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Βουτιά θανάτου για 51χρονο 
στο κέντρο της Βέροιας
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Τροχαίο δυστύχημα
 το μεσημέρι σε σήραγγα 
της Εγνατίας, στο δρόμο 

Βέροιας-Κοζάνης
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Γιατί θέλουμε 
τη Βέροια, 

Πρωτεύουσα 
Πόλη!

Της Τζήμα-Τόπη Συρμούλα                                          
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Δημαρχείο και 
Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου εγκρίθηκαν 
για χρηματοδότηση

-Νίκος Κουτσογιάννης: 
«Κατακτάμε έναν-έναν τους 

στόχους μας, για το καλό 
όλων των δημοτών μας»

Κ. Βοργιαζίδης: «Κρατήσαμε 
το εισόδημα των 

ροδακινοπαραγωγών ψηλά»

Επίσκεψη Αντώνη 
Μαρκούλη σε 

Νοσοκομείο και ΟΚΑΝΑ

Με τον Αγροτικό 
Σύλλογο Γεωργών και την Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Βέροιας 
συναντήθηκε η Γεωργία Μπατσαρά

Επίσκεψη Π. Παυλίδη 
σε Εμπορικό Σύλλογο, ΙΚΑ, 

ΚΗΦΗ, ΤΑΞΙ και ΚΤΕΛ

 Εκδηλώσεις
 μνήμης 
για την 

Γενοκτονία 
των Ελλήνων 
του Πόντου

ΟΛΟ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σελ. 16



Η Γενοκτονία
των Ποντίων περιμένει
την αναγνώρισή της…

Με αφορμή την 19η Μαΐου, ημέρα της Γενοκτονίας 

των Ποντίων, όλοι αυτές τις ημέρες αισθανόμαστε 

Πόντιοι. Αυτή την φράση που είπε ζωντανά στον α-

έρα του ΑΚΟΥ 99.6, ο πρόεδρος του VESPA CLUB, 

Ηλίας Πραπαβέσης,  πρέπει να λάβουν σοβαρά υπό-

ψη οι επικεφαλής των ποντιακών ομοσπονδιών και 

να αμβλύνουν τις όποιες διαφορές έχουν. Η ημέρα 

μνήμης και τιμής στους σφαγιασθέντες προγόνους 

δεν χωρεί αντιπαλότητες και διχόνοιες. Ο προσωπι-

κός εγωισμός και η ματαιοδοξία δεν ταιριάζει  στον 

φιλότιμο και περήφανο ποντιακό λαό, που είναι ενω-

μένος και προσπερνά τις μικρότητες ειδικά όταν βρί-

σκεται μπροστά στο «μνημείο» πόνου και αφανισμού 

των παππούδων του στα χαμένα πατρογονικά χώμα-

τα. Επομένως την Κυριακή 19 Μαΐου, τιμούμε και δεν 

ξεχνούμε την Γενοκτονία των Ποντίων, που ως ελάχι-

στη δικαίωση ζητά την ομόνοια του ποντιακού λαού 

και την επίσημη παγκόσμια αναγνώρισή της.  
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Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου μαρτ., Ιουλίας

του Σαββατοκύριακου

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο
στη Βέροια για τις εκδηλώσεις των 100 χρόνων

από τη Γενοκτονία των Ποντίων
Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπη-

ρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων 
από τη Γενοκτονία των Ποντίων, Διεύθυνση Αστυνομίας έλαβε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας από τις 07:00΄ του Σαβ-
βάτου 18-05-2019 έως τις 14:00΄ της Κυριακής 19 Μαίου.

 Συγκεκριμένα σήμερα Σάββατο 18-05-2019, στην πλατεία Ρακτιβάν στην πόλη της Βέροιας, προβλέπεται:
 -Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό 10ης Μεραρχίας, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής ως 

τη συμβολής της με την Μητροπόλεως.
 -Επίσης από τις  18:30΄ έως 23:00΄: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Κεντρικής, από τη συμβολή της με την οδό 

Δ. Σολωμού έως τη συμβολή της με την οδό 10ης Μεραρχίας, καθώς και στην οδό 10ης Μεραρχίας, από την συμβολή 
της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως. 

-Αμφίδρομη κυκλοφορία στην οδό Δ. Σολωμού, με παράλληλη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επι-
τρέπεται. 

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακα-
μπτήριες οδούς. 

Επιβάλλεται η προσοχή των οδηγών.

Όχι μόνο δεν πρόσθεσαν έσοδα, 
αλλά αφαίρεσαν και πόρους από τις 
εμπορικούς επιχειρήσεις, χωρίς να 
διευκολύνουν τις αγορές των κατα-
ναλωτών. Ο λόγος για τις ενδιάμε-
σες εαρινές εκπτώσεις που έληξαν 
στις 15 Μαΐου, και όπως δηλώνει ο 
πρόεδρος της ΕΣΕΕ σχολιάζοντας 
την έρευνα του Ινστιτούτου Εμπο-
ρίου, «πρέπει να μπει ένα φρένο 
στην απαξίωση του θεσμού των 
εκπτώσεων, με πρώτο βήμα την 
κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτω-
τικών 15νθημέρων», εκφράζοντας 
παράλληλα την ελπίδα να μην κα-
θυστερήσει άλλο το αίτημα της Ε-
ΣΕΕ.

Και διά του λόγου το αληθές, τα 
αποτελέσματα της έρευνας, συνο-
ψίζονται ως εξής:

-Επτά στις δέκα επιχειρήσεις (70%) σημείωσαν χαμη-
λότερες πωλήσεις σε σύγκριση με τις εαρινές εκπτώσεις 
του Μαΐου του 2018

-Σχεδόν οι μισές (48%) επιχειρήσεις υποστηρίζουν 
ότι οι ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις δεν επηρεάζουν το 
συνολικό τζίρο της ανοιξιάτικης – καλοκαιρινής περιόδου, 
ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (41%) θεωρεί ότι το 
συγκεκριμένο μέτρο έχει αρνητικό αντίκτυπο και μόλις το 
7%  ότι έχει θετικό. 

-Ως εκ τούτου, το 75% των επιχειρήσεων διαφωνεί με 
την εφαρμογή του μέτρου των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

-H πλειονότητα των επιχειρήσεων (82%) συμμετείχε 
στις ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις.

-Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης σχεδόν 6 
στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποίησε εκπτώσεις μεταξύ 
11% και 40%. 

-Μία στις δύο επιχειρήσεις (51%) πραγματοποίησε 

εκπτώσεις στο σύνολο των εμπορευμάτων και το 12% 
στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών. 

-Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων την 
πρώτη Κυριακή της εαρινής εκπτωτικής περιόδου επιβε-
βαιώνεται η κυρίαρχη τάση που καταγράφεται σε όλες τις 
έρευνες του ΙΝΕΜΥ για τη λειτουργία των επιχειρήσεων 
τις Κυριακές. Το 75% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο 
από τον κύκλο εργασιών της Κυριακής 5 Μαΐου. 

-Η ανάγκη απασχόλησης προσωπικού την Κυριακή 
καλύπτεται κατά κύριο λόγο προσωπικά από τον ίδιο τον 
επιχειρηματία (79%), ενώ το 18% των επιχειρήσεων ε-
πέλεξε την επέκταση του ωραρίου των ήδη υφιστάμενων 
υπαλλήλων, χωρίς, δηλαδή να πραγματοποιηθούν επι-
πλέον προσλήψεις. Ως εκ τούτου, μόνο το 2% έχει δηλώ-
σει ότι προέβη σε πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για 
να μπορέσει να λειτουργήσει την Κυριακή.  

-Τέλος, περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις 
(83%) δηλώνουν αύξηση του λειτουργικού κόστους από 
τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. 

Χιλιάδες κάρτες παντού!

Αυτό με τις κάρτες των φετινών εκλογών, δεν έχει προη-
γούμενο…

Σ’ όποιο μαγαζί, χώρο εστίασης, καφέ, κατάστημα, γραφείο 
κι αν πας, οι κάρτες των υποψηφίων είναι απλωμένες παντού. 
Με εκατοντάδες υποψηφίους στο Δήμο Βέροιας, φανταστείτε 
τί προεκλογικό υλικό και κάρτα, έχει κυκλοφορήσει!

Ελπίζουμε μετά την κάλπη να συνεχίσει η ευαισθησία ό-
λων για το περιβάλλον και την ρύπανση, και να επιληφθούν 
δεόντως «για το καλό της πόλης και της καθημερινότητας του 
πολίτη»!!!

Το μεσημέρι της Παρασκευ-
ής η ραδιοφωνική εκπομπή 
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ,  στον ΑΚΟΥ 
99.6, έκανε μια παρένθεση στο 
προεκλογικό κλίμα και αφιέρω-
σε την εκπομπή στην Γενοκτονία 
των Ποντίων. Καλεσμένος ζωντα-
νά στο στούντιο ο πρόεδρος της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας Νίκος
Τουμπουλίδης, μίλησε πραγμα-
τικά από καρδιάς. Σε πολύ φορ-
τισμένο συγκινησιακά κλίμα εκτός 
από την σημασία της ημέρας και 
τις εκδηλώσεις μνήμης που ξε-
κίνησαν και θα διαρκέσουν για 
μεγάλο διάστημα, ο πρόεδρος 
αναφέρθηκε στην ανάγκη ενότη-
τας όλων των Ποντίων και ζήτησε 
από τον κόσμο να τιμήσει όλες 
τις εκδηλώσεις ανεξάρτητα από 
το ποιος τις διοργανώνει. Πολλές 
φορές διέκοψε τον λόγο του συ-
γκινημένος, ενώ όλη η εκπομπή κύλησε με την μουσική υ-
πόκρουση ποντιακών τραγουδιών για την γενοκτονία. Στην 
εκπομπή παρενέβη τηλεφωνικά ο πρόεδρος του VESPA 
CLUB Βέροιας, ΗλίαςΠραπαβέσης, που σε μια συμ-
βολική κίνηση και θέλοντας να τιμήσουν  την ημέρα της 
Γενοκτονίας των Ποντίων, θα πραγματοποιήσουν την Βε-
σπομάζωξη την Κυριακή 19 Μαΐου, όπου αναμένονται να 
έρθουν στην Βέροια με τις βέσπες τους μέλη από όλη την 
Βόρεια Ελλάδα. Στην συνέχεια επικοινώνησε τηλεφωνικά 

ο πατήρ ΔιονύνιοςΣυρόπουλος, εφημέριος της Πατρί-
δας, ενός αμιγώς ποντιακού χωριού, ο οποίος  προφανώς 
αναφερόμενος στις χωριστές εκδηλώσεις μνήμης ζήτησε 
σιωπή, αφού σε ένα τέτοιο γεγονός, είναι κατόρθωμα να 
μην συντονιστούν οι υπεύθυνοι και να είναι «απέναντι». 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στις εκδηλώσεις που 
θα πραγματοποιηθούν και τοπικά στην Πατρίδα.  Ιδιαίτερη 
ανταπόκριση έδειξαν οι ακροατές που έστελναν μηνύματα 
για την ημέρα, ενώ μια μικρή αφήγηση ακροάτριας από 
την Θεσσαλονίκη διαβάστηκε ζωντανά στον αέρα. 

Όχιτζίροςαλλά«τζίφος»οιενδιάμεσεςεκπτώσεις…
Διαφωνείμετομέτροτο75%τωνεμπόρων

ΜεσυγκίνησημίλησεοπρόεδροςτηςΕυξείνου
ΛέσχηςστονΑΚΟΥ99.6γιατηνΓενοκτονία
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Χθες τα ξημερώματα
Βουτιά θανάτου 

για 51χρονο στο κέντρο 
της Βέροιας

-Έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του
Βουτιά θανάτου 

έκανε 51 χρονος 
από το μπαλκόνι 
του σπιτιού του, 
στο κέντρο της Βέ-
ροιας.

Το συμβάν συ-
νέβη τα ξημερώμα-
τα της Παρασκευ-
ής και τα αίτια της 
πτώσης του, διε-
ρευνώνται από την 
Αστυνομία.

Τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι 
σε σήραγγα της Εγνατίας, 

στο δρόμο Βέροιας-Κοζάνης
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε 

χθες Παρασκευή 17 Μαίου, στις 14.40 
το μεσημέρι, στο 234 χιλιόμετρο της 
Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κή-
πων (εντός της σήραγγας 10), στο ρεύ-
μα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα, 
όταν  Δ.Χ.Ε. όχημα(ταξί) που οδηγούσε 
68χρονος, εξετράπη της πορείας και 
προσέκρουσε σε τοιχίο της σήραγγας, 
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματι-
σμό του 76χρονου συνοδηγού του οχή-
ματος και τον τραυματισμό του 68χρο-
νου οδηγού. 

Ο 68χρονος διακομίσθηκε με σταθ-
μό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βέροιας. 
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του 
δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τρο-
χαίας Βέροιας.

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση
Φρόσω Καρασαρλίδου: 
3.639.923 ευρώ για την 

δημιουργία «Ανοιχτών Κέντρων 
Εμπορίου» στην Ημαθία

Από την βουλευτή Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου γνωστοποιείται ότι το Υπουργείο Οικονομικών 
και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014 -2020», ενέκρινε την χρηματο-
δότηση για  δημιουργία δέκα (10) OPENMALLS (Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου) στην Περιφέρεια της 
Κεντρικής Μακεδονίας, με ποσοστό ενίσχυσης 100%

Σχετικά με τον νομό Ημαθίας, εγκρίθηκε η δημιουργία δύο  «Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου», ένα 
στον Δήμο Νάουσας συνολικού προϋπολογισμού 1.766.580,25 € και ένα στον Δήμο Αλεξάνδρειας, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.873.342,81 €.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 50 εκατ € και αυξήθηκε στα 96.3 εκατ € προκειμέ-
νου να καλύψει το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από Δήμους και Επιμελητήρια – 
Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα (συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 59 προτάσεις).

Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα υλοποιηθούν από Σχήματα συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Εμπο-
ρικών Συλλόγων ή Επιμελητηρίων. Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλλη-
λένδετων παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που 
αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτι-
στικούς πόρους και τουριστική δυναμική.    

Στη δεύτερη φάση βρίσκεται ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας
Εκτός από Νάουσα και Αλεξάνδρεια, και ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας έχει ήδη σε εξέλιξη τη 

δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», με την διαφορά ότι έχει προσπεράσει την α΄ φάση των υπο-
χρεωτικών όρων και δαπανών για υποδομές (πεζοδρόμηση και φωτισμό) στο εμπορικό κέντρο τις 
οποίες είχε ήδη περιλάβει ο Δήμος Βέροιας στην ανάπλαση του πεζοδρομημένου κέντρου. Οπότε ο 
Εμπορικός Σύλλογος που προχωράει τον φάκελο σε συνεργασία με τον Δήμο, θα τον καταθέσει στη 
δεύτερη φάση, μόλις ανοίξει η διαδικασία.

Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Αθηνά Τσιπουρίδου, ο 
Σύλλογος έχει ήδη εξασφαλίσει 100.000 ευρώ για το «open mall» από το πρόγραμμα Αστικής Βιώσι-
μης Ανάπτυξης.

Ικανοποιημένη η ΕΣΕΕ
Τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις πραγματικής ανάκαμψης της 

αγοράς και βρίσκουν σύμφωνη την ΕΣΕΕ, της οποίας ο πρόεδρος κ. Γιώργος Καρανίκας, δήλωσε:
«Είμαστε ικανοποιημένοι, διότι στη χώρα μας, τόσο η κουλτούρα του καταναλωτή όσο και οι και-

ρικές συνθήκες ευνοούν απόλυτα τη λειτουργία των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, τα οποία εφόσον 
υλοποιηθούν, οργανωθούν και λειτουργήσουν με όρους σύγχρονης διοίκησης και μάρκετινγκ, θα 
αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο ανάκαμψης της αγοράς. Η ΕΣΕΕ εργάστηκε εδώ και πολύ 
καιρό για να φθάσουμε στην σημερινή εξέλιξη, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων και 
θα συμβάλλει με εποικοδομητικές προτάσεις προς την Πολιτεία, τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και τους επιχειρηματικούς φορείς».       

Δημαρχείο και Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Δύο μεγάλα έργα για το μέλλον 

του Δήμου Νάουσας 
εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση
-Νίκος Κουτσογιάννης: «Κατακτάμε έναν-έναν τους 
στόχους μας, για το καλό όλων των δημοτών μας»

Δύο μεγάλα έργα στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του Δήμου 
Νάουσας εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση και θα ξεκινήσουν σύντομα 
να υλοποιούνται, ως αποτέλεσμα σχεδιασμού και προγραμματισμού 
της Διοίκησης του Δήμου. Πρόκειται για:

1.       Το νέο Δημαρχείο της Νάουσας, προϋπολογισμού 
4.300.000 ευρώ

2.       Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall), σε συνεργασία 
με τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας, προϋπολογισμού 1.760.000 
ευρώ

Το Δημαρχείο εντάσσεται στη δράση ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014- 2020. 
Αφορά το αναξιοποίητο κομμάτι της πρώην ‘Βέτλανς’ και προβλέ-
πει νέους χώρους διοίκησης και μια σύγχρονη αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου, συνεδριακό χώρο και αμφιθέατρο στο τρίτο επίπεδο 
του κτηρίου, χώρο εκδηλώσεων (θέατρο) 200 θέσεων, καθώς και υ-
πόγειο σύγχρονο πάρκινγκ 100 θέσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη, το νέο Δημαρχείο της Νάουσας θα είναι ‘πράσινο’, 
100% ενεργειακό, αφού θα τροφοδοτείται από τον παρακείμενο υδροηλεκτρικό σταθμό και θα διαθέτει φωτοβολταϊ-
κά στη στέγη. Παράλληλα, θα ενσωματώνει δεκάδες καινοτομίες, όπως κεντρικό σύστημα φωτισμού και θέρμανσης, 
αλλά και πολλές έξυπνες εφαρμογές προς όφελος του πολίτη. Αρχιτεκτονικά, θα συνδυάζει την παράδοση με τη 
σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου περιλαμβάνει σειρά έργων υποδομής και παρεμβάσεις σε συγκεκριμένη περιοχή 
(Κωνσταντινίδη, πλατεία Καρατάσου, Ζαφειράκη, Δημ. Βλάχου) στην κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργικό-
τητας, της προσβασιμότητας και της αισθητικής αναβάθμισης του εμπορικού κέντρου, με στόχο την αναζωογόνηση 
της αγοράς. Οι παρεμβάσεις αφορούν πεζοδρομήσεις (ξέχωρες από εκείνες του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανά-
πλασης), νέο φωτισμό, νέο εξοπλισμό, έξυπνες εφαρμογές, παρεμβάσεις στοχευμένης αισθητικής στις προσόψεις 
των καταστημάτων κ.ά.), με στόχο να καταστεί το κέντρο ένας ελκυστικός χώρος για δημότες και επισκέπτες, με 
δράσεις Πολιτισμού, Εκπαίδευσης κ.λπ.

«Ό,τι λέμε το κάνουμε. Με καινοτόμα σκέψη και ιδέες, καλό σχεδιασμό και πολλή δουλειά αλλάζουμε την πόλη 
και όλον τον Δήμο Νάουσας. Κατακτάμε έναν-έναν τους στόχους μας, για το καλό όλων των δημοτών μας. Γεννάμε 
προοπτική και χαμόγελα στη δοκιμασμένη αγορά μας και προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση στους δημότες. Κι είμαστε ακόμη στην πρώτη μας θητεία» αναφέ-
ρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.
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Η αρχική ανάγκη της πριγκίπισσας ήταν να θέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε να δημιουργήσει 
έναν ασφαλή δεσμό, μια σχέση που θα της πρόσφερε αγάπη και υποστήριξη. Ξεκίνησε την αναζήτηση του 
μελλοντικού συζύγου της με σκοπό να ικανοποιήσει τις δικές της εγωιστικές ανάγκες, παραβλέποντας το 
γεγονός πως η επιτυχία μιας σχέσης καθορίζεται από την ικανοποίηση των αναγκών και των δύο μερών που 
συμμετέχουν.  Η αγάπη δεν είναι χώρος θυσίας. Δεν αποτελεί εγγύηση αγάπης το να υποβάλλει κανείς τον 
εαυτό του στη δοκιμασία να υποφέρει για να επιβεβαιώσει τις ανασφάλειες του άλλου.

 Αυτή η σχέση θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία, επειδή το πλαίσιο δημιουργίας της είναι εξ’ 
ορισμού σαθρό. Αν η σχέση εξελισσόταν, ο νεαρός θα κουβαλούσε πάντα μαζί του την εμπειρία της εγωιστι-
κής αντιμετώπισης από την πριγκίπισσα, η οποία έθεσε εξαρχής τους «όρους» για να πιστοποιήσει την αγά-
πη του άλλου, χωρίς να είναι πρόθυμη να προσφέρει εμπράκτως την αντίστοιχη ένδειξη ενδιαφέροντος. Είχε 
τεκμήρια αγάπης για καθεμία από 365 ημέρες. Κοίμιζε τις ανασφάλειες της και ικανοποιούσε τον εγωισμό της 
εισπράττοντας ηρωικές πράξεις αγάπης και έμεινε πιστή στο πλαίσιο που είχε θέσει ως προϋπόθεση επιλο-
γής του συντρόφου της. Η ναρκισσιστική της πλευρά στην κατεύθυνε στο να εμμείνει σε αυτή την επιλογή, 
ακόμη και όταν από νωρίς διαπίστωσε πως ο νεαρός εδώ και αρκετούς μήνες ήταν ο μόνος που άντεξε με 
συνέπεια την ψυχική και σωματική εξάντληση έξω από τα τείχη. Αν ήθελε, θα είχε βρει ένα τρόπο να υπερβεί 
τα στενά όρια του εγωκεντρισμού της, και να εκφράσει την αγάπη της για το νεαρό, τερματίζοντας την ταλαι-
πωρία του. 

 Οι όροι άλλαξαν, όταν ο νεαρός άρχισε να αξιολογεί τη σχέση και να αναλογίζεται τα δικά του όρια 
αντοχής και το μερίδιο της ευθύνης της πριγκίπισσας στη διαιώνιση της εξάντλησής του. Αναλογίστηκε ότι ήρ-
θε η στιγμή να εισπράξει, μετά από όσα είχε δώσει. Παρατηρώντας τη συμπεριφορά της πριγκίπισσας όλον 
αυτό τον καιρό, συνειδητοποίησε την άκαμπτη στάση της, που είναι ο καλύτερος δείκτης πρόβλεψης για τις 
προσδοκίες που θα έπρεπε να δημιουργήσει για τη συμπεριφορά της στο μέλλον. Πριν φύγει, έκανε τα πάντα 
για να μείνει.  

 Η σχέση θα αποτύχαινε, επειδή και οι δυο κουβαλούσαν τις δικές τους πληγές. Όταν μπαίνεις σε 
μια σχέση, πάντα κουβαλάς μαζί σου τις δικές σου «αποσκευές». Την προηγούμενη ιστορία σου, τις άξιες 
σου, τα πιστεύω σου, τα συναισθήματά σου και, είτε συνεισφέρεις στη δημιουργία ενός ασφαλούς δεσμού, 
είτε τον δηλητηριάζεις, με βάση του τι περιέχουν οι αποσκευές που μεταφέρεις. Επομένως, αν πάρεις δυο 
ελλείπεις, διαλυμένους ανθρώπους που κουβαλούν ανοιχτές πληγές και τους ενώσεις, θα δημιουργήσεις ένα 
διαλυμένο συνδυασμό.

 Οι ήρωες της ιστορίας χωρίζονται από ανυπέρβλητα τείχη που είναι και ο συμβολισμός της συ-
ναισθηματικής απόστασης των πρωταγωνιστών. Της έλλειψης της αυθεντικής «συνάντησης» που απαιτεί 
την ικανότητα της ενσυναίσθησης δηλ. εκείνης της βαθιάς επικοινωνιακής διαδικασίας που συνοψίζεται στο 
ταλέντο να «ακούς» ενεργητικά, ώστε να μπορείς αναγνωρίζεις και να κατανοείς τα συναισθήματα, τα κίνητρα 
και τις σκέψεις που θεμελιώνουν την τοποθέτηση του άλλου. Και αυτά τα τείχη τα κουβαλάς μαζί σου, αν δεν 
είσαι πρόθυμος να μετακινηθείς από το «εγώ» στο «εμείς». «…Έτσι δεν είναι;»

«Η αγάπη είναι ανιδιοτελής υπέρβαση 
του εγωισμού σου…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πρι-
γκίπισσα που αναζητούσε ένα σύζυγο που 
θα της άξιζε και θα την αγαπούσε αληθινά. 
Για να το πετύχει, έθεσε έναν όρο: θα επέλε-
γε εκείνον που θα κατάφερνε να παραμείνει 
365 μέρες, έξω από τα τείχη του παλατιού 
που ζούσε. Εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιοι 
μνηστήρες προέτρεξαν, αλλά σχεδόν οι μισοί 
από αυτούς αποχώρησαν, όταν επειδή δεν 
άντεξαν το υπερβολικό κρύο και οι άλλοι μισοί 
παραιτήθηκαν, όταν τους τελείωσαν οι προμή-
θειες φαγητού και νερού. 

Είχαν ξεκινήσει την παραμονή τους έξω 
από τα τείχη την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου 
και, όταν έφτασε ο Δεκέμβριος και το κρύο άρ-
χισε πάλι να γίνεται εντονότερο, κάποιοι από 
αυτούς έφυγαν επίσης, επειδή κουράστηκαν, 
βαρέθηκαν ή σκέφτηκαν πως ο όρος της πρι-
γκίπισσας ήταν τόσο σκληρός που δεν άξιζε, 
τελικά, τον κόπο να υποστούν όλη αυτή την 
ταλαιπωρία. 

Μόνο ένας νεαρός άντρας που αγαπούσε 
ειλικρινά την πριγκίπισσα παρέμεινε ευλαβικά, 
έξω από τα τείχη περιμένοντας, υπομονετικά, 
να περάσουν οι 365 μέρες.  Η πριγκίπισ-
σα που είχε απογοητευτεί παρατηρώντας το 
πόσο εύκολα λιποψυχούσαν οι υποψήφιοι 
μνηστήρες, εκτίμησε την επίμονη προσπάθεια 
του νεαρού και άρχισε να σκέφτεται πως ίσως 
αυτός την αγαπούσε αληθινά. Πήγε λοιπόν, στον 
πατέρα της και του είπε:

«Πατέρα, αποφάσισα πως τελικά θα παντρευ-
τώ και θα κάνω οικογένεια με αυτόν τον άντρα 
που πραγματικά με αγαπάει.» 

Ο Βασιλιάς ενθουσιασμένος άρχισε τις προ-
ετοιμασίες γα το γάμο και έστειλε το φρουρό του 
να ενημερώσει το νεαρό ότι την πρώτη Ιανουα-
ρίου που θα έληγε προθεσμία των 365 ημερών, 
θα τον περίμενε στο παλάτι για να του μιλήσει. Οι 
ετοιμασίες για την γαμήλια τελετή είχαν ολοκλη-
ρωθεί και όλοι μέσα στο παλάτι ανυπομονούσαν 
να έρθει η πρώτη Ιανουαρίου. Στις 31 Δεκέμβρη 
και, αφού είχαν ήδη περάσει 364 νύχτες και 
365 ημέρες από την παραμονή του έξω από τα 
τείχη, ο νεαρός άντρας σηκώθηκε και έφυγε. Ε-
πέστρεψε στο σπίτι του και η μητέρα του ρώτησε 
απορημένη:

«Γιέ μου, ξόδεψες 364 νύχτες και 365 ημέρες 
έξω από τα τείχη του παλατιού, αποδεικνύοντας 
την αληθινή αγάπη σου για την πριγκίπισσα. Δεν 
μπορούσες να παραμείνεις άλλη μια νύχτα;»

 
Και ο νεαρός απάντησε:
«Μητέρα, πληροφορήθηκα ότι η πριγκίπισσα 

με είχε δει, έμαθα ότι με επέλεξε και ότι είπε στον 
πατέρα της ότι σκοπεύει να με παντρευτεί. Και 
ενώ είδε την επίμονη προσπάθειά μου, και ενώ, 
αναγνώρισε την ταλαιπωρία μου, δεν μετακι-
νήθηκε από τον αυστηρό της όρο και με άφησε 
να υποφέρω για ακόμη ένα βράδυ. Αυτός που, 
ενώ μπορεί να απαλύνει την ταλαιπωρία μου, 
εξακολουθεί, απλώς, να παρατηρεί άπραγος την 
δυσκολία μου, δεν αξίζει την αγάπη μου. Έτσι δεν 
είναι;»»

Jorge Bucay 
«Love story»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ…
Καλά λένε 
για τα αργοπορημένα ταχυδρομεία….
Το γράμμα του Θεού ακόμη να μου το 
φέρουν. 
Το περιμένω τόσον καιρό!

-Τι να κάνουμε; είπε ο Διευθυντής. 
άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε
 φερμουάρ!

Μόνος στο σπίτι χωρίς κουρτίνες 
και παπλώματα
στις ανάπαυλες του Πελοποννησιακού
 Πολέμου
λογαριάζω τον καιρό που συνεχώς 
αναπνέει βαριά.
 
Έπειτα, 
σε μια αυλή κάνω 
τους πολλαπλασιασμούς μου.
3 Χ 7 = 21,   8 Χ 8 = 64,   8 Χ 9  =  72,

την ίδια στιγμή 
που δύο Αεροπλάνα μεταφέρουν 
εγκυκλοπαίδειες, 
που τις ρίχνουν σε χωριά της Αραβίας,
μετά τον βομβαρδισμό,
για να εξαφανισθεί επιτέλους ο
 αναλφαβητισμός.

-Πόσες βόμβες πέσανε σήμερα Χασάν;
-Είκοσι Εφτά(27)
-Πόσες την περίοδο του Πάσχα;
-Διακόσιες ενενήντα οχτώ. (298)

Άρα 27 + 298 =325.
Και σας ρωτώ.
Που θα ξέραμε πόσες βόμβες έπεσαν 
δίχως τα μαθηματικά;
Άλλοι θα λέγανε 57 άλλοι 232 άλλοι…
Πανζουρλισμός θα γινότανε για να μην 
πω  πως
κάπως έτσι μ’ αυτές τις διαφωνίες 
θα άρχιζαν οι εμφύλιοι πόλεμοι
τους οποίους σταματά
ο βομβαρδισμός των συνειδήσεων! 

Καλά λένε 
για τα αργοπορημένα ταχυδρομεία.
Το γράμμα του Θεού ακόμη να μου το
 φέρουν!!! 

  Γιάννης Ναζλίδης

Κουβέντες
Τυλίχτηκε μέσα στους δρόμους της 

σιωπής. Μήπως μπορέσουν οι λέξεις να 
μπουν σε τάξη. Σκέψεις σκοτεινές εμπό-
διζαν την καρδιά  να επέμβει. Τρόμαζε η 

καρδιά βλέποντας την σκοτεινή πλευρά  του φίλου της του Νου. Γι’ αυτό 
και σιώπησε, αφήνοντας τον χρόνο να περάσει, την καταιγίδα να καταλα-
γιάσει. Κλείστηκε στο παλάτι της, μέρες τώρα και το μόνο που κάνει είναι 
να αγωνιά. Δειλά την πόρτα άνοιξε και αντίκρισε τον Νου ριγμένο μπρος 
της. Σχεδόν νεκρό. Τον πήρε στην αγκάλη της και έβαλε τους υπηρέτες 
της να τον φροντίσουν.

Η μεγαλοψυχία και η συγχωρητικότητα, τούστρωσαν κρεβάτι μαλακό 
να κοιμηθεί. Η ελπίδα τρύπωσε μέσα του να τον γλυκάνει και η Αγάπη με 
την φλόγα της θέλησε να τον ζεστάνει. Ώρες πολλές περάσανε μα ο Νους 
δεν αντιδρούσε. Η καρδιά, ξενύχταγε μερόνυχτα στο προσκεφάλι του. 

Πήρε να ξημερώνει. Ο ουρανός ντύθηκε στα πορτοκαλιά, και ο ήλιος ξετρύπωσε δειλά-δειλά 
πίσω από του βουνού την πλάτη.

Αηδόνι ήταν αυτό που κελαηδούσε τόσο γλυκά; Τί ευωδίαζε τόσο πολύ; Μην ήτανε το αγιό-
κλημα ή το γιασεμί; Και αυτή η αχτίδα πούπαιζε κρυφτό ανάμεσα στα βλέφαρά του γιατί τον 
ξύπνησε;

Ο Νους άρχισε να νιώθει πάλι ζωντανός. Μα ο φόβος των σκοτεινών σκέψεων του έκανε να 
τρέμει. Να φοβάται να δεχτεί το καινούργιο. Κρυμμένος μέσα στην σιωπή ήταν απόλυτα ασφα-
λής. Εκεί μέσα στο κενό στην ανυπαρξία. Αυτή η παιχνιδιάρικη αχτίδα τον ανάγκασε τα μάτια να 
ανοίξει. Η φίλη του η καρδιά του χαμογελούσε.

«Καλό μου ξύπνα δεν υπάρχει τίποτε εδώ να σε φοβίζει. Όλα τα έδιωξα για το χατίρι σου» 
του είπε.

«Μα πώς, πώς;» ψιθύριζε ο Νους.
«Δεν άντεξαν την φλόγα της Αγάπης μου και τόβαλαν στα πόδια ντροπιασμένες. Και εγώ τις 

φυλάκισα στο πιο σκοτεινό πηγάδι και έβαλα φρουρούς να το φυλάγουν. Για νάσαι εσύ ελεύθε-
ρος και όχι δούλος τους. Καλωσόρισες στη ζωή και στην ομορφιά της, ξανάπε η καρδιά.

Ο Νους ανακάθισε στο κρεβάτι του. Κοίταξε γύρω του.
Οι λέξεις δεν χόρευαν πια και σκέψεις δεν υπήρχαν.
Το σκοτάδι έφυγε και το ΦΩΣ της Αγάπης ήταν φανερό.
Για μια ακόμη φορά η φίλη του τον έσωσε.
Σκέφτηκε ότι ήταν πολύ τυχερός και βιάστηκε να φύγει από τ παλάτι ευχαριστώντας θερμά 

τους υπηρέτες και την καρδιά.
Έπρεπε να βρει τον φίλο του το χαρτί. Πάνω του να ακουμπήσει όλα αυτά που έζησε. Ήξερε 

ότι ο φίλος του τον περίμενε. Πάντα έτοιμος να τον ακούσιε. Προχωρούσε βιαστικά μέσα στο 
δάσος χαρούμενος που οι σκοτεινές σκέψεις ήταν φυλακισμένες.

Έπιανε με το χέρι του το φυλαχτό που τούδωσε η φίλη του η καρδιά. «Πάρτα του είπε και 
κάθε φορά που κάτι σκοτεινό σε πλησιάζει να ρίχνεις πάνω του την φλόγα της Αγάπης μου»…
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Κ. Βοργιαζίδης: «Κρατήσαμε το εισόδημα 
των ροδακινοπαραγωγών ψηλά»

Το μήνυμα του υπ. Δημάρχου από τη Ν. Νικομήδεια
Στη Νέα Νικομήδεια βρέθηκε, το απόγευμα της 

Τετάρτης 15 Μαΐου 2019, ο Δήμαρχος και επικεφαλής 
του συνδυασμού «Δράση με Γνώση», Κώστας Βορ-
γιαζίδης, πραγματοποιώντας «Δημόσιο Διάλογο» με 
κατοίκους της περιοχής στο πολιτιστικό κέντρο του 
χωριού, παρουσία υποψηφίων τοπικών και δημοτι-
κών συμβούλων της παράταξης του. 

Στη συζήτηση που έλαβε χώρα, ο Δήμαρχος στά-
θηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν από τη διοίκησή του στον αγροτικό τομέα. 
«Ο Δήμος δεν ασκεί αγροτική πολιτική αλλά όταν 
του δίνονται τα εργαλεία, βοηθάει σημαντικά. Εμείς 
για μια διετία κρατήσαμε το εισόδημα των ροδακινο-
παραγωγών ψηλά. Κρατήσαμε στα 25-26 λεπτά τα 
ροδάκινα που ήταν να πάνε για χυμό όταν η ζήτηση 
από τη βιομηχανία ήταν στα 4-5 λεπτά» σημείωσε ο 
κ. Βοργιαζίδης, αναφερόμενος στις ποσότητες που 
απορροφήθηκαν και μοιράστηκαν στους πολίτες τα προηγούμενα 
χρόνια μέσα από την αξιοποίηση των κανονισμών της Ε.Ε. για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργήθηκε από το ρωσικό 
εμπάργκο. 

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις του Δήμου στη Νέα Νικομήδεια, ο 
Δήμαρχος αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί 
μέσα από το πρόγραμμα LEADER για να γίνουν εργασίες στο πολι-
τιστικό κέντρο για τη δημιουργία «Εκθετηρίου Τοπικής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» με στόχο την προβολή των τοπικών προϊόντων και 
πρόσθεσε ότι πρόκειται επίσης να ασφαλτοστρωθεί και ένας αγρο-
τικός δρόμος μέσα από χρηματοδότηση που αναμένεται σύντομα 
να εγκριθεί για έργα αγροτικής οδοποιίας σε Μακροχώρι και Ν. 
Νικομήδεια. 

Επίσης, σημείωσε ότι την περίοδο που πέρασε δεν προχώρησε 
η ανάδειξη του Νεολιθικού Οικισμού γιατί δεν ήταν στις προτεραι-
ότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Παρόλο αυτά, τόνισε 
στο σχεδιασμό του συνδυασμού του για τη νέα τετραετία υπάρχει 
πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση μελέτης για την αξιοποίηση του 
οικισμού, πρωτοβουλία που ενδέχεται να πυροδοτήσει ευρύτερες 
εξελίξεις στο ζήτημα. 

Από την πλευρά των κατοίκων τέθηκε το θέμα της κατασκευής 
αποχετευτικού δικτύου και ενέργειες προς το Υπουργείο Πολιτισμού 
για να επισκευαστεί το τοξωτό γεφύρι του χωριού, με το Δήμαρχο 
να απαντάει ότι πρόθεση του συνδυασμού του είναι η ωρίμανση 

μελετών και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη σταδιακή 
κατασκευή αποχετευτικών δικτύων σε όλες τις τοπικές κοινό-
τητες που έχουν ανάγκη, στόχος που όπως υπογράμμισε είναι 
πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του προγράμματός του για τη 
νέα δημοτική περίοδο.  

 «Δημόσιο Διάλογο» στα Ριζώματα 
πραγματοποίησε ο Κώστας Βοργιαζίδης 
Στα Ριζώματα της Δ.Ε. Μακεδονίδας βρέθηκε, το απόγευ-

μα της Πέμπτης 16 Μαΐου 2019,  ο Δήμαρχος και επικεφαλής 
του συνδυασμού «Δράση με Γνώση», Κώστας Βοργιαζίδης, 
συνοδευόμενος από συνεργάτες και υποψήφιους Δημοτικούς 
και Τοπικούς Συμβούλους της παράταξής του. Εκεί, πραγματο-
ποίησε «Δημόσιο Διάλογο» με κατοίκους της περιοχής στην αί-
θουσα του ΚΑΠΗ Ριζωμάτων και τα θέματα που κυριάρχησαν 
ήταν η αγροτική οδοποιία και η ύδρευση.

Οι κάτοικοι των Ριζωμάτων έθεσαν προς το Δήμαρχο την 
ανάγκη παρεμβάσεων σε αγροτικούς δρόμους που έχουν 
προβλήματα και στην υδατοδεξαμενή ύδρευσης ώστε να αυξηθεί η 
χωρητικότητά της.

Από την πλευρά του, ο κ. Βοργιαζίδης απάντησε πως πρό-
σφατα ολοκληρώθηκε το πιο μεγάλο έργο οδοποιίας που έγινε τα 
τελευταία χρόνια, αναφερόμενος στο έργο «Αγροτικής Οδοποιίας 
Ριζωμάτων», ύψους 608.000 ευρώ, ενώ έγιναν βελτιώσεις στα α-

ντλιοστάσια των αρδευτικών δικτύων της περιοχής, απόδειξη ότι η 
διοίκησή του υποστήριξε έμπρακτα την τοπική αγροτική παραγωγή. 
Παράλληλα, τόνισε ότι στο πρόγραμμα του συνδυασμού του για την 
περίοδο 2019-2023 η βελτίωση του δικτύου αγροτικών δρόμων στις 
ορεινές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βέροιας αποτελεί προτεραι-
ότητα. 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Δύναμη Ανατροπής  Νέα Σελίδα»                           
Προεκλογική κίνηση 
του Μιχάλη Χαλκίδη

Συνεχίζοντας τις επισκέ-
ψεις στα χωριά του Δήμου 
Αλεξάνδρειας , ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Δήμου Αλεξάν-
δρειας Μιχάλης Χαλκίδης 
την Πέμπτη μίλησε στα χω-
ριά Σκυλίτσι, Καμποχώρι και 
Επισκοπή.

Στην συνάντηση με τη 
νεολαία που ακολούθησε 
στο Scandal στη Μελίκη, 
σε ένα κατάμεστο χώρο, 
νέα παιδιά υποδέχτηκαν 
με δυναμισμό και ξεκάθα-
ρη πρόθεση στήριξης τον 
υποψήφιο Δήμαρχο Μιχάλη 
Χαλκίδη. Ο ίδιος, εντυπωσι-
ασμένος από την υποδοχή, 
δεσμεύτηκε για τα ιδιαίτερα 
μέτρα στήριξης της νεολαίας 
και για την οριστική του και 
αμετάκλητη απόφαση στο 
τέλος της τετραετίας να «πα-
ραδώσει»τα ηνία του Δήμου 
στη νέα γενιά.

Είναι πια αποδεκτό και 
από τους πλέον κακόπι-
στους, ότι η επιρροή του 
Μιχάλη Χαλκίδη ισχυροποι-
είται μέρα τη μέρα σε όλα τα 
επίπεδα, ιδιαίτερα όμως στη 
νέα γενιά.
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Η Μυροβλύζουσα εικόνα
 της Παναγίας Οδηγήτριας 
στον εορτάζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Πατρίδας 

(19-20 Μαΐου 2019)

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 εορτάζει ο Ι. Ν. Αγίου Νικο-
λάου Πατρίδας (αγίασμα) και με ευλογία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμονος θα μεταφερθεί από την Αθήνα η θαυματουργή Μυρο-
βλύζουσα εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας. 

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών:
Κυριακή 19/5/2019
18.00  Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας και εν συνεχεία Μέγας 

Πανηγυρικός Εσπερινός 18:00. 
Δευτέρα 20/5/2019 
07:30-10:15 Όρθρος -  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιε-

ρουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βέροιας, 
Ναούσης κ Καμπάνιας κ. Παντελεήμονος. 

20:45-00:15 Αγρυπνία για την εορτή των Αγίων Κων/νου & 
Ελένης και αναχώρηση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας.

Εκ του Ιερού Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Μα-

ΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, υιού, αδελφού, θεί-
ου, ανηψιού και ξάδελφου

ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΗ 

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

Η σύζυγος, Η μητέρα, Ο αδελφός
Η ανηψιά, Οι θείες,  Τα ξαδέλφια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ι.Ναού

Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 

 Το Σάββατο 18 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης με θέμα: «Οι σχέσεις του Α-
γίου Παϊσίου με τον Άγιο Αρσένιο τον 
Καππαδόκη» στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών πνευματικού ενδιαφέροντος με 
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

 Την Κυριακή 19 Μαΐου το πρωί στο 
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμε-
λά θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία και θα ομιλήσει στο 
μνημόσυνο για τα 100 χρόνια από την 
γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. 
Στην συνέχεια θα συμμετάσχει στην 
Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Πα-
ναγίας Σουμελά και θα τελέσει τρισάγιο 
για τα θύματα της Γενοκτονίας. 

Την Δευτέρα 20 Μαΐου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Πατρίδος, επί τη εορτή της ανακομιδής 
των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. 

Την Δευτέρα 20 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης Βεροίας θα υποδεχτεί 
την Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευθερίου 
και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ισαπο-
στόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και 
στην συνέχεια θα χοροστατήσει στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό.

 Την Τρίτη 21 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Ισαποστόλων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Διαβατού. Στην δι-
άρκεια της Θ. Λειτουργίας θα τεθεί σε 
προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Αγίου 
Ελευθερίου.

 Την Τρίτη 21 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως στον 
υπό κατασκευή ναό του στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής 
22 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

Ναούσης. Στην διάρκεια της Θ. Λει-
τουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση η 
Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευθερίου.

 Την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 
10:30 π.μ. θα ομιλήσει στην Σύναξη 
Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.      

 Το Σάββατο 25 Μαΐου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον υπό κατασκευή Ιερό 
Ναό του Αγίου Λουκά του ιατρού Αρχι-
επ. Συμφερουπόλεως στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Το Σάββατο 25 Μαΐου το απόγευμα 
θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατι-
κό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής 
Ν. Σμύρνης. 

 Την Κυριακή 26 Μαΐου το πρωί θα 
προεξάρχει και θα ομιλήσει στην Πολυ-
αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
της Αγίας Φωτεινής Ν. Σμύρνης.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

8ήμερα  διακοπών 
στα Καλά Νερά Βόλου, για μέλη 

του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη του 8ήμερα  

διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου στο ξενοδοχειο ΙΖΕLA.
• ΑΠΟ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  
 Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξοδα μεταφο-

ρας.)  Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 8 Μαιου έως και 7 Ιουνίου και 
μόνο με την επίδειξη της κάρτας μέλους του ΚΑΠΗ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
20 – 21 ΜΑΪΟΥ 2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019:
• 19:00  Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασίες.
• 20:00 Ιερά Λιτανεία.
• 20:30  Μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Πολιτιστι-

κό σύλλογο Διαβατού στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού. 
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2019:
• 7:00: Όρθρος και Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.
• 19:00 : Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων.
*Κατά την διάρκεια της θ. Λειτουργίας και μέχρι αργά το 

βράδυ της Τρίτης (21/5)  θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερή  
Κάρα του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, από 
την Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – 

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
Υποδοχή ιερών λειψάνων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και της Τιμίας 

Κάρας του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου.
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα 20 Μαΐου
6.45 μ.μ. Υποδοχή ιερών λειψάνων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και τη 

Τιμίας Κάρας του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου στα προπύλαια του Ιερού 
Ναού.

7.00 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Τρίτη 21 Μαΐου
7.30 π.μ. Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και 

Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

18 Μαΐου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής 
Βέροιας ο Αλέξανδρος Μπα-
ντής σε ηλικία 51 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 18 

Μαΐου 2019 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας η Χρυσούλα Κων. Παπαθανα-
σίου σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Με τον Αγροτικό 
Σύλλογο Γεωργών 

Βέροιας συναντήθηκε 
η Γεωργία Μπατσαρά

Τα προβλήματα των αγροτών του Δήμου 
Βέροιας και δη της Ημαθίας συζήτησαν η Υπο-
ψήφια Δήμαρχος Βέροιας και επικεφαλής του 
συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. 
Γεωργία Μπατσαρά, με την διοίκηση του Αγροτι-
κού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας .

Το βράδυ της Πέμπτης η κ. Μπατσαρά συ-
νοδευόμενη από υποψηφίους συμβούλους του 
συνδυασμού της, συναντήθηκε στην Κουλούρα 
με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Γεωρ-
γών Βέροιας κ. Τάσο Χαλκίδη, τον Αντιπρόεδρο 
κ. Γιάννη Βράνα και τον Γενικό Γραμματέα κ. 
Θόδωρο Παπακωνσταντίνου. 

Οι συνδικαλιστές των αγροτών για μια ακόμη 
φορά περιέγραψαν την δραματική κατάσταση 
που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο ο οποίος 
χρόνο με το χρόνο βλέπει να μειώνεται το ει-
σόδημά του σε βαθμό που να μην μπορεί να 
ανταποκριθεί ούτε στις καλλιεργητικές ανάγκες. 

«Πρέπει να γίνει αλλαγή του κανονισμού 
πληρωμής από το εμπάργκο στη Ρωσία και 
να επιταχυνθούν οι εκτιμήσεις των ζημιών από 
τα καιρικά φαινόμενα, ώστε να καταβάλλονται 
νωρίτερα οι αποζημιώσεις. Βρισκόμαστε στο 
σημείο να μην έχουν πληρωθεί οι αγρότες για 
την περσινή καλλιεργητική περίοδο και να αδυ-
νατούν σήμερα να αγοράσουν πετρέλαιο για τα 
μηχανήματά τους» δήλωσαν οι συνδικαλιστές 
των αγροτών στην κ. Μπατσαρά.   

Η Υποψήφια Δήμαρχος ενημέρωσε τους 
συνδικαλιστές των αγροτών πως «πριν λίγες 
μέρες επισκέφθηκα το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ 
στη Βέροια, όπου η Προϊσταμένη κ. Μαρία Παπ-
πά με ενημέρωσε πως η υπηρεσία ενισχύθηκε 
με προσωπικό και δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις εκτιμήσεις. Όμως αυτό δεν αναιρεί την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει σήμερα 
ο αγροτικός κόσμος. Δυστυχώς παράλληλα με τις αγροτικές απώλειες, πλήττεται και η υπόλοιπη οικονομία του Δήμου Βέροιας και του νομού 
μας γενικότερα. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να ενώσουμε τις φωνές μας με τους αγρότες για να διεκδικήσουμε από την πολιτεία αυτά που 
αξίζει ο αγροτικός μας κόσμος. Παράλληλα ως Δημοτική Αρχή θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες και τις υποδομές προς τους αγρότες, 
με ομαλούς αγροτικούς δρόμους και με συνεχή αναζήτηση τρόπων υποστήριξης του πρωτογενή τομέα συνολικά. Αυτό απαιτεί συνεργασία 
και εμείς δεσμευόμαστε γι αυτήν.

Τέλος με αφορμή την δίκη που θα γίνει την Τρίτη 21 Μαΐου με κατηγορούμενους αγρότες που μάχονταν για τα δίκαια αιτήματά του αγροτι-
κού κόσμου, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και ελπίζουμε πως η δικαιοσύνη θα τους απαλλάξει από τις κατηγορίες ».

Γεωργία Μπατσαρά: Θα αναζητήσουμε 
τρόπους να ενισχύσουμε την Αστυνομία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Την διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθί-

ας συνάντησε η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας και επικεφαλής 
του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. Γεωργία 
Μπατσαρά, ολοκληρώνοντας παράλληλα τον δεύτερο κύκλο 
των επισκέψεών της στις υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης.

Η Υποψήφια Δήμαρχος συναντήθηκε στην αρχή με τον 
Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Ανδρέα Καλογερόπουλο και στην 
συνέχεια με τον Διοικητή της Τροχαίας Βέροιας κ. Ιωσήφ Πα-
ρούτογλου, με τους οποίους είχε σύντομη συνομιλία για υπηρε-
σιακά θέματα και ζητήματα της καθημερινότητας. 

Στην συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας συζητήθηκαν πολλά και 
σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν και επηρεάζουν σε με-
γάλο βαθμό την αντιμετώπιση των καθημερινών περιστατικών 
που συμβαίνουν στον Δήμο Βέροιας.

«Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά θα σταθούμε σε δύο βασικά» είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Απόστολος 
Μούρτης και τόνισε:

«Το ένα έχει να κάνει με το κτίριο που στεγάζονται εδώ και είκοσι χρόνια όλες οι υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας. Είναι 
ιδιωτικό και καταβάλλονται ενοίκια που ξεκίνησαν από 15.000 ευρώ το μήνα, μειώθηκαν στα 8.500 ευρώ και τώρα θα αυξηθούν στα 11.000 
ευρώ. Παράλληλα οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, πλέον δεν καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες καθώς από το 2000, αυξήθηκαν οι 
δραστηριότητες. Υπάρχει ένα οικόπεδο της Αστυνομίας που βρίσκεται δίπλα στο νέο Δικαστικό Μέγαρο, αλλά δεν γνωρίζουμε για ποιον λό-
γο δεν αναγείρεται ένα σύγχρονο κτίριο για να μετεγκατασταθούν εκεί οι υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι τα αυτοκίνητα που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας. Εμείς τα αποκαλούμε έγχρωμες νεκροφόρες. Είναι 
και παλιά και λίγα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των αστυνομικών επιχειρήσεων και όχι μόνο. Να φανταστείτε 
πως τις μέρες αυτές οι επιδόσεις εγγράφων των εκλογών, θα γίνουν και με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα των συναδέλφων. 

Υπάρχουν άλλοι Δήμοι που κάνουν δωρεές στην Αστυνομία. Από τον Δήμο Βέροιας δεν έγινε τίποτα. Κι όμως η Τροχαία προσφέρει στον 
Δήμο Βέροιας 900.000 ευρώ τον χρόνο» είπε ο κ. Μούρτης. 

  Η Υποψήφια Δήμαρχος έμεινε έκθαμβη με αυτά που της ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και δε-
σμεύτηκε να ξεκινήσει μια προσπάθεια επίλυσης αυτών των προβλημάτων, με μεθοδικότητα και τη συμπαράσταση όλων των φορέων.

«Με αυτά που άκουσα, πρέπει να συγχαρώ τους αστυνομικούς υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους για το έργο που παράγουν. 
Με αυτά τα μέσα που διαθέτουν, είναι εντυπωσιακή η αποτελεσματικότητά τους. Βέβαια πρέπει να ενισχυθούν υλικοτεχνικά και αυτό αφορά 
κυρίως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που είναι η πολιτική αρχή» είπε η κ. Γεωργία Μπατσαρά και συμπλήρωσε: 

«Για να μειωθεί στο ελάχιστο η εγκληματικότητα στην περιοχή μας και οι πολίτες να νοιώσουν ασφάλεια, απαιτείται η στήριξη και από 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Μόλις αναλάβουμε την Δημοτική Αρχή, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά το ζήτημα της ανέγερσης νέου κτιρίου στο 
οικόπεδο της Αστυνομίας, εφόσον βέβαια πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε ότι έχει να κάνει καθαρά με τον Δήμο Βέροιας, δεσμεύομαι πως θα 
εξετάσουμε το θέμα της διάθεσης ενός ποσού από αυτό που δημιουργείται από την Τροχαία, να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα για την υλικο-
τεχνική ενίσχυση των υπηρεσιών της τοπικής Αστυνομίας».  
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Γιατί θέλουμε 
τη Βέροια, 

Πρωτεύουσα 
Πόλη!

Ομολογουμένως η Βέ-
ροια είναι μια πόλη που 
παρουσιάζει μια μεγάλη  
αντίφαση, μεταξύ της πα-
γκόσμιας φήμης της και 
των έργων και των ορα-
μάτων των τοπικών αρ-
χόντων και διαχειριστών 
της, τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα ζητούμε να γί-
νει η Βέροια Πρωτεύουσα 
Πόλη γιατί :

-Δεν πρέπει να χάνου-
με ευκαιρίες, θα πρέπει 
να εκμεταλλευτούμε τα 
κατάλληλα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία κα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα για τη 
στρατηγική αναβάθμιση 
του δήμου και των υπο-
δομών του.

-Θα πρέπει να ολο-
κληρωθεί η κατασκευή 
έργων που είναι γνωστά 
σε όλους και δυστυχώς 
χρονίζουν.

-Πρόκειται για την πό-
λη των τριών Πολιτισμών, 

αλλά και τη μικρή Ιερουσαλήμ κι αυτό δεν το έχουμε ακόμη εκμεταλλευτεί 
στο έπακρο ως συγκριτικό της πλεονέκτημα.

- Παρά τα αξιοθέατα και τις γύρω φυσικές ομορφιές (Τριπόταμος, 
Αλιάκμονας, Βέρμιο) δεν αποτελεί τις περισσότερες φορές βασικό τουρι-
στικό προορισμό, λόγω έλλειψης τουριστικού σχεδιασμού και υποδομών.

-Δεν ικανοποιεί τους περισσότερους η εικόνα της πόλης, οι πλατείες η 
αστική ανάπλαση, η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, τα αδέσποτα που 
δεν φταίνε προφανώς τα ίδια.

-Ο δημότης ζητά βελτίωση της καθημερινότητας του, καλύτερα  αντα-
νακλαστικά του δήμου και έργα υποδομής για τις τοπικές κοινότητες, καλ-
λωπισμό της πόλης και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δομές του.

-Θέλουμε να παραμένουν οι νέοι στη Βέροια, παράγοντας έργο για την 
οικογένεια και τον τόπο τους.

                 Όλα τα ανωτέρω με φόντο την αλλαγή στον εκλογικό νόμο 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από την ανανέωση του ανθρώπινου 
δυναμικού και τη λήψη άμεσων αποφάσεων από μεριάς των δημοτών για 
την τύχη αυτού του τόπου που αγαπούν, ζουν και εργάζονται. 

                  ¨ 
Τζήμα-Τόπη Συρμούλα *                                              

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

 τη Γεωργία Μπατσαρά.

Απόφοιτη του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος Ποινικών κ Εγκληματολογικών Επιστήμων ΑΠΘ και υπ. 
διδάκτορας Δημόσιας Διοίκησης. Εκλεγμένη σύμβουλος στη Δημο-
τική Κοινότητα Βέροιας και Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ ΝΔ Βέροιας. Ασκεί 
μάχιμη δικηγορία στη Βέροια και υπηρετεί ως Καθηγήτρια Νομικών 
κ Πολιτικών Επιστημών στη Β/θμια Εκπ/ση. Είναι παντρεμένη με τον 
Αθανάσιο Τόπη Διαιτολόγο-Διατροφολόγο και έχει δύο γιους. 

Μήνυμα  
για την Γενοκτονία 

του Ελληνισμού του Πόντου
«Η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο»
1919-2019
100 χρόνια από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
100 χρόνια από την άγρια σφαγή 353.000 Ελλήνων του πόντου από 

τους Νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ. 
100 ολόκληρα χρόνια και όχι μόνο ο ποντιακός αλλά ολόκληρος ο 

ελληνισμός δεν ξεχνά, δεν λησμονεί, αγωνίζεται και θα συνεχίσει ν’ α-
γωνίζεται για τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. 

Ποτέ πια γενοκτονίες!!! 
«No more Genocides”

Γεωργία Μπατσαρά
Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ»



Άγγελος Τόλκας: Για μια ακόμη 
φορά οι “Κασσάνδρες” 

διαψεύστηκαν, για μια ακόμη 
φορά τους αφήνουμε στην κρίση 

των δημοτών, 
που θα έλθει σύντομα.»

Τρία νέα έργα στον τομέα αρμοδιότητάς του παρουσίασε χθες ο Υφυπουργός Άγγελος 
Τόλκας σε κεντρική συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτικής στην 
Αθήνα και σε όλα τα κεντρικά Μέσα Ενημέρωσης. Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Υπουρ-
γός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος τόνισε τη σημαντική συμβολή 
του κου Τόλκα όλη αυτήν την περίοδο και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής Μιλτιάδης Κλάπας.

Πλέον, όλες οι υπηρεσίες του υπουργείου μεταβαίνουν στην ψηφιακή εποχή και οι δια-
δικασίες για τις άδειες διαμονής νόμιμων μεταναστών γίνονται ηλεκτρονικά και μέσα από 
το διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό ραντεβού, οι εφαρμογές ηλεκτρονικών καρτών και κατάθεση 
ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι τα τρία νέα εργαλεία. 

Στην εισήγησή του ως αρμόδιος για ζητήματα πληροφορικής του Υπουργείου, ο κος 
Άγγελος Τόλκας υπογράμμισε ότι επιτυγχάνεται πλέον η επίσπευση της επεξεργασίας 
όλων των αιτήσεων, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εξοικονόμηση οικονομικών και αν-
θρώπινων πόρων. Επιπλέον καταπολεμάται η γραφειοκρατία και η καθημερινότητα των 
συναλλασσόμενων γίνεται πιο εύκολη. 

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Άγγελος 
Τόλκας: “οι νέες δυνατότητες που παρουσιάσαμε σήμερα έρχονται μόλις ένα τρίμηνο αφό-
του ανέλαβα επισήμως τα καθήκοντα μου και αποτελούσαν εξ αρχής μια μεγάλη πρόκλη-
ση. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια απόδειξη της διαφορετικής πολιτικής κουλτούρας 
να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα και να φέρνουμε αποτελέσματα. Αντίστοιχες πρωτο-
βουλίες έρχονται και στο επόμενο διάστημα”.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αυξημένη κατά 50% η  πρώτη συλλογή 
κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων για το έτος 2019
-1.520 kg κενών συσκευασιών οδηγήθηκαν για ανακύκλωση

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων για το έτος 2019, που διοργάνωσε στις 15 και 16 
Μαΐου η Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ.  Προστασίας 
του Δήμου Βέροιας.Συγκεντρώθηκαν 1.520 kg κενών συσκευασιών που 
οδηγήθηκαν για ανακύκλωση, ποσότητα αυξημένη κατά 50% σε σχέση με 
την τελευταία συλλογή που πραγματοποίησε ο Δήμος Βέροιας.

Η μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε στη συλλογή κενών συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθητο-
ποίηση και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των αγροτών για ορθή διαχείριση 
των επικίνδυνων κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 Τονίζεται ότι οι κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
αποτελούν επικίνδυνο απόβλητο και η διαχείριση τους αποτελεί υποχρέ-
ωση των χρηστών, σε συνεργασία με τα σημεία πώλησης γεωργικών φαρμάκων και των παραγωγών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.Η ανεξέλεγκτη απόρριψη  τους στα σημεία πλήρωσης των αγροτικών βυτίων με νερό, στα ρείθρα των δρόμων ή 
οπουδήποτε αλλού, καθώς και καύση τους, μολύνουν το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, τα υπόγεια ύδατα και απειλούν τη δη-
μόσια υγεία σε μία ευρεία περιοχή. Ο Δήμος Βέροιας, και συγκεκριμένα η  Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ.  
Προστασίας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας εφαρμόζει για τέταρτη συνεχόμενη χρο-
νιά το πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), την Ελληνική Εταιρία Αξιο-
ποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), το Σύλλογο 
Γεωπόνων Νομού Ημαθίας και την αρωγή του ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσω της διαδικασίας του 
τριπλού ξεπλύματος και της παράδοσης τους στα σημεία συλλογής που ανακοινώνει ο Δήμος, ή στα καταστήματα πώλησης 

γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν ειδικό κάδο συλλογής, εξασφαλίζεται η 
ασφαλής διαχείριση του επικίνδυνου αυτού αποβλήτου και η προστασία της 
δημόσιας υγείας.
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Μεγάλη επιτυχία για το Δήμο Βέροιας και την Αντιδη-
μαρχία Τουρισμού η επικείμενη αδερφοποίηση της Βέροι-
ας με το Δήμο της «Απαγορευμένης Πόλης» του Πεκίνου, 
Dongcheng, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ύστερα από 
την πρόσφατη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του προ-
τεινόμενου σχεδίου συνεργασίας που κατέθεσε ο Αντιδήμαρ-
χος Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστράτης. 

Όπως γνωστοποιείται, η περιοχή Dongcheng ουσιαστικά 
αποτελεί το ιστορικό κέντρο του Πεκίνου και περιλαμβάνει 
την Παλιά Πόλη και τα κυριότερα αξιοθέατα και μνημεία της 
κινεζικής πρωτεύουσας όπως η «Απαγορευμένη Πόλη» και 
ο Ναός του Ουρανού, μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO. Έτσι, στη βάση της ιστορικότητας των δυο 
περιοχών και των σπουδαίων μνημείων που διαθέτουν ανα-
πτύχτηκε αμοιβαίο ενδιαφέρον για την επίσημη συνεργασία 
των δυο δήμων στα πεδία του τουρισμού, του πολιτισμού και 
του εμπορίου. 

Πρόκειται για μια υψίστης σημασίας για την πόλη της 
Βέροιας κατάληξη, μιας συντονισμένης και δύσκολης πρω-
τοβουλίας του κ. Λυκοστράτη, όπου ξεκίνησε με την ένταξη 
του Δήμου Βέροιας στο Διαδημοτικό Δίκτυο «Αμφικτυονία 
Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» και τη συμμετοχή του στο 1ο 
και 2ο Συνέδριο Ελληνικών και Κινεζικών Πόλεων (Greek – 
Chinese Cities Forum) σε Αθήνα και Πεκίνο αντίστοιχα, όπου 
ξεκίνησαν οι επαφές με την «Απαγορευμένη Πόλη» του Πε-
κίνου, Dongcheng, για μια δυνητική συνεργασία μεταξύ των 
δυο δήμων. 

Για την ευτυχή αυτή κατάληξη, προηγήθηκαν πολλές επα-
φές και ανταλλαγές επιστολών και πληροφοριών με την κινε-
ζική πόλη ενώ εκπρόσωποι του Δήμου Dongcheng επισκέ-
φτηκαν και φιλοξενήθηκαν στη Βέροια τον Ιούνιο του 2018.

Και με την τυπική έγκριση της συνεργασίας από το Δ.Σ. 
Βέροιας άνοιξε ο δρόμος για την υπογραφή του συμφώνου 
συνεργασίας που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου 
2019 όταν και αναμένεται η επίσημη επίσκεψη του Δημάρχου 
και αντιπροσωπίας του Δήμου Dongcheng του Πεκίνου στη 
Βέροια με σκοπό την επισημοποίηση της αδερφοποίησης. 

Σε δήλωση του ο κ. Λυκοστράτης σημείωσε: «Όπως 
μπορεί να αντιληφθεί κανείς, πρόκειται για μίας πρώτης 
τάξης αναπτυξιακή ευκαιρία για την περιοχή μας, αφού δεν 
πρόκειται για μια απλή πόλη του εξωτερικού αλλά για την 
ιστορικότερη πόλη της Κίνας και μια από τις σημαντικότερες 
και ιστορικότερες πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Με σχέδιο, 
όραμα και σκληρή δουλειά καταφέραμε μια απαράμιλλη επι-
τυχία για την πόλη, τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν 
πολύ σύντομα για τον τόπο μας». 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Κάλεσμα συμπαράστασης αγροτών 

που δικάζονται την Τρίτη
Σε νέα δίκη οδηγούνται τα μέλη του προεδρείου του Συλλόγου μας Παπακωνσταντί-

νου Θεόδωρος, Χαλκίδης Αναστάσιος και Βράνας Ιωάννης την Τρίτη 21/05/2019  σις 
09.00 το πρωί στις αίθουσες του Δικαστικού μεγάρου της Βέροιας. 

  Οι πολιτικές διώξεις των συνδικαλιστών είναι η απάντηση της κυβέρνησης «της πρώ-
της φοράς αριστερά» σε βάρος όσων νόμιμα και δημοκρατικά διεκδικούν ή υπερασπίζο-
νται τα δικαιώματά τους . 

Όλα αυτά παρά τις διαβεβαιώσεις του κ, Τσίπρα για την άρση της αδικίας των αγροτο-
δικείων .Καλούμε όλους τους αγρότες και τους φορείς της περιοχής να βρεθούν την ερχό-
μενη Τρίτη στο δικαστικό μέγαρο της Βέροιας στο πλευρό των αγροτών που δικάζονται,  
για να διατρανώσουμε όλοι μαζί την αντίθεσή μας στην ποινικοποίηση των αγώνων .

 Να εναντιωθούμε  στον  φόβο και την καταστολή που προσπαθεί να επιβάλει η ση-
μερινή κυβέρνηση σε όσους πραγματικά αγωνίζονται για τα δίκαια μιας κοινωνικής τάξης, 
της τάξης των αγροτών που πλήττεται βάναυσα και από τα σκληρά μέτρα που την ξεκλη-
ρίζουν.

Που πλήττεται παράλληλα και από την ασυδοσία  της αγοράς των εφοδίων και των 
γεωργικών προϊόντων, με την κυβέρνηση θλιβερό θεατή στο έγκλημα .

ΤΡΙΤΗ 21/05/2019 ΣΤΙΣ  9.00 ΤΟ ΠΡΩΙ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Υπογράφεται σύντομα 
η αδελφοποίηση της Βέροιας με την 
«Απαγορευμένη Πόλη» του Πεκίνου 
-Δήμος Βέροιας: «Μεγάλη επιτυχία της Αντιδημαρχίας 

Τουρισμού για την αναπτυξιακή προοπτική της Βέροιας»
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Επίσκεψη Αντώνη 
Μαρκούλη 

σε Νοσοκομείο 
και ΟΚΑΝΑ

Το Νοσοκομείο της Βέροιας και τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 
επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας Αντώνης Μαρκούλης. Ο επικεφαλής 
του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη» και ομάδα υποψηφίων συμβούλων ε-
πισκέφθηκαν όλες τις πτέρυγες του Νοσοκομείου, συνομίλησαν με γιατρούς, νοσηλευ-
τές, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου. Τόσο στο Νοσοκομείο όσο και στον ΟΚΑΝΑ διαπιστώθηκε 
η ανάγκη της συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή, ανάγκη που ο Αντώνης Μαρκούλης 
μετατρέπει σε βούληση για την παράταξή του, ώστε να τεθούν επί τάπητος και να επι-
λυθούν ζητήματα στο βαθμό που η Δημοτική Αρχή έχει τη δυνατότητα παρεμβάσεων 
και λύσεων. Σε όλη τη διάρκεια της περιήγησης ο Αντώνης Μαρκούλης και η ομάδα 
των υποψηφίων συμβούλων έγιναν δεκτοί με θέρμη και εγκαρδιότητα.

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»: Στήριξη 
της αγοράς του δήμου μας

Επίσκεψη στον Ε -
μπορικό Σύλλογο Βέροι-
ας  πραγματοπο ίησαν 
οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» με 
επικεφαλής τον υποψή-
φιο δήμαρχο Βέροιας κ. 
Παύλο Παυλίδη.  Στην 
συνάντηση που είχαν με 
την πρόεδρο του κ. Αθη-
νά Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου 
συζήτησαν θέματα που α-
πασχολούν τον κόσμο της 
αγοράς.

Πάγια θέση και δέσμευ-
ση της παράταξης «ΣΥΝ-
ΔΗΜΟΤΕΣ» είναι η στήρι-
ξη της τοπικής αγοράς και 
του επιχειρηματικού κόσμου του δήμου μας.

Η Κοινωνική πολιτική είναι ο καθρέπτης του δήμου
- Επισκέψεις σε ΙΚΑ και ΚΗΦΗ

Η κοινωνική πολιτική για τους «ΣΥΝΔΗ-
ΜΟΤΕΣ» όπως τονίστηκε και στην παρου-
σίαση των θεματικών ενοτήτων από τον 
επικεφαλής του συνδυασμού, υποψήφιο δή-
μαρχο Βέροιας κ. Παύλο Παυλίδη, προϋπο-
θέτει την ευαισθησία, την προσοχή αλλά και 
την συνεργασία όλων των φορέων. Χρειάζε-
ται όλοι μαζί, δημοτικές υπηρεσίες, τοπική 
κοινότητα, φορείς και πολίτες να ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε 
ένα ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο μέσα στο 
Δήμο μας με κύριο στόχο τη φροντίδα στον 
άνθρωπο.

Σε δύσκολες μάλιστα οικονομικές εποχές 
όπως αυτές που διανύουμε τα τελευταία 
χρόνια, προτεραιότητα αλλά και επιθυμία 
όλων μας είναι να είμαστε δίπλα σε κάθε 
δημότη και σε κάθε ανάγκη που προκύπτει, στα παιδιά, στις μητέρες, στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία, στους 
εφήβους, στους ανέργους, στα προβλήματα που έχουν οι μοναχικοί άνθρωποι, οι μονογονεϊκές οικογένειες,  στην οικογένεια 
που βρίσκεται σε κρίση.

Οι παιδικοί σταθμοί, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Ημερή-
σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες αποτελούν τις 
βασικές δομές ενός ανθρώπινου δήμου που έχουν ως επίκεντρο παροχής υπηρεσιών τον ΣΥΝΔημότη.

Με γνώμονα μία αξιοπρεπή κοινωνική πολιτική στον δήμο Βέροιας έγιναν και οι συναντήσεις στο ΙΚΑ Βέροιας, στο Κέντρο 
Υγείας και στο ΚΗΦΗ.

Στο ΙΚΑ οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» συναντήθηκαν με την κ. Μαρία Χατζή, υπεύθυνη της επιστημονικής λειτουργίας του ΚΥ Βέ-
ροιας, συνομίλησαν με το προσωπικό της υπηρεσίας και στην συνέχεια συναντήθηκαν με το επιστημονικό ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό της μονάδας.

Ακούγοντας με προσοχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην άσκηση του λειτουργήματος τους, οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 
δεσμεύτηκαν ως επόμενη δημοτική αρχή, να επιδιορθώσουν τα περιφερειακά ιατρεία εμβέλειας του δήμου Βέροιας για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση και του προσωπικού και των ασθενών.

Στο ΚΗΦΗ συναντήθηκαν με ηλικιωμένους και εργαζομένους και συζήτησαν για τα προβλήματα τους και το πρόγραμμα 
δράσης τους.

Συναντήσεις με Ταξί και ΚΤΕΛ Ημαθίας
Συναδελφική συνεργασία για ένα καλύτερο δήμο

Δύο ακόμη ενδιαφέρουσες συναντήσεις 
με διοικήσεις σωματείων είχαν οι «ΣΥΝΔΗ-
ΜΟΤΕΣ» και ο επικεφαλής τους, υποψήφιος 
δήμαρχος Βέροιας κ. Παύλος Παυλίδης. 

Στην συνάντηση με το ΔΣ του συνεται-
ρισμού ταξί Βέροιας «Ερμής» και τον πρό-
εδρο του κ. Περηφανόπουλο Θωμά, επιβε-
βαιώθηκε μεταξύ των δύο πλευρών, ότι η 
ήδη υπάρχουσα συναδελφική συνεργασία 
αποτελεί την εγγύηση για ένα καλύτερο αύ-
ριο, για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των που αντιμετωπίζει ο κλάδος και την 
λύση τους, με την βελτίωση των συνθηκών 
για την καλύτερη λειτουργία τους.

Στην συνάντηση με το ΔΣ του ΚΤΕΛ Η-
μαθίας, τον πρόεδρο του κ. Συμεωνίδη Τά-
σο, τον αντιπρόεδρο κ. Ζουγιό Τάσο και τον 
κ. Ορδουλίδη Ηλία, πρόεδρο της αστικής γραμμής Νάουσας,   επιβεβαιώθηκε η αδελφική σχέση που υπάρχει με τον υποψή-
φιο δήμαρχο κ. Παύλο Παυλίδη, ενώ κατά την διάρκεια της ανάλυσης των προβλημάτων του κλάδου τονίστηκε η αποφασι-
στικότητα και των δύο πλευρών, για την δημιουργία και λειτουργία ενός σύγχρονου σταθμού λεωφορείων ΚΤΕΛ στην Βέροια 
υψηλών προδιαγραφών, που να καλύπτει και τις ανάγκες των λεωφορειούχων αλλά και του επιβατικού κοινού.
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Του ιερέως
 Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

«Τα 75% έως 90% 
των αφοσιωμένων πι-
στών, έχουν ηλικία κάτω 
των 21 χρόνων».

Απορείς, φίλε ανα-
γνώστη, με αυτή τη στα-
τιστική; Πώς είναι δυνα-
τόν, το σύνολον σχεδόν 

των νέων να είναι αφοσιωμένοι πιστοί; Οι νέοι 
δεν πιστεύουν εύκολα. Θέλουν να βασανίσουν 
το πράγμα. Να το ψηλαφίσουν, να το εξετά-
σουν, να το ανατάμουν με το ανελέητο χειρουρ-
γικό τους νυστέρι και ύστερα με δυσκολία να το 
δεχθούν, να το ασπαστούν, να το ακολουθή-
σουν.

Είναι δυνατόν να γίνει αυτό με το Θεό;
Λοιπόν, η στατιστική είναι αληθινή. Η Θεότη-

τά τους μόνο είναι άλλη. Ή, μάλλον, οι θεότητες 
είναι πολλές. Ποιες είναι; Εδώ πρόκειται για τις 
θεότητες της ηδονής, του τραγουδιού, του πο-
δοσφαίρου, του μπάσκετ.

Οι σταρ είναι σήμερα κάτι περισσότερο α-

πό αντικείμενα θαυμασμού. Είναι αντικείμενα 
λατρείας. Κανένας από αυτούς που συχνάζουν  
στις αίθουσες του κινηματογράφου, στα «πολι-
τιστικά» κέντρα τραγουδιού, στα γήπεδα, δεν 
είναι άθεος. Ανάμεσα στα πλήθη των πιστών, 
ξεχωρίζει κανείς τους φανατικούς λάτρεις της 
νέας θρησκείας που είναι, κυρίως, οι νέοι. Η 
αφοσίωσή τους ξεπερνάει συχνά τα όρια της 
λατρείας και φθάνει στο τυφλό πάθος.

Και μόνο αυτό; Ο φίλος μας, το ελεύθερο και 
αδέσμευτο πνεύμα (!), που βγάζει πύρινους λό-
γους εναντίον της τυπολατρείας, ακολουθεί με 
πολλή ευλάβεια τη δική του θρησκεία.

Ταπετσαρία ο τοίχος του δωματίου του από 
τα «εικονίσματα» - φωτογραφίες των ειδώλων 
του (ηθοποιών – τραγουδιστών – ποδοσφαιρι-
στών – μπασκετμπολιστών). Και αν το ‘χει να 
πέσει στα χέρια του ένα αυτόγραφο ή κάποιο 
αντικείμενό τους (ας πούμε μια φανέλα με το 
Νο 10), αυτό πια είναι το φυλαχτό του.

Και ύστερα σου λέει πως ζει στις αρχές 
του 21ου αιώνα, ενώ η θρησκεία του είναι του 
21ου… προ Χριστού αιώνα. Και για κείνη την 
εποχή η ειδωλολατρία ήταν μια κατάσταση συγ-
γνωστή. Η νεοειδωλολατρία όμως είναι οπισθο-
δρόμηση, γελοιοποίηση, κατάπτωση και εξευτε-

λισμός. Και έτσι ο σύγχρονος «πολι-
τισμένος» άνθρωπος, δεν διαφέρει 
από τον πρωτόγονο ειδωλολάτρη. 
Ή μάλλον έχει μια διαφορά: Ο ά-
γριος λατρεύει τα είδωλα από ξύλο 
και πέτρα, ενώ ο «πολιτισμένος» τα 
είδωλα από σάρκα και αίμα.

Τουλάχιστον να άξιζαν τα σάρ-
κινα αυτά είδωλα το λιβανωτό, που 
πλούσια τους προσφέρουν οι πο-
λυπληθείς λάτρεις και θαυμαστές 
τους; Να ενσάρκωναν κάτι μεγάλο, 
δυνατό, γενναίο, ηρωικό, σαν αυτό 
που υλοποίησαν οι αρχαίο ημίθεοι; 
Να ήταν τέλος πάντων άνθρωποι 
ισορροπημένοι, σωστοί, που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν όχι τους 
οπαδούς τους -πολλά ζητάς- τουλά-
χιστον τον εαυτόν τους…

Μην βιάζεσαι να διαμαρτυρη-
θείς, φίλε αναγνώστη. Προ ημερών 
έπεσε στα χέρια μου μια πολύ πα-
λιά εφημερίδα, που έκανε μια επιτό-
πια έρευνα στη Μέκκα (όπως λέει) 
του κινηματογράφου, στην «πολι-
τεία των ονείρων», στο Χόλυγουντ. 
Η έρευνα ήταν πράγματι συγκλο-
νιστική.

«Στο Χόλυγουντ», έγραφε, «α-
ναλογεί ένας ψυχαναλυτής σε κά-
θε 20 κατοίκους. Είναι ένα ποσό 
τεράστιο, τρομακτικό, μοναδικό 
στον κόσμο. Αλλά απόλυτα ταιρια-

σμένο με το περιβάλλον. Γιατί και το Χόλυγουντ 
είναι επίσης μοναδικό στον κόσμο. Είναι ένα 
φρικτό τέρας, μια μέδουσα που γοητεύει τα 
θύματά της».

Ιδού τώρα, φίλε αναγνώστη και μερικά ονό-
ματα (εμείς οι μεγάλοι τα γνωρίσαμε), όπως τα 
αναφέρει η εφημερίδα, που αν έπρεπε κανείς 
κάτι να θαυμάσει σ’ αυτά -γράφε καλύτερα να 
τα οικτίρει, να λυπηθεί- είναι η απερίγραπτη 
δυστυχία τους!

«…Το τελευταίο όνομα στον κατάλογο είναι 
της Τζένιφερ Τζονς, που την βρήκαν μισοπε-
θαμένη στην ακροθαλασσιά και τη σώσανε με 
πολύ κόπο. Είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει 
με υπνωτικά χάπια, για τους ίδιους λόγους που 
κάνανε τη Χέντι Λαμάρ να θυμίζει στον κόσμο 
της ύπαρξή της μόνο με σκάνδαλα… που κατά-
ντησαν την Τζούντυ Γκάρλαντ μία δυστυχισμένη 
ψυχοπαθή… που στείλανε στο θάνατο –«πνίγη-
κε» στο αλκοόλ- τον Άλαν Λαντ… που κάνανε 
τον νεαρό και πολλά υποσχόμενο Τζέϊμς Ντην 
να πατήσει το γκάζι του αυτοκινήτου του, για 
να βρει την εκμηδένιση… που κατέστρεψαν την 
Βερόνικα Λέϊκ -με συντροφιά τη μοναξιά και την 
ανία- τον Μοντγκόμερυ Κλιφτ, που κλείστηκε 
στη μοναξιά και το άγχος του ως το θάνατό 
του…». Αυτά από την πολύ παλιά εφημερίδα.

Αλλά και στις εφημερίδες της εποχής μας, 
λίγα διαβάζουμε για αλληλοϋβριζόμενους και 
αλληλογρονθοκοπούμενους ηθοποιούς και 
τραγουδιστές; Λίγα διαβάζουμε για ντοπαρι-
σμένους, προσβεβλημένους από το έϊτζ και 
ναρκομανείς αθλητές; Για να μην σχολιάσω τον 
τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, 
κεκλεισμένων των θυρών…

Είναι δύσκολο άραγε να βγάλουμε το συ-
μπέρασμα, ύστερα από τα συγκλονιστικά αυτά 
δεδομένα;

Αν ξεκινήσουμε -από πού αλήθεια;- από το 
αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα υπνωτικά χάπια, την 
αβάσταχτη μοναξιά, την αγιάτρευτη ανία, το 
απύθμενο κενό, την απελπισία, την επιθυμία 
αυτοκαταστροφής, την αργή αυτοκτονία ή τον 
βίαιο τραυματισμό -από τα στοιχεία δηλαδή 
που συνθέτουν τη ζωή των ειδώλων, κυρίως 
των νέων- τότε το συμπέρασμα βγαίνει μόνο 
του: Δράματα, δράματα, δράματα!

Τρομερά δράματα που παίζονται όχι στην 
οθόνη, ούτε στο πάλκο, ούτε στα γήπεδα. Αλλά 
στην ψυχή.

Αλήθεια. Αξίζουν να είναι είδωλά μας;
Φίλοι αναγνώστες.
Λόγω της προεκλογικής περιόδου, λέγω να 

«προσφέρω» το χώρο της εφημερίδας στους 
υποψηφίους, για να μας γνωρίσουν τα προ-
γράμματά τους.

Μαζί και πάλι στις 8 Ιουνίου.

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται δηλώσεις 

για το έτος 2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, βερικόκων, 
κερασιών και συμπύρηνων.

Για όσους παραγωγούς επιθυ-
μούν και ενδιαφέρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωρ-
γία να επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

Δράματα!... Δράματα!... Δράματα!... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2019
Α.Π. : 309420(388)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχο-

ντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  
τ.Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το 
ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και 
το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Ε-
πιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζω-
ής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λά-
βουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα 
με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτη-
μένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(www.pkm.gov.gr./Για τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/
Έντυπο Δ11), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπη-
ρεσία μας με το με αρ. Πρωτ.  2723/17-04-2019 διαβιβαστικό 
έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
και αφορά το έργο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
δραστηριότητας <<Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 7,98336 MW και 
συνοδά έργα υποδομής, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ 
Ι.Κ.Ε., που θα εγκατασταθεί στο Αγροτεμάχιο 218, του 
αγροκτήματος “Μαυροδένδρι”, του Δήμου Βέροιας, Περι-
φερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας”, (υποκατηγορία  Α2, ομάδα  10η-Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με Α/Α 02).

Φορέας υλοποίησης του έργου : ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ 
ΙΚΕ

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζε-
ται η 16-05-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 04-07-2019.

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 
απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους 
ορίζεται η 17-05-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 15-06-
2019.

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσε-
ων των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστο-
θέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδό-
τηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 17 Μαΐου 2019.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποί-
ησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο 
α, της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος



Με «Πράματα, θάματα και…ολογράμματα» κέρδισε τις 
εντυπώσεις το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ 

-Συμμετείχαν και τα «Παιδιά της Άνοιξης»
Με τίτλο «Πρά-

ματα, θάματα & ολο-
γράμματα: εκπαίδευ-
ση, ενδυνάμωση, ευ-
ζωία», την περασμέ-
νη Κυριακή 12 Μαΐου 
2019, το Εργαστήριο 
Ιατρικής Φυσικής του 
Τμήματος Ιατρικής 
του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλον ίκης  (ΑΠΘ) 
συμμετείχε -για πρώ-
τη φορά τόσο ενεργά- 
στο ετήσιο εκπαιδευ-
τικό-βιωματικό πάρκο 
που στήνεται κάθε άνοιξη στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ, το «ΑΠΘ την Κυριακή». Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το Πανεπιστήμιο ανοίγει για μία 
ολόκληρη ημέρα τις πόρτες του στην κοινωνία και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε μία πραγματική γιορτή για την επιστήμη, την καινοτομία και 
την έρευνα, που περιλαμβάνει ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δράσεις, βιωματικά εργαστήρια και ξεναγήσεις σε Σχολές, Τμήματα και Εργαστήρια, 
από τους ίδιους τους Ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές και ερευνητές τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής συντόνισε μία 4ωρης διάρκειας πολυθεματική δράση, η οποία περι-
λάμβανε πλήθος δημιουργικών εργαστηρίων και παιχνιδιών αξιοποιώντας καινοτόμα προγράμματα και νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από 
την ομάδα του Εργαστηρίου και αξιοποιούνται για τη βελτίωση της νοητικής και σωματικής κατάστασης των ατόμων Τρίτης Ηλικίας, αλλά και για την 
ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής και της Αυτονομίας ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Περισσότερα από 40 άτομα (άνδρες, γυναίκες και παιδιά) επισκέφθηκαν, με αφορμή το «ΑΠΘ την Κυριακή» το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και 
είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη δράση του, η οποία σχεδιάστηκε και υποστηρίχθηκε από ανθρώπινο δυναμικό -15 ερευνητές και 2 εθελοντές 
φοιτητές, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της δράσης Αναπλ. Καθηγητή Ιατρικής Πληροφορικής & Ιατρικής Εκπαίδευσης Παναγιώτη Μπαμίδη, και τον 
Διευθυντή του Εργαστηρίου και Αναπλ. Καθηγητή Αναστάσιο Σιούντα.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη δράση, ξεχώρισε η παρουσία αντιπροσωπείας 10 ατόμων (3 εκπαιδευτές και 7 επωφελούμενοι) από το Μικτό 
Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 
οι οποίοι συμμετείχαν, πέρα από τις δραστηριότητες στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και σε  μία κοινή δράση του Εργαστηρίου, σε συνεργασία με 
το Μουσείο Εκμαγείων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του ΑΠΘ. Τα «Παιδιά της Άνοιξης» είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν μέσα από 
μία ιδιαίτερη βιωματική διαδικασία, που τους επέτρεπε να αγγίζουν, να επεξεργάζονται και να εκφράζουν τις σκέψεις τους γύρω από τα εκθέματα του 
Μουσείου, υπό την καθοδήγηση της Δρ. Ναταλίας Καζακίδη, επιμελήτριας του Μουσείου Εκμαγείων, τον συντονισμό της Αναπλ. Καθηγήτριας Γλωσ-
σολογίας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του ΑΠΘ Σταυρούλας Σταυρακάκη και ομάδας έμπειρων συνεργατών τους. Οι συμμετέχο-
ντες απόλαυσαν μία μοναδική εμπειρία, ενώ είχαν την δυνατότητα στο τέλος της ξενάγησης να αναπαραστήσουν στο χαρτί ή να πλάσουν εκθέματα 
του Μουσείου, μέσα από την δική τους φαντασία και αισθητική έκφραση. Σκοπός μας μέσα από τη συμμετοχή μας σε τέτοιες δράσεις είναι η ανάδει-
ξη του έργου του Πανεπιστημίου και η προαγωγή του εθελοντισμού, της προσφοράς, της φιλοξενίας και της συνεργασίας.

11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθα-
νασίου και της Ζαφειρώς, το γένος 
Πεγκλίδου, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στο Βέλτσχάϊμ Γερμανίας και η 
WABER FRANZISKA του Hans Dieter 
και της Gretchen, το γένος Hauje, που 

γεννήθηκε στο Σόρντόρφ Γερμανίας και κατοικεί στο 
Βέλτσχάϊμ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέλτσχάϊμ 
Γερμανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του 
Χαραλάμπους και της Δανάης, το 
γένος Θεοδωροπούλου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αν-
δρέα και της Γεωργίας, το γένος 

Μαυρομιχάλη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Βέροιας.

Την Βέροια επισκέφθηκε ο υποψήφιος 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Σωτήρης Αβραμόπουλος

Τη Βέροια επισκέφτηκε  την Πέμπτη 16 Μαίου ο υποψήφιος  περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με τη Λαϊκή Συσπείρωση Σωτήρης Αβραμόπου-
λος, ο οποίος έκανε περιοδεία στο κονσερβοποιείο της κοινοπραξίας ΑΛΜΜΕ και στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (Δ/νση Α/θμιας 
Εκπ/σης, Δ/νση  Γεωργίας) και αργότερα έδωσε συνέντευξη τύπου σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στην ΑΛΜΜΕ συνομίλησε με εργαζόμενους και ανέδειξε τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα στην περιοχή της 
Ημαθίας και  πώς πρέπει αυτές οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν για την  παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που θα εξασφαλίζουν τη διατροφή του λαού. 
Τόνισε τη συμβολή των εργαζομένων του κλάδου της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και  σημείωσε πως η Λαϊκή Συσπείρωση ήταν, είναι και θα είναι 
δίπλα τους  στους αγώνες για αξιοπρεπή μεροκάματα και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Στις συνομιλίες του με τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες της περιφέρειας αναφέρθηκε στα προβλήματα  που προέκυψαν από  την υποστελέχωση 
των υπηρεσιών και τη διεύρυνση των ελαστικών μορφών εργασίας, ιδιαίτερα τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη γρή-
γορη διεκπεραίωση και την ποιότητα του έργου τους. Στάθηκε  στην ελλιπή χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κρίσιμων τομέων για την ασφάλεια της ζωής 
και της περιουσίας των πολιτών, όπως η αντιπυρική προστασία και η αντισεισμική θωράκιση. 

«Για μας η Περιφέρεια είναι πρώτα απ’ όλα οι πολίτες της και στις προτεραιότητές μας είναι η  διεκδίκηση μαζί με τους εργαζόμενους, τους μικρομε-
σαίους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τη νέα γενιά αυτών που  δικαιούμαστε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη τύπου ανέπτυξε τις θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την Περιφέρεια. Ανέφερε ότι τόσο η παράταξη του κ. Τζιτζικώστα όσο και 
η παράταξη του κ. Γιαννούλη επί της ουσίας δεν έχουν διαφορές, μιας και η ανάπτυξη για την οποία μιλάνε είναι μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο και όχι για 
τα λαϊκά στρώματα. Μίλησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί για την πατρίδα μας, αλλά και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής η συμφωνία των Πρε-
σπών. Για την περίφημη «συνανάπτυξη των Βαλκανίων» ο Σ. Αβραμόπουλος κάλεσε τον λαό της περιοχής να θυμηθεί ότι παρόμοια «ανάπτυξη» γνώρι-
σε ο τόπος και η περιοχή με το κλείσιμο επιχειρήσεων που κατέφυγαν στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, πετώντας από τη μια στον Καιάδα της ανεργίας 
χιλιάδες εργαζόμενους και λειτουργώντας από την άλλη ως μοχλός πίεσης για να πέσουν τα μεροκάματα στην πατρίδα μας.

Στάθηκε και στα κάλπικα «αντιφασιστικά» μέτωπα που διαλαλεί ότι  φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον 
ένα χοντρό ψέμα, αφού  στο ψηφοδέλτιο της η παράταξη του εκλεκτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιαννούλη είχε ως υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, γνωστό 
ακροδεξιό και  υμνητή της Χούντας.

Η απόσυρση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας μετά την κατακραυγή που σηκώθηκε δεν απαλλάσσει σε καμιά περίπτωση τον ψευτοαριστερό ΣΥΡΙ-
ΖΑ που ψαρεύει ακόμα και στον βούρκο του  φασισμού.

Τέλος κάλεσε τον λαό της Ημαθίας να ενισχύσει στην κάλπη το ΚΚΕ και τη Λαϊκή Συσπείρωση, έστω κι  αν κάποιος δε συμφωνεί σε όλα, γιατί είναι η 
μόνη ψήφος που θα επιστρέψει στο λαό ενισχυμένη στο πολλαπλάσιο.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η «ΩΡΑ 
ΕΥΘΥΝΗΣ»

για το Κέντρο 
Ανοιχτού
 Εμπορίου

 Αλεξάνδρειας
Από τον συνδυα-

σμό ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 
- Π. ΓΚΥΡΙΝΗΣ, γνω-
στοποιούνται τα εξής:

«Στην έγκριση της 
χρηματοδότησης για 
τη δημιουργία “Κέ-
ντρου Ανοιχτού Εμπο-
ρίου” (open mall) στην 
Αλεξάνδρεια προχώ-
ρησε το υπουργείο Οι-
κονομικών.

Ο Δήμος Αλεξάν-
δρειας ήταν μεταξύ 
των Δήμων που είχαν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για συμμετοχή στη συ-
γκεκριμένη δράση και 
σε συνεργασία με τον 
Εμπορικό Σύλλογο Α-
λεξάνδρειας (συνδικαιούχο στο πρόγραμμα) είχε καταθέσει 
πρόταση για δημιουργία “Κέντρου Ανοιχτού Εμπορίου” στην 
Αλεξάνδρεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 
1.873.342,81 ευρώ.

Η έγκριση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί μια ακόμη επι-
βεβαίωση ότι η διοίκηση του Π. Γκυρίνη και η “Ώρα Ευθύνης” ως 
δημοτική παράταξη προχωρούν αποκλειστικά και μόνο με στα-
θερά βήματα προς την ανάπτυξη του τόπου, με σκληρή δουλειά 
και προγραμματισμό.

Όμως, η έγκριση του συγκεκριμένου έργου όπως και πολλών 
άλλων έργων είναι και μια απάντηση σε όσους κινδυνολογούν, 
ψεύδονται, απαξιώνουν τα πάντα, στο πλαίσιο μιας αρρωστημέ-
νης επιχειρηματολογίας που μοναδικό στόχο έχει την υφαρπαγή 
της ψήφου των δημοτών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
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Το Σάββατο 18 Μαΐου 
στις 19:00, στο Φιλίππειο 
Κλειστό Γυμναστήριο Βέ-
ροιας, θα πραγματοποιηθεί 
φεστιβάλ όπου θα συμμε-
τέχουν τα παρακάτω τμή-
ματα: παιδικό- Εφηβικό 
jiu-jitsu, sport  jiu-jitsu Bjj, 
Romeo Cross Training, Self 
Defence, Fighting, Boxing, 
kick boxing.

Είσοδος Ελεύθερη

3ο sport 
φεστιβάλ
από τον 
Romios 
Team!

Στο προπονητικό κέντρο της 
Βέροιας βρέθηκαν  οι Εθελο-
ντές Δότες Μυελού των Οστών 

και συγκεκριμένα ο επικεφαλής της 
δράσης, Αντώνης Ιατρόπουλος. Η 
διοίκηση της Βασίλισσας του Βορρά 
προσκάλεσε τους Εθελοντές, σε μια 
προσπάθεια ευαισθησίας προς τον 

συνάνθρωπο για να ενημερωθούν οι 
ποδοσφαιριστές της.

Όλοι μαζί προστέθηκαν στους Εθελοντές Δότες 
Μυελού των Οστών, βάζοντας και την υπογραφή 
τους στη μπλούζα για να μας θυμίζει ότι «Όλοι μαζί 
μπορούμε!»

Οι Εθελοντές ευχαριστούν τη διοίκηση, το προπο-
νητικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και 
τους εύχονται υγεία και πολλές επιτυχίες

Ο Ημαθιώτης 
ποδοσφαιριστής 
Κώστας Κωτσό-

πουλος του Ατρομήτου 
Αθηνών  που βρίσκεται 
με άδεια στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του, συναντή-
θηκε  με τον πατέρα του 
αδικοχαμένου, Χρήστου 
Πετρίδη και του παρέδω-
σε φανέλα της ομάδας 
του.

Στην πίσω της πλευρά, ο νεαρός 
άσος, που υπήρξε συμπαίκτης με 
τον Χρήστο, έγραψε : «Με αγάπη 
στον φίλο μου Χρηστάρα, που με 
προσέχει από εκεί ψηλά…»

Μία κίνηση από έναν ποδοσφαι-
ριστή που εκπροσωπεί επάξια την 
Ημαθία και αποδεικνύει για ακόμη 
μία φορά τον αδαμάντινο χαρακτή-
ρα του.

Στοπροπονητικόκέντρο
τηςΒέροιαςοιΕθελοντέςΔότες

Μυελούτωνοστών

Η εξαιρετική πρωτοβουλία του Κώστα 
Κωτσόπουλου: Δώρισε φανέλα

στη μνήμη του Χρήστου Πετρίδη

Ολοκληρώθηκε η προετοιμα-
σία των Αετών Βέροιας για 
το  δεύτερο αγώνα της τελι-

κής φάσης των play off με αντίπαλο 
τον ΦΟ Αριδαίας. Η αναμέτρηση θα 
διεξαχθεί στο ΔΑΚ «Βικέλας» του 
Μακροχωρίου, έχει ώρα έναρξης 
στις 18.00, ωστόσο μισή ώρα πριν 
θα λάβει χώρα η μίνι εκδήλωση που 
ετοίμασε ο σύλλογος για να τιμήσει 
τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου, 
με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 
χρόνων από τη Γενοκτονία.

Στο αγωνιστικό σκέλος, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα 

προβλήματα για τον Ντάνη Τυριακίδη, που προ-
ετοίμασε την ομάδα για την αναμέτρηση, η οποία 
και θα κρίνει τη μοίρα της σειράς των αγώνων 
με τον ΦΟΑ. Αν οι Ημαθιώτες επικρατήσουν, θα 
χρειαστεί και τρίτη αναμέτρηση (Σάββατο 25/5) αν 
όμως οι φιλοξενούμενοι πάρουν τη νίκη, τότε στέ-
φονται αυτόματα πρωταθλητές της Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Για τη διοίκηση είναι σημαντική η παρουσία του 
κόσμου, τόσο για να ενισχύσει την προσπάθεια 
των παικτών στον αυριανό αγώνα αλλά κυρίως για 
να δώσει το παρών στην όμορφη εκδήλωση που 
ετοίμασε.

Ειδικό κάλεσμα έχει απευθυνθεί σε γονείς και 
αθλητές στα τμήματα υποδομής, οι οποίοι και θα 
συμμετέχουν στην εκδήλωση τιμώντας έτσι με αυ-
τόν τον τρόπο την πολύ σημαντική ημέρα μνήμης 
του Ελληνισμού.

Σάββατο 6 μ.μ.

ΑετοίΒέροιας-ΦΟΑριδαία
Εκδήλωση για την ημέρα μνήμης

ΕΠΣΗμαθίας
Αγώνας για την ανάδειξη πρωταθλητή 

της Α’ ερασιτεχνικής
Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος & Κυπέλλου ανακοινώνεται οτι Ο ΤΕΛΙΚΟΣ αγώνας των PLAYOFF 

για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑ-
ΛΩΝ-ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ,θα διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 19.05.2019 και ώρα 17.00 στο γήπεδο Τρικάλων.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 
το διά στη μα α πό 20-5-2019 μέχρι 26-5-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 18-5-2019
08:00-14:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 

23310-73324

08:00-14:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-

29101

08:00-14:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-

24534 

14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 

10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491

19:00-21:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

21:00-08:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

Κυριακή 19-5-2019
08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ 

ΚΤΕΛ) 23310-62163

14:30-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

23310-23200

19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η-

ΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η-

ΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

 

Δευτέρα 20-5-2019
14:30-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

14:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-

25000

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-

23360

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-

23360

Φαρμακεία
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Από την Εύξεινο Λέσχη Ειρηνούπολης
Πρόσκληση στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια 

από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 
Το Δ/Σ της Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης, σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 

χρόνια από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.Κυριακή 19 Μαΐου 2019 το πρωί 
στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου θα τελεστεί μνημόσυνο για τις 353.000 ψυχές. Σαββάτο 25 Μαΐου 
2019 και ώρα 20:00μμ, εκδήλωση μνήμης για τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας μπροστά στο 
χώρο του συλλόγου. «Η Γενοκτονία 100 χρόνια: Ένας απολογισμός και ένα σχέδιο για το μέλλον» 
Ομιλητής: Θεοφάνης Μαλκίδης Διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών   

 Τιμώντας τους προγόνους μας, χαρίζουμε ζωή. Γινόμαστε εθελοντές δότες μυελού των ο-
στών. Ο σύλλογος «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» θα βρίσκεται κοντά μας το Σάββατο 25 Μαΐου.   
                                  

Με εκτίμηση το Δ.Σ

Η 19η Μάϊου καθιερώθηκε  ως ημέρα μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 

Οι εκδηλώσεις μνήμης έχουν σκοπό να τονίσουν 
ιδιαίτερα και να υπενθυμίσουν τα γεγονότα της δραμα-
τικής περιόδου των διωγμών, της γενοκτονίας και του 
ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογο-
νικές εστίες τους από τους Τούρκους, που διήρκεσαν α-
πό το 1916 μέχρι και το 1923 και είχαν σαν αποτέλεσμα 
να μετατρέψουν το λαό των Ελλήνων του Πόντου σε 
ένα λαό προσφύγων και διασποράς.

Ειδικά φέτος οι  εκδηλώσεις μνήμης θα πραγμα-
τοποιηθούν την Κυριακή 19  Μαΐου 2019 στο χώρο 
προ της ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στην Τοπική 
Κοινότητα Καστανιάς, της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, 
του Δήμου Βέροιας  Περιφερειακής Ενότητας  Ημαθίας, 
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Κυριακή   19-5-2019
α. Γενικός σημαιοστολισμός από της ογδόης πρω-

ινής ώρας μέχρι και της δύσης του ηλίου της  19ης 
Μαΐου 2019.

β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημο-

σίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τρα-
πεζών κατά τις βραδινές ώρες της  19ης Μαΐου 2019 
μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Κυριακή   19-5-2019
Ώρα 07.00΄ : Θα σημάνουν πένθιμα οι καμπάνες 

των εκκλησιών.
Ώρα 08.00΄: Επίσημη έπαρση της Σημαίας.
Ώρα 09.30΄: Παράταξη στρατιωτικού τμήματος α-

πόδοσης τιμών της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, καθώς 
και των ένστολων τμημάτων Ποντιακών σωματείων, 
αντιπροσωπειών Προσφυγικών Σωματείων, Πολιτιστι-
κών Συλλόγων, Σχολείων, Προσκόπων & Οδηγών στον 
χώρο προ της Ιεράς Μονής  Παναγίας Σουμελά στην 
Τοπική Κοινότητα Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας 
Βέροιας ,του Δήμου Βέροιας του Ν. Ημαθίας. 

Ώρα 09.45΄ : Πέρας προσέλευσης στην ιερά Μονή  
Παναγίας Σουμελά, των Αρχών  και του Λαού.

Ώρα 09.55΄ : Πέρας προσέλευσης των επισήμων.
Ώρα 10.00΄: Τέλεση Μνημόσυνου με τη χοροστασία 

του Σεβασμιωτάτου   Μητροπολίτη  Βέροιας Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων 

 - Ομιλία μέσα στον Ιερό Ναό από το Σεβα-
σμιώτατο. 

Ώρα 11.15΄ - Πορεία προς το Μνημείο της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

- Επιμνημόσυνη δέηση
-Κατάθεση στεφάνων
• Ενός λεπτού σιγή
• Εθνικός Ύμνος
• Πέρας τελετής 
Σημειώνεται ότι, αντί στεφάνων, δίδεται η δυ-

νατότητα ενίσχυσης του ειδικού λογαριασμού για 
την προώθηση της Αναγνώρισης της Γενοκτονί-
ας των Ελλήνων του Πόντου.

Αρ. Ειδικού Λογαριασμού: GR 02 0110 3250 
0000 480524 09 

 Άλλες εκδηλώσεις 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης της γε-

νοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η Εύξεινος 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας θα πραγματοποιήσει 
την παρακάτω εκδήλωση με την συμμετοχή της 
Π.Ε Ημαθίας:

Σάββατο 18-05-2019
20:00  Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρήστος Λα-

ναράς» αίθουσα ΕΡΙΑ στην Νάουσα
Παρουσίαση οπτικοακουστικής καταγραφής 

Ποντίων μουσικών Ημαθίας με τίτλο   «Οι Μειζε-
τέρ» που έγραψαν την δική τους ιστορία κατά τις 
δεκαετίες του 60,70 και 80.

Είσοδος Ελεύθερη. 
• η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Βέροιας θα 

πραγματοποιήσει την παρακάτω εκδήλωση με 
την συμμετοχή της Π.Ε Ημαθίας:

Κυριακή 19-05-2019
9:00  Εκκλησιασμός  και  μνημόσυνο  στον  

καθεδρικό  ναό  του  Αγίου  Αντωνίου  και  θα  α-
κολουθήσει  επιμνημόσυνος  δέηση  και  κατάθε-
ση στεφάνων στην  πλατεία  Καπετανίδη. 

 

Την Κυριακή 19  Μαΐου
 Εκδηλώσεις μνήμης 
για την Γενοκτονία 

των Ελλήνων του Πόντου
 στην Παναγία Σουμελά

Τα 100 χρόνια από την Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου, τιμάει η Εύξεινος Λέ-
σχη Βέροιας, με τις παρακάτω εκδηλώσεις:

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

Γ.  Αμαραντίδη  στην Εύξεινο Λέσχη.
ΠΕΜΠΤΗ 16-5-2019  ΜΕΧΡΙ  ΚΥΡΙΑΚΗ 

19-5-2019
7:00μ.μ. μέχρι 9:00μ.μ.: Περίπτερο ε-

νημέρωσης  στην  πλατεία  δημαρχείου και  
εγκαίνια  έκθεσης στον ίδιο  χώρο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5-2019  ΜΕΧΡΙ  ΠΕ-
ΜΠΤΗ 30-5-2019

Το  περίπτερο ενημέρωσης θα λειτουρ-
γήσει 17 και 18/5 και από ώρες 9 :00 π.μ-  
1:00μ.μ.  και  από   5:00μ.μ. μέχρι  9:00μ.μ., 
στην πλατεία δημαρχείου. Η έκθεση θα με-
ταφερθεί και θα λειτουργεί από 17/5 μέχρι 
30/5 και από ώρες 5:00μ.μ-9:00μ.μ καθημε-
ρινά, στο ΠΠΚ της Ευξείνου Λέσχης.

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

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

τεία δημαρχείου μέχρι την πλατεία Καπετα-
νίδη, όπου θα ακολουθήσει αγρυπνία.

8:30μ.μ: Συναυλία με την μπάντα του 
Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Ρακτιβάν 
(Ρολόι). Την εκδήλωση στηρίζουν οι ποντια-
κοί σύλλογοι του Δήμου Βέροιας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-5-2019
9:00π.μ.: Εκκλησιασμός  και  μνημόσυνο  

στον  καθεδρικό  ναό  του  Αγίου  Αντωνίου  
και  θα  ακολουθήσει  επιμνημόσυνος  δέη-
σης  και  κατάθεση στεφάνων στην  πλατεία  
Καπετανίδη.

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

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

9:00μ.μ.: Παράσταση΄΄Η  οδύνη  της  
φρίκης  και  η  φρίκη  της  οδύνης΄΄  στο  
Χώρο  Τεχνών Δήμου  Βέροιας.

Επισημαίνεται ότι το μνημόσυνο και η 
επιμνημόσυνος δέηση, θα πραγματοποιηθεί 
με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων 
των Συλλόγων –Σωματείων του Νομού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Β καλεί 
όλους τους  φίλους και  τα μέλη του συλλό-
γου να ενισχύσουν με την παρουσία τους 
και να στηρίξουν όλες  τις παραπάνω εκδη-
λώσεις.  

Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνδιοργάνω-
ση με το Δήμο Βέροιας.

Εκδηλώσεις μνήμης 2019 
από την Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

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

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

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

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

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

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δράσεις των Συλλόγων Ιατρικού – Οδοντιατρικού και 
Φαρμακευτικού για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

-Τη Δευτέρα στη Βέροια 
ημερίδα για την διακοπή του καπνίσματος

Στις 31 Μαΐου κάθε χρόνου, εορτάζεται σε όλον τον κόσμο η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑ-
ΤΟΣ, με σκοπό την υπενθύμιση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος.

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας του καπνίσματος, έναντι περί-
που 4 εκατομμυρίων στις αρχές του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ.

Αυτή τη στιγμή το κάπνισμα, που είναι η κυριότερη αιτία για μη μεταδοτικές ασθένειες που θα μπορούσαν να 
έχουν αποφευχθεί, προκαλεί τον θάνατο στους μισούς από εκείνους που έχουν αυτή τη συνήθεια.

 Στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού, ο Ιατρικός, ο Φαρμακευτικός & ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας 
αποφάσισαν την ανάρτηση αφισών σε φαρμακεία, ιατρεία και Kέντρα Υγείας με την προτροπή για διακοπή του 
καπνίσματος. 

 Επίσης ο Φαρμακευτικός Σύλλογος διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα απευθυνόμενη σε επαγγελματίες 
υγείας αλλά και στο ευρύ κοινό, στις 20 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα, 18:30 μ.μ, στο ξενοδοχείο Αιγές, με θέμα 

«Διακοπή Καπνίσματος: Φαρμακοθεραπεία και Προσέγγιση Καπνιστή»  με τη στήριξη του Ιατρικού και του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου.
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Γράφει 
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΚΩΝΩΠΕΙΟΝ – 
ΚΩΝΩΠΕΩΝ – 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ

1. Ουτ’ ένα στιβαρό θεριό κι ούτε 
κανένα ψάρι
2. θαλασσινό κι ούτε πουλί 
στα δίχτυα μου αδράχνω
3. αλλ’ άνθρωπους, που θέλουνε, 
μονάχα εγώ σκεπάζω.
4. Τέχνη προστάτισσα καλή τον 
άνθρωπο φυλάγει
5. τις μύγες μην αφήνοντας να 
του τσιμπούν το σώμα,
6. το μεσημέρι να χαρεί έπειτ’ από 
τσιμπούσι,
7. τέχνη διόλου κατώτερη τείχους 
φρουρού μιας πόλης.
8. Ύπνος αδιατάραχτος χάρη σε 
μένα υπάρχει,
9. γλυτώνω και τους άμοιρους
 τους σκλάβους απ’ τον κόπο
10. κι απ’ τον μπελά να διώχνουνε 
αδιάκοπα τις μύγες.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Α. ΙΧ. 764
ΕΙΣ ΚΩΝΩΠΕΩΝΑ

1. Ου βριαρόν τινα θήρα, 
και ού τινα πόντιον, ιχθύν,
2. ου πτερόν αγρεύω πλέγμασιν 
ημετέροις
3. αλλά βροτούς εθέλοντας, 
αλεξήτειρα δε τέχνη
4. ανέρα μυιάων κέντρον αλευόμενον
5. εκ θαλίης αβρώτα μεσημβριάοντα
 φυλάσσει,
6. ουδέν αφαυροτέρη τείχεος αστυό-

χου.
7. Ύπνου δ’ αστυφέλικτον άγω χάριν,
 αλλά και αυτούς
8. δμώας μυιοσόβου ρύομαι ατμενίης.

ΤΕΧΝΗ ΟΧΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΕΙΧΟΥΣ…
Ο Παύλος ο Σιλεντιάριος ως εκ της 

θέσεώς του ήταν υπεύθυνος για την α-
διατάραχτη σιωπή και ησυχία (silentium) 
στα βασιλικά διαμερίσματα του παλατιού 
της Κωνσταντινούπολης κατά τις ώρες 
προπάντων κοινής ησυχίας, ήξερε πόσο 
εκνευρίζονταν οι αφέντες, όταν τους ενο-
χλούσαν χωρίς λόγο, και πόσο αυστηρά 
τιμωρούνταν οι δούλοι, όταν δεν έκαναν 
σωστά τη δουλειά τους. Γιαυτό δεν θε-
ωρείται ότι υπερβάλλει, όταν συγκρίνει 
τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας κω-
νωπεώνας (μια κουνουπιέρα) με εκείνες 
των τειχών, που περιβάλλουν μια πόλη, 
και όταν συνθέτει επίγραμμα επιδεικτικό 
για να πλέξει το 
εγκώμιο της τέ-
χνης που προ-
στατεύει τους 
ανθρώπους α-
πό τις εφόδους 
των μυγών και 
των κουνου -
πιών.

Η ΕΝΔΙ-
ΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΕ-

ΡΑΣ
Ο κωνωπε-

ώνας του Παύ-
λου Σιλεντιάρι-

ου (6ος αι. μ.Χ., εποχή αυτοκράτορα Ιου-
στινιανού) από τους αρχαίους Έλληνες 
ονομαζόταν κωνωπείον (αιγυπτιακή κλίνη 
ή ανάκλιντρον μετά παραπετασμάτων διά 
τους κώνωπας) και θεωρούνταν επινόη-
ση αιγυπτιακή.

Ο πρωτοκορυφαίος ιστορικός της αρ-
χαίας Ελλάδας, ο Ηρόδοτος (490-425 
π.Χ.), στην Ιστορία του γράφει σχετικά 
με το κωνωπείο: «Για τα κουνούπια, που 
είναι άφθονα, οι Αιγύπτιοι έχουν σοφιστεί 
τα εξής: Όσοι κατοικούν τη χώρα πάνω 
από τα έλη χρησιμοποιούν αποτελεσματι-
κά τους πύργους (πυργοειδείς θαλάμους 
που πρόσθεταν στα σπίτια τους) όπου 
ανεβαίνουν και κοιμούνται, γιατί τα κου-
νούπια, λόγω των ανέμων, δεν είναι άξια 
να πετούν ψηλά. Όσοι πάλι κατοικούν 
στην περιοχή που είναι τα έλη, αντί για 
πύργους έχουν σοφιστεί τα εξής: Καθέ-
νας τους έχει δίχτυ, με το οποίο όσο είναι 
μέρα ψαρεύει, και τη νύχτα το χρησιμο-
ποιεί μ’ αυτό τον τρόπο: Στο κρεβάτι που 
αναπαύεται, απλώνει ολόγυρα το δίχτυ, 
κι ύστερα χώνεται από κάτω και κοιμάται. 
Τα κουνούπια, όσο κοιμάται τυλιγμένος 
με μανδύα ή με σεντόνι, περνούν ανά-
μεσα και τον τσιμπούν, από το δίχτυ ό-
μως ούτε καν το δοκιμάζουν. (Ηροδότου 
Ιστορία, βιβλ. Β΄ «Ευτέρπη», 94. Μετά-
φραση-Σχόλια Αδ. Θεοφίλου, Πάπυρος, 
Αθήναι 1953).

Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως συνήθιζαν, 
ό,τι έπαιρναν από άλλους λαούς το τελει-
οποιούσαν. Κωνωπεία υπήρχαν στην αρ-
χαία Ελλάδα πολλών ποιοτήτων και αξίας 
βεβαίως. Άλλα των πλουσίων και άλλα 
των φτωχών. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.

Οι Ρωμαίοι πήραν μαζί με τα έπι-
πλα και το όνομα, που το προσάρμο-
σαν βέβαια στη γλώσσα τους. Το έλεγαν 
conopium. Από τη Ρώμη το conopium 
ταξίδεψε όπου γης υπήρχαν κουνούπια 
και μύγες. Το πήραν και οι Γάλλοι και το 
είπαν στη γλώσσα τους canape.

Από τη Γαλλία (από τα Παρίσια) το 
πήραν και οι πολυταξιδεμένοι Νεοέλλη-
νες και το είπαν «ο καναπές»! Έτσι το 
κωνωπείον, έπειτα από αιώνες γύρισε 
στην «πατρίδα» του την Ελλάδα κάπως 
φραγκοποιημένο βέβαια, αλλά γύρισε!

Η λέξη καναπές δεν είναι η μόνη ελλη-
νική λέξη που ταξίδεψε και γύρισε στην 
πατρίδα της παραλλαγμένη. Υπάρχει 
πλήθος λέξεων, που περιμένουν κάποιον 
γλωσσολόγο να τις βρει και να τι ανα-
γνωρίσει. Καημένη ελληνική γλώσσα, τα 
πάθη σου ατέλειωτα, και δε σε κακοποι-
ούν μόνο οι ξένοι άθελά τους, αλλά και οι 
δικοί σου από… οκνηρία, επειδή δε σου 
αφιερώνουν το χρόνο που απαιτείται για 
να σε γνωρίσουν καλά!...

ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ: 
ΤΕΧΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣΣΑ

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
            
Πέρασαν 100 χρόνια  από 

την αποφράδα εκείνη ημέρα 
της 19ης Μαΐου 1919 μέχρι σή-
μερα, 19 Μαΐου 2019,  που ο 
Ελληνισμός του Πόντου δέχτη-

κε το τελευταίο θανατηφόρο κτύπημα από την τουρ-
κική μισαλλοδοξία και τον φανατισμό. Ο Μουσταφά 
Κεμάλ με την απόβασή του στη Σαμψούντα  του Πό-
ντου, την 19η Μαΐου 1919,  εγκαινίαζε την Γ’ και πιο 
οδυνηρή Φάση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Πέρα-
σαν  100 χρόνια γεμάτα πόνο, αίμα και δάκρυα για 
τα θύματα αλλά και για τον ξεριζωμό των επιζώντων 
Ποντίων από τη γενέτειρα γη.  

         Η 19η Μαΐου κάθε χρόνο, ιδιαίτερα εφέτος, 
την επέτειο των 100 χρόνων αποτελεί για τους Πόντι-
ους και γενικά για ολόκληρο τον Ελληνισμό ημέρα ιε-
ρής μνήμης για τα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας. 
Είναι ημέρα περισυλλογής για εμάς  τους απογόνους 
τους. Για το λόγο αυτό τα Ποντιακά σωματεία και οι 
σύλλογοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις με μνημό-
συνα στις εκκλησίες και σχετικές ομιλίες στις πόλεις 
της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Θέλουν να πείσουν 
την ηγεσία της Τουρκίας να συμφιλιωθεί με το βεβα-
ρυμμένο  ιστορικό της παρελθόν. Να αναγνωρίσει το 
έγκλημα των προγόνων της. Είναι μια πράξη γενναία 
που απαιτεί θάρρος και αυτογνωσία. Είναι και για 
τους ίδιους μια λύτρωση, γιατί κάποιοι από αυτούς 
στο βάθος της ψυχής τους παραμένουν χριστια-
νοί-Έλληνες. 

    Η Τουρκία διατηρώντας το μίσος της έχει καθι-
ερώσει   γιορτή της νεολαίας  την   ημερομηνία της 
19η Μαΐου και έχει κατονομάσει με την ία ημερομηνία 
κάποιο χωριό  στα περίχωρα της Σμψούντας. «Η 
σφαγή των ελληνικών πληθυσμών συνιστά Γενοκτο-
νία με την έννοια της Σύμβασης της 9ης Δεκεμβρίου 
1948 της οποίας οι διατάξεις, που καταδικάζουν τη 
Γενοκτονία, είναι δηλωτικές δικαίου. Οι Τουρκικές αρ-
χές ευθύνονται για τη γενοκτονία όχι μόνο την ενθάρ-
ρυνα αλλά και την διοργάνωσαν. Πρέπει να κριθούν 
ένοχες για παρότρυνση και συμμετοχή στη Γενοκτο-
νία , κυρίως, όμως για τις σφαγές που διαπράχθηκαν 
στη χρονική περίοδο που αυτές τελέστηκαν. »1   

       Η Ελληνική Βουλή με ομόφωνη απόφασή της 
στη συνεδρίαση της 24 Φεβρουαρίου 1994 καθιέρω-
σε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας 
του Πόντου. Αυτό βέβαια δεν αρκεί. Ωστόσο είναι το 

πρώτο βήμα. Απαιτούνται πρωτοβουλίες σοβαρές 
και υπεύθυνες  για την αναγνώριση.

Η διεκδίκηση, όμως, της αναγνώρισης  από την 
Τουρκία  και από τα κράτη της Διεθνούς Κοινότητας 
παραμένει ακόμη στο στάδιο των αμφισβητήσεων. 
Έχουν περάσει από τότε 100 χρόνια και οι νεκροί 
περιμένουν τη δικαίωσή τους. Στο διάστημα αυτό Έλ-
ληνες επιστήμονες, μέσα από τα διπλωματικά έγρα-
φα των υπουργείων των εξωτερικών της Ευρώπης 
αποκάλυψαν τη σκληρή πραγματικότητα. Οφείλουν 
κάποια στιγμή να κάνουν το χρέος τους. Η Γενοκτο-
νία των Αρμενίων με την οποία αποτελούν «δίδυμες 
τραγωδίες», έχει αναγνωριστεί  από  70 και πλέον 
κράτη ενώ των Ποντίων αναγνωρίστηκε, δυστυχώς, 
μόνο από την Κύπρο και από κάποιες πολιτείες της 
Αμερικής,. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει σο-
βαρά. Φαίνεται ότι η επιχειρηματολογία μας δεν ήταν 
αξιόπιστη και πειστική. Απαιτείται, επομένως, ανα-
σχεδιασμός της όλης προσπάθειας με περισσότερη 
δουλειά και μέθοδο. Περιοριστήκαμε στις ομιλίες με 
τα τραγούδια και με τον κεμεντζέ που καλλιεργούν το 
συναίσθημα. Στις διακρατικές, όμως, συζητήσεις το 
συναίσθημα  είναι κακός σύμβουλος στη διπλωματι-
κή γλώσσα. 

Ένας ανασταλτικός παράγοντας, είναι η διαίρεση 
του οργανωμένου ποντιακού χώρου, που  κατακερ-
ματίζει τις προσπάθειές μας των συλλόγων. Προσω-
πικές φιλοδοξίες και ιδιοτέλειες ίσως,  μάς παρέσυ-
ραν στη δίνη των διενέξεων και του  διχασμού. 

Οι κοινοί εορτασμοί με τις εικόνες των τριών Μο-
ναστηριών της  Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Γεωρ-
γίου (Περιστερεώτα) της Παναγίας Γουμερά και του 
Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Βαζελώνα),  μάς έδω-
σαν το πειστικότερο δίδαγμα. Συγχαρητήρια στους 
προέδρους.  

 Ένα μέτρο αποτελεσματικό είναι: Να μεταφρα-
στούν τα βιβλία της Γενοκτονίας στις ξένες γλώσσες 
και να σταλούν στις πρεσβείες μας σε όλο τον κό-
σμο. Με τη βοήθεια των ομογενών θα διεθνοποιηθεί 
το έγκλημα. 

Θα πρέπει να αντιληφθούν οι κυβερνώντες μας, 
ότι η αναγνώριση της Γενοκτονίας περνάει πρώτα α-
πό τη διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτισμού του 
Πόντου στα σχολεία για τις επόμενες γενιές, χωρίς 
εκπτώσεις. Επιβάλλεται « Σύσταση μόνιμης επιστη-
μονικής επιτροπής διεκδίκησης. Στενή συνεργασία 
με τους  Αρμενίους και τους Ασσυρίους- Χαλδαίους 
για από κοινού συντονισμό δράσεων. Υποχρέωση 
της Ελληνικής πολιτείας είναι να αναγνωρίσει το ε-
νιαίο της Γενοκτονίας των Ελλήνων και να καθορίσει 
μία ημέρα μνήμης για όλους τους Έλληνες της Μ. 
Α. και του Πόντου».2 Αυτά και πολλά άλλα μπορούν 

να γίνουν. Απαιτείται πρώτα γενναία πολιτική 
βούληση.

Βιβλιογραφία :
 1 Θεοφάνης Μαλκίδης Λέκτορας του   Παν. 

«Τρεις Γενοκτονίες Μία στρατηγική».σελ.53  
2008 .Εκδ. Αδ/φών Κυριακίδη.

2. Χάρης Τσιρκινίδης. «Συνοπτική Ιστορία 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής.»-
σελ.219,εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη

100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΟΧΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας 

ευχαριστεί θερμά :

1)  Την κα. Νίκη Σιδηροπούλου για τη δω-
ρεά 5 λίτρων λάδι

2) Τον Σύλλογο Νεφροπαθών Ημαθίας 
για τη δωρεά 50 € στη μνήμη του Κων/νου 
Κάκαρη 

2) Την κα.Τασούλα Κελεπούρη  στη μνήμη 
του νουνού της Κυριάκου Χατζόγλου.

4) Την κα. Χοχλιούρου Σοφία για τη δωρεά 
50 € στη μνήμη προσφιλών της νεκρών.
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Του Δημ. Π. Τόλιου 

Την εβδομάδα της Διακαινησίμου, έφυγε 
από την ζωή, πλήρης ημερών γεννηθείς στην 
Βέροια το 1929 , ο παλιός βεροιώτης Κυριά-
κος Χατζόγλου.  Αισθάνομαι την ανάγκη να 
αποχαιρετήσω δημόσια τον Κυριάκο Χατζό-
γλου, όχι ως κουμπάρος (ο πατέρας μου πά-
ντρεψε το 1958 τον Κυριάκο 
με την Ασπασία Τενεκετζίδου 
και βάφτισε τον πρωτότοκο 
Δάνη), όχι ως συνάδελφος 
του Γιώργου Χατζόγλου, αλλά 
ως μικρό τσιράκι του θανό-
ντος, στην οδό Ιπποκράτους 
της δεκαετίας του 1970.  Ο 
Κυριάκος Χατζόγλου λοιπόν, 
γιός του μικρασιάτη Κιου-
πλιώτη   Ιορδάνη Χατζόγλου 
(του μπάρμπα Ιορδάνη) και 
της Δέσποινας, αδελφός της 
Κατίνας, του Απόστολου του 
Πρόδρομου και της Ισμήνης, 
αποτέλεσε το πρώτο της ζωής 
αφεντικό μου, όταν οι γονείς 
μου  για να με ψήσουν στη ζωή,  αποφάσισαν 
από το δημοτικό ακόμη να με βάλουν να ερ-
γασθώ τα καλοκαίρια στο καινούργιο μαγαζί 
γεωργικών φαρμάκων ,  που είχε ανοίξει ο 
Κυριάκος Χατζόγλου στην αμαξητή τότε οδό 
Ιπποκράτους. Την εποχή εκείνη οι γνώσεις για 
την μεθοδική χρήση γεωργικών φαρμάκων 
στην εντατική καλλιέργεια ήταν ελάχιστες στους 
απλούς αγρότες και τα γεωργικά φαρμακεία της 
πόλης ελάχιστα. Τα χρόνια εκείνα αποτέλεσαν 
για εμένα σπουδαίο μάθημα ζωής, εργαζόμενος 
το καλοκαίρι στα γεωργικά φάρμακα του κου-
μπάρου μας. Από την πρώτη ημέρα   έφτιαξε 
για μένα στον ράφτη μια μπλέ σκούρη ποδιά 
βοηθού, την οποία όταν «αποφοίτησα» παρέ-
δωσα στον ανεψιό του Ιορδάνη (της Ισμήνης) 
και κάθε πρωί από την οδό Παστέρ πήγαινα 
στο μαγαζί της Ιπποκράτους. Τις πρώτες μέρες 
η μυρωδιά από τα γεωργικά φάρμακα ήταν α-
νυπόφορη στην μύτη μου, αλλά ο πανέξυπνος 
Κυριάκος το κατάλαβε και για με ψήσει και να 
το παλέψω μου είπε πως κάθε μεσημέρι, η ώ-
ρα να πηγαίνω και να παίρνω από το απέναντι 
καφενείο η ΚΟΚΟΒΑ, σουβλάκι καλαμάκι και 
κρύα πορτοκαλάδα. Ο Κυριάκος Χατζόγλου, αν 
και δεν σπούδασε την γεωπονική επιστήμη, ή-
ταν πρωτοπόρος στην εισαγωγή και χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων σκευασμάτων, μεθόδων 
καλλιέργειας , στον κάμπο της Ημαθίας. Πι-
στεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει αγρότης κτη-
ματίας του βεροιώτικου κάμπου που την εποχή 
εκείνη να μην πέρασε από το μαγαζί του και να 
μην πήρε οδηγίες και συμβουλές για την καλλι-
έργεια του. Έφερνε τα καλύτερα και δυνατότερα 
φάρμακα και με διεισδυτικότητα στους αγρότες 

έκανε πρωτοποριακές δυναμικές χρήσεις αυ-
τών. Πνευματικά δυνατός, πανέξυπνος έμπο-
ρος , μαθητής της ζωής και του δρόμου, δυνατό 
σώμα (αλλά και πείσμων) μετέφερε ατέλειωτα 
σακιά φάρμακα με το αυτοκίνητο του αρχικά το 
πράσινο φιατάκι και μετά το άσπρο βανάκι στον 
κάμπο της Βέροιας. Κοντά του, ανδρώθηκε ο 
Ιορδάνης (Δάνης) ο πρωτότοκος γιός του, που 

δίπλα στον δάσκαλο πατέρα του 
μετέτρεψε την παιδική ανησυχία 
και αταξία σε χρήσιμη και με-
θοδική επιχειρηματικότητα, στη 
συνέχεια, κατάρτιση, ώστε να 
αναδείξει και αυτός ως συνεχι-
στής την επιχείρηση των γεωρ-
γικών φαρμάκων ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 
με πολύ μεγάλη επιτυχία στην 
Ημαθία και σε όλη την βόρεια 
Ελλάδα αλλά και να υπηρετή-
σει από την θέση του προέδρου 
του Εμπορικού Συλλόγου της 
Βέροιας  την πόλη. Και βέβαια 
η σπουδαία μαθήτρια δευτε-
ρότοκη Παναγιώτα Χατζόγλου, 

την οποία καμάρωνε ο πατέρας 
της από μικρή, απαστράπτουσα αριστούχος 
και προστάτιδα των μικροτέρων της παρέας. 
Αργότερα συνδέθηκα με  το στερνοπούλι της 
οικογένειας τον Γιώργο τόσο ως πρόσκοπος 
(Φλαμπουράρι Ιωαννίνων 1987) μετέπειτα χα-
ντμπωλίστας με τον Φίλιππο πρωταθλητής 
πολλάκις και μετά δικηγόρος. Ο Κυριάκος Χα-
τζόγλου, ομιλούσε την τουρκική γλώσσα άπται-
στα και καθαρά, μανίσια, όπως και οι γονείς 
του. 3 αδέλφια έμποροι δυνατοί στους κλάδους 
τους (Κυριάκος, Απόστολος κ Πρόδρομος), 
αποτέλεσαν τριανδρία που έζησε με ορμή μέσα 
στην εμπορική ζωή της πόλης με χαρές αλ-
λά και εντάσεις αφού εμπορικά ήταν δαιμόνια 
πνεύματα. Ήταν αξέχαστα τα υπαίθρια γλέντα 
που οργάνωνε στην Ραχιά, στου Γαλλίκα το 
κτήμα, σε γουρουνοχαρές στον κουμπάρο του 
τον Γούλα, (η Τασούλα Κελεπούρη μάρτυς μου) 
όπου και κάθε χρόνο τηρούσαν το έθιμο με 
το σφάξιμο του γουρουνιού. Κάθε καρναβάλι 
ντύνονταν όλη η παρέα των γονιών μας καρνα-
βάλια και με το κλειστό φορτηγάκι WV του Κυ-
ριάκου, περιφέρονταν σε γνωστές οικογένειες 
του κάμπου για να καταλήξουν στην Λυκογιάν-
νη για αξέχαστα γλέντια στο καφενείο. Εζησε 
με περισσή φροντίδα και αβραμιαία αγάπη τα 
γεράματα δίπλα στην γυναίκα του την φιλοσο-
φημένη Σούλα στο διαμέρισμα της οδού Εληάς, 
έζησε την ατέλειωτη φροντίδα των παιδιών του 
και των συζύγων τους των καθώς και των εγγο-
νών του καμαρώνοντας τα να προοδεύουν και 
να κτίζουν μια καλύτερη ζωή για τα δικά τους 
παιδιά. Από το τσιράκι της οδού Ιπποκράτους 
της δεκαετίας του 70 αφεντικό, καλή αντάμωση 
στα μικρασιάτικα λημέρια της αιωνιότητος.

Η φημισμένη Μπάντα του Πολεμικού 
Ναυτικού επισκέπτεται την πόλη μας 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων  του Δή-
μου  μας για τα 100 χρόνια Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 
αλλά και τιμής των επιζησάντων της 
Γενοκτονίας.

Μία ξεχωριστή συναυλία,  ένα μου-
σικό ταξίδι που θα ξεκινήσει με μικρό 
αφιέρωμα στην ποντιακή μουσική , θα 
συνεχιστεί με γνωστά έργα Ελλήνων 
συνθετών (μουσική από τον κινηματο-
γράφο), που όλοι αγαπήσαμε και τρα-
γουδήσαμε,   και θα ολοκληρωθεί με τον 
Πυρρίχιο χορό από χορευτές- μέλη της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. 

 Η εκδήλωση   θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 18  Μαΐου 2019 και  ώρα 
8.30μ.μ. στην Πλατεία Ωρολογίου.

Μαέστρος Μπάντας Πολεμικού Ναυ-
τικού  : Πλωτάρχης  Γεώργιος Τσιλιμπά-
ρης. 

 Επιμέλεια – Οργάνωση  εκδήλωσης 
: Νανά  Καραγιαννίδου

Διοικητική Υποστήριξη εκδήλωσης : 
Μίνα Λέκκα 

Γενικός Συντονισμός : Αντώνης Κα-
γκελίδης 

Διοργάνωση : Δήμος Βέροιας 
Την εκδήλωση υποστηρίζουν οι ποντιακοί σύλ-

λογοι Δήμου Βέροιας.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη , με την παράκλη-

ση να προσκομιστούν τρόφιμα μακράς διαρκείας 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φάρμακα (α-
ναλγητικά-αντιπυρετικά -αντιβιώσεις παιδιών και 
ενηλίκων) για το Δημοτικό Ιατρείο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ ΦΕΥΓΕΙ

Σήμερα στην Πλατεία Ωρολογίου

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού 
στη Βέροια για τα 100 χρόνια από την  
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Την Κυριακή 19 Μαΐου
«1ο Θερινό Κουδούνι 2019» 

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρο-

νιά την διαδραστική καλοκαιρινή γιορτή «1ο Θερινό Κουδούνι 2019» την Κυριακή 19/05/2019 και ώρα 17:30-21:00 
το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας.

Παιχνίδια, αθλήματα, face painting, γαλλικές πλεξούδες, χειροτεχνίες, καραόκε, φαγητό, παγωτά αλλά και δρο-
σιστικά ροφήματα περιμένουν μικρούς και μεγάλους να κλείσουν με κέφι τη σχολική χρονιά!

Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης θα είναι μαζί μας και με τα εκπαιδευτικά τους παιχνί-
δια θα δείξουν στα παιδιά τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν  να εντάξουν την ανακύκλωση στην καθημερι-
νότητά τους.  Στο τέλος της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί λαχειοφόρος κλήρωση με δώρα ένα ταξίδι στην Κωνστα-
ντινούπολη για δύο άτομα αλλά και ένα ταξίδι σε προορισμό της επιλογής σας αξίας 250€.

Η είσοδος στον χώρο της γιορτής αλλά και η συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια είναι εντελώς δωρεάν. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται 
Ανοίξεως 56, απέναντι από 
το Μουσείο, γκαρσονιέρα, 

1ΔΣΚWC, αποθήκη, κεντρική 
θέρμανση, σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Τηλ.: 23310 71653 
& 6984 427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζε-
ται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατομική 
θέρμανση, πάρκιγκ, αποθή-

κη, 400,00 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8 στη 
Βέροια, στον 2ο όροφο, δι-
αμπερές (2 δωμάτια, σαλό-
νι, καθιστικό, κουζίνα, W.C.) 
ανακαινισμένο. Τιμή ευκαι-
ρίας λόγω αναχώρησης στο 
εξωτερικό. Πληρ. τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

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

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέ-
ρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, W.C., 
μεγάλη βεράντα, πλήρως α-

νακαινισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
2.000 μέτρα στη Βεργίνα δί-
πλα στο χωριό με 30 ετών 
δένδρα Ελιές. Τιμή 5.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6934 888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-
ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, περιφραγμένο. Τηλ.: 

6936727365 και 6972021312.
ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι κόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της 
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ε-
στιατορίου στο κέντρο της Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6974 376762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα με 3 δωμάτια, καινούρ-
γιο, στο Εργοχώρι Βέροιας 
με ατομικό λέβητα τζάκι 300 
ευρώ. Τηλ.: 6934 888738.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Καζαντζά-
κη 21, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα, 1ΔΚWC, 1ος όρ., 
ντουλάπα, αποθήκη, μεγάλο 
μπαλκόνι, ατομική θέρμαν-

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ.

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απα-
σχόληση. 

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

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

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

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

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Οδηγό περινοφόρου (κλαρκ).
02] Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Ε΄ κατη-

γορίας. 
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr
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ση, σε καινούργια οικοδομή. Τηλ.: 
23310 71653 & 6984 427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
1ΔΧΛΚ ρετιρέ, πλήρως επιπλω-

μένη, Κ.Θ., κλιματιστικό, TV, ηλ. 
κουζινάκι, ψυγείο κ.λπ. Παστέρ 8, 
Βέροια. Πληρ. τηλ.: 23310 24939, 
6973 015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
3ΔΣΚ με πέλετ, θέα, σε εξαι-
ρετική κατάσταση. Τηλ.: 6945 
122583 EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι 
και χωριστή κουζινα, W.C., 
ανακαινισμένο, καινούργια 
κουφώματα, ντουλάπα και 
ατομική θέρμανση (πετρέ-
λαιο), 200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτί-
σμα ανεξάρτητο με 5 χώ-
ρους, κατάλληλο για φρο-
ντιστήριο ή άλλη χρήση, 2 
W.C., φαρδιές σκάλες, χωρίς 
κοινόχρηστα, διαμπερές, φω-
τεινό. Τιμή εξαιρετική 420,00 
ευρώ. Τηλ.: 23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην 
περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 

αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, συνθετικά κουφώ-
ματα καινούργια. Πληροφορί-
ες κ. Παναγιώτης, τηλ.: 6978 
009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 90 τ.μ., 
Πιερίων, φαρδύ πεζοδρόμιο 
με δυνατότητα να λειτουρ-
γήσει ως εμπορικό, καφέ ή 
οτιδήποτε άλλο. Πάνω από 
το κατάστημα υπάρχουν 2 
γκαρσονιέρες στον 1ο και 
στον 2ο όρ. Όλα μαζί ενοικι-
άζονται 400,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 680800.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κωδ: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-

σμένο το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. 
Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυ-
στήρα, Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 30 τ.μ., με 
μηνιαίο μίσθωμα 320€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλει-
στική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κομπλέ 

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισό-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και 

κάτω ,  ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισό-
γειο κλειστό πάρκινγκ  με γκαραζόπορτα , 
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως απο-
θήκη  , μηνιαίο μίσθωμα 50€.Αποκλειστική ΔΙ-
ΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12805 - Προμηθέας πωλείται Γκαρ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νε-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση με άδεια ΚεΔι-
ΒιΜι και κομμωτηρίου 
στο έντρο της Βέροιας. 
Τηλ.: 6974 550616.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ αναζητάει το νέο του 
συνεργάτη! Ζητείται άντρας ή 
γυναίκα.Ιδανικά βοηθός φαρ-
μακείου ή με εμπειρία στο 
χώρο του φαρμακείου.Πλή-
ρης απασχόληση.Αποστολή 
βιογραφικού με φωτογραφία 

στο mail: mourtzila_pharm@
hotmail.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με γνώ-
σεις Φυσικοθεραπείας, από-
φοιτος Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, αναλαμβάνει περιποίηση 
αρρώστων κατ’ οίκον. Τηλ.: 
23310 25520 & 6948 798051.

ΗΕΤΑΙΡΙΑMedifreshA.E. 
με έδρα την Πετριά Σκύδρας, 
επιθυμεί να προσλάβει χειριστή 
περονοφόρων (κλαρκ) για επο-
χιακή απασχόληση την παρα-
γωγική περίοδο Ιούνιο - Σεπτέμ-
βριο 2019 με την προοπτική μό-
νιμης συνεργασίας. Για πληρο-
φορίες καλέστε στο παρακάτω 
τηλέφωνο 23810-72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα για 
περιποίηση ηλικιωμένης στη Βέ-
ροια, μισθός για 92 ώρες 250,00 
ευρώ. Τηλ.: 6979 977336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για 
εργασία σε εμπορική επιχείρηση. 
Απαραιτητο δίπλωμα Γ  ́κατηγορίας. 
Τηλ.: 2331500172 & 6947 683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί, 50,00 ή 
70,00 ή 100,00 ευρώ ημερησί-
ως. Προϋπόθεση να έχουν δικό 
τους μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 
6945 003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
ψητοπωλείο στη Βέροια. Πληρ. 
6984 472747 & 6946 103988.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε 
τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 
12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕ-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟ-
ΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥ-
ΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2331074443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πιτσα -
δόρος έμπειρος για Ι-
ταλικό εστιατόριο στην 
Κρήτη. Μισθός ικα-
νοποιητικός, πλήρης 
ασφάλιση. Ωράριο συ-
νεχές απογευματινό. 
Βιογραφικό στο e-mail: 
volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες στο: 
6974 914182 ή 28970 
23648.

HΕΤΑΙΡΙΑCONTRAMARKETΙ.ΚΕ.Νάουσας ζητά 
άμεσα προσωπικό για εργασία, με πλήρη απασχόληση 
για τη στελέχωση δύο θέσεων στα παρακάτω τμήματα:  
Α) τμήμα πωλήσεων  Β) τμήμα κρεοπωλείου,  Απαραί-
τητο προσόν Δίπλωμα Κρεοπώλη. Για οποιεσδήποτε 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα 
τηλέφωνα 6948660090 & 2461041453 και αποστο-
λή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
contramarket.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια (δεν απαιτείται προϋπηρεσία). Γνώση βασι-
κών αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

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

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

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

Η ετα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια ερ-
γασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό για 
αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για 

φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 162137.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίηση 

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και εξειδίκευ-

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονί-
κης, με εξειδίκευση στην 
Ειδική Αγωγή, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου 
και Λυκείοιυ σε Αρχαία 
Ελληνικά, Έκθεση, Λα-
τινικά και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία. Πολύ προ-
σιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 430782.

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

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

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

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

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

ναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο 
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

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

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ-
ΜΕΝΤΙΟΥΜ-ΜΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήμα-
τα και κανένα πρόβλημα χωρίς λύση... 
Ψάχνετε εδώ και πολύ καιρό μια λύση 
για τη ζωή σας; Δουλεύει υπεύθυνα με 
ταχύτητα και 100% αποτελεσματικό-
τητα. Εγγυημένα αποτελέσματα σε 48 
ώρες. Προβλέπει το μέλλον με ακρί-
βεια... Δέχεται ραντεβού στη Βέροια. Ώ-
ρες εργασίας: 7 π.μ. - 9 μ.μ. κος ΦΑΛΙ. 
Τηλ.: 6951 527208.
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