου Βέροιας
ο Δήμαρχος Κωσταντίνος Βοργιαζίδης

Συλλυπητήρια του 
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας

Θλίψη για την απώλεια του καθηγητή της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλους της Α-
καδημίας Αθηνών, Νικόλαου Μουτσόπουλου. 
Ήταν μια σπάνια προσωπικότητα, από τις πλέ-
ον εμβληματικές και χαρισματικές του επιστη-
μονικού τομέα όπου μελετούσε, δίδασκε και 
ερευνούσε. 

Θα μείνει αθάνατος για την τεράστια προ-
σφορά του, στη Βέροια, στην Ημαθία, σε όλη 
την Ελλάδα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια του.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ημαθίας

Ο πρώην Δήμαρχος
 Βέροιας 

Γιάννης Χασιώτης 
για το Νίκο Μουτσόπουλο

Ο πρώην Δήμαρχος Βέροιας Γιάννης Χασι-
ώτης, με αφορμή τον θάνατο του Νίκου Μου-
τσόπουλου έκανε την εξής δήλωση:

«Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Νίκος 
Μουτσόπουλος. Ένας μεγάλος ΔΑΣΚΑΛΟΣ και 
ένας εξαίρετος πατριώτης. Η Βέροια χρωστά 
πολλά στο Νίκο Μουτσόπουλο.

Του χρωστά κατ’ αρχήν την «αθανασία» 
που της χάρισε με την έκδοση αυτού του υπέ-
ροχου έργου που διέσωσε στην αιωνιότητα τα 
αρχοντικά της παλιάς πόλης, που δυστυχώς, 
τα περισσότερα, εμείς καταστρέψαμε.

Του χρωστά την ευαισθητοποίησή της σε 
ζητήματα διάσωσης της αρχιτεκτονικής μας 
κληρονομιά.

Του χρωστά τη συμμετοχή της σε ευρωπα-
ϊκά και παγκόσμια δίκτυα πόλεων που αγωνί-
ζονται να διασώσουν την ιστορία τους και την 
κληρονομιά τους.

Και πάνω από όλα του χρωστά άπειρη ευ-
γνωμοσύνη για τη μεγάλη δωρεά που της έ-
κανε, που της χάρισε το αρχείο του και την 
βιβλιοθήκη του.

Ο Νίκος Μουτσόπουλος δεν ήταν μόνο έ-
νας θαυμάσιος δάσκαλός, ένας σπουδαίος 
επιστήμονας, ένας επίπονός και αποδοτικός 
ανασκαφέας και ερευνητής, αλλά και ένας εξαί-
ρετος άνθρωπος, που τον συντρόφευε και τον 
στήριζε μια εξ ίσου άξια γυναίκα, η Μηνιώ. Αυ-
τούς τους δύο εμείς γνωρίσαμε και αγαπήσαμε 
στη Βέροια.

«Δάσκαλε» να ΄ναι λαφρύ το χώμα που σε 
σκεπάζει».

Οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» αποχαιρετούν 
τον μεγάλο Αρχιτέκτονα 

και Καθηγητή Νίκο Μουτσιόπουλο
Πλήρης ημερών και πνευματικού έργου σε ηλικία 92 ετών έφυγε από κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικόλαος Μουτσόπουλος. 
Ο γεννημένος στην Αθήνα το 1927 Έλληνας που εξερεύνησε όλη την χώρα μας και κατέθεσε σειρά έργων για όλες τις περιοχές της, 

θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένος στη μνήμη των κατοίκων του ιστορικού δήμου Βέροιας  καθώς μεταξύ των εκατοντάδων συγγραμμάτων 
του ξεχωρίζει και το βιβλίο του που εκδόθηκε το 1965 η «Λαϊκή Αρχιτεκτονική της Βέροιας» με 126 σελίδες και 220 σπάνιους πίνακες 
μέσα από τους οποίους υμνούσε την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική της πόλης, στην μεγάλη προσπάθεια του να κρατήσει ζωντανή τη 
μνήμη αυτών των δειγμάτων και να την μεταφέρει στις νεώτερες γενιές. Στο καταπληκτικό βιβλίο του περιέχεται πλούσιο φωτογραφικό και 
αρχιτεκτονικό υλικό από παραδοσιακές κατοικίες και κτίρια της Βέροιας, που δε σώζονται πια.

Ο συγγραφέας 550 και πλέον ογκωδών βιβλίων και δημοσιεύσεων ήταν μέλος σε δεκάδες επιστημονικές εταιρείες και συμβούλια. 
«Δεν είχα δικαίωμα να ζω και να διδάσκω στη Μακεδονία με τα μάτια μου στη ...Χαμουτζία. Έτσι ξεκίνησα την έρευνα...», έλεγε ο ίδιος 
αυτοβιογραφούμενος σε εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί προς τιμήν του προ διετίας από το Σύλλογο Αποφοίτων του ΑΠΘ, στην 
αίθουσα «Μανώλης Ανδρόνικος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης σε μία καταπληκτική εκδήλωση στην οποία είχε χαρα-
κτηριστεί από τους ομιλητές «Προσωπικότητα μυθική», «προσωπικότητα ανθρωποκεντρική», «αναγεννησιακή» που κινούνταν μεταξύ 
«αρχιτεκτονικής - σχεδίου - πολιτισμού και γεωγραφίας, κατέγραφε άγνωστα μνημεία και ταπεινά λαϊκά κτίσματα, καλλιεργώντας έτσι 
δεξιότητες πολλών γενεών αρχιτεκτόνων».

Καλό Ταξίδι στον Νικόλαο Μουτσόπουλο, τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη οικογένεια του.
Οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ. 
Δεσμευόμαστε ως επόμενη δημοτική αρχή ότι θα τιμούμε διαρκώς και θα σεβόμαστε όλους τους Ευεργέτες και Επιστήμονες που με 

κάθε τρόπο ανέδειξαν και αγάπησαν αυτό τον ιστορικό τόπο.
Η αχαριστία δεν χωράει πλέον στον δήμο Βέροιας!!

Πλήρης ημερών και έργου «έφυγε» 
ο καθηγητής Νικόλαος Μουτσόπουλος

-Δώρισε ένα σημαντικό αρχείο στο Δήμο Βέροιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλώ στην ανοι-

χτή πολιτική ομιλία μου, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρ-
τίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στις 
8.30 μ.μ., στον κινηματογράφο 
ΣΤΑΡ.

Με εκτίμηση,
Αντώνης Μαρκούλης

Υποψήφιος Δήμαρχος 
Βέροιας

Επικεφαλής συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Αθλητικός 
τουρισμός

Του Μιχάλη Τζαφερόπουλου*

Ο αθλητικός τουρι-
σμός ανήκει στις ειδικές 
μορφές τουρισμού και 
απευθύνεται σε μια ορι-
σμένη κατηγορία τουρι-
στών (πχ αθλητές, φίλα-
θλοι, γονείς κλπ).Ο συ-
γκεκριμένος τουρισμός 
βασίζεται στην άθληση 
και την αναψυχή και α-
πομακρύνει τα άτομα 
προσωρινά από τον τό-
πο διαμονής τους για να 
συμμετάσχουν σε διάφο-

ρες αθλητικές δραστηριό-
τητες-διοργανώσεις . Έχει αποδειχθεί ότι οι πόλεις που 
επιδιώκουν να αναλάβουν τη διεξαγωγή μικρών ή και 
μεγαλύτερων αθλητικών γεγονότων συμβάλλουν σημα-
ντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας (αύξηση 
ταμειακών αποθεμάτων, θέσεις εργασίας), υπάρχει με-
γάλη προβολή και διαφήμιση της πόλης αποτελώντας 
σημαντικό μέσο προώθησης του τουρισμού.Κανει την 
περιοχή πιο ελκυστική και αναγνωρίσιμη.Αναλαμβα-
νοντας λοιπόν οι πόλεις αυτές τις διοργανώσεις πετυ-
χαίνουν συγχρόνως βελτίωση των υποδομών τους και 
ανακαίνιση των είδη υπαρχόντων.

Ο Δήμος της Βέροιας είναι  προικισμένος από τη 
φύση του(γεωγραφική θέση),που μπορεί όλες τις ε-
ποχές του χρόνου να προσφέρει στον επισκέπτη πο-
λυάριθμες ευκαιρίες για αθλητικό τουρισμό (αθλητικά 
γυμναστήρια, φανταστικές διαδρομές για τρέξιμο και 
ποδήλατο καθώς και σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο 
για τουριστικό και αθλητικό σκι).

Στόχος λοιπόν πρέπει να είναι η εφαρμογή μιας ολο-
κληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ ώστε η ανάληψη 
αθλητικών διοργανώσεων να μην είναι παροδική με μι-
κρά οικονομικά οφέλη στο τόπο μας αλλά να έχει τη μέ-
γιστη δυνατή προσέλκυση τουριστών μακροπρόθεσμα. 
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται τα τελευταία χρόνια 
ο Δήμος Βέροιας διοργανώνοντας πολλές αθλητικές 
εκδηλώσεις  και πανελλήνια πρωταθλήματα διαφόρων 
αθλημάτων προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες στην 
πόλη μας. Επίσης έχει εκσυγχρονίσει και ανακατα-
σκευάσει πολλές  αθλητικές εγκαταστάσεις όπως πχ τα 
γήπεδα αντισφαίρισης στο ΕΑΚ  τα οποία θα μπορούν 
πλέον να φιλοξενούν αγώνες  πανελλήνιου επιπέδου , 
προβάλλοντας ταυτόχρονα την περιοχή μας.

*Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βέροιας
με τον συνδυασμό του Κώστα Βοργιαζίδη
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«Από τη στιγμή που μεγαλώνεις, δεν υπάρχει επιστροφή…», είναι μια από τις βασικές πεποιθήσεις που 
εκπροσωπεί ο Πήτερ Παν σε αυτό το διαχρονικό παραμύθι που είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στην πραγματικό-
τητα και το όνειρο. Η μορφή του ήρωα πρόσφερε το πλαίσιο για την αναφορά στο «Σύνδρομο του Πήτερ 
Παν», το οποίο ωστόσο, δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως ψυχοπαθολογική διαταραχή προσωπικότητας.

 Το Σύνδρομο του Πήτερ Παν αναφέρεται σε ενήλικες, συχνότερα άντρες, που εμφανίζουν μια εφηβική 
ελαφρότητα στη συμπεριφορά και στο ψυχολογικό προφίλ τους, επειδή αρνούνται να έρθουν αντιμέτωποι 
με την πραγματικότητα ότι μεγαλώνουν και, συνεπώς, οφείλουν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που υπαγο-
ρεύει η ενήλικη ζωή. Στερούνται τις απαιτούμενες δεξιότητες που συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της ενηλικί-
ωσης και επιλέγουν να παλινδρομούν στην προνομιακή συνθήκη της εφηβείας. 

Οι σύγχρονοι «Πήτερ Παν», αδυνατούν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, να δεσμευ-
τούν ή να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Επιδιώκουν να είναι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής και της 
φροντίδας των άλλων, διατηρώντας τη μεγαλειώδη ψευδαίσθηση ότι οι ανάγκες τους είναι πιο σημαντικές. 
Ζητούν, ενώ αδυνατούν να προσφέρουν, παραβιάζοντας τους κανόνες της αμοιβαιότητας που στηρίζει την 
ενήλικη αλληλεπίδραση. Εκφράζουν τα συναισθήματά τους έντονα και έχουν χαμηλή ανοχή σε οποιοδήποτε 
παρέμβαση φαντάζει επικριτική. Φροντίζουν υπερβολικά την εξωτερική τους εμφάνιση, δίνοντας την εικόνα 
ενός συγκροτημένου ενήλικα, αλλά στον πυρήνα τους κρύβουν ένα ανασφαλές παιδί. Είναι ονειροπόλοι και 
συναρπαστικοί, γοητεύουν με την παρουσία τους, αλλά σπάνια καταφέρνουν να πειθαρχήσουν τον εαυτό 
τους και να υπερνικήσουν την τεμπελιά τους, ώστε να πραγματοποιήσουν όλα εκείνα που περιγράφουν. 

Ο ενήλικος Πήτερ Παν, στερήθηκε την ασφαλή βάση της παιδικής ηλικία που θα του έδινε εμπιστοσύνη 
και δεξιότητες για να ανταπεξέρθει επαρκώς στα επόμενα αναπτυξιακά στάδια, και να προχωρήσει ομαλά 
στο χρόνο. Καθηλώθηκε σε ένα πρώιμο συναισθηματικό στάδιο επαναβιώνοντας το χαμένο κομμάτι της 
παιδικής ηλικίας. Η μετάβαση στην εφηβεία που είναι η περίοδος αυτοπροσδιορισμού και δημιουργίας της 
προσωπικής ταυτότητας δεν ήρθε ποτέ, με αποτέλεσμα ο «Πήτερ Παν» να αποκτήσει τα φυσικά χαρακτη-
ριστικά και τα δικαιώματα του ενηλίκου, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα ψυχικά αποθέματα για να 
προσαρμοστεί στις τρέχουσες συνθήκες. Μοιραία ψυχικά παρέμεινε ένα παιδί φυλακισμένο στο σώμα ενός 
ενήλικα. 

Οι ευθύνες για συναισθηματική στασιμότητα επιρρίπτονται στους γονείς που είτε υπερπροστάτεψαν το 
παιδί, υποτιμώντας την ικανότητά του να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής και να διδαχθεί από τα λά-
θη του, είτε χάρισαν τα πάντα, εξαγοράζοντας τις ενοχές τους για την απουσία τους, και ανέβαλλαν την ορθή 
διαπαιδαγώγηση που θα διευκόλυνε τη διαμόρφωση ισχυρού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, δημιούργησαν 
ένα πλασματικό περιβάλλον μόνιμης ευδαιμονία που δεν έχει ευθύνες, ούτε απαιτήσεις. Με άλλα λόγια, τα-
ξίδεψαν το παιδί στη «Χώρα του Ποτέ».

 Το πιο σημαντικό δώρο που οφείλουμε να προσφέρουμε στα παιδία μας είναι να τα προετοιμάσουμε 
για το επόμενο βήμα. Να τους μάθουμε ότι η ζωή δεν έχει μόνο ευχάριστες στιγμές αλλά και δυσκολίες και 
πως εμείς, οι γονείς, είμαστε άνθρωποι που βιώνουμε όλα τα θετικά και δυσάρεστα συναισθήματα. Η θλίψη, 
ο θυμός και ο φόβος, υπάρχει στη ζωή μας. Δεν σώζουμε τα παιδία μας από αυτά τα συναισθήματα. Τους 
προσφέρουμε τα εργαλεία να τα αναγνωρίζουν και να τα διαχειρίζονται επαρκώς. 

«Πήτερ Παν. Ένα παιδί 
φυλακισμένο σε ρόλο ενηλίκου…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Ο Πήτερ Παν είναι ένα αγόρι που μπορεί 
να πετάξει, που μένει σε ένα απομονωμένο νησί 
που ονομάζεται «Χώρα του Ποτέ» και που δε 
μεγαλώνει ποτέ. Στην Χώρα του Ποτέ ζουν μαζί 
του τα χαμένα αγόρια, τα οποία τον έχουν ανα-
κηρύξει και αρχηγό τους. Στο μαγικό αυτό μέρος, 
θα συναντήσει κανείς και γοργόνες και νεράιδες. 
Μάχες, μαγεία, όνειρα πλημμυρίζουν την ιστορία 
του παιδιού που δε μεγαλώνει ποτέ. Που συνέ-
χεια παίζει με πειρατές, Ινδιάνους, άγρια θηρία, 
και συνέχεια νικάει. Που κολυμπάει ανάμεσα στ’ 
άστρα και κάνει βουτιές από τη μια περιπέτεια 
στην επόμενη χωρίς διάλειμμα.

 Ο Πίτερ Παν έχει σπάνια και υπερφυ-
σικά χαρίσματα. Μόνο αυτός μπορεί να πετάει 
στη Χώρα του Ποτέ χωρίς την επίδραση νεραϊ-
δόσκονης, είναι καταπληκτικός ξιφομάχος, άσος 
στη μιμική, έχει απύθμενα αποθέματα φαντασίας 
και υπερανεπτυγμένες όλες τις αισθήσεις. Ο με-
γαλύτερος αντίπαλός του είναι ο άγριος πειρατής 
Κάπτεν Χουκ, του οποίου έκοψε το χέρι σε μια 
μονομαχία. Φίλοι του είναι η Γουέντι, που αντί-
θετα από αυτόν μεγαλώνει κανονικά, και η απα-

στράπτουσα νεραϊδούλα Τίνκερ Μπελ.
 Ο Πήτερ είναι ένα άτακτο, απρόσεκτο 

και εγωκεντρικό αγόρι, με μειωμένο το αίσθημα 
του κινδύνου. Όταν κινδυνεύει να πεθάνει φο-
βάται, αλλά η στάση του απέναντι στον θάνατο 
είναι «Το να πεθάνει κανείς θα είναι μία φοβερά 
μεγάλη περιπέτεια». Παρά την εγωπάθεια και 
την ειρωνεία του χαρακτήρα του, πρέπει να του 
αναγνωρίσουμε το ισχυρό αίσθημα δικαιοσύνης 
που τον διακατέχει, καθώς και την τόλμη του να 
υπερασπίζεται αυτούς που τον έχουν ανάγκη. 

 Ο Πήτερ Παν είναι ένα αγόρι που έφυ-
γε από το σπίτι του όταν ήταν βρέφος. Διατηρεί 
την ψευδαίσθηση ότι πάντα το παράθυρο της 
μητέρας του μένει ανοικτό για να μπορεί να ε-
πιστρέψει στην αγκαλιά της. Ώσπου, το μητρικό 
παράθυρο κλείνει, στην αγκαλιά της μητέρας 
βρίσκεται ένα άλλο αγοράκι, η κούνια του γεμίζει 
μ’ ένα νεόφερτο μωρό.  Υποθέτει, λοιπόν, ότι τον 
ξέχασαν και με αυτή τη σκέψη συνεχίζει τη ζωή 
του…»

James M. Barrie
Peter Pan

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Η Α΄ Κυριακή των Νη-
στειών της Μ. Σαρακοστής, 
ονομάζεται ΚΥΡΙΑΚΗ της 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και γιορτά-
ζουμε την Αναστήλωση 
(επανατοποθέτηση) των ιε-
ρών Εικόνων στους ναούς.

Ας θυμηθούμε όμως με 
χρονολογική σειρά τα ση-
μαντικότερα γεγονότα αλλά 

και τα κύρια πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημα-
ντικούς ρόλους στο Βυζάντιο κατά τη διάρκεια μιας 
βαθιάς κρίσης της Εκκλησίας μας κατά τον 7ο και 8ο 
αιώνα.

Για εκατό και περισσότερα χρόνια, από το 726 
μέχρι το 843, από την περίοδο του αυτοκράτορα 
Λέοντα Γ΄ του Ίσαυρου μέχρι τον αυτοκράτορα Θε-
όφιλο και κυρίως τη σύζυγό του 
Θεοδώρα η χριστιανική εκκλησία 
διαταράχθηκε από διαφορές ανά-
μεσα στους εικονομάχους και τους 
εικονόφιλους ή εικονολάτρες που 
πίστευαν πως οι εκκλησιαστικές ει-
κόνες είχαν υπερφυσικές ή θείες 
δυνάμεις γεγονός που οδήγησε, 
κατά την προσκύνησή τους, σε φο-
βερές ακρότητες που άρχισαν το 
726 όταν ο αυτοκράτορας Λέων ο 
Γ΄ ο Ίσαυρος αποφάσισε να επιφέ-
ρει ριζικές αλλαγές στην εκκλησία 
μια από τις οποίες ήταν και η α-
παγόρευση της προσκύνησης των 
ιερών εικόνων εξαιτίας ακραίων 
φαινομένων εικονολατρίας.

Στο χρονικό διάστημα που ακο-
λούθησε ναοί και εικόνες καταστρά-
φηκαν, χύθηκε αίμα αδελφικό χριστιανικό, οι εικόνες 
«βγήκαν» από τους ναούς ή τοποθετήθηκαν ψηλό-
τερα και οι πιστοί χωρίσθηκαν σε εικονομάχους και 
εικονολάτρες και τέλος η ψυχική ταυτότητα των λαών 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας διασπάστηκε.

Το 787 συγκλήθηκε η Ζ’  Οικουμενική Σύνοδος 
στη Νίκαια της Βιθυνίας από την αυτοκράτειρα Ει-
ρήνη την Αθηναία (σύζυγο του Λέοντα Δ΄), επίτροπο 
του ανήλικου γιου του Κωνσταντίνου του ΣΤ΄. Στη Σύ-
νοδο μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε ότι οι εικόνες δεν 
είναι είδωλα και ότι ο ασπασμός τους ή αλλιώς η προ-
σκύνησή τους δε σταματά στο ξύλο ή άλλο υλικό αλλά 
«διαβαίνει» στο πρωτότυπο και μέσω αυτού πηγαίνει 
στο Θεό που είναι η πηγή και η αγιότης.

Η προσκύνηση των εικόνων δεν θεωρήθηκε ειδω-
λολατρία όπως υποστήριζαν οι εικονομάχοι κι αυτό 
γιατί η τιμή δεν απευθύνεται στα υλικά της εικόνας, 
αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Η ευλογία και η Χά-
ρη που λαμβάνει ο πιστός από την προσκύνηση των 
ιερών εικόνων δίνεται από το ζωντανό ιερό πρόσωπο 
και όχι από την ύλη της εικόνας.

Οι θέσεις αυτές υποστηρίχτηκαν και με δογματική 
διατύπωση από τον περίφημο θεολόγο Ιωάννη τον 
Δαμασκηνό.

Την διαχωριστική εκκλησιαστική πολιτική του Λέ-
οντα Δ΄ (εικονομάχος) και της Ειρήνης της Αθηναίας 
(εικονόφιλη) ακολούθησαν και ο αυτοκράτορας Θε-
όφιλος (εικονομάχος) και μετά τον θάνατό του και η 
σύζυγός του Θεοδώρα (εικονόφιλη), η οποία τελικά 
διακήρυξε δημόσια ότι ασπαζόμαστε τις εικόνες όχι 
λατρευτικά ούτε ως θείες αλλά ως εικόνες αρχετύπων.

Στις 11 Μαρτίου του 843 και ενώ η εκκλησία μας 
γιόρταζε την Α’  Κυριακή των Νηστειών της Μ. Σαρα-

κοστής η αυτοκράτειρα Θεοδώρα σε πάνδημη τελετή 
καταδίκασε την εικονομαχία αλλά και την εικονολατρία 
και έθεσε σε ισχύ τις αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής 
Συνόδου του 787. Μαζί με το γιο τη, μετέπειτα αυτο-
κράτορα Μιχαήλ, έλαβε μέρος με τον κλήρο και τον 
λαό στη λιτάνευση των εικόνων και την αναστήλωσή 
τους (επανατοποθέτηση) μέσα στους ναούς.

Από τότε κάθε χρόνο γιορτάζουμε την ανάμνηση 
αυτού του γεγονότος κι αυτό γιατί καθορίστηκε ΟΡ-
ΘΑ και οριστικά ότι δεν λατρεύουμε τις εικόνες, αλλά 
τιμούμε και ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ με ΟΡΘΟ (σωστό) τρόπο 
όλους τους αγίους που εικονίζονται στις εικόνες ενώ 
λατρεύουμε μόνο τον «Εν Τριάδι Θεό».

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ
Επ’ ευκαιρία της αυριανής γιορτής

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας
Εικονολατρεία – Εικονομαχία
Η Αναστήλωση των Εικόνων

Το Πάρκο των Θαυμάτων  - Wonder Park (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Πέμπτη 14/3 – Παρασκευή 15/3 - 
Σάββατο 16/3 - Κυριακή 17/3 στις 17.15

Σενάριο: ΑΝΤΡΕ ΝΕΜΕΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
CORGI: ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ (ΜΕΤΑ-

ΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 14/3 – Παρασκευή 15/3 - 

Σάββατο 16/3 - Κυριακή 17/3 στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΣΠΡΑΚΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑ-
ΠΑΔΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, 
ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΦΩΤΗΣ ΠΕ-
ΤΡΙΔΗΣ 

CAPTAIN MARVEL. (προβολές και σε 3D)
Captain Marvel= Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα 

στο Avengers Infinity War και Avengers ENDGAME
Το Captain Marvel θα είναι μια διαφορετική 

origin ταινία
Η ταινία που θα μας συστήσει στον χαρακτήρα 

της Carol Danvers και μιας εκ των δυνατότερων 
ηρωίδων του MCU.

Προβολές:   Πέμπτη 14/3 – Δευτέρα 18/3 - Τρίτη 
19/3 – Τετάρτη 20/3 στις 21.00

Παρασκευή 15/3 – Σάββατο 16/3– Κυριακή 17/3 
- στις 19.00 και 21.30 

ΣΕ 3D μόνο  Σάββατο 16/3 στις 19.00
Σενάριο/ Σκηνοθεσία:  ΑΝΝΑ ΜΠΟΝΤΕΝ & ΡΑΪ-

ΑΝ ΦΛΕΚ Π
Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚΣΟΝ, 

ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΛΙ ΠΕΪΣ, ΤΖΕ-
ΜΑ ΤΣΑΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ 

Η ΧΗΡΑ - GRETA     
Προβολές:   Πέμπτη 14/3 – Δευτέρα 18/3  - Τρίτη 

19/3 – Τετάρτη 20/3 στις 20.30
Παρασκευή 15/3 – Σάββατο 16/3– Κυριακή 17/3 

- στις 19.15 και 21.15 
 Σκηνοθεσία: ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ
Σενάριο: ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ & ΡΕΪ ΡΑΪΤ
Ηθοποιοί: ΣΤΙΒΕΝ ΡΕΑ, ΙΖΑΜΠΕΛ ΙΠΕΡ, ΚΛΟ-

Ϊ-ΓΚΡΕΪΣ ΜΟΡΕΤΖ, ΜΑΪΚΑ ΜΟΝΡΟΕ, ΠΑΡΚΕΡ 
ΣΟΓΙΕΡΣ, ΚΟΛΜ ΦΙΟΡΕ

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»     14/3/19 - 20/3/19



Εκδήλωση για την 
Οικολογική και 

Ανεμπόδιστη Μετακίνηση
Οι Επιτροπές Οργάνωσης της Εκστρατείας ECOMOBILITY και της Εκ-

στρατείας FREE MOBILITY, ο Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Πε-
ριβάλλον ECOCITY και οι συνεργαζόμενοι Επιστημονικοί και Κοινωνικοί 
Φορείς, διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης της εργασίας για την Οι-
κολογική και Ανεμπό-
διστη Μετακίνηση. Η 
εκδήλωση θα γίνει στη 
Νάουσα, την Τρίτη 19 
Μαρτίου 2019 στις 
18:00, από τους μα-
θητές του Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας 
Νάουσας. Η εκδήλω-
ση θα πραγματοποιη-
θεί στην Αίθουσα Βέτ-
λανς του πολυχώρου 
πολιτισμού «Χρήστος 
Λαναράς». 
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Παραδείγματος 
χάριν...
Mε λέξεις «τρεχάμενες» συνεννοούμαι….
π.χ. Τετάρτη σήμερα, λέω .

Θα φθάσει άραγε ο Καιρός στον Προορισμό 
του; 

Θάρθουν πάλι τα πουλιά ή το ξέχασαν;

Ταιριάζει η Μουσική του Χατζιδάκη με την Γη;

Τα υδραγωγεία ντρέπονται ή όχι τις πηγές;

Γιατί δεν γίνονται απεργίες στις διαλέξεις 
που δεν υπάρχει ΠΟΙΗΣΗ; 

Τέτοιες σκέψεις κουβαλώ, 
κι` όλο λέω …
……………με το γέλιο ΟΛΑ ομορφαίνουν
κι` έτσι μονάχα 
μπορείς να σταδιοδρομήσεις στο ΑΓΝΩΣΤΟ!
Εγώ αυτήν την Αγάπη έτυχα, 
να ξέρετε, είπα!

Έπειτα με λευκό  πουκάμισο στην θάλασσα 
και πετούμενα Ιταλικά τραγούδια ξεχνιέμαι,
με μια μικρή λεξούλα στα χείλη κι ένα
μεγάλο
ευχαριστώ στον ΘΕΟ 
που σβήνει τα πρόστιμα.

Μυστήριο που `ναι της ψυχής το άγγελμα;
Σε τι τόπους σε πηγαίνει και σε τι σμήνη 
σκέψεων 
και σε τι οροπέδια βρεφών
και σε γυμνές του Ήλιου μέρες που τα 
λιόδενδρα υπακούουν…

Πιο πέρα απ` τις λέξεις του Λεξικού υπάρχω.

Τρεις δεσποινίδες σηκώνουν τις φούστες τους 
στην διασταύρωση.
Οι τροχονόμοι σφυρίζουν άδικα την παραβίαση 
των σημάτων κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία δεν μπορεί …
…μπροστά στην κυκλοφορία της ΖΩΗΣ! 

 Γιάννης Ναζλίδης

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ημαθίας 
για τον Νίκο Μουτσόπουλο

Πλήρης ημερών στην ηλικία των 
92 ετών , έφυγε στις 14 Μαρτίου 
2019 ο καθηγητής της Αρχιτεκτο-
νικής σχολής του Α.Π.Θ. Νίκος 
Μουτσόπουλος .Καθηγητής και 
δάσκαλος πολλών εξ ημών που 
είχαμε την τύχη να διδαχτούμε α-
πό τις αστείρευτες γνώσεις του . Ο 
καθηγητής υπήρξε μεγάλη μορφή 
της Αρχιτεκτονικής , πανεπιστήμων 
και ολιστικής θεώρησης αρχιτέκτων 
. Ενέπνευσε πολλούς φοιτητές με 
τον πληθωρικό του λόγο και το ε-
κρηκτικό του πάθος για την αρχιτε-
κτονική .

Γεννημένος στην Αθήνα το 1927 
(αν και ο ίδιος αυτοχαρακτηριζόταν 
ως «Μακεδών εξ Αρκαδίας», κα-
θώς είχε καταγωγή από τη Στεμνί-
τσα της Αρκαδίας) με σπουδές στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο, όπου εισήχθη 
πρώτος και είχε καθηγητές άλλους «μύθους» της πνευματικής ζωής, όπως 
ο Δημήτρης Πικιώνης, ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο Νίκος Χατζηκυριάκος - 
Γκίκας, έγινε καθηγητής 31 μόλις ετών στη νεοσύστατη τότε Αρχιτεκτονική 
σχολή του ΑΠΘ.

Είχε δίπλωμα Θεολογίας, από τη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ (1963) και 
μεταπτυχιακές σπουδές αρχαιολογίας στη Σορβόννη και στο Institut d’ Art 
et d’ Archéologie, Δρ. Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π. (1956). Τιμήθηκε ως 
«Μέγας Άρχων Δεπουτάτος, τῆς καθ᾽ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ-
κλησίας», του Οικουμενικού Πατριαρχείου (19.3.1967).

Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1980), της Academia 
Pontaniana της Νεαπόλεως (Ιταλίας) (1981), ξένος εταίρος της Βουλγα-
ρικής Ακαδημίας Επιστημών της Σόφιας (1985). Επίτιμος διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Kliment Ohrinski της Σόφιας (Βουλγαρία) (1990), του Πα-
νεπιστημίου Paisii Hilandarski του Plovdiv (Φιλιππουπόλεως) (2010), του 
Πανεπιστημίου Άγ. Κύριλλος και Μεθόδιος του Veliko Târnovo (Βουλγαρία) 
(2015) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2015). Διετέλεσε 
επίτιμος πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ ενώ του 
είχε απονεμηθεί το χρυσό μετάλλιο του ιδρυτή της Βουλγαρικής Ακαδημίας 
Επιστημών, Marin Drinov (1985) και τo αργυρό μετάλλιο της Αssociation 
Espaniola de les Castillos.

Υπήρξε συγγραφέας 550 και πλέον ογκωδών βιβλίων και δημοσιεύσεων 
και ήταν μέλος σε δεκάδες επιστημονικές εταιρείες και συμβούλια.

«Δεν είχα δικαίωμα να ζω και να διδάσκω στη Μακεδονία με τα μάτια 
μου στη ...Χαμουτζία. Έτσι ξεκίνησα την έρευνα...», έλεγε ο ίδιος αυτοβιο-
γραφούμενος σε εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί προς τιμήν του προ 
διετίας από το Σύλλογο Αποφοίτων του ΑΠΘ, στην αίθουσα «Μανώλης Αν-
δρόνικος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Η πόλη της Βέροιας έχει την τύχη να ευεργετηθεί απ τον καθηγητή Νίκο 

Μουτσόπουλο με πολύ ουσιώ-
δη και έμπρακτο τρόπο με δύο 
δωρεές υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου.

Αρχικά με την δωρεά στον 
Δήμο των πνευματικών δικαιω-
μάτων του βιβλίου του « Η λαϊκή 
Αρχιτεκτονική της Βέροιας» και 
με την μετέπειτα δωρεά του ι-
στορικού του αρχείου . 

Η πόλη της Βέροιας οφείλει 
να τιμήσει τον μεγάλο Έλληνα 
καθηγητή της Αρχιτεκτονικής , 
ως μέγα ευεργέτη της .

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Νομού Ημαθίας εκφράζει την λύ-
πη του για την εκδημία της μεγά-
λης αυτής προσωπικότητας της 
Αρχιτεκτονικής , συλλυπούμενος 

εκ βαθέων την οικογένειά του .
Επιπροσθέτως προτείνει επισήμως στον Δήμο Βεροίας να αποδώσει , 

ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης , εξ ονόματος όλων των Βεροιαίων, 
στον μέγα ευεργέτη της πόλης, με την την ονοματοθεσία κάποιας οδού στην 
πόλη μας .

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ημαθίας (ΣΑΝΗ)
Ο πρόεδρος 

Δημήτριος Κουκούδης 
Ο αντιπρόεδρος                   Η γραμματέας 

Παναγιώτης Τουμανίδης     Ροδούλα Παπαδάκη 
Ο ταμίας                          Το μέλος 

Δημήτριος Καπρίνης     Γεώργιος Δημόπουλος

 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Συμμετοχή στην επέτειο 
της μάχης των Οχυρών

Πληροφορούμε πρωτίστως τα μέλη αλλά και τους Φίλους της 
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, ότι σχεδιάζουμε τη 
συμμετοχή μας και στην επικείμενη επέτειο της  Μάχης των Οχυρών, 
στο Ρούπελ, την 7η Απριλίου 2019.

Προγραμματίζουμε να αναχωρήσουμε την 07.30ω της 7ης Α-
πριλίου, ώστε να φθάσουμε στο Ρούπελ πριν τις 10:00ω, αφού  
προβλέπεται κοσμοσυρροή. Μετά την τελετή και την περιήγηση, θα 
γευματίσουμε στην περιοχή και θα επιστρέψουμε αργά το απόγευμα 
της ίδιας μέρας.

Για να μπορέσουμε να ζητήσουμε τη διάθεση λεωφορείου από 
την ΕΑΑΣ (έγκαιρα και μόνον εφόσον η συμμετοχή είναι ικανή), 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στα γρα-
φεία του Παραρτήματος, (καθημερινά 11:00 έως 13:30ω) μέχρι το 
μεσημέρι της 22 Μαρτίου 2019. 

Για το Τοπικό Συμβούλιο
Αντγος εα Κων. Β. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος

Ανχης εα Ιωάννης Πανταζής, Γραμματέας
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

Ο  Σ ε β α -
σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μητροπολ ί -
της Βεροίας, 
Ναούσης και 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Το Σάββα-
το 16 Μαρ-
τίου το πρωί 
θα ιερουργή-
σει στην Ιερά 
Μονή Αγίων 
Πάντων Βερ-
γίνης, επί τη  
εορτή του Ο-
σίου Χριστο-
δούλου του εν Πάτμω.

 Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει και θα 
αναπτύξει το θέμα «Το ήθος της 
Ορθοδοξίας» στον Μέγα Αναστά-
σιμο Εσπερινό στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 
17 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρί-
ου Ναούσης και εν συνεχεία θα τε-
λέσει Δοξολογία επί τη ενάρξη της 

Ε πα ν α σ τά σ ε ω ς 
του 1822 στην πό-
λη της Νάουσας.

 
Την Κυριακή 17 

Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Κατα-
νυκτικό Εσπερινό 
στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Πο-
λιούχου Βεροίας 
όπου εν συνεχεία 
θα ομιλήσει ο π. 
Βενέδικτος Νεο-
σκητιώτης με θέμα 
: «Οι πειρασμοί 

κατά τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο».
 Την Δευτέρα 18 Μαρτίου το 

πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τι-
μίου Προδρόμου Μακροχωρίου. 

 Την Δευτέρα 18 Μαρτίου στις 
6:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέ-
ντρο Πολιτισμού  «ΠΑΝΤΑΝΑΣ-
ΣΑ» στη Νάουσα, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών πνευματικού εν-
διαφέροντος με τίτλο «Επισκοπι-
κός Λόγος», θα αναπτύξει το θέμα: 
«Εκεί που βάδισε ο Χριστός».

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.  

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες
Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομάδα 

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

13-20-27 Μαρτίου, 3-10 Απριλίου, 22 Απριλίου Μ. 
Δευτέρα, 23 Απριλίου Μ. Τρίτη.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΤΙΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό 

Βεροίας το από του 1841 καθιερωμένο κτιτορικό μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των κτιτόρων και 
δωρητών του Ιερού Ναού. Οι ακολουθίες θα τελεσθούν κατά 
το ακόλουθο πρόγραμμα:

7.00-10.10 π.μ.: Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία
10.10-10.30 π.μ.: Τελετή της Αναστυλώσεως των εικόνων
10.30-11.15 π.μ.: Κτιτορικό Μνημόσυνο

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
Την Κυριακή 17 Μαρτίου (Α΄ Νηστειών) στις 6 το από-

γευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βεροίας, 
στο πλαίσιο των Κατανυκτικών Εσπερινών θα χοροστατήσει 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων και 
στη συνέχεια θα ομιλήσει ο οσιολογιώτατος Ιερομόναχος 
Βενέδικτος Νεοσκητιώτης με θέμα: «Οι πειρασμοί κατά τον 
Αββά Ισαάκ τον Σύρο».

Ανακοίνωση 
για τους Β’ Χαιρετισμούς 

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει  προσκυνηματική  
εξόρμηση στην Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικρο-
κάστρου για την παρακολούθηση της  ακολουθίας  των Β΄ 
Χαιρετισμών την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.

Ώρα Αναχώρησης: 3:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 7 ευρώ το άτομο
Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑΠΗ

30 Μαρτίου – 8 Απριλίου 2019
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων των 

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου &  
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Τα Ιερά Λείψανα των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολά-
ου και Ειρήνης από την 
Μυτιλήνη θα υποδεχθεί 
το Σάββατο 30 Μαρτίου 
2019 και ώρα 18.00 ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων, στον Ι.Ν. Υπα-
παντής του Χριστού στην 
Πατρίδα Βέροιας.

Τα Ιερά λείψανα θα 
παραμείνουν στον Ιερό 
Ναό μέχρι και την Δευτέ-
ρα 8 Απριλίου 2019 (ώρα 
20.00) και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες.

Ο Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 
07:30 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 25 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 23310 23937 - 26648

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.  

στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα 
έχουν ομιλία με θέμα: 

«Εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν Εκκλη-
σίαν».

Ομιλητής: ο κ. Αθανάσιος Φραγκόπουλος, Φιλόλο-
γος  - Θεολόγος - Ιεροκήρυξη.

Σας καλούμε να προσέλθετε.
Με τιμή

Τα Διοικ. Συμβούλια

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝ.
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ 

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

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

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Ημερίδα Λειτουργικής 
και Τυπικού στο 

Πνευματικό Κέντρο
 της Μητρόπολης

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας «Κοσμάς Ο Μαδυτινός» διοργανώνει Ημερίδα Λειτουργικής και Τυ-
πικού. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 
6 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Α’ όροφος (πάνω από το 
βιβλιοπωλείο Παύλειος Λόγος)

Στην ημερίδα θα διδάξουν ο θεολόγος και καθηγητής του Ωδείου κ. Βασίλης 
Μαυράγκανος και ο Διευθυντής κ. Γιώργος Ορδουλίδης.Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Του ιερέως
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

«Παίδες Ελλήνων ίτε, 
ελευθερούτε πατρίδα… 
θεών τε πατρώων έδη».

«Για του Χριστού την 
πίστη την αγία και της 
πατρίδας την ελευθε-
ρία».

Δυο ενωτικές θέσεις – προστάγματα, φί-
λοι αναγνώστες, των υπέρτατων αξιών, πα-
τρίδας και θρησκείας. Μία σύνδεση ιδανικών 
που εκφράστηκαν και εφαρμόστηκαν τόσο 
από τον κόσμο της αρχαιότητας, όσο και 
από τον σύγχρονο. Τα δύο αυτά ιδανικά 
πατρίδα-θρησκεία αποτελούν θεμέλιο ζωής 
και οδοδείκτη περί του τί πρέπει να πράξει 
κανείς κατά τη στιγμή του χρέους.

Η πρώτη, θέση-πρόσταγμα της αρχαι-
ότητας, δοκιμασμένη μέσα στους αιώνες, 
παροτρύνει τους Έλληνες να πολεμούν για 
την ελευθερία της πατρίδας και τους ναούς 
των Θεών. Η δεύτερη, θέση-πρόσταγμα 
των καιρών μας, ομοούσια και ομοδύναμη 
της πρώτης, παροτρύνει τους Έλληνες να 
μάχονται, όποτε χρειαστεί, για την πίστη του 
Χριστού και την ελευθερία της πατρίδας. 
Το περιεχόμενο των ιδανικών για τα οποία 
πρέπει να αγωνίζεται ο Έλληνες είναι ταυτό-
σημα, έστω και αν αλλάζει η σειρά τους. Πα-
τρίδα, προτάσσει ο αρχαίος κόσμος, Χριστό, 
ο Ορθόδοξος Έλληνας.

Αυτό το δίδυμο, σιαμαίο ως προς τη φύ-
ση του, «μελιζόμενο αλλά μη διαιρούμενο, 
εσθιόμενο αλλά μηδέποτε δαπανόμενο» - τη 
θέση αυτή της Θείας Λειτουργίας για τον 
Άρτο της Ζωής – ο Γιάννης Μακρυγιάννης 
τη μεταφέρει στ’ «Απομνημονεύματά» του: 
«Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώ-
ρα, όλα τα θηρία πολεμούν να μας φάνε και 
δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και 
μαγιά» - συνέχει, συγκρατεί και συγκροτεί το 
Έθνος στη δυναμική του έκφραση και την 
ιστορική του διαδρομή και πορεία.

Στα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, η πίστη 
ήταν εκείνη που προσδιόριζε και συντηρού-
σε την εθνική συνείδηση του ραγιά. Χωρίς 
Ορθοδοξία και χωρίς Χριστό, χωρίς Εκκλη-
σία και κρυφό σχολειό (έστω και αν μερικοί, 

γνωστοί κύκλοι, για λόγους σκοπιμότητας, 
αρνούνται), χωρίς παπά και λειτουργική 
ζωή, χωρίς πατρο-Κοσμά και Πατριάρχη – 
Εθνάρχη, ο Ελληνισμός θα χανόταν κάτω 
από το βάρος και την πίεση του κατακτητή, 
το χρόνο και τα δεινά της δουλείας. Το τριμ-
μένο ράσο «επισυνήγαγε τους νεοσσούς 
υπό τας πτερυγάς του» για τέσσερις αιώνες 
και τους διέσωσε! Βέβαια, το τίμημα που 
πλήρωσε γι’ αυτή του την προσφορά, ήταν 
σκληρό, απάνθρωπο, όλο αίμα και βασανι-
στήρια. Κι αυτό γιατί ο κατακτητής γνώριζε 
πολύ καλά ότι ο παπάς (τ’ ακούτε κύριοι…) 
ήταν η δύναμη, η ψυχή, η συνείδηση, η ελ-
πίδα του ραγιά. Και γι’ αυτό εκεί χτυπούσε. 
Στον Αθανάσιο Διάκο λ.χ., τον πιο ωραίο 
ήρωα του 1821, επαναλήφθηκε η θυσία των 
τριακοσίων και το μεγαλείο των Θερμοπυ-
λών.

Ο ιστορικός Διον. Κόκκινος γράφει γι’ αυ-
τή τη θυσία: «Νομίζει κανείς ότι ο ρυθμός 
των εξαιρετικών ανθρωπίνων πράξεων, ε-
φρόντιζε να ανταποκριθεί το ηρωικόν γεγο-
νός της Αλαμάνας της 23ης Απριλίου του 
1821 προς την θυσίαν του Λεωνίδα και των 
τριακοσίων του, δι’ όλων αναλογιών του και 
δια κοινών γνωρισμάτων οι Τούρκοι επέ-
ρασαν από την Αλαμάνα, όπως επέρασαν 
άλλοτε και οι Πέρσαι, αλλ’ ο ηρωισμός του 
Διάκου και των συντρόφων του εδίδαξε την 
αυτοθυσία». Μαζί του έπεσε για την πατρίδα 
και ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας.

Δυστυχώς, πολιτικοί, «πάλαι τε και νυν» 
(αρκετοί μάλιστα), ξέχασαν και ξεχνούν την 
προσφορά του κλήρου, λησμόνησαν τις θυ-
σίες του, στάθηκαν αμνήμο-
νες στη σωτηριώδη παρου-
σία του κατά τους δύσκολους 
καιρούς και αγνώμονες στις 
ευεργεσίες του, όταν «όλα ή-
ταν σιωπηλά, γιατί τα ‘σκιαζε 
η φοβέρα και τα πλάκωνε η 
σκλαβιά», απόδιωξαν το χρέ-
ος τους και μελετούν ενέργει-
ες σε βάρος της Εκκλησίας 
και της ιστορίας.

Κάποιοι θα πρέπει να κα-
ταλάβουν ότι το Γένος επιβίω-
σε κάτω από τόσες και τέτοιες 
δοκιμασίες, γιατί είχε βαθιά 
πίστη και θρησκευτική συνεί-

δηση. Κι εμείς θα επιβιώσουμε – κίνδυνοι 
υπάρχουν, αλλά έχουν πάρει άλλη μορφή, 
από εκείνη του παρελθόντος – αν ζήσουμε 
ως ορθόδοξοι Έλληνες στην Ευρώπη και όχι 
μόνο ως Ευρωπαίοι στην Ελλάδα, καθώς 
επισήμανε Έλληνας Πρωθυπουργός.

Οι έννοιες της προοδευτικότητας και της 
προόδου δεν βρίσκονται στο κόψιμο του ομ-
φάλιου λώρου από αξίες δοκιμασμένες στο 
χρόνο ούτε η ελευθερία του λόγου και του 
Τύπου στην αθυροστομία ή στην προσβο-
λή προτύπων, στο γκρέμισμα αξιών, στον 
εμπαιγμό συμβόλων, στο διασυρμό προσώ-
πων. Πραγματικά ελεύθερος και προοδευ-
τικός είναι εκείνος που σέβεται τα πρότυπα 
του άλλου, όποια και αν είναι αυτά, αναγνω-
ρίζει τις αξίες του, τιμά τα σύμβολά του, απο-
δέχεται τα πρόσωπα που εκείνος σέβεται.

Η αξία και η μοναδικότητα της Ορθοδοξί-
ας φαίνεται καλύτερα στη ζωή των ομογενών 
του εξωτερικού, όπου η Εκκλησία, ως ευ-
ρύτερη έννοια, περιλαμβάνει ως επί μέρους 
έννοιες την Ελλάδα, την ιδιαίτερη πατρίδα 
κάθε πολίτη, τη γλώσσα, την κοινότητα, το 
σχολείο.

Ας γίνει, λοιπόν, σύνθημα ζωής και ας 
μείνει ως τρόπος εθνικής επιβίωσης το του 
Απ. Παύλου: «Στήκετε και κρατείτε τας πα-
ραδόσεις, ας εδιδάχθητε» κι εκείνο του Μα-
κρυγιάννη: «Έγραψα γυμνή την αλήθεια να 
ιδούνε όλοι οι Έλληνες, ν’ αγωνίζονται διά 
την πατρίδα τους, διά την θρησκεία τους… 
και να εργάζονται εις το καλό της πατρίδας 
τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας».
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Το ξεφάντωμα
Αυτές οι μονοήμερες εξερευ-

νήσεις πολύ μου αρέσουν. Μου 
χρειάζονται αυτές οι αποδρά-
σεις… Όχι μόνο εμένα. Διαπί-
στωσα πως όλο το γκρουπ τόχε 
ανάγκη. Η παρέα, η διάθεση 
ήταν δεδομένη. Ο καιρός ήταν 
πολύ φιλικός μαζί μας και αυ-
τή τη φορά. Ήλιος, που έριχνε 

τις αχτίδες του, στις μακρινές χιονισμένες κορφές. 
Ανεβήκαμε στο λόφο για καφέ. Η θέα μαγευτική. 
Άστραφτε η λίμνη μπρος μας. Καθώς ο ήλιος χάϊ-
δευε το νερό, τα κύματα χόρευαν κάνοντας κύκλους. 
Χαλαρώσαμε για μια ώρα. Μετά ο επόμενος σταθ-
μός ήταν ένα Μοναστήρι. Άλλος κόσμος. Ησυχία, 
καθαριότητα, αρχιτεκτονική. Ο συνδυασμός πέτρας 
και ξύλου μέσα στο φυσικό περιβάλλον του τόπου, 
έδινε την αίσθηση της απομόνωσης, της προσευ-
χής και της πληρότητας. Ανάψαμε το κεράκι μας και 
συνεχίσαμε τη διαδρομή. Η πόλη μας περίμενε. Το 
ενυδρείο της το πρώτο στα Βαλκάνια μας υποδέ-
χτηκε. Η ξεναγός μας σωστά πληροφορημένη μας 
ξενάγησε στο χώρο. Και τι δεν μάθαμε. Για τα χέ-
λια, τις χελώνες, τους οξύριγχους, τους γουλιανούς, 
τα σαρκοφάγα ψάρια, τις πεταλούδες ψάρια, τους 
κάβουρες. Ψάρια από άλλες χώρες φιλοξενούνταν 
εκεί. Έναν χώρο καθαρό και όμορφο. Ο Μελέτης 
ο οδηγός μας, μας άφησε περίπου στο κέντρο της 
πόλης. Άρχισε κάπως να φυσάει. Μέχρι την ώρα 
του φαγητού, περπατήσαμε κατά μήκος της λίμνης. 
Θαυμάσαμε το τοπίο. Τα παλιά αρχοντικά τα πολλά 
μαγαζάκια που θυμίζανε παλιές καλές εποχές. Τότε 
που το εμπόριο έκανε γνωστή την πόλη σε όλο τον 
κόσμο. Στον μώλο τα καΐκια λικνίζονταν στην αγκαλιά 
του νερού. Ανάμεσα στα νερόχορτα κρυμμένες αγρι-
όπαπιες, κύκνοι και μεγάλες άσπρες πάπιες μέσα 
και έξω από το νερό, προσπαθώντας να τραβήξουν 
την προσοχή μας. Τα ψαροπούλια πέταγαν και άρ-
παζαν από τα χέρια μας τα ψίχουλα ή τους σπόρους 
που κρατούσαμε…

Ο αέρας δυνάμωσε. Το ίδιο και το κρύο. Μεσημέ-
ριασε. Το παραδοσιακό μαγαζί που μας υποδέχτηκε 
ήταν και αυτό ένα κομμάτι της ίδιας αρχιτεκτονικής, 
με τα περισσότερα σπίτια της πόλης.

Υπέροχο δέσιμο πέτρας και ξύλου, καθώς και πα-
ραδοσιακών αντικειμένων.

Αφού καθίσαμε όλοι, στον δεύτερο όροφο του μα-
γαζιού με θέα της λίμνη άρχισε το σερβίρισμα. Πα-
ραδοσιακά εδέσματα, σαλάτες, κρασί δεν άργησαν 
να γεμίσουν τα τραπέζια μας. Ύστερα από λίγο, ήρ-
θε και η ορχήστρα μας. Μπουζούκι ο Τριαντάφυλλος, 
σινθεσάϊζερ ο Παντελής και τραγούδι ο υπέροχος 
Θωμάς. Σιγά-σιγά το κέφι άναψε. Και έγινε ένα γλέ-
ντι! Ένα ξεφάντωμα! Γίναμε όλοι μια μεγάλη παρέα. 
Με τα αστεία μας, με τα τραγούδια της Κατερίνας 
μας που την πέρασε ο Θωμάς για συνάδελφο. Χό-
ρεψε ο Θωμάς ταγκό μαζί μας, ενώ τραγούδησε όλη 
τη γκάμα των τραγουδιών. Από όλες τις εποχές. Όλη 
η ορχήστρα ακούραστη για 4 ώρες προσπάθησε να 
μας ευχαριστήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Το ίδιο 
και η διεύθυνση του μαγαζιού. Όλα τα πιάτα ήταν 
υπέροχα και το σέρβις το ίδιο. Απ’ όλους όμως πιο 
πολύ χάρηκε και ευχαριστήθηκε ο Σωτήρης, φίλος 
από την Αθήνα. Είδε και αγάπησε τον τόπο μας και 
την φιλοξενία μας. Οι διοργανωτές μας ο Δημήτρης 
και η Χρύσα έκαναν και πάλι ότι καλύτερο.

Ο Δημήτρης με το να μας κατατοπίζει σωστά για 
το κάθε τι που βλέπουμε και η Χρύσα με τα δώρα και 
τις κληρώσεις. Είμασταν μια παρέα 55 ατόμων που 
θα αφήνει εποχή σε κάθε πόλη που θα επισκεπτό-
μαστε.

Στην επιστροφή, τα ανέκδοτα, τα τραγούδια αλλά 
και τα κεράσματα δεν έλλειψαν. Η Ειρηνούλα και η 
Έφη, οι δύο μικρές δεσποινίδες της παρέας μας εί-
παν ανέκδοτα.

Γυρίζαμε πίσω με τη χαρά της αναμονής τον Ιού-
νιο.

Καλή Αποκριά από μένα για όλη την παρέα.
Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Αιώνιος, ακατάλυτος δεσμός:
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Εξιχνίαση κλοπών από 
19χρονο

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέ-
ροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε 
βάρος 19χρονου ημεδαπού, διότι 
όπως προέκυψε από την έρευνα, 
το Νοέμβριο του 2018 ενεργώντας 
με δύο συνεργούς του, διέπραξαν 
κλοπές και απόπειρες κλοπής πα-

ραβιάζοντας 5 οικίες σε περιοχές της Ημαθίας, από όπου 
αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 200 ευρώ, κοσμήματα και διά-
φορα άλλα αντικείμενα.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΖΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

(Από το κληροδότημά του σπούδασαν άποροι φοιτητές και παντρεύτηκαν κορίτσια απόρων οικογενειών)
Ο Αθανάσιος Μ. 

Καζαμπάκας (Βεροιώ-
της) από νεαρή ηλικία 
εγκαταστάθηκε στην 
Καρδίτσα. Ασχολήθη-
κε με το εμπόριο γε-
ωργικών προϊόντων 
και πολύ γρήγορα α-
πόκτησε μεγάλη περι-
ουσία.

Η δεύτερη πατρίδα 
του, η Καρδίτσα, τον 

τίμησε και επί σειρά ετών τον αναδείκνυε 
βουλευτή. Επί πρωθυπουργίας Χαριλάου 
Τρικούπη εχρημάτισε και αντιπρόεδρος 
της Βουλής.

Ο Αθανάσιος Καζαμπάκας συνέταξε, 
έγραψε και υπέγραψε τη διαθήκη του στην 
Αθήνα (οδός Κλείσοβας 8, στο ενοικιαζό-
μενο ιδιοκτησίας Γ. Λαμπίρη) σπίτι του, 
στις 27-2-1891.

Με τη διαθήκη του αποκαθιστά, μετά 
το θάνατό του, κληρονόμο του τον ανεψιό 
του Ιωάννη Βικέλα, εκτός του κτήματός 
του του χωρίου Ράκοβα (Τσιφλίκι) που 
βρίσκεται στην επαρχία Καρδίτσης της 
Θεσσαλίας, Δήμου Σιλαίων. Το μισό της επικαρπίας του χωρίου Ρά-
κοβα δώρισε στον ανεψιό του Ιωάννη Βικέλα (τον οποίο υιοθέτησε, 
το άλλο μισό της επικαρπίας στη σύζυγο του ανεψιού του Λοΐζα Τζι-
όνη).

Μετά το θάνατό (Ιωάννη και Λοΐζας) η επικαρπία του εν λόγω 
κτήματος (σύμφωνα με τη διαθήκη) κατά το ήμισυ να διατεθεί στην 
επαρχία Καρδίτσης και Αγράφων και το άλλο ήμισυ στην Ελληνική 
Ορθόδοξο Κοινότητα της Βέροιας, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του 
Μερκούριος, για να σπουδάζουν άποροι φοιτητές και να παντρεύο-
νται κορίτσια απόρων οικογενειών (1).

Το 1924 άλλαξε ο τρόπος ελέγχων και εποπτείας επί των Εκκλησι-
αστικών Επιτροπών, οι οποίες ήταν υφιστάμενα Σωματεία. Υποκείμε-
νες στις αποφάσεις της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας.

Καταργήθηκε η Δημογεροντία και η Διευθύνουσα Αντιπροσωπεία 
και με βάση το Νόμο 2508 του 1924 προήλθε η Ανωτέρα Ενοριακή 
Αντιπροσωπεία.

Από τις αποφάσεις των συνεδριών της Ανωτέρας Ενοριακής 
Αντιπροσωπείας, σχετικές με το κληροδότημα του Αθανασίου Μ. 
Καζαμπάκα, στο διάστημα από 1929 έως το 1936, έχουμε τις εξής 
πληροφορίες:

Α΄ Στη συνεδρία (2 Ιουνίου 1921 (2) της Ανωτέρας Ενοριακής 
Αντιπροσωπείας, ο μητροπολίτης Βεροίας Πολύκαρπος αναφέρθηκε 
σε δύο επιστολές που έστειλε σ’ αυτόν ο μητροπολίτης Καρδίτσης, 
από τις οποίες πληροφορούμαστε:

1. Σε ερώτηση του μητροπολίτη Καρδίτσης προς το Δήμαρχο της 
πόλεως αυτής για το κληροδότημα Αθανασίου Μ. Καζαμπάκα, απά-
ντησε ότι δεν γνωρίζει τίποτε για το θέμα αυτό.

2. Κυκλοφορούσε διάδοση στην Καρδίτσα κατά την οποία ο Ιωάν-

νης Καζαμπάκας (θετός υιός του Αθα-
νασίου Μ. Καζαμπάκα) συμβιβάστηκε 
με την Κοινότητα της Βέροιας με την 
παραχώρηση σ’ αυτήν με κτήματα που 
είχε στη Βέροια.

3. Ύστερα από τις ειδήσεις αυτές, 
αποφάσισε  Ανωτέρα Ενοριακή Αντι-
προσωπεία να μεταβεί στην Καρδίτσα 
ως μόνος αρμόδιος ο μητροπολίτης 
Βεροίας Πολύκαρπος να δει τί συμβαί-
νει με την τύχη του κληροδοτήματος.

Β΄ Στη συνεδρίαση (19 Ιουλίου 1929 
(3) της Α.Ε.Α.

1. Ο μητροπολίτης Βεροίας Πολύ-
καρπος, αφού συμβουλεύτηκε διάση-
μους νομικούς, κατόρθωσε να απο-
κρούσει τις νομικές αντιρρήσεις του 
πληρεξούσιου, των κληρονόμων και 
πέτυχε τον καλύτερο συμβιβασμό.

2. Διάβασε το υπ’ αριθμ. 1014/13-7-
1929 συμβόλαιο συμβιβασμού που συ-
ντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο Ιω-
άννη Παναγή Παπαγιάννη στην Αθήνα.

3. Ο επικαρπωτής Ιωάννης Αθ. Κα-
ζαμπάκας κατόρθωσε από τον Αύγου-
στο 1927 να εισπράξει από το Υπουρ-

γείο Γεωργίας την αξία του απαλλοτριωθέντος αγροκτήματος Ράκοβα 
(1923) με ομολογίες 11.361 προς 10 δρχ. η μία.

Η αξία των ομολογιών κατά το 1927 ανήρχετο στο ποσό των 
223.672 δρχ.

4. Το ποσό που συμφωνήθηκε να πάρουν οι δύο κοινότητες 
Καρδίτσης και Βέροιας, μετά την αφαίρεση των εξόδων, ήταν από 
380.000 δρχ., το οποίον κατατέθηκε στις 15 Ιουλίου 1929 στην Εθνι-
κή Τράπεζα της Ελλάδος επ’ ονόματι του μητροπολίτου Πολυκάρπου.

Γ΄ Στη συνεδρίαση (15 Ιανουάριου 1930) (4) της Α.Ε.Α., αποφα-
σίστηκε να τελείται κατ’ έτος εκ περιτροπής την Α΄ Κυριακή μετά την 
εορτή Αγίου Αθανασίου ή την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή Αγίου 
Δημητρίου μνημόσυνο υπέρ των ευεργετών Δημητρίου Ρακτιβάν και 
Αθανασίου Μ. Καζαμπάκα.

Δ΄ Στις συνεδριάσεις (13-2-1930, 16-3-1930 και 2-7-1930) (5) της 
Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας αποφασίστηκε, μετά από πολ-
λές συζητήσεις να αγορασθούν, με τα χρήματα του κληροδοτήματος 
Αθ. Μ. Καζαμπάκα ομολογίες του α΄ και β΄ αναγκαστικού δανείου 
από την Κτηματική Πίστη και Εθνική Τράπεζα επ’ ονόματι της Α.Ε. 
Αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Α΄ Αντιπροσωπείας, ο μητροπολί-
της Βεροίας Πολύκαρπος, αφού απέσυρε την κατάθεση (μαζί με τους 
τόκους 392.544 δρχ.), αγόρασε τις εξής ομολογίες:

1. 1.900 (Α) αναγκαστικού δανείου προς 99,25 δρχ., σύνολο 
188.577 δρχ.

2. 1.500 (Β) αναγκαστικού δανείου, σύνολο 136.500 δρχ.
3. 200 ομολογίες της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης β΄ σειράς 

προς 282 δρχ., σύνολο 56.50 δρχ., γενικό σύνολο 384.127 δρχ. (μαζί 
με προμήθειες, φύλακτρα κ.ά.).

Από το Κληροδότημα Αθ. Μ. Καζαμπάκα
Σπούδασαν άποροι φοιτητές

Και
Παντρεύτηκαν Κορίτσια Απόρων οικογενειών

(1930-1936)
Σύμφωνα με τη διαθήκη του. Αθ. Καζαμπάκα, θα σπούδαζαν από 

το κληροδότημά του άποροι φοιτητές και θα παντρεύονταν κορίτσια 
απόρων οικογενειών.

Με το πνεύμα αυτό, στο χρονικό διάστημα 1930-1936, όπως 
πληροφορούμαστε από τις συνεδρίες της Α.Ε. Αντιπροσωπείας (6), 
σπούδασαν και παντρεύτηκαν πάρα πολλά παιδιά της Βέροιας από 
το κληροδότημα Αθανασίου Μ. Καζαμπάκα.

Σπούδασαν:
1. Ρεπανά Ελένη, στη Σχολή Νοσοκόμων Ερυθρού Σταυρού Αθη-

νών
2. Παπαδημητρίου Δάφνη, στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π. Θεσ-

σαλονίκης
3. Ο γιος του Αντ. Κύρου, σε Συνεταιριστική Σχολή
4. Η θυγατέρα του Αριστ. Ιατρού, στη Χαροκόπειο Οικοκυρκή 

Σχολή
5. Σκαπαρδώνη Ιφιγένεια, στο Διδασκαλείο Εδέσσης
6. Κανάρα Ευανθία, στο Διδασκαλείο Εδέσσης
7. Ιωακειμίδης Δ. Μιχαήλ, στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης
8. Χριστοφοριδης Γαβριήλ, στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης
9. Ο υιός του Βασιλείου Θώμογλου στη Σχολή Ευελπίδων
10. Δημήτριος Ι. Καρατζόγλου, στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή 

Αθηνών
11. Κολίτσας Ιωάννης, δεν αναφέρεται πού σπούδασε
12. Βαρακλή Αικατερίνη, στο Δημόσιο Μαιευτήριο Αθηνών
13. Οικονόμου Γ. Ζολάνδρα, στην Ακαδημία Γαλλικών Αθηνών

14. Βασιλοπούλου Ευπραξία, στη Σχολή Ερυθρού Σταυρού Αθη-
νών

Παντρεύτηκαν:
1. Μαντά Χαρίκλεια
2. Ματοπούλου Γεωργία
3. Γεωργάκη Θεμ. Μαρία
4. Χρυσούλα χήρα Αβραάμ (για την κόρη της)
5. Παπαζάκα (δεσποινίδα)
6. Πέτρου Θώμογλου (κόρη)
7. Τσιτσάνη Ελισάβετ
8. Αθανασιάδη Ν. (θυγατέρα)
9. Μελεμενλή Αικατερίνη
10. Μαριγούλας χήρας Σοφίας Αργυριάδου (κόρη)
11. Κουτσογιάννη Φωτεινή
12. Τρούμκου Α. Ασπασία
13. Τουλίκα Α. Ευαγγελία
14. Μποζίνη Β. Μποζίνη
15. Τρούμκου Χρυσάνθη
16. Κολοκοτρώνη Εμμ. Κλημεντίνη
17. Ραπτοπούλου Φωτεινή
18. Μαργαρίτου Ι. Κλεάνθη
19. Παπακώστα Β. Κατίνα
20. Καλαϊτζή Δ. Ιφιγένεια
21. Μποζίνη Γ. Ελισάβετ
22. Τζότζη Ευπραξια
23. Καπιτζή Αργ. Μαρία
24. Κοτρόντζου Β. Μαργιορίτσα

Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα
1. Από το 1931 έως το 1936 σπούδασαν από το κληροδότημα Αθ. 

Μ. Καζαμπάκα 14 άποροι φοιτητές σε διάφορες ανώτερες και ανώτα-
τες σχολές και παντρεύτηκαν 24 κορίτσια απόρων οικογενειών.

2. Οι φοιτητές έπαιρναν το επίδομα σπουδών για όσα χρόνια 
σπούδαζαν, ενώ τα κορίτσια των απόρων οικογενειών έως να πα-
ντρευτούν εφάπαξ, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.

3. Τα ονόματα των καταστάσεων των φοιτητών που σπούδαζαν 
και των κοριτσιών απόρων οικογενειών που παντρεύτηκαν από το 
κληροδότημα δεν είναι κατά αλφαβητική σειρά, αλλά σύμφωνα με το 
χρόνο που βοηθήθηκαν (1931-1936).

4. Μεγάλη η προσφορά του μητροπολίτου Βεροίας Πολυκάρπου 
στη διαπραγμάτευση με τους κληρονόμους του κληροδοτήματος Αθ. 
Μ. Καζαμπάκα για την επίτευξη καλύτερου συμβιβασμού. Στον μη-
τροπολίτη Βεροίας Πολύκαρπο οφείλεται το ότι ίσχυσε η διαθήκη του 
Αθ. Μ. Καζαμπάκα.

5. Η δωρεά του Αθ. Καζαμπάκα, όπως περιγράφτηκε, ήταν σωτή-
ρια για την τότε Βέροια. Ανακούφισε τη φτώχεια πολλών ανθρώπων 
και ανύψωσε το πνευματικό επίπεδο των Βεροιωτών.

6. Τα λίγα αυτά που έγραψα ας είναι ένα πνευματικό μνημόσυνο 
για τον Αθανάσιο Μ. Καζαμπάκα.

Οι Βεροιώτες μπορεί να τον ξέχασαν… οι γραπτές μαρτυρίες του 
κώδικα 22 θα διαλαλούν πάντοτε το έμπλεο Χριστιανικών αρετών Αθ. 
Μ. Καζαμπάκα.

Πηγές – Βοηθήματα
1. Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο Παύλου Πυρινού στην 

τοπική εφημερίδα «ΛΑΟΣ» αρ. φύλλου 11431/16-17/4/2016, Αθανά-
σιος Μ. Καζαμπάκας, Μεγάλος Ευεργέτης της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Κοινότητας Βέροιας.

(Νέα στοιχεία για τη δωρεά)
2. Κώδικας 22, Πρακτικά Δημογεροντίας, από 27-3-1911 μέχρι 8-

4-1936, σελίδες 300, διαστάσεων 42,5χ29,5 εκατοστά, σ. 226.
3. Κώδικας 22, Πρακτικά Δημογεροντίας, ό.π., σ.σ. 233-235
4. Κώδικας 22, Πρακτικά Δημογεροντίας, ό.π., σ. 244
5. Κώδικας 22, Πρακτικά Δημογεροντίας, ό.π. σ.σ. 248, 249 και 254
6. Κώδικας 22, Πρακτικά Δημογεροντίας, ό.π. σ.σ. 255-278

Ευχαριστήριο
Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 πραγμα-

τοποιήθηκε η πρώτη απογευματινή συνεστί-
αση-εκδήλωση του νεοσύστατου Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων «Τα Παιδιά της Αγά-
πης» του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας.

Η επιτυχία της εκδήλωσης συνίσταται 
στο ότι οι μαθητές του σχολείου μας ΕΕΕΕΚ 

Αλεξάνδρειας χόρεψαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους στο 
αποκριάτικο πάρτι που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ποντίων.

Ευχαριστούμε πολύ τον μέγα χορηγό που μας έδωσε με έκ-
πτωση 50% τα εδέσματα και τα ποτά που καταναλώθηκαν, τον 
φούρνο «Κουφοπούλου Γαλάτεια» για τα ψωμιά που πρόσφερε 
και το Σύλλογο Ποντίων Αλεξανδρείας και περιχώρων για την 
αίθουσα που μας παραχώρησε δωρεάν.

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα  μέλη σε 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 17 
Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 ΄π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, 
Ανοίξεως 120 στη Βέροια.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2018, 

προγραμματισμός για το έτος 2019 , συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2018, συζή-

τηση και έγκρισή του.
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 

2018, συζήτηση και έγκρισή της.
5. Παρουσίαση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 

2019, συζήτηση και έγκρισή του.
6. Προτάσεις – συζήτηση
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγμα-

τοποιηθεί στις 24/3/2019, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την 
ίδια ημερήσια διάταξη.

Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος  Σαλιάγκας             Μαρία Ντέντου



Με αφορμή την έναρξη του 
δεύτερου κύκλου επεισοδίων της 
εκπομπής μαγειρικής “My Greek 
Table with Diane Kochilas” που 
προβάλλεται στη δημόσια τηλεό-
ραση των ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρέ-
σβης στην Αθήνα κ. Jeffrey Pyatt 
και η σύζυγός του Mary, φιλοξένη-
σαν δεξίωση προς τιμήν της κορυ-
φαίας Ελληνοαμερικανίδας σεφ, 
τηλεπαρουσιάστριας και συγγρα-
φέα μαγειρικών βιβλίων, κ. Diane 
Kohilas. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την 
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στην 
οικία του Αμερικανού Πρέσβη και 
παρευρέθηκαν Έλληνες επιχειρη-
ματίες, φορείς τουρισμού, κυβερ-
νητικοί αξιωματούχοι, διακεκριμέ-
νοι σεφ, αλλά και food bloggers.

Η πρόσκληση που έλαβε η 
Novacert και η παρουσία του κ. 
Ταμπαρόπουλου Δημήτριου ως εκ-
προσώπου της εταιρείας στη δεξί-
ωση ήταν εξόχως τιμητική, καθώς 
αναγνωρίζεται ο ηγετικός ρόλος 
της Novacert στην προώθηση των ελληνικών τροφίμων και κρασιών στην αγορά των ΗΠΑ.

Παράλληλα, εκπροσωπήθηκε και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διά του προέδρου, καθηγητή κ. Κατή Νικόλαου και της συντονίστριας του προγράμματος προώθη-
σης Φέτας ΠΟΠ κ. Σκαρμούτσου Ευφροσύνης, καθώς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Feta PDO. Let’s get real!” που υλοποιεί ο ΕΛΓΟ με εκτελεστικό οργανι-

σμό τη Novacert, αποτελεί την πλέον ισχυρή από ελληνικής πλευράς προσπάθεια 
προβολής ενός εθνικού προϊόντος στις ΗΠΑ. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή  “My Greek Table with Diane Kochilas” 
είναι ένα οδοιπορικό στην ελληνική γαστρονομία, τα προϊόντα, τις παραδόσεις και 
τους τόπους παραγωγής, ενώ προβάλλει όλα αυτά που έχει να προσφέρει η Ελλά-
δα σε εκατομμύρια Αμερικανούς τηλεθεατές.

Η Novacert έχει το προνόμιο να συνεργάζεται επί σειρά ετών με την Νταϊάν Κό-
χυλα για θέματα προώθησης και τοποθέτησης ελληνικών προϊόντων στην απαιτη-
τική αγορά των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα η διάσημη ομογενής σεφ συμμετέχει ενεργά 
στις δράσεις για την προώθηση της Φέτας ΠΟΠ.

Ομιλίες του Μητροπολίτη
Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό 

Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης, ο Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων θα χοροστατήσει στον Μέγα Αναστάσιμο Εσπερινό και θα 
ομιλήσει με θέμα «Το ήθος της Ορθοδοξίας».

Την Δευτέρα 18 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέ-
ντρο Πολιτισμού  «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών πνευματικού ενδιαφέροντος με τίτλο «Επισκοπικός 
Λόγος», ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων θα ομιλήσει 
με θέμα: «Εκεί που 
βάδισε ο Χριστός» με 
προβολή οπτικοακου-
στικού υλικού.
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ΑΔΑ: Ψ4Τ07ΛΛ-ΔΓΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/34/168996(663)/14-03-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επι-

τροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ.- 
CPV: 45233222-1- Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσί-
ας και ασφαλτόστρωσης.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  προϋπολογισμό 161.290,32€  ΕΥΡΩ.  
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
11-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και 
την με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(3821/Β) « Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την α-
νάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53642, FAX επικοινωνίας 
23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα  Μπονάνου 
Βασιλική 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους 3.225,81 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι 
(6) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  10-11-2019, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι  (6) μήνες.

5. Το έργο, προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών 
δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο 
από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 
2018 με κωδικό έργου : 2131ΗΜΑ015ΙΔΠ16 όπως εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 5/26-01-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 
για την κατάρτιση προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών έτους 
2018:………….Γ. Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτού-
μενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Δ. Περιφερειακής Ε-
νότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενων (α) από ίδιους πόρους (τέλη 
μεταβίβασης αυτοκινήτων) και (β) ΟΣΚ & τόκους………» και ΑΔΑ: 
ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ και έχει εκδοθεί η με Α.Π. 2192(68)/03-01-2018, 
Α/Α 287/03-01-2018 (18REQ002518762 2018-01-03) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης/ έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οι-
κονομικό έτος 2018, με αρ. 240 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16  

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 14-03-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004610250)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

Αναγνώριση του ηγετικού ρόλου 
της Novacert στην προώθηση 

ελληνικών προϊόντων στις ΗΠΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους ιδιοκτήτες  των κέντρων δια-
σκέδασης της οδού Έλλης για την οικονομική τους δωρεά και 
ευχόμαστε τα καλύτερα.

Υγεία & δημιουργικότητα.   
Για το Δ.Σ.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



Γράφει ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ Ο 
ΚΛΕΦΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ

1. Το Φοίβο τον Απόλλωνα
2. που βγάζει στη φόρα τους 

κλέφτες
3. τον έκλεψε ο Ευτυχίδης και του είπε:
4. Μη λες λόγια παραπανίσια αλλά σύγκρινε
5. τέχνη με τέχνη και χρησμούς με χέρια,
6. μάντη με κλέφτη και θεό με Ευτυχίδη
7. κι αφού τώρα μόλις πουλήθηκες
8. για τ’ αχαλίνωτο στόμα,
9. λέγε σ’ αυτούς που σ’ αγόρασαν
10. ό,τι θέλεις για μένα.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ, 177
1. Τον των κλεπτόντων μανύτορα Φοίβον έκλεψεν
2. Ευτυχίδης, ειπών, «Μη πάνυ πολλά λάλει,
3. σύγκρινον δε τέχνην τέχνηι, και χείρεσι χρησμούς,
4. και μάντιν κλέπτηι, και θεόν Ευτυχίδηι:
5. των δ’ αχαλινώτων στομάτων αυτίκα πραθείς,
6. τοις ωνησαμένοις παν ο θέλεις με λέγε».

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΗΘΩΝ
Σε περιόδους κοινωνικών ανακατατάξεων που ακολου-

θούν πολεμικές συγκρούσεις, όπως ήταν και τα χρόνια 
που ακολούθησαν την υποταγή των Ελλήνων στους Ρω-
μαίους, παρατηρείται πτώση του ηθικού, προπάντων των 
ηττημένων, και γενικά χαλάρωση των ηθών με πολλές 
παρενέργειες μεταξύ των οποίων και η ραγδαία αύξηση 
των κρουσμάτων ιεροσυλίας. Οι κλέφτες αποθρασύνονται 
και δε διστάζουν να εισβάλλουν ακόμα και σε ναούς και 
να αρπάζουν ιερά αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, ει-
ρωνευόμενοι μάλιστα ανθρώπους, θεούς και 
δαίμονες.

Η κατάσταση ακολασίας πληγώνει βέβαια 
όσους δεν έχουν χάσει τις ευαισθησίες τους 
και φυσικά τους γνήσιους ποιητές. Ο Λου-
κίλλιος ένας από αυτούς έγραψε μία σειρά 
επιγραμμάτων για τους ιερόσυλους κλέφτες, 
ένα από τα οποία απασχολεί το σημερινό μου 
σημείωμα, στο οποίο πρωταγωνιστής είναι ο 
αθεόφοβος κλέφτης Ευτυχίδης.

Ο Ευτυχίδης, του οποίου το όνομα μάλλον 
είναι πλαστό και υποδηλώνει ότι ήταν τυχερός 
και δεν συλλαμβανόταν, έκλεψε το άγαλμα 
του θεού Φοίβου-Απόλλωνα, της προσωπο-
ποίησης του Ήλιου, του οποίου το φως βγάζει 
ως επί το πλείστον στη φόρα όσους κλέφτες 
επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν τη μέρα.

Κάποτε οι περισσότερες κλεψιές γίνονταν 
τη νύχτα. Στις μέρες μας γίνονται σε όλες τις 
ώρες του εικοσιτετραώρου, ακόμη και μέρα 
μεσημέρι.

Ο Ευτυχίδης όχι μόνο κατάφερε να κλέψει 
το άγαλμα του Απόλλωνα χωρίς να γίνει α-
ντιληπτός, αλλά και να το πουλήσει αμέσως 
σε κάποιους κλεπταποδόχους. Και μιας και η 
επιχείρησή του είχε πλήρη επιτυχία, ο Ευτυχί-
δης από θέση ισχύος προκαλεί το θεό σαν να 
είναι δυνατότερός του. Του λέει να συγκρίνει 
την τέχνη να είσαι θεός ή μάντης με την τέχνη 
να είσαι κλέφτης, τη δύναμη των χρησμών 
με τη δύναμη των χεριών, με άλλα λόγια τη 
δύναμη των λόγων και των πράξεων, και α-
φήνοντας το θεό άναυδο τον συμβουλεύει να 
ξεθυμάνει με λόγια (όπως οι αδύναμοι και τα 
σκυλιά που γαβγίζουν αλλά δε δαγκώνουν) 
ξεστομίζοντας όσες κατηγορίες μπορεί να 
βρει για τον κλέφτη στους κλεπταποδόχους – 
λόγια δηλαδή του ανέμου.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ
Άλλοι διάσημοι κλέφτες της εποχής του, 

για των οποίων τα «κατορθώματα» μιλάει 
σκωπτικά ο Λουκίλλιος, ήταν οι εξής:

1) Ο Δίων, ο οποίος έκλεψε ένα σύνολο 
αγαλμάτων ολόχρυσων, χυτών και σφυρήλα-
των, της θεάς αναδυομένης Αφροδίτης, του α-
γαπημένου της Άδωνη και ενός μικρού Έρω-
τα που στεκόταν παραδίπλα (ένα Ερωτάριον).

Η επιτυχία αυτή του Δίωνα υποχρέωσε ό-
λους τους σύγχρονούς του κλέφτες να παρα-
δεχτούν ότι δεν μπορούσαν να τον συναγωνι-

στούν στην επιδεξιότητα των χεριών λέγοντας «Ουκέτι σοι 
χειρών εις έριν ερχόμεθα» (Ε.Α. ΙΧ, 174).

2) «Ο νυκτικλέπας Αύλος» ο οποίος κατάφερε να κλέ-
ψει από ένα Γυμναστήριο το άγαλμα του φύλακά του, του 
φτερωτού θεού Ερμή.

Ο θεός Ερμής ήταν «δάσκαλος της κλεψιάς». Την ίδια 
μέρα που γεννήθηκε είχε καταφέρει να κλέψει τα βόδια 
του αδερφού του Απόλλωνα. Γι’ αυτό ο Αύλος μετά το 
κατόρθωμά του, να κλέψει το άγαλμα του δασκάλου της 
κλεψιάς, περηφανεύτηκε λέγοντας «Πολλοί μαθηταί κρείσ-
σονες διδασκάλων» (Ε.Α. ΙΧ, 176).

3) Ο Περικλής, ένας άλλος κλέφτης, σύγχρονος του 
Λουκίλλιου, ήταν τόσο γρήγορος που ο επιγραμματοποιός 
σπεύδει να συμβουλέψει έναν βοσκό να κρατάει απόστα-
ση, για να μην τον κλέψει μαζί με το κοπάδι του κι αυτόν 
περνώντας τον για βόδι!

Το επίγραμμα αυτό του Λουκίλλιου αποτελεί παρωδία 
ενός επιδεικτικού επιγράμματος του μεγάλου λυρικού 
ποιητή Ανακρέοντα, εγκωμίου της τέχνης του γλύπτη Μύ-
ρωνα (Χι, 178).

4) Ας μην απαριθμήσουμε όμως όλους τους επιτυχη-
μένους κλέφτες της εποχής του Λουκίλλιου (1ος-2ος αι. 
μ.Χ.), ας αναφέρουμε και έναν ατυχήσαντα, τον Μενίσκο.

Ο Μενίσκος μεγαλοπιάστηκε θέλοντας να συναγωνιστεί 
στη δόξα τον μεγάλο ήρωα Ηρακλή. Όπως εκείνος στον 
ενδέκατο άθλο του είχε καταφέρει να πάρει τα μήλα των 
Εσπερίδων, έτσι και ο Μενίσκος έκλεψε τρία χρυσά μήλα 
των Εσπερίδων, που ανήκαν στο Δία και βρίσκονταν σε 
κάποιον ναό του. Αλλά ενώ ο Ηρακλής είχε φέρει τον άθλο 
του σε αίσιον πέρας, ο Μενίσκος πιάστηκε επ’ αυτοφόρω 
και τοποθετήθηκε πάνω σε πυρά και κάηκε ζωντανός, ενώ 
ο Ηρακλής είχε ανεβεί βέβαια και εκείνος επάνω σε πυρά 
για να καεί ζωντανός, αλλά πριν καεί αναλήφθηκε στον Ό-
λυμπο από τον πατέρα του το Δία, όπου και αποθεώθηκε 
(Ε.Α. ΙΧ, 184).

Για τον Μενίσκο ίσχυσε το λεγόμενον «Όποιος περη-
φανεύεται γρήγορα ταπεινώνεται».
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΩΝ…

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 ΜΕΡΟΣ ΚΒ

  Άμεσες ήταν οι δρα-
στηριότητες του Καραβαγ-
γέλη μετά την εγκατάστασή 
του στη Μητρόπολη της Α-
μισού(Σαμψούντα) και την 
Επισκοπή της Αμάσειας. Πολλές από 
αυτές τις ενέργειες είχαν θρησκευτικό 
και εκπαιδευτικό χαρακτήρα ενώ άλλες 
κοινωνικό με σκοπό τη στήριξη  των Ελ-
λήνων. Ενδιαφέρθηκε στη Μητρόπολή 
του για την παιδεία με την  ίδρυση σχο-
λείων  και την ομαλή λειτουργία τους. 
Στην Αμισό ενίσχυσε το Γυμνάσιο της 
πόλης, ίδρυσε  Γυμναστήριο με πλή-
ρη αθλητικό εξοπλισμό από την Αθήνα. 
Ακόμα  και κατάλληλο νεκροταφείο κα-
τασκεύασε με εκκλησία δίπλα του. Όλα 
αυτά τα έργα και πολλά άλλα γίνονται 
με συνδρομές των ομογενών. Φρόντισε 
ακόμα να ανοικοδομηθεί μεγαλοπρε-
πέστατο Μητροπολιτικό μέγαρο με τις 
απαραίτητες αίθουσες για τη λειτουργία 
των γραφείων για το Μητροπολίτη και το 
προσωπικό. « Στην Πάφρα χτίζω Γυμνά-
σιο και δίπλα Επισκοπείο.. Αλλά και στα 
χωριά  δίνω ώθηση προς τα γράμματα 
και αναζωογονώ τη μελέτη της ελληνικής 
γλώσσας.»1 

Όλα αυτά και πολλά άλλα έργα τα 
οποία δημιούργησε με τους ομογενείς 
μας δεν μπόρεσαν να τα χαρούν τη ζωή 
εξ αιτίας του Α΄ΠΠ.  Το 1915 θα αρχίσει 
η γενοκτονία των Αρμενίων και πολύ 
σύντομα θα τελειώσει με δραματικό τρό-
πο. Το ελκυστικό σύνθημα «Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ» είχε απόλυτη 
επιτυχία στην εφαρμογή του. Το έργο 
της εθνοκάθαρσης θα επιτύχει απόλυτα.  
«Μέσα σε δεκαπέντε μέρες σφάχτηκε 
ολόκληρο έθνος». Οι Έλληνες στο διά-
στημα αυτό ζούσαν το δικό τους μαρτύ-
ριο της ληστείας των Ελληνικών περιου-
σιών και τις δολοφονίες αθώων πολιτών.

Το 1916 άρχισε και το δράμα της μα-
ζικής εξόντωσης των Ελλήνων.  Είναι το 
νέο σχέδιο των Νεότουρκων ο «Λευκός 
θάνατος». Ήταν «οι εκτοπισμοί και οι 
πορείες θανάτου »του άμαχου ελληνικού 
πληθυσμού, μέσα από την πείνα και τη 
δυστυχία Τα γυναικόπαιδα ήταν υποχρε-
ωμένα να διανύουν τεράστιες αποστά-
σεις μέσα από τα  χιονισμένα βουνά σε 
ακραία καιρικά φαινόμενα, όπου παρα-
μόνευαν η εξόντωση και ο θάνατος. 2

Ο θάνατος του αντρικού πληθυσμού 
άρχισε με την επιστράτευση. Οι άντρες 
στέλνονταν μακριά από τις εστίες τους, 
στα «τάγματα εργασίας». Σκοπός τους 
τυπικά ήταν  οι εργασίες κοινής ωφελεί-
ας…όμως ουσιαστικά οι εργασίες αυ-
τές συνέχιζαν όσο συνέχιζε η σωματική 
και ψυχική αντοχή του καθενός.»Εκεί 
υφίσταντο την πείνα και την εξαθλίωση, 
εργαζόμενοι υπό καιρικές συνθήκες ε-
ξαιρετικά δύσκολες. Ήταν αδύνατο να 
αντέξει ανθρώπινη ύπαρξη αυτήν την 
ταπείνωση που οδηγούσε στο θάνατο. 3

Ο Γερμανός  τα γνώριζε όλα αυτά, 
γιατί του τα εμπιστεύθηκε ο πρόξενος 
της Αυστρίας. Ταξίδεψε στα  σύνορα της 
Τουρκίας με τη Ρωσία και εκεί κατόρθω-
σε να συναντήσει τον Τούρκο στρατάρχη 
Βεχήπ Πασά στο στρατόπεδό του. Εκ-
μεταλλευόμενος τη φιλοξενία πού του 
είχε προσέφερε στο παρελθόν αλλά και 

τη φιλία πού τους συνέδεε α-
πό τις σπουδές τους  μαζί στη 
Γερμανία  επιδίωξε να κερδίσει 
την εύνοιά του με σκοπό  να 
πετύχει την προστασία και τη 
σωτηρία των Ελλήνων. Βέβαια, 
πέτυχε να διασώσει προσω-
ρινά την πόλη  από τις βάρ-
βαρες και ληστρικές διαθέσεις 
των φανατικών μουσουλμάνων.  
Δυστυχώς, το σχέδιο για τις ε-
κτοπίσεις  συνέχισε  να εφαρ-

μόζεται. Ζήτησε ακόμη και τη βοήθεια 
του αρχιστρατήγου Ισμέτ πασά, του κα-
τοπινού πρωθυπουργού της Τουρκίας, 
που έμεινε γνωστός, ως Ισμέτ  Ινονού, ο 
οποίος του υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει 
για τη σωτηρία της Αμισού. Η υπόσχεση 
διήρκεσε λίγες μόνον ημέρες, γιατί μόλις 
έφυγε και αυτός, το κακό δεν άργησε να 
έρθει. Ένας άλλος Τούρκος Πασάς, ο 
Ραφέτ, βρήκε την ευκαιρία να εκδικηθεί 
τους κατοίκους της Αμισού, απαγχονίζο-
ντας 45 νέους Έλληνες της πόλης, που 
ήταν φυγόστρατοι. Ο απαγχονισμός των 
νέων έγινε στην πλατεία της Αμισού, 
μπροστά στα βλέμματα του τουρκικού 
πληθυσμού, που παρακολουθούσε τα 
γεγονότα  με ικανοποίηση.

Την ίδια εποχή ιδρύθηκε και το α-
ντάρτικο στον Πόντο. Πολλοί στρατεύσι-
μοι νέοι  μετά την κήρυξη του πολέμου 
δραπέτευαν από τα εργατικά τάγματα  
γιατί δεν άντεχαν τις απάνθρωπες και 
βάρβαρες   συνθήκες διαβίωσης  που ε-
πικρατούσαν και κατέφευγαν στα βουνά 
για να γλιτώσουν. Εκεί θα συναντήσουν 
πολλούς  συμπατριώτες τους .φυγό-
στρατους και όλοι μαζί, θα  δημιουρ-
γήσουν,  μικρές στην αρχή, ένοπλες 
ομάδες για να αποτελέσουν  κατά τη δι-
άρκεια του πολέμου ο φόβος και ο τρό-
μος των Τούρκων άτακτων (τσετέδων). 
Θα ζήσουν στα βουνά κάτω από άγρι-
ες καιρικές συνθήκες υπερασπιζόμενοι 
τον άμαχο πληθυσμό Αργότερα θα συ-
γκροτήσουν μεγαλύτερες ομάδες και θα  
έλθουν σε σύγκρουση με τον τουρκικό 
στρατό. Για τη συντήρηση τους φρόντι-
ζαν με κίνδυνο της ζωής  τους οι κάτοικοι 
των χωριών.. Διατηρούσαν  επικοινωνία  
με τους ομογενείς της Ρωσίας για να 
εξασφαλίζουν  όπλα και πολεμοφόδια. 
Αυτές τις ανταρτικές ομάδες φρόντισε ο 
Γερμανός Καραβαγγέλης μόλις έφτασε 
στον Πόντο  να τις οργανώσει, έχοντας 
την πολύτιμη εμπειρία  που απόκτησε 
από τον Μακεδονικό Αγώνα,, όταν ήταν 
Μητροπολίτης  Καστοριάς. Ήταν τόση 
μεγάλη η συνδρομή του στην οργάνω-
ση των ανταρτικών ομάδων, ώστε να 
αποτελέσει για τον Κεμάλ την κατάλληλη 
δικαιολογία της επιβουλής  της Γενοκτο-
νίας των Ποντίων. Αργότερα  στα απο-
μνημονεύματά του, θα  ανεβάσει τον α-
ριθμό των ανταρτών σε 30.000 περίπου 
και θα το θεωρήσει  έργο του Γερμανού  
Καραβαγγέλη.

Βιβλιογραφία
1.Αντιγόνη Μπέλλου-Θρεψιάδου. 

«Μορφές Μακεδονομάχων και τα πο-
ντιακά του Γερμανού Καραβαγγέλου» 
σελ.99-100 εκδ. Τροχαλία

2 Αντιγόνη Μπέλλου-Θρεψιάδου ό.π. 
σελ.101, 103-104

3.Χάρης Τσιρκινίδης.» Επιτέλους 
τους Ξεριζώσαμε» Εκδ. Π.Σουμελά. 
σελ.88-89

-Σ.Ιωακειμίδης. «Συμβολή εις την Γε-
νικήν ιστορίαν του Πόντου» σελ.64 
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ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 (Β)Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - 
Συμμετοχής στο Street 

Food Festival της Κατερίνης
Το Street Food Festival Κατερίνης μετά 

την πολύ επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση 
τον Οκτώβριο του 2018 στην Πλατεία Δη-
μαρχείου, έρχεται να εδραιωθεί ως η μεγα-
λύτερη υπαίθρια γαστρονομική εκδήλωση 
της Κατερίνης.

Φέτος η διοργάνωση θα λάβει χώρα στις 
3 , 4 & 5 Μαΐου 2019,  στην 
Πλατεία Δημαρχείου και το 
αίθριο της δημοτικής αγοράς 
με φαγητό, υπαίθρια αγορά 
και διάφορες εκδηλώσεις.

To KSFF περιλαμβάνει:
Street Food Area (Πλα-

τεία Δημαρχείου).
• Main Food Area (γεύ-

σεις από όλο τον κόσμο)         
•Βreakfast  & Coffee 

Spots
• Sweet Corner
• Vegan Corner
•Coctails & Drinks
•Γευσιγνωσία
Flea Market & Εκδηλώ-

σεις (Αίθριο δημοτικής αγο-
ράς)

•Χειροποίητες δημιουργίες (ρούχα, κοσμήματα, υποδήματα, κα-
τασκευές)

• Εκθέσεις ζωγραφικής και street art
• Βιολογικά προϊόντα
• Υπηρεσίες καλλωπισμού
• Παιδικές δραστηριότητες
• Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις
 Σας καλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας, μέχρι τις 31 

Μαρτίου 2019, λόγω περιορισμένων θέσεων, στα ακόλουθα στοι-
χεία επικοινωνίας.

katerinistreetfood@gmail.com
+30 6978779354
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / K a t e r i n i - S t r e e t - F o o d -

Festival-172859076960757/
https://www.instagram.com/katerinistreetfoodfestival/



Η προετοιμασία των παλαιμάχων 
της Βέροιας ολοκληρώθηκε με 
τον καλύτερο τρόπο εν όψει 

του μεθαυριανού αγώνα με την αντί-
στοιχη ομάδα των παλαιμάχων της 
Δερύνειας Κύπρου που θα διεξαχθεί 
στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας την Δευ-
τέρα 18 Μαρτίου με ώρα έναρξης τις 
4 μ.μ.

Παρόλα αυτά τα προβλήματα για την ομαδα των 
Παλαιμάχων Βέροιας δεν λείπουν αφού θα απου-
σιάσουν οι Παπανώτας, Νατσούρας , Χωλόπουλος 
,Περαχωρίτης, . Ενώ ευχάριστη έκπληξη  η παρου-

σία του Μάκη Λιόλιου από την Λευκάδα αλλά και των 
παλαιμάχων εκτός Βέροιας όπως οι Ελευθεριάδης, 
Φουλατσικλής, Σπυρίδων , Σαββίδης , Υφαντίδης, 
Βεζυργιαννόπουλος.

Το κωουτσάρισμα της ομάδας στα χέρια του «Για-
κούμπ» της ζώνης Γιώργο Χατζάρα και των βοηθών 
του Χριστόφορου Πουρσανίδη, και Σούλη Σταφυλίδη, 
ενώ στο ιατρικό τημ των παλαιμάχων προστέθηκε 
και ο γνωστός ορθοπεδικός γιατρός Νίκος Δήμου. 

Η αποστολή των παλαιμάχων της Δερύνειας θα 
ξεκινήσει από το ξενοδοχείο της Θεσ/νίκης ABC 
όπου διαμένουν με το πούλμαν του γραφείου γενι-
κού τουρισμού του Δάνου Φιλιππίδη το πρωί της 
Δευτέρας μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης Άντρος 
Καραγιάννη ο οποίος θα επισκεφθεί στις 11+30 π.μ 

τον Δήμαρχο της Βέροιας. 
Για μία ακόμη φορά καλούνται όλοι οι 

μάχιμοι παίκτες να βρίσκονται έγκαιρα 
στην ώρα προσέλευσης (2.+45 μ.μ) στο 
Δημοτικό Στάδιο την Δευτέρα .

Διαιτητής του αγώνα θα είνια ο κ. Μπά-
μπης Σουκιουρόγλου. 

CMYK
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Κανονικά συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο 
τα πρωταθλήματα  της ΕΠΣ Ημαθίας. Στην Α1 
κατηγορία ξεχωρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Αλεξάν-
δρειας με τον Μ. Αλέξανδρο Τρικάλων.

Πρόγραμμααγώνωντης16.03.2019
Α Ερασιτεχνική (Πρωτάθλημα )(24η αγω-

νιστική)
ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.00 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥ-

ΣΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ
Διαιτητής ο κ.  Παπαδάκης βοηθοί οι κ.κ 

Χρυσάνης και Χαλατζιούκας 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩ-

ΡΙΟΥ - ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
Διαιτητής ο κ. Παυλίδης  βοηθοί οι κ.κ Γα-

βράς και Δεβετζίδης 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 16.00 ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ 

- Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ (από άλλο σύνδεσμο) 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 16.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟ-

ΠΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
Διαιτητής ο κ. Λαζάρου  βοηθοί οι κ.κ Γιά-

ντσης και Ιασωνίδης 
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 16.00 ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ - ΑΟ 

ΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτητής ο κ. Καραντώνης βοηθοί οι κ.κ Χριστο-

δούλου και Ρηγόπουλος 
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 16.00 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - 

Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτητής ο κ.  Κελεσίδης  βοηθοί οι κ.κ Νησελίτης 

και Γκόγκας
ΜΕΛΙΚΗΣ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΓΑΣ ΡΟ-

ΔΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτητής ο κ.  Παρασίου βοηθοί οι κ.κ Αργυρίου 

και Μπέκας 
ΚΛΕΙΔΙΟΥ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ - ΦΑΣ 

ΝΑΟΥΣΑ
Διαιτητής ο κ.  Μελτζανίδης βοηθοί οι κ.κ Κω-

στούλης και Γιαγκιτζόγλου 

Πρόγραμμααγώνωντης17.03.2019
Β Ερασιτεχνική  - 1ος Όμιλος (Πρωτάθλημα )(14η 

αγωνιστική)
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΑΕΚ Καμποχωρίου - ΔΟ-

ΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ
Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ -ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΚΙΡΜΑΝΙ-

ΔΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 16.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ
Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣ -ΜΠΑΚΑΛΗΣ -ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝ-

ΝΗΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ
Διαιτησία: ΤΡΑΝΤΟΣ -ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ -ΓΚΟΓΚΑΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΠΑΟ 

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΓΙΑΝΤΣΗΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ 
ΛΟΥΤΡΟΥ 16.00 Ολυμπιακος Λουτρου - ΑΤΡΟ-

ΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ -ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΙΔΗΣ 

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ)(16η αγωνιστική)

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 16.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - 
ΑΣ Γιαννακοχωριου

Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ -ΛΑΖΑΡΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥ Κ.

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 16.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ - 
ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - 
ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ -ΓΚΟΓΚΟΣ
ΡΑΧΙΑΣ 16.00 ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΘΝΙ-

ΚΟΣ ΡΑΧΗΣ
Διαιτησία: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ -ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΠΟ-

ΖΙΑΔΗΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ 16.00 ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΙΑ
Διαιτησία: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΣΙΟΥ-

ΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ(9η αγωνιστική)
ΚΥΨΕΛΗΣ 10.30 ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ
Διαιτησία: ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΒΑΛΚΑΝΟΣ -ΜΟΥ-

ΣΕΝΙΚΑΣ 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 10.30 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΕ 

ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ
Διαιτησία: ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ -ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ -ΣΙΟΥ-

ΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 10.30 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 

- ΠΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ
Διαιτησία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ-ΤΡΑ-

ΝΤΟΣ 

Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(11η αγωνιστι-
κή)

ΜΕΣΗΣ 10.30 ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ - Παλασιδειος 
Ακαδημια

Διαιτησία: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ.-ΤΑΣΙΩΝΑΣ-ΣΑ-
ΜΑΡΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ 10.30 Ερμης Τριλοφου - ΑΤΛΑΣ 
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία: ΛΑΖΑΡΟΥ -ΜΠΑΚΑΛΗΣ -ΠΕΤΡΟΥ 
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 10.30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΑ-

ΚΑ - Φιλιππος Π.Νερων
Διαιτησία: ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ -ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ-ΓΚΟ-

ΓΚΟΣ Ν.Α.

ΤηΔευτέρατοφιλικό
τωνπαλαιμάχωνΒέροιας
στοΔημοτικόΣτάδιο

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων

του Σαββατοκύριακου 16 και 17/3

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ

Κυριακή17Μαρτίου
3.00μ.μ.-ΔημοτικόΣτάδιο

Βέροια - Αμύνταιο

Από την επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 
της ΕΠΣ Ημαθίας ανακοινώθηκε το πρόγραμμα 
των αγώνων για τα πρωταθλήματα ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Κ-14 και Κ-16 ως ακολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.03.2019 η 16η αγων. ημέρα για το πρωτ/μα Κ-16
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.03.2019 η 13η αγων. ημέρα του 1ου ΟΜΙΛΟΥ για το 

πρωτ/μα Κ-14, καθώς και ο εξ αναβολής αγώνας του 2ου ΟΜΙΛΟΥ Π.Σ.
ΒΕΡΟΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.03.2019 ο εξ αναβολής αγώνας για το πρωτ/μα Κ-16 ΑΛΙ-
ΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ-Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.03.2019 η 17η αγων.ημερα για το πρωτ/μα Κ-16
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.03.2019 η 14η αγων.ημερα του 1ου ΟΜΙΛΟΥ για το πρωτ/

μα Κ-14 καθώς και η 10η αγων.ημερα του 2ου ΟΜΙΛΟΥ για το πρωτ/μα Κ-14.

ΕΠΣ Ημαθίας

Προγραμματισμός πρωταθλημάτων
υποδομών Κ14 και Κ16
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Η Επιτροπή διοίκησης του Εθνικού Χιονο-
δρομικού Κέντρου Σελίου, το τμήμα Αθλητισμού 
Κ.Α.Π.Α. του Δήμου Βέροιας και ο Σύλλογος Δρο-
μέων Βέροιας ανακοινώνουν την ημερομηνία 
διεξαγωγής του ορεινού αγώνα ‘’Seli mountain 
running 23km & Vertical race 1,5km’’  Σαββάτο 
24 & Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 στην περιοχή 
του Χιονοδρομικού κέντρου Σελίου  (Χωριό Σέλι 
Ημαθία). Προκήρυξη του αγώνα και οδηγίες για τις 
δηλώσεις συμμετοχής στον αγώνα θα ακολουθήσει 
εως τις αρχές του Μαΐου.

Λίγαλόγιαγιατοναγώνα
Το Seli mountain running είναι ένα 2ημερο ο-

ρεινό αγωνιστικό event που από την πρώτη χρο-

νιά κατάφερε να γίνει θεσμός και  να μπει στο  
αγωνιστικό ορεινό καλεντάρι όλης της Ελλάδας . 
Πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο στα τα τέλη του 
μήνα. Τα αγωνίσματα που περιλαμβάνει η διορ-
γάνωση είναι 5.  Ο κεντρικός αγώνας των 23χλμ 
που θα γίνει την Κυριακή 25/8  , το Vertical 1500m 
(ανάβαση της κεντρικής πίστας του χιονοδρομικού) 
το Σάββατο 24/8  το απόγευμα  και τα παράλληλα 
αγωνίσματα 5,5χλμ ορεινής διαδρομής  το Σάββα-
το 24/8 στις 6:00μμ , όπως  και οι παιδικοί αγώνες 
1.3χλμ (Δημοτικών), 2.2χλμ (Γυμνασίων) εντός της 
περιοχής του χιονοδρομικού Κέντρου την Κυριακή 
το πρωί αμέσως μετά την εκκίνηση των 23χλμ

Η διοργάνωση θέλοντας να δημιουργήσει ένα 
2ημερο event ,πέρα του αγωνιστικού χαρακτήρα 
προσπαθεί να βάλει  τουριστικές και πολιτιστικές 
πινελιές ενσωματώνοντας στο μενού της , την φι-
λοξενία , παραχωρώντας χώρο κατασκήνωσης των 
αθλητών και των επισκεπτών  δίπλα στην εκκίνηση 
, μουσικό d.j party, σας προτείνει βόλτα με τον ενα-
έριο αναβατήρα του Χιονοδρομικού . Πάστα πάρτυ 
χορηγία στους δρομείς το βράδυ του Σαββάτου και 
μπουφές εδεσμάτων (πίτες , χαλβάς , ποικιλία γλυ-
κών, φρούτα , τυροκομικά προϊόντα , snacks κλπ) 
την Κυριακή μετά το τέλος των 23χλμ

Περιγραφικά ο κεντρικός αγώνας των 23χλμ 
είναι ένας αγώνας αντοχής , αφορά καθαρά ορει-
νούς δρομείς , οι οποίοι έχουν εμπειρία στο βουνό. 
Το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα θα γίνει μέσα στα 
μονοπάτια του δάσους του Βερμίου με μεγάλες 
ανηφορικές και κατηφορικές κλίσεις (1000μ θετική 
υψομετρική)  . Η διοργάνωση επενδύει στο φυσικό 
κάλος αλλά και στις εγκαταστάσεις του χιονοδρο-
μικού που μπορούν να προσφέρουν οποιοδήποτε 
είδος βοήθειας στην διοργάνωση.πληροφορίες : 
http://www.selimountainrunning.gr/

Οικογενειακή υπόθεση το τουρ-
νουά Ε3 της Γ’ Ένωσης(Κε-
ντροδυτική Μακεδονία) που 

πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 
σαββατοκύριακο στην Αριδαία Πέλ-
λας, για αθλητές 14 ετών. Τα αδέρ-
φια Μιχάλης και Κάτια Πατσίκα που 
προπονούνται στο SARANTOVRYSES 
TENNIS CLUB, κατάφεραν να επι-
στρέψουν με κύπελλο φιναλίστ και 
μετάλλιο.

Ο Μιχάλης Πατσίκας έφτασε στον τελικό και κα-
τέκτησε την δεύτερη θέση, πραγματοποιώντας ε-
ξαιρετικές εμφανίσεις. Κέρδισε εύκολα τον αξιόμαχο 
Αντωνιάδη(Καστοριά) με 6-1 6-0 και στη συνέχεια 
τον Γκένη(Γιαννιτσά) με 6-2 6-2. Ακολούθησε ένας 
δυνατός ημιτελικός για γερά νεύρα με τον Στεφανό-

πουλο(Ερμής Βέροια), που κατάφερε ο Πατσίκας 
ενώ έχανε με 5-2 στο πρώτο σετ να κάνει την α-
πόλυτη ανατροπή και να το πάρει με 7-5. Τελικά ο 
Μιχάλης  κέρδισε το ματς αφού επικράτησε εύκολα 
στο δεύτερο σετ με 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τον 
τελικό, όπου ηττήθηκε από τον Καρανάτσιο(Νάουσα) 
με 6-3 6-0, αφού ο Ναουσαίος βρέθηκε σε εξαιρετική 
ημέρα κυρίως με όπλο τα σερβίς. 

Η αδερφή του Κάτια Πατσίκα αν και μικρή για την 
κατηγορία κατάφερε να πάρει μετάλλιο και να έχει 
στα δύο πρώτα ματς το Σάββατο με Παντελίδη(Αρι-
δαία) και Ζιαμπάκα(Νάουσα) το απόλυτο 6-0, χωρίς 
να δώσει ούτε ένα γκέιμ. Δυστυχώς όμως την Κυ-
ριακή λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας, στον ημιτελικό με 
την Μπάτσιου(Γιαννιτσά) αποσύρθηκε από το ματς 
και σταμάτησε εκεί η πορεία της, με την επιτυχία του 
μεταλλίου σε μια κατηγορία μεγαλύτερη από αυτή 
που αγωνίζεται κανονικά. Αυτό το σαββατοκύριακο ο 
Μιχάλης και η Κάτια θα συμμετέχουν στο τουρνουά 
Ε2, που θα διεξαχθεί στην Άρτα και την Φιλιππιάδα 
Άρτας. Καλή τους επιτυχία!

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του ‘’Seli 
mountain running 23km & Vertical race 1,5km’’ 

Σαββάτο 24 & Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

ΤΕΝΙΣ

ΟΜιχάληςΠατσίκαςκύπελλο
φιναλίστκαιηΚάτιαΠατσίκα
μετάλλιοστοΕ3τηςΑριδαίας

Το προηγούμενο σαββατοκύριακο πραγματο-
ποιήθηκε στην Αριδαία Πέλλας, το τουρνουά Ε3 
της Γ’ Ένωσης(Κεντροδυτική Μακεδονία) για κο-
ρίτσια 14 ετών. Νικήτρια αναδείχθηκε, όπως α-
ναμενόταν αφού ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί, 
η Τατιάνα Γιτοπούλου, αθλήτρια του ΕΡΜΗ. Η 
Τατιάνα που ήταν Νο 1 στο ταμπλό του τουρ-
νουά, στην πορεία της για το κύπελλο απέκλεισε 
την Τζουράκη(Γιαννιτσά) με 6-0 6-0, την Σιδηρο-
πούλου(Πτολεμαίδα) 6-0 6-0, στον ημιτελικό την 
Καφέ(Πτολεμαίδα) με 6-1 6-2 και στον τελικό επι-
κράτησε της Μπάτσιου(Γιαννιτσά) με 6-3 6-0. Αυτό 
το σαββατοκύριακο θα συμμετέχει στο τουρνουά 
Ε2 για κορίτσια 16 ετών, που θα διεξαχθεί στη Ν. 
Πέραμο Καβάλας. Καλή επιτυχία!

ΤΕΝΙΣ
ΗΤατιάνα
Γιτοπούλου

νικήτριατουΕ3
Κ14στηνΑριδαία

Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ-
Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ

(Γιάννου - Τέμης, 
Αγγελίδης)

18:00, ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΧάντμπολΑ1
Γυναικών
Σάββατο17
Μαρτίου
4.30μ.μ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ-
ΒΕΡΟΙΑ

2017
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Δ.Κ. Στυλιανίδης,  
Γεωπόνος, Επ.Δ/ντής 
Ινστιτούτου 
Φυλλοβόλων Δένδρων

Εισαγωγή 
Η λέξη «βιταμίνη», είναι ένας 

σχετικά νέος όρος. Καταγράφη-
κε για πρώτη φορά στα λεξικά 
το 1912, ενώ επινοήθηκε για να 
περιγράφει οργανικές ουσίες που 

περιέχονται σε τροφές και είναι απαραίτητες για τις περισ-
σότερες χημικές διεργασίες του οργανισμού.

Η λέξη «βιταμίνη, προέρχεται από τη λέξη «vita»- ζωή 
και «αμίνη», μία ουσία που λανθασμένα αποδόθηκε σε 
όλες τις βιταμίνες. Όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον 
Πολωνό χημικό Casimir Funk το 1911.

Πριν την ανακάλυψη των βιταμινών, οι γιατροί συνι-
στούσαν συγκεκριμένες τροφές, όπως καρότα (πλούσια 
σε βιταμίνη Α) για καλή όραση, εσπεριδοειδή (πλούσια σε 
βιταμίνη C) για την πρόληψη του σκορβούτου και κόκκους 
ολικής άλεσης και λαχανικά (μεγάλη περιεκτικότητα σε βι-
ταμίνη Β1), για την εξουδετέρωση του Beriberi) (9). 

Περιγραφή βιταμινών
Οι επιστήμονες έχουν αναγνωρίσει 13 βιταμίνες ως 

απαραίτητες, επειδή ο οργανισμός δεν διαθέτει τα απα-
ραίτητα συστατικά. Οι βιταμίνες αυτές είναι σκόπιμο να 
λαμβάνονται από τροφές οι οποίες περιέχουν πολλούς συ-
νεργηστικούς παράγοντες και μόνον αν δεν επαρκούν, από 
συμπληρώματα διατροφής (1,3,9).

Οι απαραίτητες βιταμίνες ταξινομούνται σε δύο κατη-
γορίες: λιποδιαλυτές και 
υδατοδιαλυτές. Λιποδια-
λυτές βιταμίνες: A, D, E, 
και Κ, οι οποίες αποθη-
κεύονται στο σωματικό 
λίπος, για να χρησιμο-
ποιηθούν ανάλογα με 
τις ανάγκες. 

Υδατοδιαλυτές βι-
ταμίνες είναι: C, B, B1, 
B2, B3, B5, B6, B12, 
φυλλικόν οξύ και βιοτί-
νη. Αυτές οι βιταμίνες 
δεν αποθηκεύονται. Το 
σώμα χρησιμοποιεί την 
ποσότητα που χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή και απεκρίνει 
την αχρησιμοποίητη στα ούρα (9).

Βιταμίνες και συνεργηστικά στοιχεία – 
ανόργανα στοιχεία.
Πολλά συστατικά που δρουν συνεργηστικά με τις βιτα-

μίνες δεν είναι διαθέσιμα στα χάπια. Εξαιρέσεις θα μπο-
ρούσαν να θεωρηθούν η βιταμίνη D που παράγεται στο 
δέρμα από το φως του ηλίου, η βιταμίνη Κ και η βιοτίνη, 
που παράγονται με βακτηριακή σύνθεση στο έντερο. 

Αρκετά από τα στοιχεία που συνεργούν με τις βιταμίνες 
ανήκουν στην κατηγορία  που στη χώρα μας είναι γνωστά 
ως ιχνοστοιχεία. Σχεδόν όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι, γρα-
πτά και προφορικά, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Θεω-
ρούμε ότι ο όρος αυτός δεν είναι ο ενδεδειγμένος.

Η λέξη «ίχνος» σημαίνει τόσο μικρή ποσότητα που δεν 
είναι δυνατόν να μετρηθεί. Τα στοιχεία όμως, αυτά, και 
μάλιστα με τα σύγχρονα όργανα, μετριούνται. Σε πολλές 
χώρες που επισκεφθήκαμε  στο παρελθόν χρησιμοποιείται 
ο όρος «μικροστοιχεία».

Οι τρεις συγγραφείς βιβλίου (Στυλιανίδης, Σιμώνης, 
Συργιαννίδης) χρησιμοποίησαν τον όρο «μικροθρεπτικά 
στοιχεία».

Μήπως είναι σκόπιμο να σταματήσει η χρήση «ιχνο-
στοιχεία» και να χρησιμοποιείται ο όρος μικροστοιχεία ή 
μικροθρεπτικά στοιχεία;

• Η βιταμίνη D είναι η βασική βιταμίνη για την απορρό-
φηση και αφομοίωση του ασβεστίου και φωσφόρου.

• Η βιταμίνη C στη φύση, στα φυτικά προϊόντα, συνή-
θως βρίσκεται συνοδευόμενη από «φλαβονοειδή», (βιο-
φλαβοβοειδή). Αυτές οι χημικές ουσίες και ιδίως ένα μίγμα 
διαφόρων φλαβονογλυκοζιτών, υποβοηθάει συνεργηστικά 
τη δράση της βιταμίνης C. Τα φλαβονοειδή είναι μέρος των 
πολυφαινολών, οι οποίες εκτός από την ισχυρή τους αντιο-
ξειδωτική δραστηριότητα δρουν και ως αντιμικροβιακές και 
αντικαρκινικές ουσίες.

• Η ριβοφλαμίνη (βιταμίνη Β2) είναι βασική για τη χρη-
σιμοποίηση του σιδήρου στην παρασκευή της αιμοσφαι-
ρίνης.

• Η βιταμίνη Ε συμπληρώνει τη δράση της με το σελή-
νιο, (8) αλλά και το σελήνιο συμπληρώνει τη δράση του με 
τη βιταμίνη Ε. Το σελήνιο είναι ένα μικροστοιχείο, συστα-
τικό του ενζύμου «γλουταθειονική υπεροξειδάση»   αλλά 
και η βιταμίνη Ε είναι επίσης βασική για τη λειτουργία του 
ενζύμου αυτού.

• Ο ψευδάργυρος απελευθερώνει τη βιταμίνη Α από τα 
αποθέματά της στο συκώτι. Είναι βασικός για την απορρό-

φηση του φυλλικού οξέος. Ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη 
Β6 χρειάζονται και λειτουργούν μαζί στην παραγωγή των 
βασικών νευρομεταβιβαστών του εγκεφάλου (6).

• Το μαγνήσιο και η βιταμίνη Β6 συνδυάζονται για να 
παρεμποδίσουν το σχηματισμό λίθων στα νεφρά. Επίσης 
το μαγνήσιο χρειάζεται στα εντερικά βακτηρίδια για τη σύν-
θεση της βιταμίνης Κ (9).

Πηγές των διαφόρων ουσιών και στοιχείων που συ-
νεργούν με τις βιταμίνες.

• Τα φλαβονοειδή υπάρχουν σε διάφορα λαχανικά, στο 
τσάι του βουνού (σιδερίτης) και στα φύλλα του δένδρου 
Ginkgo biloba.

• Το σελήνιο βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα στους καρ-
πούς του Brazil nut (Βραζιλιανό ακρόδρυο).

•  Ο σίδηρος βρίσκεται ως δισθενής (αφομοιώσιμος) 
στα ζωικά προϊόντα και κυρίως στο συκώτι. Οι φακές έχουν 
αρκετό σίδηρο αλλά σε μη αφομοιώσιμη μορφή (τρισθε-
νής). Ανάγεται σε δισθενή με το χυμό λεμονιού και με το 
ξίδι (7).

• Ο ψευδάργυρος, βρίσκεται σε μεγαλύτερες ποσότητες 
σε ζωικά προϊόντα. Τα στρείδια θεωρούνται ως η πλουσιό-
τερη πηγή ψευδαργύρου. Τα φρούτα είναι φτωχά σε ψευ-
δάργυρο. Πλούσιοι σε ψευδάργυρο είναι μερικοί σπόροι, 
όπως ο ηλιόσπορος, ο κολοκυθόσπορος και ο κουκουνα-
ρόσπορος. (6).

• Το μαγνήσιο έχει αποκληθεί στοιχείο της ζωής και σω-
σίβιο της καρδιάς. Ο άνθρωπος παίρνει αρκετό μαγνήσιο 
από το πόσιμο νερό, αν αυτό είναι πλούσιο σε μαγνήσιο. 
Σχετικά πλούσιο είναι το νερό της Νάουσας. Τα πράσινα 
λαχανικά και τα αμύγδαλα, περιέχουν σημαντική ποσότητα, 
καθώς επίσης ο ηλιόσπορος και το σουσάμι. Τα κρέατα κα-

τατάσσονται στις τροφές 
με χαμηλή περιεκτικό-
τητα.

• Τα ακτινίδια είναι 
πλούσια σε βιταμίνη C, 
παράλληλα όμως περι-
έχουν και τα καροτενοει-
δή «λουτεΐνη και ζεαξαν-
θίνη», τα οποία μαζί με 
το β-καροτένιο των κα-
ρότων, απορροφούν το 
κυανούν φως του ηλίου, 
το οποίο καταστρέφει 
τα κύτταρα της ωχράς 
κηλίδας και οδηγεί στην 

τύφλωση (4,9).
   
Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε βιταμίνη C, παράλληλα ό-

μως περιέχουν και τα καροτενοειδή «λουτεΐνη και ζεαξανθί-
νη», τα οποία μαζί με το β-καροτένιο των καρότων, απορ-
ροφούν το κυανούν φως του ηλίου, το οποίο καταστρέφει 
τα κύτταρα της ωχράς κηλίδας και οδηγεί στην τύφλωση

Τσάι του βουνού
Είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή που συνεργούν με τη 

βιταμίνη C, της οποίας η δράση αυξάνεται.
• Οι φωτογραφίες ελήφθησαν από την κα Δήμητρα Μου-

ρατίδου-Λιόλιου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ανδρέου Ειρήνη. Οι φωτοχημικές ουσίες συναντώνται 

μόνο στα φυτά και είναι μία κατηγορία ουσιών στις οποίες 
αποδίδεται η ικανότητα να διεγείρουν το ανοσοποιητικόν 
σύστημα. Το φαρμακείο της φύσης.  

2. Hans Büning Pfaue. Βιοενεργές ουσίες στα τρόφιμα 
(καροτινοειδή, φωτοστερόλες και πολυφαινόλες). Πρακτικά 
Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 
6, 1994-1997.

3. Καββάδας Δ. Σιδερίτης ή Σιδηρίτης, πλούσιος σε 
φλαβονοειδή. Εικονογραφημένον Βοτανικόν Φυτολογικόν 
Λεξικόν τόμος VIII, σελ. 3614.

4. Στυλιανίδης Δ.Κ., Σιμώνης Α.Δ., Παπαδοπούλου Ελέ-
νη, Σωτηρόπουλος Θ.Ε., και Λ.Τ. Πιστόλης 2008, Η συμβο-
λή της διατροφής στην πρόληψη εκφυλιστικών φαινομένων 
στους οφθαλμούς των ανθρώπων. Εφημ. «ΛΑΟΣ» 14-15 
Ιουνίου 2008.

5. Στυλιανίδης Δ.Κ., Σιμώνης Α.Δ., Σωτηρόπουλος Θ.Ε., 
Μπίρης 2011. Ginkgo biloba.  Εφημ. «ΛΑΟΣ» 28 Οκτωβρί-
ου 2011.

6. Δ. Στυλιανίδης, Θ. Σωτηρόπουλος, Πολυξένη Ψωμά 
2016. Το μικροθρεπτικό στοιχείο ψευδάργυρος στα φυτά 
και στους ανθρώπους. Εφημ. «ΛΑΟΣ» 18-19 Ιουνίου 2016.

7. Στυλιανίδης Δ. 2016. Οι φακές και ο σίδηρος. Εφημ. 
«ΛΑΟΣ» 15-16 Οκτωβρίου 2016.

8. Στυλιανίδης Δ., Σωτηρόπουλος Θ., Σιμώνης Α., Αλ-
μαλιώτης Δ., Η βιταμίνη Ε και ο συνεργηστικός ρόλος του 
σεληνίου. Εφημ. «ΛΑΟΣ».

9. Στυλιανίδης Δ.Κ., Σωτηρόπουλος Θ.Ε., Σιμώνης Α.Δ., 
Αλμαλιώτης Δ. 2019. Η συμβολή της διατροφής στην υγεία 
των ανθρώπων. Διατροφική αξία νωπών καρπών, ακρο-
δρύων και σπόρων. Βιταμίνες κεφάλαιο 12. 

Βιβλίο υπό έκδοση. 

Βιταμίνες και 
συνεργηστικοί παράγοντες

Τι είναι οι 
Σχολές 
Γονέων

Οι σχολές γο-
νέων δεν προσφέρουν έτοιμες, πακετα-
ρισμένες γνώσεις. Δεν καθορίζουν τι είναι 
σωστό και τι λάθος σε μια συμπεριφορά, 
ούτε δίνεται μια κατευθυντήρια γραμμή για 
το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε σε μια 
δεδομένη στιγμή. Κάθε άτομο είτε είναι παι-
δί, είτε ενήλικας είναι μοναδικό, γιατί έχει τα 
δικά του βιώματα και βάσει αυτών των βιω-
μάτων έχει αναπτύξει την προσωπικότητά 
του. Ακόμη με διαφορετικό τρόπο το κάθε 
άτομο αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται 
όλα τα ερεθίσματα.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι σε αυτά τα 
σεμινάρια οι γνώσεις λειτουργούν σαν με-
ταβλητές δυνάμεις, που χρησιμοποιούνται 
ως βάσεις, για την ανάπτυξη των εμπειριών 
μας. Μέσα από τις μεταξύ μας συζητήσεις 
και την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων 
είναι πολύ πιθανόν να φτάσουμε στο σημείο 
να αναθεωρήσουμε ορισμένες από τις από-
ψεις μας και να υιοθετήσουμε καινούργιες.

Πού βοηθούν
1. Να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας 

σε θέματα που αφορούν την οικογένεια, τα 
παιδιά και οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί σημα-
ντικό, μπορούμε να το εντάξουμε ως θέμα 
για συζήτηση.

2. Στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού 
μας και της οικογένειάς μας.

3. Στην απελευθέρωση αρνητικών συ-
ναισθημάτων, όπως θυμού, επιθετικότητας, 
άγχους κλπ.

4. Υιοθετούμε καινούργιους κανόνες συ-
μπεριφοράς.

5. Καθορίζονται οι ρόλοι μέσα στην οι-
κογένεια, καθώς και οι σχέσεις των μελών 
μέσα στην οικογένεια.

6. Γινόμαστε πιο εξωστρεφείς στο να 
συζητάμε τα προβλήματά μας και με τη 
βοήθεια της ομάδας ψάχνουμε για εναλλα-
κτικές λύσεις.

 Θεματολογία
1. Οικογένεια: Ποια είναι η ψυχοδυναμι-

κή της οικογένειας και ποιος ο μηχανισμός 
της οικογενειακής λειτουργίας.

2. Παιδιά: Να εντοπίσουμε και να κα-
τανοήσουμε τα προβλήματα του παιδιού, 
είτε είναι κοινωνικού, είτε συναισθηματικού 
χαρακτήρα. Να αναγνωρίσουμε τα μηνύ-
ματα που μας στέλνουν λεκτικά ή μη. Να 
καθορίσουμε το ρόλο του παιδιού μέσα 
στην οικογένεια και να του δώσουμε να κα-
ταλάβει ότι δεν έχει μόνο ανάγκες αλλά και 
υποχρεώσεις.

3. Γονεϊκή συμπεριφορά: Εδώ θα προ-
σπαθήσουμε να δούμε αν ο χαρακτήρας 
του γονιού επηρεάζει την εξέλιξη του παι-
διού(τύποι γονεϊκής συμπεριφοράς).

Πού απευθύνονται
• Σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών.
• Σε γονείς κάθε ηλικίας, μόρφωσης και 

εθνικής προέλευσης.
• Σε μελλοντικούς γονείς.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
δηλώσεις συμμετοχής στις Σχολές Γονέ-
ων του «Έρασμου» επικοινωνήστε μαζί 
μας στο τηλ. 23310 74073, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή,  9.00 – 14.00.

Email επικοινωνίας: 
erasmos.veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

Με 31 πρότυπες επιχειρήσεις η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει για 
τρίτη συνεχή χρονιά στην 6η Διεθνή Έκθεση 
Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO GREECE 
2019, που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έ-
ως τις 18 Μαρτίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο 
Athens Metropolitan Expo στα Σπάτα Αττικής. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα 
τους, τα οποία προσδιορίζουν την ισχυρή 
ταυτότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων 
της Κεντρικής Μακεδονίας και τη φήμη των 
περιοχών προέλευσής τους. 

Μέσα από την 6η FOODEXPO GREECE  
η Περιφέρειa Κεντρικής Μακεδονίας συνεχί-
ζει τη μεγάλη καμπάνια για την προβολή και 
την προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονι-
κής Κουζίνας, καθώς με τη συνεργασία της 
Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, οι 
επισκέπτες θα ταξιδέψουν σε γευστικά σταυ-
ροδρόμια παράδοσης το Σάββατο 16 Μαρ-
τίου 2019, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
“Mediterranean Food Stage”(12:15- 13:15). 
Καταξιωμένοι σεφ θα μαγειρέψουν με τα ιδιαί-
τερα προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας τέσ-
σερις μοναδικές συνταγές της μακεδονικής 
κουζίνας- μανέστρα με μύδια, ντομάτα και φέ-
τα, φουστορόν με καβουρμά, μανιταρόσουπα 
αγιορείτικη και ντολμαδάκια γιαλαντζί, αναδει-
κνύοντας έτσι τον κυρίαρχο ρόλο της τοπικής 
γαστρονομίας στην αύξηση των εξαγωγών 
των ελληνικών τροφίμων και ποτών.

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προ-
γράμματος προβολής των αγροδιατροφικών 
προϊόντων της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας συμμετέχει και φέτος σε όλα τα με-
γάλα εκθεσιακά γεγονότα παγκοσμίως, φρο-
ντίζοντας να δώσει την απαιτούμενη υπεραξία 
και ώθηση στις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς 
και τη δυνατότητα να διευρύνουν τις αγο-
ρές-στόχους, να αποκτήσουν εξωστρέφεια 

και να κατακτήσουν μια θέση αντάξια των 
εκλεκτών προϊόντων τους.

Μεγάλη αύξηση της τουριστικής ροής 
και από τη Γερμανία 

  Έναν από τους πιο αγαπημένους προο-
ρισμούς για τους Γερμανούς τουρίστες απο-
τελεί η Κεντρική Μακεδονία, καθώς οι αφίξεις 
επισκεπτών από τη Γερμανία για το 2018 στο 
αεροδρόμιο «Μακεδονία» ξεπέρασαν το 33% 
των συνολικών αφίξεων. Από τη φετινή δυνα-
μική συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
ITB στο Βερολίνο (6-10 Μαρτίου 2019) και 
τις συναντήσεις των στελεχών της Διεύθυν-
σης Τουρισμού στη διοργάνωση διαφάνηκε 
η ισχυρά ανοδική πορεία της τουριστικής 
ροής από τη Γερμανία στην Κεντρική Μακε-
δονία. Συνολικά, πάνω από 4,5 εκατομμύρια 
Γερμανοί τουρίστες αναμένονται φέτος στη 
χώρα μας, σε συνέχεια του περσινού αριθμού 
ρεκόρ των 4,4 εκατομμυρίων αφίξεων Γερ-
μανών, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως τον 
2ο δημοφιλέστερο ευρωπαϊκό προορισμό για 
τους επισκέπτες από τη Γερμανία. 

Οι θεματικές μορφές τουρισμού στην Κε-
ντρική Μακεδονία, όπως ο ορειβατικός-πε-
ριηγητικός, ο ιαματικός, ο γαστρονομικός, ο 
πολιτιστικός και ο θρησκευτικός τουρισμός 
αποτελούν ανεξερεύνητους θησαυρούς για 
αγορές όπως η Γερμανία, και το ισχυρότερο 
όπλο της τουριστικής πολιτικής της Περιφέ-
ρειας για την επιμήκυνση της τουριστικής πε-
ριόδου, αλλά και για τη δημιουργία επαναλαμ-
βανόμενων επισκεπτών στην  περιοχή μας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμ-
μετείχε για ένατη συνεχή χρονιά ως συνεκ-
θέτης στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού. Στο stand της φιλοξενήθη-
καν διάφοροι φορείς και επαγγελματίες της 
περιοχής.  

Ελάτε στις Σχολές Γονέων 
του «Έρασμου»

Γράφει η Ασλανίδου Μαρία, Ψυχολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με 31 πρότυπες επιχειρήσεις 

η φετινή συμμετοχή στη Διεθνή 
Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 

Foodexpo Greece 2019



Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΔΡΑΣΙΣ» ανακοινώνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή και την κριτική επιτρο-
πή του 5ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας.

Το φεστιβάλ αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό δρώμενο για την πε-
ριοχή , φορέας διοργάνωσης είναι από το 2018 ο σύλλογος «ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΔΡΑΣΙΣ» με την υποστήριξη της Κ.Ε.Δ.Αλεξάνδρειας και φιλοδοξούμε 
μέσα από διεθνής συνεργασίες και συμμετοχές να αποτελεί σημείο ανα-
φοράς για τον Δήμο μας.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
Κουφονίκος Γιάννης
Σπούδασε κινηματογράφο στο πανεπιστήμιο του Sheffield και Προηγ-

μένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Εικόνας και Ήχου στο 
Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο.

Έχει εργαστεί ως σκηνοθέτης και μοντέρ σε ντοκιμαντέρ, κινηματο-
γραφικές ταινίες και διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα.

Είναι καθηγητής στο Edje Hill University U.K.

MSc. Technologies of Information and Communication of Sound and 
Image Processing for Education and Media Production, 2009

Κριτική Επιτροπή 
Νικόλαος Παντ. Βεζυργιάννης 
Τακτικό Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 
Εκλεγμένος Εκπρόσωπος της Ε.Ε.Σ στη ΜΕΑ  (2013-2016)
Μέλος του οργανισμού πνευματικών δικαιωμάτων «ΑΘΗΝΑ».
Σχεδιαστής - Αναλυτής προγράμματος Τηλεόρασης 17 χρόνια.
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός (κινηματογράφος, τηλεόρα-

ση) 30 χρόνια.
Διαμαντόπουλος Διονύσης
Ο κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στη Μελίκη Ημαθίας.
Σπούδασε Παιδαγωγικά,  στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Λάρισας 

και στη συνέχεια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
ΑΠΘ.

Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, θέση στην 
οποία υπηρετεί από το 2010 έως και σήμερα.  

Έχει γράψει δύο βιβλία παιδαγωγικού περιεχομένου, έχει 
δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περι-
οδικά και έχει κάνει εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά συνέδρια και 
επιμορφωτικές ημερίδες για εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Μελίκης Γιώργος
Ακούραστος λάτρης της παράδοσης, ερευνητής - δημοσι-

ογράφος, ιδρυτής του Εθνογραφικού Κέντρου και Κέντρου Έ-
ρευνας Μάσκας Γιώργος Μελίκης και παρουσιαστής ραδιοφω-
νικών και τηλεοπτικών εκπομπών στην Δημόσια τηλεόραση.

Χάρης Παππαδόπουλος
Σκηνοθέτης και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνο-

θετών από το 2000 έως σήμερα.

Έχει πετύχει πολύ σημαντικά πνευματικά και εργασιακά 
θέματα πάνω στον κλάδο των Ελλήνων Σκηνοθετών.

Είχε ανακηρυχτεί Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
του Γ’ Κινηματογραφικού  Συνεδρίου που διεξήχθη τον Μάιο 
του 2007. Επίσης είναι επικεφαλής της Διασωματειακής Επι-
τροπής του Οπτικοακουστικού Χώρου. Σήμερα, επικεφαλής 
ομάδας σκηνοθετών της Ε.Ε.Σ και άλλων φορέων του οπτι-
κοακουστικού, επεξεργάζεται σχέδιο ανασυγκρότησης και 
μεταρυθμιστικών αλλαγών για την ελληνική κινηματογραφία.

 Έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους έλληνες δημι-
ουργούς

Kevin Thompson

Ο Kevin Thompson έχει δουλέψει στο θέατρο, στην τηλεό-
ραση καθώς και σε παραγωγή ταινιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Έχει εμπειρία σε ποικιλία τηλεοπτικών και άλλων παρα-
γωγών τόσο με τοπικές όσο και με εθνικές εταιρείες. Έχει 
κάνει την παραγωγή σε διάφορες ταινίες μικρού μήκους αλλά 
και animation projects, ενώ έχει δουλέψει ως digital artist με 
διάφορες τοπικές ομάδες και σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Kevin εργάζεται στο Edge Hill University όπου ηγείται 
του τμήματος Παραγωγής Ταινιών & Τηλεόρασης.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση 

Επειδή την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 δεν είχαμε απαρτία, 
η απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 17 
Μαρτίου 2019 και ώρα 11: 00 π.μ. στο Γραφείο του Συνδέ-
σμου, πάροδος Βερμίου  3 Βέροια. Η Συνέλευση θα πραγ-
ματοποιηθεί με όσα μέλη θα παραβρεθούν. Δεν χρειάζεται  
απαρτία. Θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2018 και αναφο-

ρά σε θέματα που απασχολούν την τάξη των συνταξιούχων.     
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2018
4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019
6. Κριτική επί  των πεπραγμένων, προτάσεις μελών, ερω-

τήσεις, διευκρινίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 2018, προϋπολογισμού 

2019 και πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2018
8. Δευτερολογία προέδρου, ανακοινώσεις.
Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη για να μας 

δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για 
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των 
συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣMΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση 
εκδήλωσης

Ο Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Τετάρτη 20-03-2019 
και ώρα 19:30 στο χώρο της Λ.Α.Φ.Βεροίας, διάλεξη με θέ-
μα: <<Εθνεγερσία – Δημιουργία Ελληνικού Κράτους, με 
ομιλητή τον αντιστράτηγο ε.ά. κ. Ιωάννη Ζούκα, Επίτιμο 
Διοηκητή Γ΄Σ΄Στρατού.

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι του  Συνδέσμου Εφέ-
δρων Αξ/κών Ν. Ημαθίας ,όπως τιμήσουν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση.

Μετά το πέρας της διάλεξης, θα ακολουθήσει μπουφές. 
Για Το Σ.Ε.Α.Ν. 

Ημαθίας 
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος  Φράγκος    Ιωάννης Τζήκας    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική 
Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου 

-την έγκριση του οικονομικού απολογισμού 
του2018 και του προϋπολογισμού του 2019

-τον προγραμματισμό των δράσεων για το 
2019

-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέ-

λευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 
12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και 
ώρα 17:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που βρί-
σκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. 

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, καθώς είναι επαναληπτική 
και δεν απαιτείται η παρουσία συγκεκριμένου αριθμού ταμειακά τακτοποιημέ-
νων μελών.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινω-

νικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2018.
2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2018.
3.Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη 

Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοι-
νού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών 
του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
    Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας

   Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος                  Ανδρέας Καπράρας

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Φορολογικό σεμινάριο  

στο Επιμελητήριο 
το Σάββατο 16 Μαρτίου

Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ε.Φ.Ε.Ε. 
Νομού Ημαθίας, διορ-
γανώνει φορολογικό 
σεμινάριο  το Σάββατο 
16 Μαρτίου 2019 στις 
10:00 π.μ. στο Εμπορι-
κό Επιμελητήριο Ημα-
θίας, Κεντρικής 3  Πλ. 
Δικαστηρίου στη Βέ-
ροια.

Εισηγητές του σεμι-
ναρίου ο Αντώνης Μου-
ζάκης λογιστής - φορο-
τεχνικός, τ. αντιπρόε-
δρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., 
φορολογικός Σύμβου-
λος της Ε.Σ.Ε.Ε., με 
θέμα “Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (CRS), 
Περιουσιολόγιο, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των 
Δεδομένων (GDPR), Νέος Νόμος για το Ξέπλυμα & Έλεγχος 
Φορολογικών Υποθέσεων” και

     Ο Κωνσταντινίδης Κώστας, λογιστής – φοροτεχνικός, 
Α΄Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέ-
μα “Κώδικας Δεοντολογίας & Ποινολόγιο”

     Η συμμετοχή είναι 10,00 ευρώ, στα ταμειακά ενήμερα 
μέλη της Ένωση μας. 

     Δηλώσεις συμμετοχής στο 2331065810, fax 
2331071853 και στο e-mail: efeeimathias@gmail.com

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

Ζυγουλιάνος Στέργιος                 Σαμπρής Δημήτριος 

Ανακοινώθηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
και η κριτική επιτροπή του 5ου Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 17-3-2019 μέχρι 24-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 16-3-2019

08:00-14:30 ΘΩΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

82 23310-67530

08:00-14:30 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-

71601

08:00-14:30 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑ-

ΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-

63102

14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-

24534

19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

Κυριακή 17-3-2019
08:00-14:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

17/03/2019 14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙ-

ΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 

23310-65931

19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130

21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130

Δευτέρα 18-3-2019
14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

14:30-21:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

Φαρμακεία

Προκήρυξη αγώ-
νων στίβου βετερά-
νων αθλητών στίβου 

1. Ο Σύνδεσμος 
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗ-
ΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ Νάου-
σας, διοργανώνει την 
1η ημερίδα ΔΡΟΜΩΝ 
,ΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙ-
ΨΕΩΝ για Βετερά-
νους αθλητές στίβου

στις 24/03/2019 
στο Ε.Α.Κ Νάουσας

2. Δικαίωμα συμ-
μετοχής έχουν Έλ-
ληνες αθλητές και 
αθλήτριες που έχουν 
γεννηθεί πριν το 1984  
άντρες, και γυναίκες, και είναι εγγεγραμμένοι σε 
σύλλογο Βετεράνων.

3. Οι δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ  
6944811825 κ. Έλενα Βά’ι’κου στο email: 
sevasnaousas@gmail.com εως2 4/03/2019.  
Κόστος συμμετοχής  δεν υπάρχει

4. Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες μετέχουν με 
δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξετα-
στεί από δικό τους γιατρό.

5. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ:
100 μ – 800 μ – 3000 μ – Μήκος –Σφαίρα 
6. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
100 μ – 800 μ – 3000 μ – Μήκος –Σφαίρα
7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΔΡΩΝ:
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 , 60-64, 

65-69, 70-74, 75-79, 80+
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 , 60-64, 

65-69, 70-74, 75-79, 80+
8. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ : Θα υπάρχει
9. Όλοι οι αθλητές μπορούν να λάβουν μέ-

ρος σε ένα   αγώνισμα, 

Αν  αριθμός  συμμετοχών  το επιτρέπει θα  
μπορούν να λάβουν και σε δεύτερο 

10. Θα ισχύσουν οι διεθνείς κανονισμοί της 
I.A.A.F καθώς επίσης και οι πίνακες κατωτάτων 
ορίων βράβευσης.

11. Μετάλλια  θα δοθούν σε όλους  νικη-
τές-τριες κάθε 5ετίας. Μετάλλιο θα πάρουν Όλοι 
οι συμμετέχοντες 

12. Στα αγωνίσματα ρίψεων και στο μήκος, 
οι προσπάθειες θα είναι 3, σε συνεννόηση με 
την οργανωτική επιτροπή. οι προσπάθειες  
μπορούν να γίνουν 6.

13. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης τετρά-
δας  (αριθμό 4) για κάποια κατηγορία  , αυτό 
συγχωνεύεται με την προηγούμενη  κατηγορία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ
9:00 100 μ Γυναικών
9:00, Μήκος Ανδρών
9:00  Σφαίρα Γυναικών
9:30 100 μ Ανδρών
9:30, Μήκος Γυναικών
10:00 Σφαίρα Ανδρών
10:00  800μ Ανδρών + Γυναικών
10:30   3000μ Ανδρών + Γυναικών

1η Ημερίδα βετεράνων αθλητών 
στίβου την Κυριακή 24 Μαρτίου – 

Δ.Α.Κ ΝΑΟΥΣΑΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 
8 στη Βέροια, στον 2ο ό-
ροφο, διαμπερές (2 δω-
μάτια, σαλόνι, καθιστικό, 
κουζίνα, W.C.) ανακαινι-
σμένο. Τιμή ευκαιρίας λό-

γω αναχώρησης στο εξω-
τερικό. Πληρ. τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατο-
μική θέρμανση. Χρήζει α-
νακαίνισης. Τιμή 32.000 
ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 

άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Γιαννα-
χώρι Νάουσας, με κερα-
μοσκεπή, κουφώματα α-

λουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) στο 
Πανόραμα δίπλα στον Παι-
δικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. 

Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 

τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

310 τ.μ., εντός σχεδίου, 
με συντελεστή δόμησης 
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γω-
νιακό κοντά στα Πολυ-
κλαδικά, σε οικοδομμέ-
νο σημείο. Τηλ.: 6948 
386833.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο  
κεντρικότατο 20 τ.μ. 
(κατάλληλο και για ε-
πέπνδυση απόδοσης 
12% ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως εξοπλι-
σμένο και ανακαινισμέ-
νο. Τηλ. 6977 628426.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

Ηλεκτρολόγο
Απαραίτητα προσόντα:
-Τριτοβάθμα εκπαίδευση
-Γνώση Αγγλικής γλώσσας
-Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
-Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

Απαραίτητα Προσόντα  
·Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
·Γνώση Η/Υ 
·Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 

τους άντρες υποψηφίους) 
Επιθυμητά Προσόντα 
·Ξένες Γλώσσες 
·Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή  

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

e-mail:georgiadou.an@gmail.com
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία 130 τ.μ. στο Πα-
νόραμα, Ρωσσοπροσφύ-
γων 38, μεζονέτα, ατομική 
θέρμανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χωρίς 
κοινόχρηστα. Τηλ.: 6977 
094350 & 6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 3ΔΣΚ, 2WC, με 
υπέροχη θέα και αυτονο-
μια θέρμανσης 350 ευρώ. 
Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δημαρ-
χείο, υπέροχο διαμέρισμα 
3ου ορ., με 3ΔΣΚ μεγάλη, 
χώρια σαλόνι, 2 W.C., ατο-
μική θέρμανση. Τιμή 360 
ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 & 
6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 43 τ.μ. σαλό-
νι-κουζίνα, κρεβατοκάμα-
ρα και W.C., Αθανασίου 
Διάκου 53 Βέροια. Τηλ.: 
6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
W.C.), πλήρως ανακαι-
νισμένο, 4ος όροφος ρε-
τιρέ, κεντρική θέρμανση. 
Πληρ. τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ενοι -

κιάζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για κά-
θε χρήση. Τιμή 250 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτω-
σιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατά-
σταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με 
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ. 14175 ΡΟΔΩΝ, Διαμέρισμα 67 τ.μ., 
κατασκευή 1980, ανακαινισμένο κομπλέ, α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο 
στον 1ο όροφο, γωνιακό, έχει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
με θωρακισμένη πόρτα εισόδου,  σε πολύ 
καλή τιμή μόνο 240€, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

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

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 
Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε κα-
λή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με 
καινούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κομπλέ 
ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 2 υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, καλο-
διατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου κου-
φώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, ατομική 
θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές 
συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 250€.Θα είναι 
ελεύθερο από 1/03/2019. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24394 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. 
Ημιώροφος. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι κουζίνα ξεχωριστή και  μπάνιο . Κα-
τασκευή του 1978 διαθέτει δε θέρμανση με 
ξυλόσομπα . Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτό 

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθή-
κη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κοντά στα ΚΤΕΛ  Ισόγειο κατάστημα κομπλέ 
ανακαινισμένο συνολικής επιφάνειας 31 τ.μ. 
και πατάρι 20 τ.μ. με μίσθωμα πολύ λογικό 
στα 250 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, 
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με 
μίσθωμα τα 200€.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει 

κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  δι-
πλά τζάμια - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινί-
ου. Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24142 - Αγγελοχώρι στο κέντρο του 
χωριού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 48 τ.μ. 
ισόγειο. , με ενοίκιο πολύ φθηνό μόνο  100€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24192- ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ ωραίο Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 83 τ.μ. Ισόγειο, 
μαζί με πατάρι επιπλέον 65τ.μ. αξιοποιήσιμο 
και ένα WC στο ισόγειο. Διαθέτει πολύ μεγά-
λη βιτρίνα και ηλιόλουστους χώρους. Είναι 
κατασκευασμένο το 1980, σε μεγάλο εμπορι-
κό δρόμο και σε σημείο μεγάλης προβολής, 
ζητούμενο τίμημα μόνο 480 €. Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συ-
νολικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα 
επί του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μί-
σθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος 
συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1997 , διαθέτει  και αποθήκη 
- Ενοίκιο 400 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

θέσεις σε ισόγειο  στεγασμένο  πάρκινγκ αυ-
τοκινήτων σε τιμή  εξαιρετικά χαμηλή μόνο 
40 € το μήνα. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

μέρισμα 88 τ.μ., μικτά και 75 τ.μ. καθ.  κατα-
σκευή 1980, 2 υ/δ, 2ος όροφος. Ουσιαστικά 
πρόκειται για διπλοκατοικία γωνιακή με  α-
νοιχτωσιά. Είναι ένα διαμέρισμα αξιώσεων, 
χρήζει όμως ανακαίνισης, έχει συνθετικά κου-
φώματα με διπλά τζάμια, υψηλών ποιοτικά 
προδιαγραφών, οι χώροι του λειτουργικοί, με 
κεντρική θέρμανση, με κλιματιστικά, με ντου-
λάπες, τιμή μόνο: 45.000€.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
96.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ. 22943 Σπάνια ευκαιρία , ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμ/μα κοντά στην Πλ. Ωρολογίου στον 1ο 
ορ. πολύ αξιόλογο και άνετο με μεγάλα δωμά-
τια , βλέπει μπροστά σε δρόμο , διαθέτει  2υ/δ 
σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο . Συνο-
λικά 100 τ.μ. με  κουφώματα ξύλινα και μονά 
τζάμια , χρήζει σίγουρα κάποιας ανακαίνισης  
τιμή μόνο 25.000€. Διαθέτουμε  την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 50.000€.Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά , 
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C, 
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκό-
νια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυ-
ψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνεις 
1.270τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρο-
νης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδια-
γραφών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λει-
τουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ 
ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 
τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 22.000 €.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα ισό-
γειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής προβο-
λής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με καινούρ-
για αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, 
σε θέση περιοπής , σε προνομιακή τοποθεσία 
, με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , εξαιρετικής 
προβολής ακίνητο , κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις και σε κτήριο μοναδικής προβολής , 
σε εμπορικό δρόμο , μέσα σε προνομιούχο 
οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη χωρίς αμφιβολία. 

Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 
13.600τ.μ. με 900 δέντρα ροδάκινα 6 ετών σε 
παλμέτα, με νερό, σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 28.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 33.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

δο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€. 

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρι-
κό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , 
προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρου-
σα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πο-
λύ καλό σημείο , είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με 
νερό και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις, σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
SEVEN7EEN-RADIANT–LORVENN
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937241231



ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-
ται κατάστημα 100 τ.μ., με 
μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος 
όροφος διαμέρισμα 90 τ.μ. 
σε χωραφοοικόπεδο 2.315 
τ.μ., κεντρική θέρμανση, η-
λιόθερμο. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ-
ματική στέγη, εμβαδού 45 τ.μ., 
αποτελούμενη από 2 χώρους, 
πλήρως ανακαινισμένους (δί-
πλα στα Αστικά), 1ος όροφος. 
Τηλ.: 23310 60632 & 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην Α-
νοίξεως, έναντι πάρκου Αγ. 
Αναργύρων χώρος 90 τ.μ. (η-
μιόροφος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτεινός, 
με θέα το πάρκο, πλήρως 
ανακαινισμένος, αυτόνομη 
θέρμανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 
ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνι περιμετρικό 
(ελάχιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 
6948 744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται 
επαγγελματικοί χώροι, γρα-
φεία, με ατομική θέρμανση. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,2ος 85 τ.μ χωρις ας. Α.Θ 33000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1ΔΚΛ Α/C 150€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 100 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr



1916-17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση στοι-
χείων με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινω-
νίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργασία σε κα-
φέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθίας. Τηλ.: 6987 740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μέχρι 40 ετών για αγρο-
τικές εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην Κου-
λούρα Ημαθίας. Τηλ.: 6972 994755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο 
στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 
6986 740172.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ μόνιμο προ-
σωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 23310 41794.

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπηρεσία στην πε-
ριοχή της Βέροιας, νέος ή νέα  πτυχιούχος ΑΕΙ, 
συναφών της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. Απαιτείται 
καλή επαφή με παιδιά ηλικιών 6-12, ευστροφία και 
εγρήγορση. Αιτήσεις και βιογραφικά γίνονται δεκτά 
έως της 30/3/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος φαρμακοποιός για 
να εργασθεί σε φαρμακείο της Βέροιας. Τηλ.: 
6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Λογιστικής 
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας Αγγλικών για γραφείο 
Συν/σμού στην περιοχή του Διαβατού. Τηλ.: 
23310 44445 & αποστολή βιογραφικών στο: 
asifaist@otenet.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεά-
των. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, 

για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερό-

ντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 

& 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθή-

ματα Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχά-
ριους και προχωρημένους. Τηλ.: 6946 
364695 & 23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτι-
κή εμπειρία και εξειδίκευση 
στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών πα-
ραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου. 
Τμές πολύ προσιτές. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  70  ετών, 

συνταξιούχος, ευκατά-
στατος, ζητά γνωριμία με 
κυρία ηλικίας 55-70 ετών, 
για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA
SIVICC,μπλέ χρώμασε κα-
λή κατάσταση και πολύ καλή 
τιμή. Τηλ: 6974544844 και 
23310-25476.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA 
YARIS 1.300 κ.ε., μοντέλο 
2007, αυτόματο, με ταχύ-
ητες, 30.500 χιλιόμετρα, 
σε καλή κατάσταση, μαύ-
ρο. Τηλ.: 2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας 

Solid Max τριετίας σε καλή 
κατάσταση 600 ευρώ. Θερ-
μαίνει επιφάνεια 200 τ.μ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες 
φοιτητικό δωμάτιο λευκό με 
στρώμα, πλυντήριο ρούχων 
45άρι, διπλή ντουλάπα, κα-
ναπές που γίνεται διπλό κρε-
βάτι, γραφείο με λευκό τζάμι 
αμμοβολή και συρταριέρα 
γραφείου. Τηλ.: 6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 
6973 777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 
4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο 
συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλά-
πα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978 004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
πουναδιαθέτειαπαραίτητηεργασιακή
εμπειρίασεμαγνητικόκαιαξονικό το-
μογράφο.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:cvradiographer@gmail.com.



Για μετά τις 25 Μαρτίου 
η πληρωμή στην ειδική 

ενίσχυση βάµβακος 
Νέα καθυστέρηση 

που συνοδεύεται από 
τεράστια απογοήτευση 
για τον αγροτικό κόσµο 
όσον αφορά την πλη-
ρωµή της ειδικής ενί-
σχυσης βάµβακος. Ένα 
10ήµερο ακόµα χρόνο 
λένε πως χρειάζονται 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ε-
νώ από το γραφείο του 
υφυπουργού Βασίλη 
Κόκκαλη τοποθετούν 
την πληρωµή στις 27-28 
Μαρτίου, προκειµένου 
να ολοκληρωθούν οι α-
παραίτητοι διασταυρωτι-
κοί έλεγχοι ώστε να τρέ-
ξουν οι πληρωµές στους 
βαµβακοπαραγωγούς.

Από τις αρχικές δε-
σµεύσεις Αραχωβίτη για τέλη Φεβρουαρί-
ου τελικά φέτος οι παραγωγοί θα πληρω-
θούν αργότερα από κάθε άλλη χρονιά. Οι 
πληροφορίες εντοπίζουν την αιτία στη έλ-
λειψη ρευστότητας.Όσον αφορά το πριµ, 
αυτό υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 68,5 
ευρώ το στρέµµα, µε τους καλλιεργητές 
που είχαν ζηµιά λόγω καιρικών συνθηκών 
και πόρισµα των γεωπόνων του ΕΛΓΑ 
που να επιβεβαιώνει τη σχετική απώλεια 
παραγωγής, να µη χάνουν την ενίσχυση 
λόγω χαµηλότερου πλαφόν.   

Μόλις τελειώσει και η µεγάλη πίστωση 
περί τα 160 εκατ. ευρώ για το βαµβά-
κι, διοικητικοί από τις Περιφέρειες και τις 
∆ΑΟΚ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό 
Πληρωµών θα ξεκινήσουν τη διαδικασία 
των εκκαθαρίσεων. Ωστόσο η ροή των 
εν λόγω πληρωµών θα εξαρτηθεί προ-
φανώς από την ταµειακή ρευστότητα. Εν 
τω µεταξύ, όπως κάθε χρόνο σταδιακά θα 
πιστωθούν και οι υπόλοιπες συνδεδεµέ-
νες του 2018, µε τελευταίες αυτές για τα 
ζωικά που φαίνεται να δροµολογούνται 
για τα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου, χωρίς 
ακόµα να είναι κάτι σίγουρο. 

Πηγή: Agronews.gr

Στο θέμα των προσλή-
ψεων επικεντρώθηκε στην 
ομιλία του, ο υπουργός Ε-
σωτερικών Αλ. Χαρίτσης, 
στην ομιλία του στην αρ-
μόδια επιτροπή της Βου-
λής, στη συζήτηση που 
ολοκληρώθηκε για το πο-
λυνομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, για την 
προώθηση της ουσιαστικής 
ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης της έμφυ-
λης βίας, για τη ρύθμιση θε-
μάτων ιθαγένειας και άλλες 
ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Ειδικότερα μιλώντας για 
τις προσλήψεις στη Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της 
πολιτικής που ασκείται τώρα και των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι ότι γίνονται στη 
βάση ενός σοβαρού προγραμματισμού για την κάλυψη πραγματικών, ζωτικών αναγκών που υπάρχουν και 
παρουσιάζονται από τους ίδιους τους ΟΤΑ. Με το νομοσχέδιο, είπε με έμφαση ο Υπουργός Εσωτερικών, 
λύνουμε προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τόσο οι εργαζόμενοι όσο 
και οι εκπρόσωποι των αυτοδιοικητικών φορέων χαιρετίζουν αυτή την προσπάθεια.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, προχωρά σε τριετή προγραμματισμό προσλήψεων στην Τοπική αυτοδιοίκηση, με ιδι-
αίτερη προτεραιότητα στους νησιωτικούς και τους μικρούς απομακρυσμένους Δήμους και ήδη έχουν κληθεί 
οι φορείς της αυτοδιοίκησης να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Ο Υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε ότι οι εργασιακές σχέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση θα αντιμε-
τωπιστούν συνολικά, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς των σχολικών καθα-
ριστριών, το οποίο όπως είπε δεν μπορεί να συνεχιστεί και γι αυτό θα υπάρξει συγκεκριμένη ρύθμιση.

Για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου
Δυο ακόμη κατηγορίες 

στους φορολογούμενους που 
εξαιρούνται από την 
υποχρεωτική χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής 

Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα 
Παπανάτσιου υπέγραψε υπουργική από-
φαση, με την οποία προστίθενται άλλες 
δύο κατηγορίες στους φορολογούμενους 
που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής 
για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου.

Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες:
• Πολίτες των οποίων το ετήσιο πραγ-

ματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 6.000 ευρώ και το ετήσιο τεκμαρτό 
τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.500 
ευρώ, στους οποίους συμπεριλαμβάνο-
νται και οι περιστασιακά απασχολούμενοι.

• Υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται 
ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία από 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή.
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Αλ. Χαρίτσης: Σε τριετή 
προγραμματισμό προσλήψεων 

στην Τοπική αυτοδιοίκηση 
προχωρά το 

Υπουργείο Εσωτερικών

Στις 25 Μαΐου θα ψηφίσουν 
οι Ελληνες που ζουν 

στη Μ. Βρετανία
Το Σάββατο 25 Μαΐου 2019, 

θα ψηφίσουν για τις ευρωεκλο-
γές, οι Έλληνες εκλογείς που 
διαμένουν μόνιμα (ή θα βρίσκο-
νται) στο Ηνωμένο Βασίλειο!

Συγκεκριμένα, θα μπορέ-
σουν να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωμα στην πρεσβεία 
της Ελλάδας (1a Holland Park, 
W11 3TP), όπου θα λειτουργή-
σει εκλογικό τμήμα για το Ηνω-
μένο Βασίλειο, ανεξάρτητα από 
τον τελικό χρόνο αποχώρησης 
της χώρας από την ΕΕ, σύμ-
φωνα με απόφαση των υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Εξωτε-
ρικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους από 
σήμερα έως και τις 10 Απριλίου, με αίτηση που θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του 
υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και θα εκτυπώνεται σε τρία αντί-
γραφα.

Ο εκλογέας μπορεί στη συνέχεια, ανάλογα με τον τόπο διαμονής του, να καταθέτει τα τρία αντίγραφα 
στο προξενικό γραφείο Λονδίνου ή στα άμισθα προξενεία Εδιμβούργου, Γλασκώβης, Γιβραλτάρ, Leeds, 
Birmingham και Belfast, μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας 
του διαβατηρίου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του.

Η κατάθεση των αιτήσεων στην προξενική αρχή μπορεί να γίνεται και από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 
ή και ταχυδρομικώς, σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος.

Νωρίτερα, η ΝΔ είχε καλέσει την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με 
τη δυνατότητα των Ελλήνων που κατοικούν στη Μεγάλη Βρετανία να ψηφίσουν στις προσεχείς ευρωεκλο-
γές.

Μέχρι σήμερα, δεν είχε δοθεί η δυνατότητα στους 70 χιλιάδες Έλληνες που κατοικούν στη Μ. Βρετανία 
να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να ασκήσουν το δικαίωμα που έχουν ως κάτοικοι κράτους 
μέλους της ΕΕ να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους.
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