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Ο  «Τοίχος της Μνήμης» στο επίκεντρο 
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Τέλος οι μάσκες από 1η Ιουνίου 
σε όλους τους χώρους

Εξαιρέσεις και διευκρινίσεις

Την ανάγκη για κοινό μέτωπο της Ε.Ε. 
απέναντι στην εργαλειοποίηση

του μεταναστευτικού 
από την Τουρκία, υπογράμμισε 

ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης από το Παρίσι

CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2022 • Αρ. Φύλλου 12.916 • Τιμή 0,80 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORTSPORT SPORT

Σελ. 9

Σελ. 5

Σελ. 5

Σελ. 2
Σελ. 3Σελ. 6

Σελ. 4

Σελ. 2

Σελ. 2



2 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2022

Μήπως η ζωή μας 
περιορίζεται σε «αεροστεγές 

σελοφάν»;;;
Βιώνουμε συνεχείς κοσμοϊστορικές αλλαγές σε γε-

ωπολιτικό, οικονομικό και υγειονομικό επίπεδο, αλλά 
οι εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία θα επιφέρουν 
δραστικές μεταβολές στο ενεργειακό πεδίο που θα 
αλλάξουν άρδην την καθημερινότητά μας. Ξεχάστε τις 
φωταγωγήσεις, τα γρήγορα αυτοκίνητα και τις εικόνες 
με το βυτίο πετρελαίου να γεμίζει την δεξαμενή. Ο νέος 
ενεργειακός νόμος θα αλλάξει την ζωή μας! Εικόνες με 
«πειραγμένα» αυτοκίνητα να γκαζώνουν θα βλέπουμε 
μόνο σε ταινίες, αφού στο άμεσο μέλλον θα κυκλοφο-
ρούν μόνο ηλεκτρικά ή αυτοκίνητα υδρογόνου με χαμη-
λές ταχύτητες, όπως «χαζεύαμε» πριν χρόνια σε ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας. 

Αλλάζει γενικά η ζωή μας και παρά την ραγδαία 
τεχνολογική ανάπτυξη, γίνεται πιο περίπλοκη, «περιο-
ρισμένη σε αεροστεγές σελοφάν» και λιγότερη ανέμελη. 
Ο κορωνοϊός ήταν η απαρχή και ο καταλύτης, αλλά ο 
πόλεμος και τα απόνερά του, κυρίως τα ενεργειακά, 
θα επιταχύνουν εξελίξεις που σίγουρα θα έχουν «πρά-
σινες» θετικές επιδράσεις, αλλά φοβάμαι ότι θα μας 
περιορίσουν ακόμη περισσότερο, ελαχιστοποιώντας τις 
επιλογές μας…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Υποψήφιος σύμβουλος
με τον Βοργιαζίδη,
ο Χρ. Βοργιάδης

Άρχισαν όπως φαίνεται σιγά σιγά, οι επίσημες δη-
λώσεις υποψηφιοτήτων για τα δημοτικά ψηφοδέλτια. 
Την υποψηφιότητά του για δημοτικός σύμβουλος στις 
προσεχείς εκλογές, με το συνδυασμό του νυν δημάρ-
χου Βέροιας, Κώστα Βοργιαζίδη, ανακοίνωσε χθες ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας Χρήστος 
Βοργιάδης. Η απόφαση, όπως αναφέρει στην ανακοί-
νωσή του, προέκυψε «μετά από συνάντηση που είχε 
προ ημερών με τον δήμαρχο και διαπιστώθηκε σύγκλι-
ση απόψεων και κοινό όραμα».

Τέλος οι μάσκες από 1η Ιουνίου σε όλους τους χώρους
Εξαιρέσειςκαιδιευκρινίσεις

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης 
ανακοίνωσε σε έκτακτη Συνέντευξη Τύπου 
χθες το απόγευμα ότι οι μάσκες παύουν να 
είναι υποχρεωτικές σε εσωτερικούς και ε-
ξωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου μέ-
χρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Χωρίς μάσκες 
θα μπορούν να ταξιδεύουν πλέον οι πολί-
τες σε μέσα με αριθμημένες θέσεις όπως τα 
αεροπλάνα και τα υπεραστικά λεωφορεία. 
Εξαιρέσεις, όπου οι μάσκες παραμένουν 
υποχρεωτικές, αποτελούν τα Νοσοκομεία, 
τα αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και οι 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Σχετικά 
με τα πλοία και τα σχολεία, ο υπουργός 
ανέφερε ότι θα υπάρξουν αποφάσεις της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων την επόμενη 
εβδομάδα. 

Ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι η μάσκα 
καταργείται στους χώρους τους οποίους αναφέρθηκαν και για τους εργαζόμενους. 

Τέλος συνέστησε  τη χρήση μάσκας ιδιαίτερα σε χώρους με συνωστισμό και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ο«ΤοίχοςτηςΜνήμης»στοεπίκεντρο
τηςχθεσινήςγιορτήςΜουσείωνστηΒέροια

Διεθνής Ημέρα Μουσείων χθες 
και η Ημαθία έχει πολλούς λόγους 
να γιορτάζει με την δυναμική συμ-
βολή των μουσείων και αρχαιολο-
γικών της χώρων στο τόπο, και όχι 
μόνο. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Ημαθίας, οι Φίλοι του Πο-
λυκεντρικού Μουσείου των Αιγών 
και του Δικτύου τους σε συνεργασία 
και με άλλους φορείς ενώνουν φέ-
τος την μέρα των μουσείων και τις 
«πράσινες πολιτιστικές διαδρομές» 
συμβάλλοντας στη συνειδητοποίη-
ση των περιβαλλοντικών προκλή-
σεων και στη διάδοση της γνώσης.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν χθες 
δυο εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Βέροιας, η πρωινή μπροστά στον ’’Τοίχο της Μνήμης’’ για σχολεία με την μουσειοπαιδαγωγό, Φώτω Παπαργυ-
ρούδη και το απόγευμα ο αρχαιολόγος Γιάννης Γραικός (φωτο) ξενάγησε τον κόσμο που επισκέφθηκε το μουσείο και τους 
μίλησε για τους αρχαίους Βεροιείς, που οι εικόνες τους ‘αναστήθηκαν’ στον «τοίχο της Μνήμης».

Η γιορτή θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή με λαμπαδηδρομία περίπου 40 χιλιομέτρων, από τη Μίεζα στις Αιγές, 
με παράλληλα μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα!

Παράτασημέχρι31Ιουλίουστηνέναρξηαποπληρωμής
τωνεπιστρεπτέωνπροκαταβολώναπότιςεπιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες την παράταση για ακόμη 1 μήνα στην έναρξη αποπληρωμής της επι-
στρεπτέας προκαταβολής, δηλαδή για το τέλος Ιουλίου και σε 96 δόσεις.

Από τα 8,3 δισ. ευρώ που έλαβαν οι επιχειρήσεις μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, εκτιμάται ότι θα επιστρα-
φούν τα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ θα υπάρξει και μια επιπλέον έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή. 

Παράλληλα, η Κυβέρνηση θα παρατείνει τον μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση, τις μεταφορές, το τουριστικό πακέτο, τους 
κινηματογράφους και τα γυμναστήρια για άλλους 6 μήνες, έως το τέλος του 2022.

Πάντως παρά το «γενναίο ψαλίδι» στις επιστρεπτέες προκαταβολές από την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις στην πα-
ρούσα κακή οικονομική συγκυρία δεν θα «σηκώσουν» έστω και την εξαιρετικά ευνοϊκή αποπληρωμή των επιστρεπτέων. 
Προς το παρόν δεν είναι έτοιμο το Υπουργείο Οικονομικών να τις εισπράξει αφού δεν έχει γίνει εκκαθάριση για το τι πρέ-
πει να πληρώσει η κάθε επιχείρηση…λέτε να υπάρχει ελπίδα για μια νέα παράταση; 



Τέλος στους καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης βάζει 
ο νέος κλιματικός νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή, ο 
οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει την υποχρεωτική εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών σε νέα κτίρια άνω των 500 τ.μ., 
ενώ θα επιτρέπεται η πώληση πετρελαίου θέρμανσης 
αποκλειστικά αναμεμειγμένου με ανανεώσιμα υγρά καύ-
σιμα, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Παράλληλα, από το 
2025 όλα τα ακίνητα που βρίσκονται σε κλιματικά «επι-
κίνδυνες» περιοχές θα πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζο-
νται, αλλιώς δεν θα λαμβάνουν ρεύμα.

Αναλυτικότερα οι βασικότερες ρυθμίσεις προβλέπουν:
Καυστήρες πετρελαίου και βιοκαύσιμα

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση 
και η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. 
Μάλιστα, σε όποιον πωλεί ή εγκαθιστά καυστήρες πετρε-
λαίου θέρμανσης θα επιβάλλονται πρόστιμο και σφράγιση 
του καυστήρα. Το ύψος του προστίμου ορίζεται σε ποσό 
τριπλάσιο της τιμής πώλησης του καυστήρα.

 Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλει-
στικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι α-
ναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% κατ’ όγκο με 
ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. Σε όποιον δεν συμμορφωθεί, 
το ύψος του προστίμου ορίζεται σε ποσό τριπλάσιο της 
αξίας του πωληθέντος καυσίμου στον τελικό καταναλωτή. 

Υποχρεωτικά τα φωτοβολταϊκά σε νέα κτίρια
 με εξαίρεση ναούς και καταλύματα

Για αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών ανέγερσης 
νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενη κτίρια που υποβάλλονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα ειδικά κτίρια (βιομηχανίες, αποθήκες, 
εμπορικά κτίρια κ.α.) εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και 
των ναών, με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ., υποχρεούνται να τοπο-
θετούν συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 
ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε  ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% 
τουλάχιστον της κάλυψης.

Προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων σε μεμονωμένα κτίρια για 
λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς ή σε περιοχές με θεσμοθετημένο 
καθεστώς προστασίας (παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια).

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα γίνεται υπολογισμός του ανθρακι-

κού αποτυπώματος των κτιρίων, σύμφωνα με το πρότυπο «ISO 14064-
1:2018», κατηγορίας 1 και 2 ή με άλλη αντίστοιχη μέθοδο.

Αίτημα για την ένταξη στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δη-
μοσίων κτιρίων δύναται να υποβάλει τόσο ο φορέας στον οποίο ανήκει 
το κτίριο, όσο και ο φορέας που έχει νομίμως τη χρήση του κτιρίου.

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης 
Τέλος, επεκτείνονται οι χρηματοδοτούμενες δράσεις από το Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στην αντικατάσταση συστημάτων 
θέρμανσης που λειτουργούν με στερεά καύσιμα ή συνδέονται με σύστη-
μα τηλεθέρμανσης από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου, σύμφω-
να με το άρθρο 28.

Ασφάλιση κτιρίων
Προβλέπεται επίσης ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια 

που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας θα ασφαλίζονται υποχρε-
ωτικά. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρί-
σκονται: Σε ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας, όπως αποτυπώνο-
νται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και  σε ζώνες που είναι 
κοντά σε δασικές περιοχές, που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο 
πυρκαγιάς. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθε-
ση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

Ηλεκτρικά οχήματα
Από το 2024 το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή-

σης που ταξινομούνται, θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά 
ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης. Σε περίπτωση μη συμμόρφω-
σης της εταιρείας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, 
το οποίο δεν επιβάλλεται αν η εταιρεία έχει προβεί σε παραγγελία του 
οχήματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 και αυτό δεν έχει παραληφθεί 

για λόγους που δεν οφείλονται στον αγοραστή και σε κά-
θε περίπτωση για λόγους ανωτέρας βίας.

Από το 2030, απαγορεύεται η ταξινόμηση νέων οχη-
μάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης υπό την αίρεση 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είναι το μέτρο να ισχύσει το 2035.

Σημεία επαναφόρτισης στους Δήμους
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις απλοποιείται η διαδι-

κασία εγκατάστασης φορτιστών, ενώ σε επίπεδο δήμου 
προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός κατ’ ελά-
χιστον σημείου επαναφόρτισης ανά 1.000 κατοίκους του 
δήμου και ειδικότερα σε υφιστάμενους υπαίθριους δημο-
τικούς χώρους στάθμευσης, υφιστάμενους στεγασμένους 
δημοτικούς χώρους στάθμευσης, υφιστάμενες παρόδιες 
θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευ-
σης, ιδίως στα πολεοδομικά κέντρα των δήμων και σε 
περιοχές αυξημένης επίσκεψης και σε πυκνοδομημένες 
αστικές περιοχές και σε νέους υπαίθριους/στεγασμένους 
χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που 
χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επα-
ναφόρτισης.

Επίσης ορίζει τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και 
σημείων επαναφόρτισης: σε τερματικούς σταθμούς και 
επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοι-
νωνιών, ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη 
αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των 
λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβα-

τικού κοινού, σε σημεία εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων και 
οχημάτων τροφοδοσίας. 

Δήμοι και εξοικονόμηση ενέργειας
Έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Δήμος υπολογίζει το ανθρακικό 

αποτύπωμα, το οποίο επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα και κα-
ταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Ο σκοπός είναι 
η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια που 
χρησιμοποιεί, το δημοτικό φωτισμό, τα οχήματά του, τις κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις, τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης 
κλπ. Το ΔηΣΜΕ επικαιροποιείται ετησίως.

Τίθεται στόχος μείωσης εκπομπών 10% για το 2025 και 30% για το 
έτος 2030, σε σχέση με το 2019.

Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από την 1η 
Ιανουαρίου 2024 αποτελούν προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση προ-
τάσεων των Δήμων για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρημα-
τοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της 
κλιματικής αλλαγής.
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STOP στους καυστήρες πετρελαίου από το 2025, 
βάζει ο νέος κλιματικός νόμος 

- Σε ποια κτίρια προβλέπει υποχρεωτική εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και τι αλλάζει για τα αυτοκίνητα

Μήνυμα για την Ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ποντίων

Κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου τιμούμε την ιερή μνήμη για τα θύματα της Γενο-
κτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι ημέρα πένθους για μία από τις πιο  
μελανές και αιματοβαμμένες σελίδες της ιστορίας μας. Στις 19 Μαΐου του 1919 
τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο για την τελειωτική εξόντωση των Ελλήνων σε 
όλον τον Πόντο. Μέχρι το 1924 ο Πόντος είχε δεχθεί μία ανείπωτη θηριωδία. 
1134 Εκκλησίες καταστράφηκαν, 960 Σχολεία γκρεμίστηκαν, 353.000 Πόντιοι 
εξολοθρεύθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων.

Η εκτόπιση, η εξάντληση, οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα, η δίψα 
και οι εν ψυχρώ εκτελέσεις σημάδεψαν την ιστορία με τις μαύρες ημέρες του 
αφανισμού του Ποντιακού Ελληνισμού.

Οι Έλληνες του Πόντου υπήρξαν πάντοτε ένα από τα πιο ζωντανά κομμά-
τια της ιστορικής διαδρομής των Ελλήνων, διατηρώντας την ελληνική γλώσσα 
και τον πολιτισμό των Ελλήνων στον Πόντο και την Μικρά Ασία. Ακόμη κι 
όταν εγκαταστάθηκαν στις νέες πατρίδες δεν έχασαν ούτε στιγμή το αίσθημα 
υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας, χαρακτηριστικά που παραμένουν μέχρι και 
σήμερα αναλλοίωτα.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την 
ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλή-
νων στον Μικρασιατικό Πόντο», ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε 
στην Σαμψούντα. 

Ο σεβασμός στη μνήμη των Ποντίων, που έχυσαν το αίμα τους δεν αρχίζει 
και δεν τελειώνει μόνο σε αυτή την ημέρα. Τους οφείλουμε τη δικαίωση. Δικαί-
ωση για τους χιλιάδες νεκρούς και πρόσφυγες του Πόντου που θα έρθει μέσα 
από τη συνεχή προσπάθεια για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων 
από τη διεθνή κοινότητα. Ο Δήμος Βέροιας τιμά τη 19η Μαΐου με μαύρες ση-
μαίες στο Δημαρχείο και φωταγώγηση του κτιρίου στο κόκκινο χρώμα.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης



Γράφει η Νανά Παπαϊωάννου                                      
φιλόλογος- λογοτέχνις

Ξεφυλλίζοντας τις λαμπρές σελίδες του Πο-
ντιακού Ελληνισμού, ταξιδεύω στα βάθη των 
αιώνων, φτάνω στα μυθικά χρόνια, περιδιαβαί-
νω τα παράλια του Άξενου-Εύξεινου Πόντου, 
όπου μικρές και μεγάλες πολιτείες, χωριά και 
κωμοπόλεις, άλλα σκαρφαλωμένα σε βράχια, 
άλλα κρυμμένα σε δασώδη βουνά κι άλλα σε 
καταπράσινες πεδιάδες, δίνουν το δικό τους 
ιστορικό και πολιτιστικό παρόν. Μέσα σε ένα 

πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, ανάμεσα σε κάστρα ηρωϊκά, ανδρώνεται 
και ανθεί ο Ελληνισμός του Πόντου, με μια μακραίωνη ιστορία, που φτάνει 
στα βάθη της Ελληνικής Μυθολογίας.  

Στη χερσόνησο της Ταυρίδας (σημ. Κριμαία) συναντώ τον Ορέστη με 
τον φίλο του Πυλάδη, σε αποστολή για την αρπαγή του ξόανου (ξύλινου 
αγάλματος) της θεάς Αρτέμιδος, όπου βρίσκουν την Ιφιγένεια, ιέρεια της 
θεάς. Στη μακρινή χώρα των Κόλχων, στα Β.Α παράλια του Πόντου, πα-
ρακολουθώ την άφιξη του Φρίξου στο φιλόξενο παλάτι του βασιλιά Αιήτη, 
πάνω στο χρυσόμαλλο κριάρι, μετά τον τραγικό πνιγμό της αδερφής του 
Έλλης στα Στενά, εξ ου και η ονομασία Ελλήσποντος. Εκεί, στα κατοπινά 
χρόνια, ο Ιάσονας με τους Αργοναύτες του, πετυχαίνουν να κλέψουν το 
χρυσόμαλλο δέρας, με τη βοήθεια της θυγατέρας του βασιλιά, της Μή-
δειας.  Και στην αντίπερα όχθη, στα βράχια του Καυκάσου, αντικρίζω τον 
Προμηθέα Δεσμώτη, σε ξύλινο σταυρό, δεμένο, να του κατατρώει τα σω-
θικά ένας αητός, κατ’ εντολήν των θεών, γιατί τους έκλεψε τη φωτιά και τη 
γνωστοποίησε στους ανθρώπους.

Από τον 8ο π. Χ αιώνα, γίνονται συστηματικές εγκαταστάσεις αποί-
κων, κατά μήκος των Ν.Α παραλίων του Ευξείνου Πόντου, από τη μητρο-
πολιτική Ελλάδα και από τις ήδη υπάρχουσες αποικίες επί της Μικρασια-
τικής γης. Κάτοικοι της Μιλήτου, αποικίας των Αθηναίων, ιδρύουν τη Σι-
νώπη. Στη συνέχεια Σινωπαίοι ιδρύουν την Κερασούντα, τα Κοτύωρα, την 
Τραπεζούντα. Επίσης, Αθηναίοι ιδρύουν την Αμισό - Σαμψούντα κ.ο.κ. 
Μεταφέρουν στα κακοτράχαλα και δύσβατα εκείνα μέρη τον Ελληνικό 
Πολιτισμό και την Ελληνική γλώσσα. Ημερώνουν τον τόπο, εκπολιτίζουν 
τους γηγενείς κατοίκους, γίνονται φωτοδότες του ελληνικού πνεύματος.

Στα κατοπινά, Ελληνιστικά χρόνια, βλέπω τον Μεγα- Αλέξανδρο να 
περνά, με τη στρατιά του, από τα πανέμορφα μέρη του Πόντου, να εκ-
φράζει το θαυμασμό του προς τις Ποντιάδες Αμαζόνες για την ομορφιά, 
τη γενναιοψυχία και την, καθ’ όλα, πολεμική τους ετοιμότητα και εμπειρία.

Ο Βυζαντινός πολιτισμός, μετά τη Ρωμαιοκρατία, βασίζεται και ενισχύ-
εται από τη μακραίωνη πολιτιστική πορεία των Ποντίων, με τους Ακρίτες 
Ποντίους να προστατεύουν τις ακριτικές περιοχές της Αυτοκρατορίας από 
τις εχθρικές επιθέσεις.  Κτίζουν Μοναστήρια, σε απρόσιτα και δασώδη μέ-
ρη , όπως το αφιερωμένο στην Παναγία, στο όρος του Μελά, της  Παναγί-
ας Σουμελά, Εκκλησίες , Ασκηταριά και γίνονται μεταδότες του Ευαγγελί-
ου. Το 1204 μ. Χ οι Σταυροφόροι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη.  
Λεηλατούν, σφάζουν και καταστρέφουν την άλλοτε λαμπρή πρωτεύουσα 
της Αυτοκρατορίας, βεβηλώνοντας και ατιμάζοντας τα ιερά και όσια. Τότε  
οι  Κομνηνοί ιδρύουν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (Αλέξιος Α’ 
Κομνηνός), που θα αποτελέσει το προπύργιο του Ελληνισμού, μέχρι το 
1461, οπότε καταλύεται από τους Τούρκους. Στα χρόνια της Τουρκοκρα-
τίας, το αγωνιστικό και ελεύθερο φρόνημα των Ποντίων τους ώθησε ν’ 
ανέβουν στα βουνά, προκαλώντας μεγάλες απώλειες, με ανταρτοπόλεμο 
στον εχθρό. Υπερασπίζονται την ελευθερία τους, την, από αιώνων, ιστο-
ρική και πολιτιστική τους κληρονομιά, την πίστη τους, τις οικογένειες τους. 
Αμέτρητοι οι  Νεομάρτυρες, που προτιμούν τα φρικτά βασανιστήρια παρά 
να προδώσουν τον Χριστό και την Πατρίδα.

Το ιωνικό στοιχείο, που κυριαρχεί στα παράλια του Ευξείνου Πόντου, 
σταδιοδρομεί και ακμάζει στα Γράμματα, τις τέχνες , τις Επιστήμες, στο 
εμπόριο.  Ιδρύονται εκατοντάδες ελληνικά σχολεία, δημοτικά, αλλά και η-
μιγυμνάσια, με πρώτο το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, όπου εξαίρετοι 
διδάσκαλοι διδάσκουν την ελληνική Γραμματεία, την ιστορία και τον Ελ-
ληνικό πολιτισμό. Η ποντιακή διάλεκτος, πλούσια σε λεξιλόγιο και εκφρα-
στικά μέσα, εικονοπλαστική, με τη χαρακτηριστική της προφορά, τη μου-
σικότητα και τους ιδιωματισμούς της, με το πέρασμα των αιώνων αποκτά 
τη δική της ιδιόμορφη οντότητα, διατηρώντας, όμως, τη στενή σχέση της, 
όσον αφορά τη ρίζα και τη νοηματοδοσία των λέξεων με τη μητρικής της 
ιωνική π.χ νύφεε=νύμφη ( το η προφερόταν στην ιωνική ως διπλό ε).

Καταμαρτυρεί ο Μητροπολίτης Χρύσανθος: “Η φύσις και  τα γε-
ωγραφικά όρια του Πόντου συνετέλεσαν ώστε ούτος να δοκιμασθεί 
υπό των επιδρομών, δια των αιώνων, εις βαθμόν μικρότερον και 
επί μακρότερον χρόνον να φυλάξει την ιδίαν αυτού ελευθερίαν και 
να καλλιεργήσει πρώτον τον ελληνικόν και έπειτα τον ορθόδοξον 
χριστιανικόν πολιτισμόν, προσδώσας εις αυτόν ιδιαίτερον τοπικόν 
χρώμα.”

Οι κάτοικοι του Πόντου καλλιεργούν τη κακοτράχαλη γη, με λογής- λο-
γής καλλιέργειες, οργώνουν τις καταπράσινες πεδιάδες, όπου βόσκουν 
και τα κοπάδια τους, γίνονται δραστήριοι και παραγωγικοί.

Κτηνοτρόφοι και γεωργοί, τεχνίτες και έμποροι, ναυπηγοί και ναυτικοί 
από τα χρόνια τα παλιά, που διέσχιζαν τα βαθυγάλαζα νερά του Άξενου 
Πόντου, που κατ’ ευφημισμόν τον αποκαλούν Εύξεινο, αργυροχόοι και 
χρυσοχόοι, όλοι σε συνεχή δράση, παράγουν εξαίρετης ποιότητας προϊ-
όντα, τα οποία εμπορεύονται με αγορές όχι μόνον από γειτονικούς λαούς 
αλλά και με τη μακρινή τους μητέρα Ελλάδα, καταθέτοντας  τη σφραγίδα 
τους.

Μέσα σε δασώδη βουνά “παρχάρε”, σε ολάνθιστα λιβάδια, οι κάτοι-
κοι πολεμούν με τα στοιχεία της άγριας φύσης, τα ημερεύουν, οργανώ-
νουν την καθημερινή τους ζωή, με πνεύμα συνεργασίας, με προγραμμα-
τισμό και διαμορφώνουν χαρακτήρα αγωνιστικό, αλλά και βαθιά συναι-
σθηματικό. Ο Πόντιος ακολουθεί πιστά την παραδοσιακή οργάνωση της 
οικογένειας, αφοσιωμένος στις προγονικές αξίες, με έντονο το θρησκευτι-
κό του συναίσθημα. Οι κίνδυνοι τον καθιστούν γενναίο πολεμιστή, η ψυχή 
του ατσαλώνεται με τα ιδεώδη της φυλής του, είναι έτοιμος να θυσιαστεί 
για την ελευθερία, που την ανασαίνει σαν το δροσερό αγέρι, μέσα στα κα-
ταπράσινα βουνά και τους γαλάζιους αιθέρες της πατρίδας του.

Με συγκινεί η ειλικρίνεια και η ευθύτητα του. Όσο για τον εγωισμό που 
προβάλλει, όταν θίγονται βασικές αρχές στον κώδικα αξιών του, θεωρώ 
πως είναι κι αυτό ένα επί πλέον θετικό χαρακτηριστικό στην ιδιοσυγκρα-
σία του. Διακρίνω τον έντονο συναισθηματισμό του αλλά και το ευαίσθητο 
του χαρακτήρα του στα τραγούδια του:

“ αρνόπο μ’ αν ‘κι θα έρχεσαι, ασό μεράκ’ θα χάμαι...” δηλαδή: 
“αγάπη μου, αν δεν έρθεις, θα χαθώ απ’ τον καημό μου” και “Άνοιξον 
ρίζα μ’ άνοιξον το πορτόπο σ’ και δος με γλυκύν φίλεμαν κι έπαρ’ 
με σ’ εγκαλόπο σ( αγκάλη σου)’”. Με τον χορό εκφράζει το δυναμισμό 
της φυλής, τη λεβεντιά, το ελεύθερο και αδούλωτο πνεύμα, την αγάπη 
για την πατρώα γη, τα έντονα συναισθήματα προς κάθε τι ωραίο. Δείχνει 
πως ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να αγωνιστεί και να θυσιαστεί για τα 
ιδανικά και τις αξίες που πρεσβεύει.  “ Οι Σταυρέτ’ φορούν γιαζμάδες 
(ποικιλόχρωμους κεφαλόδεσμους) και χορεύ’ ν άμον γιοασμάδες 
(σαν λεβέντες)”.

Ο Πόντιος είναι φιλότιμος μέχρι αυταπάρνησης, πιστεύει στην ιερότητα 
του έρωτα, γι αυτό και τα αισθήματα της καρδιάς του είναι αυθόρμητα 
και γνήσια. Αλλά φημίζεται και για τη θυμοσοφία του, βιώνει φιλοσοφη-
μένα την καθημερινότητά του και αξιολογεί σωστά: “Σον κόσμον που κ’ 
εγάπεσεν, φιλίαν που ‘ κ’ εποίκεν,  χαϊβάν έρθεν κι επέρασεν, καλα-
παλούκ εποίκεν”, δηλαδή, όποιος σ’ αυτόν τον κόσμο δεν αγάπησε και 
δεν έκανε φίλους , ήρθε  κι έφυγε σαν άχρηστος, τίποτε το σπουδαίο δεν 
έκανε.

Και ύστερα ήρθε ο μεγάλος χαλασμός. Μολυβένια σύννεφα, φορτωμέ-
να ανθρώπινο μίσος, φανατισμό και εκδικητικότητα, σκέπασαν τον ουρα-
νό της Ποντιακής γης και όχι μόνον. Προβάλλουν από μακριά εκατοντά-
δες, χιλιάδες ανθρώπων, τσακισμένων από την αγριότητα των διωκτών 
τους,  με τη φρίκη ζωγραφισμένη στο πρόσωπο, σέρνοντας μικρά παιδιά, 
τρομαγμένα, πεινασμένα μ’ ένα δίκοπο μαχαίρι να τρυπά την καρδιά. Α-
φημένοι στο έλεος του απάνθρωπου σφαγέα, κρατώντας κρυμμένα πάνω 
τους κάποια ιερά κειμήλια και λίγο απ’ το ματωμένο χώμα της πατρώας 
γης,  φορτωμένοι  την πίκρα του ξεριζωμού, τον πόνο και την απόγνωση,  
πορεύονται το δρόμο της προσφυγιάς ( 1.300.000 πρόσφυγες περίπου).  
Αφήνουν πίσω τους λεηλατημένες περιουσίες, ρημαγμένα και πυρπολη-
μένα χωριά, γκρεμισμένες Εκκλησίες, τις ανθοφορούσες πολιτείες έρη-
μες, και τον Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό, που επί αιώνες σφυρηλατού-
σαν και μετέδιδαν να σβήνει κάτω από το μένος του εχθρού.

Αμέτρητα τα θύματα της θηριωδίας και του φανατισμού ( 357. 000 
νεκροί), ολοκαύτωμα τα όνειρα και οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Από το 
1908 οι Νεότουρκοι επιδίδονταν σε σφαγές, εξοντωτικές διώξεις, βίαιους 
εξισλαμισμούς, φρικαλεότητες και μαζικές εκτοπίσεις. Η  φύση φρίττει από 
το αποτρόπαιο θέαμα των βασανισμένων, των βιασμένων των σκελετω-
μένων, από τους θρήνους και τους ολολυγμούς  αθώων θυμάτων. Στα 
τάγματα εξόντωσης (αμελέ-ταμπουρού) χιλιάδες αφήνουν τα ίχνη τους 
από τα βασανιστήρια, που έχουν υποστεί.

Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού ολοκληρώνεται το 1919, ως 
τελευταία πράξη του Σχεδίου εξόντωσης του, μεθοδευμένα, με τη σιωπη-
ρή συνενοχή κάποιων Δυνάμεων, που καθόριζαν και καθορίζουν τις Διε-
θνείς συγκυρίες, με βάση τα συμφέροντά τους. Δυστυχώς, μεγάλο μερίδιο 
ευθύνης της καταστροφής του Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού 
και του Ξεριζωμού από τις πατρογονικές εστίες φέρουν και οι τότε πολιτι-
κές ηγεσίες της Ελλάδας. Πίσω από κάθε Εθνική καταστροφή, δυστυχώς, 
ελλοχεύουν και λάθη των ηγετών, πληγή που αιμορραγεί...

Αλλά στο βάθος του ιστορικού μέλλοντος, θα προβάλλουν, πάντα, οι 
χαμένες Πατρίδες, ως Φάρος αείφωτος, που θα φωτίζει τις επερχόμενες 
γενιές: “ πολλά χρόνια εδέβανε και πολλά καλοκαίρια κι ο Πόντον 
ασό νου μ’ ‘κ ‘ εβγαίν’ με τ’ αγιασμένα μέρια”, λέει παραπονιάρικα 
η ποντιακή Μούσα. Ας στέκει ορόσημο ο Ξεριζωμός του Ποντιακού  και 
Μικρασιατικού Ελληνισμού για τους Νεοέλληνες, που αποψιλώνονται, 
σταδιακά, από τις αρχέγονες αξίες, τα παραδοσιακά πρότυπα, το ιστορικό 
τους υπόβαθρο, τα ήθη και έθιμα, οδεύοντας προς κοινωνίες άχρωμες, 
άσοφες, απροσανατόλιστες, χωρίς όραμα, χωρίς ιδανικά. Ο θρήνος για 
τις χαμένες Πατρίδες ας μετατραπεί σε τραγούδι  Αναστάσιμο, κρατώντας 
ζωντανή την εθνική μνήμη, ακλόνητη την πίστη στο Δίκαιο των λαών, 
στην ελευθερία τους και στο σεβασμό των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων. “...
Μοιρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε  τα μαναστήρια/ κϊ- Γιάννες ο 
Χρυσόστομον κλαίει, δερνοπισκάται/ - Μη κλαις, μη κλαις, Αϊ- Γιάννε 
μου και δερνοκοπισκάσαι./ Η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει 
κι άλλο...”

Είθε, οι αρχιτέκτονες της Διεθνούς πολιτικής να συναισθανθούν τη 
μεγάλη ευθύνη που φέρουν και για όσα συμβαίνουν επί των ημερών μας. 
Με την ανθρωπιστική ένδεια που τους διακατέχει, τα δόλια συμφέροντα 
και την ψυχρή τους λογική, δέχονται, δυστυχώς, την καταστρατήγηση 
αρχών του Διεθνούς Δικαίου, τη διάλυση κοινωνιών, την καταστροφή χω-
ρών, με χιλιάδες νεκρούς στα πεδία των μαχών, αλλά και αθώων θυμά-
των, με εκατομμύρια πρόσφυγες, με ξεκλήρισμα οικογενειών. Όλα, όμως, 
τα αρνητικά καταγράφονται ως μαύρες σελίδες στην Ιστορία και η αντικει-
μενική Ιστορία είναι αμείλικτη, δίνει στον καθένα αυτό που του ανήκει!
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Το Σάββατο 28 Μαΐου στη Βέροια
Ημερίδα για τη δημόσια 

Υγεία στη μνήμη του 
Θανάση Γεωργιάδη 

 
Μια πολύ σημα-

ντική ημερίδα με τον 
γενικό τίτλο «Δημόσια 
Υγεία: Είναι επίκαιρο 
το ΟΡΑΜΑ;» θα ορ-
γανωθεί το επόμενο 
Σάββατο 28 Μαΐου στο 
Ξενοδοχείο «ΑΙΓΕΣ 
ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Πρόκει-
ται για την υλοποίηση 
της δέσμευσης για την 
πραγματοποίηση πο-
λιτικού μνημόσυνου 
στον αείμνηστο Θα-
νάση Γεωργιάδη, από 
τους ιδρυτές του Εθνι-
κού Συστήματος Υγεί-
ας στην Ημαθία και ενός από τους γενάρχες του τοπικού 
ΠΑΣΟΚ. 

Την οργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε Οργανωτική 
Επιτροπή από πρώην Γραμματείς της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ και 
στελέχη του Κινήματος. Την αποτελούν με αλφαβητική 
σειρά οι: Κώστας Ασλάνογλου, Ιωάννα Βαλδήρ, Ανδρέας 
Βλαζάκης, Ιορδάνης Ελευθεράκης, Τάκης Μωραλίδης, 
Δημήτρης Σπινθηρόπουλος, Δημήτρης Ταχματζίδης, Τηλέ-
μαχος Χατζηαθανασίου.   

Στην ημερίδα εκτός από την αναφορά στον πολιτικό και 
τον γιατρό Θανάση Γεωργιάδη θα αναπτυχθούν επίκαιρα 
ιατρικά θέματα από κορυφαίους γιατρούς, ενώ θα υπάρξει 
και γόνιμος διάλογος αναφορικά με το δημόσιο χαρακτήρα 
της υγείας. 

Την επόμενη Τετάρτη 25 Μαΐου η Οργανωτική Επιτρο-
πή θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου το αναλυτικό 
πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και όλες τις οργανωτικές 
λεπτομέρειες.  

Με νέο λογότυπο ο 
Σύλλογος Πολυτέκνων 

Νομού Ημαθίας
Ο Σύλλογος  

Π ο λ υ τ έ κ ν ω ν    
Νομού Ημαθίας 
στα προηγού-
μενα 29 χρόνια 
λειτουργίας του 
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι -
ούσε κατά και-
ρούς διάφορα 
σύμβολα γ ια 
να δηλώνει  την  
ταυτότητα του.

Αφού διαπιστώσαμε την αναγκαιότητα για δημιουργία 
λογοτύπου του συλλόγου, προκειμένου να χρησιμοποιείται 
ως ΄΄σήμα κατατεθέν΄΄ με σκοπό την κωδικοποιημένη επι-
κοινωνία του με όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες που 
επικοινωνεί-αλληλογραφεί, αλλά και να τον κάνει εύκολα 
αναγνωρίσιμο από όλους,  προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό 
μεταξύ των μελών και φίλων της λέσχης, με την υποβολή 
σχετικών προτάσεων,μέχρι 10 Απριλίου 2022.

Ο λογότυπος που επιλέχθηκε τελικά από την αρμόδια 
προς τούτω συγκροτηθείσα επιτροπή και εγκρίθηκε από το 
ΔΣ, μεταξύ των ολοκληρωμένων προτάσεων που υποβλή-
θηκαν είναι σχεδιασμού της εταιρείας DIGIDOT ιδιοκτησίας 
του  κ. Γεωργίου Τσαμήτρου τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαί-
τερα.

 Ο λογότυπος απεικονίζει ένα  γράφημα που εκφράζει 
το σύνολο των ιστορικών και παραδοσιακών στοιχείων 
του συλλόγου (ύφος, φιλοσοφία, όραμα, αξίες, κλπ) και το 
οποίο θα χρησιμοποιείται εφεξής σε κάθε δράση ή αλληλο-
γραφία του συλλόγου.

Για να ενημερωθούμε  όλοι επί του λογοτύπου παραθέ-
τουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις των  συμβόλων:

-Η οικογένεια με τα πολλά παιδιά συμβολίζει την άνθιση 
- αναγέννηση του κόσμου μας και είναι το σύμβολο της δύ-
ναμης και της θέλησης για νέους αγώνες και προσδοκίες.

-Ο νομός Ημαθίας(περίγραμμα) μας θυμίζει αμέσως 
ποιοι και από που είμαστε.

-Τα χρώματα μπλε και άσπρο μας θυμίζουν την Ελλάδα  
και είναι τα παραδοσιακά χρώματα του ελληνισμού

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος   Ο  Γ. Γραμματέας 
Βελέντζας Ιωάννης  Τουμπουλίδης Νικόλαος

Ο Ελληνισμός του Πόντου
(19η Μαϊου, ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας)



Την αναγκαιότητα να διευρύνει και να εντείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
τις κοινές διπλωματικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες των κρατών 
- μελών της προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το προσφυ-
γικό – μεταναστευτικό ζήτημα, σε αρμονία με το διεθνές δίκαιο και τους 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, υπογράμμισε ο Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης ως Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπίας 
στις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τις Μεταναστευτικές 
Προκλήσεις που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 15 και 16 Μαΐου μέ-
σα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Γαλλικής Προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικότερα, στις τοποθετήσεις του ο κ. Τσαβδαρίδης επισήμανε ότι:
1. Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι το ίδιο καταδικαστέα όσο 

και η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
2. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα σε κάθε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ πρόσφυγα 

καθώς ο Ελληνικός λαός έχει βιώσει ιστορικά την προσφυγιά, ξεριζωμέ-
νος από πατρογονικές εστίες κυρίως στον Πόντο και στη Μικρά Ασία.

3. Το κοινό μέτωπο που δείχνει η Ευρωπαϊκή οικογένεια για την υπο-
δοχή των προσφυγικών ροών από την Ουκρανία θα πρέπει να δείχνεται 
και απέναντι στην ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ του μεταναστευτικού από την 
πλευρά της Τουρκίας προκειμένου να πιέσει πολιτικά την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτήσει από την Τουρκία να 
λειτουργεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της για συγκράτηση των μετα-
ναστευτικών ροών και την εξάρθρωση του δικτύου διακινητών που δρουν 
στο έδαφός της.

5. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η αναθεώρηση του 
Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου για να εξασφαλίζει 
την ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ μεταξύ 
των κρατών – μελών της ΕΕ στη διαχείριση των αιτούντων άσυλο.

Περιγράφοντας την πολιτική της Ελλάδας για τη διαχείριση του μετα-
ναστευτικού – προσφυγικού επί Κυβερνήσεως της ΝΔ, ο κ. Τσαβδαρίδης 
ανέφερε ότι αυτή εστιάζεται τόσο στην φύλαξη των Ελληνικών συνόρων, 
των συνόρων δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέφερε εντυπω-
σιακές μειώσεις μεταναστευτικών ροών άνω του 85%, στην επιτάχυνση 
των διαδικασιών διαχωρισμού των προσφύγων από τους παράνομους 
μετανάστες, στον έλεγχο των δράσεων των ΜΚΟ όταν αντιβαίνουν τον 
Νόμο καθώς και στον περιορισμό της διάρκειας και του ύψους των επιδο-
μάτων και στη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών ελεγχόμενων δομών.

Χαρακτήρισε δε ως παντελώς ανυπόστατες τις καταγγελίες της Τουρκί-
ας προς την Ελλάδα για υποτιθέμενες επανα-προωθήσεις προς τη γείτονα 
χώρα, υπογραμμίζοντας ότι αυτές ασφαλώς δε συνάδουν με τις επιχειρη-

σιακές πρακτικές 
της χώρας μας, 
που λειτουργεί μέ-
σα στα υφιστάμενα 
νομικά πλαίσια και 
με απόλυτο σεβα-
σμό στα ανθρώπι-
να δικαιώματα.

Σημείωσε τέ-
λος ότι η Ελλάδα 
υποστηρίζει την 
π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α 
που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με 
επιλεγμένες τρίτες χώρες σε όλες τις μεταναστευτικές οδούς, οι οποίες 
θα στοχεύουν τόσο στην καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτιών της 
μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης, όσο και στην καταπολέ-
μηση της διακίνησης ανθρώπων και στην αποτελεσματική διαχείριση των 
συνόρων.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΣΥΜΠΕΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του Δημητρίου και της Ελευθερίας, 
το γένος Κολτσίδα, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στο Σταυρό 
Ημαθίας και η ΚΩΦΙΔΟΥΜΑΡΙΑτου 

Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Τσαντεκίδου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στον Δημαρχείο 
Αλεξάνδρειας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

του Ευαγγέλου και της Ολυμπίας, το 
γένος Ιακωβίδου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΑΔΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ηρακλή και 
της Παρασκευής, το γένος Σαρήογλου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Κομνηνίου Βέροιας.

Η Ποντιακή Γενοκτονία Άκαυτη 
Βάτος Εθνικής Μνήμης

Στις 19 Μάϊου, Ημέρα Μνή-
μης της Ποντιακής Γενοκτο-
νίας, ο λαός μας φέρνει στη 
μνήμη του και τιμά τις 350.000 
Ποντίων, που εξοντώθηκαν, με 
αδυσώπητη μανία, φανατισμό 
και βαρβαρότητα, απλώς για-
τί ήταν Έλληνες και Χριστια-
νοί και γιατί η επίσημη εξου-
σία πρώτα των Νεοτούρκων 

Οθωμανών και στη συνέχεια  του 
διαδόχου Τούρκου ηγέτη Μουσταφά 
Κεμάλ, ήθελε τον αφανισμό  και τον 
ξεριζωμό τους από τις πανάρχαιες 
εστίες τους, όπως και ολόκληρου του 
Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Η σημερινή Τουρκία, όπως και 
στην περίπτωση της Αρμένικης γε-
νοκτονίας, αρνείται πεισματικά ν’ α-
ναγνωρίσει την Ποντιακή γενοκτονία 
και προσπαθεί να συσκοτίσει την α-
λήθεια, με ψεύδη και διαστρεβλώσεις 
των ιστορικών γεγονότων. Η Ελληνι-
κή Πολιτεία, οι Πόντιοι που διεσώθη-

σαν και κατέφυγαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και ολόκληρος 
ο Ελληνικός λαός έχουν ιερή υποχρέωση να διατηρούν ως άκαυτη 
βάτο τη μνήμη των θυμάτων και τη μνήμη του Ελληνικού Πόντου.

 Έχουν ταυτόχρονα υποχρέωση να προωθήσουν διεθνώς την 
αναγνώριση της Ποντιακής γενοκτονίας, ως ενός μαζικού εγκλήμα-
τος μισαλλοδοξίας και εθνοκτονίας, που διεπράχθη ως μέρος μιας 
επίσημης και διατεταγμένης πολιτικής.

Η Πατριωτική Ένωση κλίνει ευλαβικά το γόνυ στη μνήμη των 
θυμάτων της γενοκτονίας και δράττεται της ευκαιρίας για να υπεν-
θυμίσει στον Ελληνικό λαό ότι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν   την 
Ποντιακή γενοκτονία είναι οι ίδιοι που εγείρουν σήμερα αυθαίρετες 
αξιώσεις και διεκδικήσεις και εκτοξεύουν απειλές κατά του Ελληνι-
σμού στην Ελλάδα και την Κύπρο και ότι πρέπει να είναι σε εθνική 
επαγρύπνηση και επιφυλακή.

ΠανελλήνιαΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΕΝΩΣΗ
ΟΠρόεδρος,

ΠρόδρομοςΕμφιετζόγλου

Την ανάγκη για κοινό μέτωπο της Ε.Ε. απέναντι 
στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού 

από την Τουρκία, υπογράμμισε 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης από το Παρίσι
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Δήμος Βέροιας: Παραχώρηση σχολικών χώρων 
σε συλλόγους για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο Δήμος Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει στον 
προγραμματισμό των παραχωρούμενων σχολικών χώ-
ρων ( γυμναστηρίων, αιθουσών κ. λ. π.) σε Αθλητικούς 
και Πολιτιστικούς Συλλόγους που  δραστηριοποιούνται  
στην πόλη, για το σχολικό έτος 2022 – 2023 , παρακαλεί 
τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να τους χρησιμο-
ποιήσουν για το επόμενο έτος, να  καταθέσουν ΜΕΧΡΙ 
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 τα  σχετικά αιτήματά τους στα σχολεία 
που τους ενδιαφέρουν. Σε σχετικό δελτίο Τύπου η αντι-
δήμαρχος Παιδείας κι  Ισότητας των Φύλων, Συρμούλα 
Τζήμα, αναφέρει πως  σε ότι  αφορά τα  αθλητικά σωμα-
τεία, η αίτηση πρέπει να  συνοδεύεται και από τη σχετική 
εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ. Γ. Α. 
για όσα σωματεία έχουν ήδη προβεί στην εγγραφή τους .

Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται από τη  σχετική  νο-
μοθεσία,  τα σχολεία μαζί με  τις σχετικές γνωμοδοτήσεις 
τους προωθούν τα  αιτήματα στις αρμόδιες Σχολικές Επι-
τροπές, προκειμένου να εισηγηθούν κι αυτές σχετικά στη 
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας η οποία θα λάβει και την 
τελική απόφαση επί των παραχωρήσεων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
                      
                                  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Ως Εμπορικός Σύλλογος, οφεί-

λουμε να αποδώσουμε τα εύσημα 
σε όλους τους αθλητές που συν-
δύασαν το αθλητικό ιδεώδες και τη 
χαρά της συμμετοχής, τον ΣΕΓΑΣ 
για την άρτια διοργάνωση, το ΔΗ-
ΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ καθώς και 
την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΕΔΑ) που εργά-
στηκαν για την εύρυθμη διεξαγωγή 
του meeting, αποδεικνύοντας ότι 
η πόλη μας μπορεί να αναλάβει 
διοργανώσεις εκδηλώσεων υψη-
λού επιπέδου κάνοντας όλους μας 
βαθιά αισιόδοξους για το μέλλον.

ΤΟ Δ.Σ.

19η Μαΐου
Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας 

των Ελλήνων του Πόντου
Ο  θρήνος  του  ελληνισμού  για  

την  πτώση  της  Βασιλεύουσας  στις  
29 Μαΐου του 1453 συνοδεύεται α-
πό την τραγική κατάληξη και παρά-
δοση  αμαχητί  της  θρυλικής  μας  
Τραπεζούντας  στις  15 Αυγούστου  
του  1461. Για  όλους  τους  Έλληνες  
αλλά  ιδιαίτερα  για  τους  Έλληνες  
της  Μικράς Ασίας  και  του  Πόντου  
αυτά  τα  δύο  θλιβερά   γεγονότα  
σημάδεψαν  την  μετέπειτα  πορεία  
τους  με  θρήνους, βάσανα  και  ο-
ραματισμούς  που  μεταφέρθηκαν  
μέσω  παραδοσιακών τραγουδιών  
και  αφηγήσεων  μέχρι  και  σήμερα.

 Η  ιστορική διαδρομή των  Ελλήνων  του  Πόντου  που  αρχίζει  με  
το   μύθο της  Αργοναυτικής  εκστρατείας  τελειώνει  με  τον  ξεριζωμό 
των  προγόνων  μας  πριν από  100 χρόνια περίπου, μετά  από  άνιση 
μάχη με την τουρκική θηριωδία,  αφήνοντας  αξέχαστες  αναμνήσεις  
από  τον  αλύτρωτο  και  αλησμόνητο  Πόντο.

Η γενοκτονία των Ελλήνων του  Πόντου  είναι  άλλο  ένα  ελληνικό 
ολοκαύτωμα με τους 353.000 νεκρούς και  αποτελεί μια ανοικτή πληγή 
για το Έθνος. Το ελληνικό κοινοβούλιο αναγνώρισε  επίσημα το 1994 
τη σημερινή ημέρα, ως ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
στο Μικρασιατικό Πόντο την περίοδο 1916-1923, με τεράστια χρονική 
καθυστέρηση, δεν τόλμησε όμως να ζητήσει και να επιβάλλει ως όφειλε 
τη διεθνή αναγνώριση αυτού του  ολοκαυτώματος. 

Η ηθική δικαίωση του Ελλήνων ποντίων και η σύνδεση της ιστο-
ρικής μνήμης με το σύγχρονο Ελληνισμό δεν μπορεί παρά να είναι η 
αφετηρία για την κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος σε παγκόσμια 
κλίμακα. Κάθε χρόνο, αυτήν την ημέρα και δυστυχώς μόνο αυτή την 
ημέρα σκαλίζουμε την ιστορική μνήμη για να θυμηθούμε και γρήγορα 
να ξεχάσουμε πάλι, τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας, να 
θυμηθούμε τα θύματα και τους θύτες, να διδαχθούμε από τα λάθη και 
τις παραλείψεις μας.

  Η κρίσιμη περίοδος που διανύει η Πατρίδα μας είναι ίσως η αφορ-
μή να μη σταθούμε μόνο στο τυπικό μνημόσυνο των χιλιάδων νεκρών 
μας. Η γνώση της ιστορίας μας και η αποδοχή των δικών μας λαθών 
είναι το μοναδικό εργαλείο για να υπερασπίσουμε το μέλλον μας καθώς 
σε όλη την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας, αλλά και σε κάθε 
εποχή  ξεχωριστά, μεγάλος υπήρξε πάντα και συνεχίζει ακόμη να είναι 
ο ρόλος των  γειτόνων  κάθε  έθνους-κράτους. Με τον  εξ  ανατολών  
γείτονα μας, έχουμε μια μόνιμη και αναλλοίωτη διαχρονικά διαφορά. 
Εκείνος θέλει  να επιβάλλεται   με  πολεμικά  μέσα  ενώ  ο  ελληνισμός  
με  τη δύναμη  του  πνεύματος.

 Έτσι  λοιπόν  μετά  την  πτώση  της  Αυτοκρατορίας  της  Τραπεζού-
ντας  το  1461  το δυσμενές κλίμα για τους υπόδουλους  πόντιους  Έλ-
ληνες, που είχε διαμορφωθεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία  εντάθηκε  
ιδιαίτερα  κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821.Λόγω  όμως  
εξωτερικών  πιέσεων  προς  τον  Σουλτάνο, το  κλίμα  αυτό άρχισε στα-
διακά να υποχωρεί με την παραχώρηση ειδικών προνομίων, γνωστών 
στην παγκόσμια ιστορία με τους νομικούς όρους «ΧάτιΣερίφ»(1839) και 
«Χάτι Χουμαγιούν»(1856).

 Η θεωρητική ισονομία και η θρησκευτική ελευθερία μαζί με την α-
νάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας οδήγησαν στη  δημογραφική  

αύξηση   του ποντιακού πληθυσμού, στην καλλιέργεια  της  ελληνικής 
παιδείας και στην ανάπτυξη της νεοελληνικής συνείδησης.

 Ο πόντιος της ΄΄Ανατολικής Ελλάδας΄΄ εγκατέλειψε τα κρησφύγετά 
του και κατέβηκε στις παραλιακές περιοχές, όπου έκτισε καινούρια 
χωριά, εκκλησίες και σχολεία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πήρε ξανά 
στα χέρια του το εμπόριο ολόκληρου του Εύξεινου Πόντου και της ενδο-
χώρας, ενώ η Τραπεζούντα ξαναβρήκε τις παλιές δόξες  της.

 Στις αρχές του 20ού αιώνα δεν υπήρχε ποντιακό χωριό χωρίς δι-
κό του σχολείο και δική του εκκλησία. Σύμφωνα με τη στατιστική του 
Παναρέτου, το 1913 στις επαρχίες των έξι μητροπόλεων του Πόντου 
κατοικούσαν 697.000 Έλληνες, ενώ το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τον 
Γ. Λαμψίδη, λειτουργούσαν 1.890 εκκλησίες, 22 μοναστήρια, 1.647 πα-
ρεκκλήσια και 1.401 σχολεία με 85.890 μαθητές.

 Ωστόσο, η πολιτική που άρχισαν  ξανά  να  εφαρμόζουν οι νεοτουρ-
κικές κυβερνήσεις στις  αρχές  του  19ου αιώνα, απέναντι στους   Έλλη-
νες  ήταν εξαιρετικά εχθρική και περιλάμβανε δυσμενή οικονομικά, εκ-
παιδευτικά, στρατιωτικά και θρησκευτικά μέτρα, τα οποία επιβλήθηκαν 
γενικότερα στις χριστιανικές εθνότητες του κράτους. Η πολιτική αυτή, 
η οποία βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με τις εξαγγελίες του Προέδρου 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής G. Ουίλσον, σχετικά με την αυ-
τοδιάθεση των λαών, οδήγησε τους Πόντιους, στη μεγάλη απόφαση να 
αγωνιστούν για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας

 Οι Έλληνες της Διασποράς αναδείχθηκαν πρωτεργάτες στους 
αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας με 
βασικούς εκπροσώπους τους Κ. Κωνσταντινίδη από τη Μασσαλία, Β. 
Ιωαννίδη και Θ. Θεοφύλακτου από το Βατούμ, I. Πασσαλίδη από το 
Σοχούμ, Λ. Ιωαννίδη και Φ. Κτενίδηαπό το Κρασνοντάρ  ενώ  από τους 
Έλληνες του ιστορικού Πόντου ξεχωρίζουν οι δύο σεβάσμιες μορφές 
της Εκκλησίας, ο μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης 
και ο μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός Καραβαγγέλης

 Η ελληνική  κυβέρνηση  ενώ ήταν αρχικά σύμφωνη με τον αγώνα 
και τις εθνικές διεκδικήσεις των Ποντίων  στο συνέδριο Ειρήνης των   
Παρισίων, που άρχισε το Δεκέμβριο του 1918,πιέστηκε από τις συμμα-
χικές δυνάμεις και δεν συμπεριέλαβε τον Πόντο στο φάκελο των ελλη-
νικών διεκδικήσεων, και, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των Ελλήνων 
του Πόντου, συμφώνησε να παραχωρηθεί η περιοχή στην υπό ίδρυση 
Αρμενική Δημοκρατία.

 Η εξέλιξη  αυτή προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στον ελληνισμό 
του  πόντου. Παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε, ο ποντιακός 
ελληνισμός δεν πτοήθηκε. Στις 10 Μαρτίου 1921 ο μητροπολίτης Αμά-
σειας Γερμανός Καραβαγγέλης  πρότεινε στον τότε  υπουργό εξωτερι-
κών  συνεργασία με τους Κούρδους και τους Αρμένιους εναντίον του 
κινήματος του Κεμάλ. Η κυβέρνηση όμως του Γούναρη, απομονωμένη 
και από τους συμμάχους, δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία.

 Μια τελευταία προσπάθεια ποντοαρμενικής συνεργασίας άρχισε 
καθυστερημένα στις αρχές του 1922, όταν πια τα συμφέροντα των Με-
γάλων Δυνάμεων είχαν αλλάξει πλευρά. Εκμεταλλευόμενος την ευνοϊκή 
συγκυρία ο Κεμάλ πασάς, με τη φανερή υποστήριξη των μπολσεβίκων, 
της Ιταλίας, της Γαλλίας και τη σιωπηρή σύμπραξη της Αγγλίας, άρχισε 
την αντεπίθεση που έφερε και την κατάρρευση του μετώπου.

 Η ποντιακή Δημοκρατία έμεινε ένα όνειρο, ενώ η καταδίκη σε θά-
νατο από την κεμαλική κυβέρνηση όλων των πρωτεργατών του αγώνα 
σφράγισε την εθνική συμφορά του ποντιακού ελληνισμού, η οποία συν-
δέεται με τη γενικότερη τύχη του ελληνισμού της Μ. Ασίας.

 Στον ιστορικό Πόντο όμως το τέλος της ιστορίας και του πολιτισμού 

των Ποντίων ήταν εξαιρετικά τραγικό και σταμάτησε βίαια με την ανα-
γκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών που όρισε η Συνθήκη της Λωζάν-
νης το 1923.Είναι γνωστή η γενοκτονία του αρμενικού λαού το 1915 
από τους Νεότουρκους, αλλά δεν είναι τόσο γνωστή η μεθοδευμένη 
εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου που είχε τις ίδιες αναλογίες ποσο-
τικά και ηθικά με τη γενοκτονία των Αρμενίων την περίοδο 1916-1923.

 Από τους 697.000 Πόντιους που ζούσαν το 1913 στον Πόντο, πε-
ρισσότεροι από 353.000, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, 
θανατώθηκαν μέχρι το 1923 από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλι-
κούς στις πόλεις και τα χωριά, στις εξορίες και τις φυλακές, καθώς και 
στα τάγματα εργασίας, τα λεγόμενα «αμελέ ταμπουρού». Το <<επι-
τέλους  τους  ξεριζώσαμε>>  του  δολοφόνου  Μουσταφά Κεμάλ  στο  
τουρκικό  κοινοβούλιο  λέει  πολλές  αλήθειες  για  τη συμπεριφορά  των  
τούρκων  απέναντι  στους  Έλληνες.

 Τα αρχεία των Υπουργείων Εξωτερικών πολλών κρατών της Ευ-
ρώπης και της Αμερικής, καθώς επίσης και οι εκθέσεις διεθνών οργανι-
σμών πιστοποιούν το μέγεθος και το είδος του διωγμού που υπέστησαν 
οι Έλληνες του Πόντου. Τα γεγονότα του 1922 είχαν ως συνέπεια το 
ξερίζωμα του ελληνισμού του Πόντου  και της Μ. Ασίας. Περισσότεροι 
από 1.300.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εκπατριστούν βίαια, εγκατα-
λείποντας τους προσφιλείς νεκρούς, μαζί με τις περιουσίες τους και τον 
πολιτισμό της μακραίωνης δημιουργικής παρουσίας τους εκεί.

 Η εξαντλημένη από τον πόλεμο, ηθικά, πολιτικά, κοινωνικά, δημο-
γραφικά και οικονομικά Ελλάδα αναγκάστηκε να δεχτεί στους κόλπους 
της εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο 
σχέδιο υποδοχής. Η μικρασιατική καταστροφή ξανάφερε στο προσκή-
νιο την ταραγμένη εσωτερική πολιτική κατάσταση. Η ανικανότητα των 
εναλλασσόμενων κυβερνήσεων ανάγκασε τον στρατηγό Πλαστήρα να 
αναλάβει την εξουσία, να εκθρονίσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο και να 
κινητοποιήσει όλες τις κρατικές υπηρεσίες για την επίλυση των προσφυ-
γικών προβλημάτων.

 Η συντριπτική πλειοψηφία του προσφυγικού πληθυσμού, 638.252 
άτομα, δηλαδή ένα ποσοστό 53%, εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία, 
αρχικά στις περιοχές που εγκατέλειψαν οι ανταλλάξιμοι μουσουλμάνοι. 
Παρ’ όλες τις δυσκολίες, οι πρόγονοί μας δεν λιποψύχησαν, αλλά επι-
στράτευσαν όλους τους μηχανισμούς επιβίωσης που απέκτησαν κατά 
τη διάρκεια της συμβίωσής τους με τους Οθωμανούς  και   ξαναέστησαν   
τα  σπιτικά  και  τις  δουλειές  τους.

 Όλα αυτά είναι ανάγκη να τα γνωρίζουμε  αφού  έτσι κι αλλιώς τα 
όσα ανέφερα  παραπάνω   αποτελούν μέρος της νεότερης ιστορίας μας. 
Είναι  χρέος  μας  λοιπόν  κάθε  γνώση που  σχετίζεται   με  την Πατρί-
δα  μας ιδιαίτερα για  τόσο  σημαντικά  γεγονότα. Η   19ηΜαϊου στην 
Τουρκία είναι ημέρα γιορτής για την ΄΄παιδεία΄΄ τους αλλά  στην Ελλάδα 
είναι ημέρα πένθους και μνήμης. Η  Διεθνοποίηση  και  η Διεθνής   Ανα-
γνώριση  και  Καταδίκη   της Γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων  από  
την  Τουρκία  είναι  χρέος  και  ηθική  υποχρέωσή  μας, προς  τους  χι-
λιάδες  άταφους  νεκρούς  μας.

 Είναι  σταυρός μαζί  και  ευθύνη  να  υπηρετήσουμε  και  να  ανα-
δείξουμε  τη  γενοκτονία  των  παππούδων  μας αλλά  και  όλων  των 
χριστιανικών  πληθυσμών  της  Ανατολίας με τη  Διεθνοποίηση  και  τη 
Διεθνή Αναγνώριση  και  Καταδίκη της Γενοκτονίας των  Ελλήνων   
του  Πόντου   από  την  Τουρκία  και  ποτέ  δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  
το  ποντιακό  γνωμικό  ΄΄ο  παλαιόν  ο  τουσμάνος  φίλος  κι  ίνεται΄΄

Τουμπουλίδης  Νικόλαος 
Πρόεδρος  Ευξείνου Λέσχης Βέρο



Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης

 H 19η Μαΐου που ορίστηκε ως 
Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ια-
τρού, μετά από πρωτοβουλία της Πα-
γκόσμιας Ένωσης Γενικής - Οικογε-
νειακής Ιατρικής, τιμάται εφέτος υπό 
την σκιά του νόμου που πρόσφατα 
ψηφίστηκε, με θέμα την αναδιοργά-
νωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, όπου μεταξύ άλλων προβλέ-
πεται η καθιέρωση του «Προσωπικού 
Ιατρού» για όλους τους πολίτες. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού απέκτησε ένα ιδιαίτερο 
περιεχόμενο στην συγκυρία των καταστάσεων που κυριάρχησαν κατά 
την επιδημική κρίση, ενώ αποτέλεσε μια αφορμή αναγνώρισης και ε-
νίσχυσης του κεντρικού ρόλου που πρέπει να διαδραματίζει ο Οικογε-
νειακός Ιατρός στην παροχή εξατομικευμένης, ολιστικής και συνεχούς 
φροντίδας υγείας των πολιτών. Αυτή είναι η κυρίαρχη αποστολή του 
Οικογενειακού Ιατρού ως πρωταρχικού παράγοντα της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας το 1978 στη διακήρυξη της Άλμα Άτα, στην οποία 
αποφασίστηκε ότι «η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι βασική 
φροντίδα εδραιωμένη σε επιστημονικά ορθή πράξη και κοινά αποδε-
κτές μεθόδους και τεχνολογίες που παρέχονται στα άτομα και στις οι-
κογένειές στην κοινότητα, με πόρους που εξασφαλίζει η κοινωνία και η 
εκάστοτε χώρα». Ιδιαίτερα επίκαιρο ενδιαφέρον αναδεικνύεται από το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής, σε σχέση με την ασαφή ατμόσφαιρα 
περί οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του θεσμού 
του Οικογενειακού Ιατρού, όπως επανέρχεται στην νομοθετική επικαι-
ρότητα με την μετεξέλιξη του όρου ως «Προσωπικού Ιατρού».

 Περισσότερο λοιπόν από ποτέ στην γενικότερη ατμόσφαιρα της 
υγειονομικής αβεβαιότητας, αναδεικνύεται η μοναδική αξία της ποιοτι-
κής σχέσης μεταξύ ιατρού και ασθενούς που αποτελεί και την θεμελι-
ώδη βάση υπόστασης του Οικογενειακού Ιατρού ή του «Προσωπικού 
Ιατρού» όπως νομοθετήθηκε προσφάτως ο όρος. Αυτή η διαπίστωση 
ενισχύεται με την γνωστή απόφαση της UNESCO, σύμφωνα με 
την οποία «η ποιοτική σχέση ιατρού-ασθενούς αποτελεί θεμελιώδη 

ανθρώπινη συνιστώσα για την υγειονομική περίθαλψη του πολίτη, 
καθώς παρέχει πολλαπλή στήριξη στην κατάσταση της αβεβαιότητας 
και ταλαιπωρίας που προκαλεί η ασθένεια και η θεραπευτική αγωγή, 
ενώ συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών διαγνωστικού προσα-
νατολισμού και θεραπείας, που με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να φτάσει 
σε υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης και σεβασμού». Εκ των ως άνω 
καθίσταται αυταπόδεικτος ο ιδιαίτερος ρόλος που καλείται να δαδρα-
ματίσει ο Οικογενειακός Γιατρός ως στυλοβάτης της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και του οποίου η υπόσταση εξαρτάται άμεσα από 
την αρχή της σχέσης Ιατρού-Ασθενούς. 

Το γεγονός ότι η σχέση Ιατρού-Ασθενούς και κατά συνέπεια η υπό-
σταση του Οικογενειακού Ιατρού, υπόκεινται διαρκώς στις διάφορες 
επιδράσεις πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού και επι-
κοινωνιακού χαρακτήρα, καθίσταται απαραίτητη η προστασία και η ε-
νίσχυση τους. Αυτή η αναγκαιότητα επαναβεβαιώνεται συνεχώς μέσω 
της αναντικατάστατης σχέσης εμπιστοσύνης, φιλίας, ικανοποίησης και 
ευγνωμοσύνης, που διαμορφώνεται μεταξύ ιατρού και ασθενούς με 
την πάροδο ετών και κάτω από δυσχερείς συνθήκες αγωνίας, πόνου, 
ανασφάλειας και λύτρωσης, όπως αυτές που βίωσαν και βιώνουν οι 
κοινωνίες κατά την διάρκεια της επιδημικής κρίσης. 

Αυτές οι συνθήκες από τα παλαιότερα χρόνια είναι που καθιέ-
ρωσαν στην κοινωνική συνείδηση την έννοια του «Οικογενειακού 
Ιατρού», πολύ πριν αποφασίσει η πολιτεία, με τις διάφορες κυβερνη-
τικές εκφάνσεις της, να ασχοληθεί με την θεσμοθέτησή του. Όλες οι 
πολιτικές ηγεσίες που διαχειρίστηκαν διαχρονικά τα ζητήματα υγείας, 
συμπεριέλαβαν στις νομοθετικές τους πρωτοβουλίες και τον Οικογε-
νειακό Ιατρό. 

Τα νομοθετήματα όμως με τα οποία διαχρονικά επιχειρήθηκε να 
καθιερωθεί και να λειτουργήσει αυτός ο θεσμός, δεν εφαρμόστηκαν 
αποτελεσματικά ποτέ. Και αυτό διότι οι συντάκτες των νομοθετημά-
των θεσμοθετούσαν την υπόσταση του Οικογενειακού Ιατρού απο-
κλειστικά με λογιστικά κριτήρια, χωρίς να λαβαίνουν υπόψη τους την 
αναντικατάστατη σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενούς. Η πρόσφατη 
νομοθετική τροποποίηση του όρου «Οικογενειακός Ιατρός» με αυτόν 
του «Προσωπικού Ιατρού», δεν προσδίδει κάποιο διαφορετικό πε-
ριεχόμενο στον θεσμό, ώστε να χαρακτηρίζεται πρωτότυπος και να 
διαφέρει από τον ορισμό που δόθηκε σε όλα τα σχετικά νομοθετήματα 
που προηγήθηκαν διαχρονικά

 Η πρακτικές που είχαν νομοθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια από 
την πολιτεία, για τον πολίτη της οικονομικής 
κρίσης και της φτωχοποιημένης κοινωνίας, που 
βρέθηκε ανυπεράσπιστος μπροστά στον επιδη-
μικό κίνδυνο, με το δίλημμα να «επιλέξει σε ορι-
σμένο χρόνο οικογενειακό ιατρό, εκ του περιορι-
σμένου αριθμού των υποδεικνυομένων που δεν 
γνώριζε», ήταν αναμενόμενο εκ των πραγμάτων 
να αποτύχουν. 

Ο πολίτης που βιώνει μια νέα οικονομική 
κρίση με την εκτίναξη του τιμαρίθμου σε βασικά 
προϊόντα διαβίωσης, εκφράζει δικαιολογημένα 
την ανασφάλεια που τον διακατέχει μπροστά 
στο ενδεχόμενο μιας νόσησης του, στις δαπάνες 
της οποίας δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει εξ 
ιδίων, ενώ η κάλυψη από το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας παραμένει επισφαλής.

 Η ουσιαστική υπόδειξη εκ μέρους της πολιτείας προς τον πολίτη, 
να παραμερίσει τον ιατρό που εμπιστεύονταν και με τον οποίον επί 
χρόνια είχε οικοδομήσει τις μοναδικής αξίας σχέσεις ιατρού-ασθενούς, 
δεν αποτελεί παρά συνέχεια μιας σειράς ανεφάρμοστων επιλογών, 
που ατυχώς δεν έχουν αποφέρει την αναγκαία γνώση και κρίση. Η 
πολιτεία με το πρόσφατο νομοθέτημα περί «Προσωπικού Ιατρού» 
παραμερίζει το γεγονός ότι, ο σημερινός πολίτης είναι επαρκώς εκπαι-
δευμένος να αναγνωρίζει τα πρώιμα συμπτώματα μιας βαριάς νόσου 
που τον απειλεί και καταφεύγει έγκαιρα στον κατά περίπτωση αρμόδιο 
ειδικό ιατρό.

 Με αυτό τον τρόπο σώζονται ζωές, κερδίζεται πολύτιμος χρόνος 
και αποτρέπονται βαριές νοσήσεις και αναπηρίες που πλην άλλων ε-
πιφέρουν και βαρύτατο οικονομικό κόστος. Η πολιτική ηγεσία ωστόσο 
εμμένει στην αντίληψη ότι ο ασθενής πρέπει πρώτα να επισκέπτεται 
τον θεσμοθετημένο «Προσωπικό» πλέον Ιατρό του συστήματος, 
ο οποίος εν προκειμένω προβλέπεται να λειτουργεί ως ένα είδος 
θυρωρού (gate keeper), που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να 
τον παραπέμπει στον κατά περίπτωση ειδικό ιατρό, ο οποίος και θα 
μεθοδεύει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες εξετάσεις, τις θεραπείες, 
τις νοσηλείες και τα χειρουργεία σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
νοσοκομεία. 

Οι συνέπειες αυτής της αντίληψης είναι αυτονόητες και έχουν ε-
παρκώς και κατ’ επανάληψη διατυπωθεί από τους Φορείς της Ιατρικής 
Κοινότητας, με αποφάσεις συλλογικών οργάνων, εισηγήσεις και πα-
ρεμβάσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Χρέος της πολιτείας είναι να θε-
σμοθετήσει τον Οικογενειακό Ιατρό ή εν προκειμένω τον «Προσωπικό 
Ιατρό», σύμφωνα με τις πραγματικά απαιτούμενες προδιαγραφές, να 
παραμερίσει τους λογιστικούς πειραματισμούς στον χώρο της Υγείας 
και να αποδώσει στους πολίτες αυτό που πραγματικά τους ανήκει και 
για το οποίο έχουν πληρώσει αδρά και εξακολουθούν να πληρώνουν 
εκ του υστερήματος τους, δια των ασφαλιστικών τους εισφορών και 
της φορολογίας. Οι προαναγγελθείσες να εκδοθούν Κοινές Υπουργι-
κές Αποφάσεις επιβάλλεται να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σε διαφορετική περίπτωση και ο επίκαιρος «Προσωπικός Ιατρός» 
θα είναι καταδικασμένος να συντροφεύσει τους μέχρι τώρα Οικογε-
νειακούς Ιατρούς, στα αραχνιασμένα συρτάρια των ανεφάρμοστων 
νομοθετημάτων.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού   
     Μηχανικού   εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2)  Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
3)  Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

Fax: 2331024204
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311 
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ: 
- Μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων
- Κλιματιζόμενους χώρους εργασίας
- Πλήρη εξοπλισμό εργασίας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας,
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ 
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας 
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
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 και
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 
23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 123

Mail: hr@venusgrowers.gr

Βρέθηκαν 
κλειδιά

Βρέθηκαν 
κλειδιά στην 
οδό Μ. Αλε-
ξάνδρου. 

Όποιος τα 
έχασε θα βρί-
σκονται στα 
γραφεία της 
εφημερίδας, 
Βενιζέλου 10, 
τηλ.  23310 
66913

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Κάλεσμα μελών σε 
γενική συνέλευση

Ο Σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας καλεί όλα τα μέλη του σε 
γενική συνέλευση την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ. στα 
γραφεία του συλλόγου Σοφοκλέους 7 στον Προμηθέα. Η παρουσία 
όλων των μελών είναι επιτακτική για την επιβίωση του συλλόγου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού, 
υπό την σκιά της επίκαιρης νομοθεσίας 
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Κλήθηκεσεαπολογία
οΛεβαδειακός

γιαταεπεισόδιαστον
αγώναμετηνΒέροια

Σε απολογία κλήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο 
ο Λεβαδειακός, για τα όσα έγιναν στο μπα-
ράζ με τη Βέροια και τα σοβαρά επεισόδια 

των οπαδών του  Οι Βοιωτοί θα απολογηθούν 
στον αθλητικό δικαστή της διοργάνωτριας για την 
είσοδο οπαδών στο γήπεδο, αλλά και το περιστατι-
κό με τον Πεταυράκη.

Με βάση τα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα που κλήθηκαν κιν-
δυνεύουν με 2-4 αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών και βαρύ 
πρόστιμο.

Αναλυτικά η κλήση:
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης 

Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής Κατηγορίας καλεί σε α-
πολογία:

• Την Παρασκευή 20.05.2022 και ώρα 12:30 την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑ-
ΚΟΣ, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 
και 15 παρ 2 και 4β του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ και άρθρο 15 
του ΚΑΠ της ΕΠΟ (αγώνας με ΠΑΕ Βέροια ΝΠΣ, 15.05.2022).

Καλούνται οι παλαίμαχοι πο-
δοσφαιριστές του ΓΑΣ και ΠΑΕ 
Βέροιας, να βρίσκονται έγκαιρα 
στο γήπεδο της Ραχιάς Βέροι-
ας, με ώρα προσέλευσης 5:00 
μ.μ. της Πέμπτης 19 Mαΐου 2022 
για τον αγώνα με την ομάδα πα-
λαίμαχων της ΑΕ Ποντίων στην 
εκδήλωση ημέρα μνήμης της γε-
νοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-
σμού με ώρα έναρξης αγώνα τις 
6.15 μ.μ. Για τον αγώνα αυτόν 
δήλωσαν συμμετοχή οι εξής πα-
λαίμαχοι ποδοσφαιριστές 

ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ – ΜΙΛΗΣ – 
ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ - ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ – 
ΤΣΙΟΥΧΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
– ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ – ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ – 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ 
– ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΤΡΟΥΠΚΟΣ 
– ΒΕΡΓΩΝΗΣ – ΜΑΝΤΖΑΦΙΔΗΣ 
– ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ – ΠΑΡΤΑΛΙ-
ΔΗΣ – ΒΕΡΖΥΡΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
– ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ – ΝΑΤΣΟΥ-
ΡΑΣ όπως και οι μη μάχιμοι πο-
δοσφαιριστές ΣΑΒΒΙΔΗΣ –  – ΜΙ-
ΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΩΜΑΣ – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ – 
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ – ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ 
– ΜΑΡΑΓΚΟΣ – ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙ-
ΔΗΣ – ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ – 
ΜΠΑΛΤΖΗΣ κλπ, ενώ  ο Γιώργος 
Χατζάρας. Θα κοουτσάρει κανονι-
κά την ομα΄δα των παλαίμαχων 
Βέροιας 

ΦιλικότηνΔευτέρα

στηνΚρύαΒρύση
Συνέχεια των αγώνων η ομά-

δα των παλαίμαχων την Δευτέρα 
23 – 5 – 2022 αγωνίζεται στην 
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ σε τουρνουά με α-
ντίπαλες ομάδες παλαίμαχων της 
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ και του ΕΔΕΣ-
ΣΑΙΚΟΥ. Στην εκδήλωση αυτή 
θα τιμηθούν οι ποδοσφαιριστές 
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ και ΒΕ-
ΖΥΡΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
οι οποίοι αγωνίστηκαν στις πα-
ραπάνω ομάδες με ώρα έναρξης 

αγώνα στις 6 μ.μ.

Μεόλατααστέριαοιπαλαί-
μαχοιτηςΑΕΠΒέροιας

Από την πλευρά των παλαίμα-
χων της ΑΕΠ Βέροιας θα δώσουν 
το παρόν όλα τα αστέρια του πα-
ρελθόντος αυτοί που οδήγησαν 
την ιστορική ομα΄δα στην Β’ Εθνι-
κή και πολλοί παίκτες έκαναν με-
γάλη καριέρα σε μεγάλες ομάδες 
του Ελληνικού ποδοσφαίρου

Αναμένεται να δώσουν το 
παρόν οι . Φουρκιώτης Δ. Ανα-

στασίου Γ, Παπαδόπουλος Γ, Γι-
τόπουλος Γ, Ζηλιασκοούδης Δ, 
Έξαρχος Κ, Βαλδήρ Γ., Λαναρής 
Γ. Κετίκογλου Ν, Γκόγκος Ν, Αι-
ρατζής Ν, Δέλιος Α, Ατματζίδης 
Ηλίας, Νταμπίζας Ν., Καφές Π, 
Καφές Δ, Καφές Γ, Σαρηγιάννιδης 
Α. Σαρηγιάννιδης Νίκος, Ακριβο-
πουλάς Μ,  Γεωργούλης  Ευθ, 
Μπουρνάκας Δ, Ιωσηφίδης Σάβ-
βας, Αργυρόπουλος Γιάννης, Αρ-
γυρόπουλος Βασ,  Νικολόπουλος 
Βασ, Κιάζος Π, Ζαρογιάννης Αστ, 
Ζαρογιάννης Χ,  κ.α 

Φιλικό παλαιμάχων για την ημέρα μνήμης 
της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Ραχιά

Καλές επιδόσεις 
έγιναν στο 2ο 
Αλεξανδρινό 

μίτινγκ στο Δημοτικό 
Στάδιο Αλεξάνδρειας. 
Οι ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες βοήθησαν 
στην επίτευξη καλών 
επιδόσεων στα άλμα-
τα, ενώ δεν έλειψαν 
οι καλές επιδόσεις και 
στα υπόλοιπα αγωνί-
σματα.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 
ήταν μια από τις αθλήτριες που 
ξεχώρισαν, αφού στην δεύτερη 
κούρσα της στη φετινή σεζόν 
τερμάτισε τα 100 μ. σε 11.79 (-
2,0) και έπιασε το όριο για το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 
Κάλι, παρά τον πολύ αντίθετο 
άνεμο.

Η αθλήτρια της Κατερίνας 
Αλεξοπούλου δεν είναι ακόμη 
στην αγωνιστική κατάσταση που 
θα ήθελε, καθώς απέχουν ακό-
μη χρονικά οι αγώνες στόχοι της 
σεζόν.

Τις καλές τους εμφανίσεις 
συνέχισαν οι πρωταθλητές της 
σφαιροβολίας Τάσος Λατιφλάρι 
και Οδυσσέας Μουζενίδης. Ο 
πρώτος αναδείχθηκε νικητής με 
19,75 μ., λίγες μόλις ημέρες από 
το 19,93 μ. που πέτυχε στο Αρ-
γοστόλι. Ο Μουζενίδης σημείωσε 
σήμερα 18,89 μ. και κατέλαβε 
την δεύτερη θέση.

Πολύ καλές επιδόσεις έγιναν 
και στο μήκος των Ανδρών με 
τον Βασίλη Μαρτινάκη να ανα-
δεικνύεται νικητής με 7,69 μ. 
(1,9) και να βελτιώνει το ατομικό 
του 7,55 μ. από το 2021. Στο ίδιο 

αγώνισμα ο Αντώνης Στυλιανί-
δης «προσγειώθηκε» στα 7,65 
μ., επίδοση κοντά στο ατομικό 
του 7,72 μέτρα.

Στα 400 μ. ο Μιχάλης Παπ-
πάς τα 400μ. ήταν πρώτος με 
47.52 κι έδειξε στη σωστή κατεύ-
θυνση ενόψει των αγώνων του 
Ιουνίου. Η Βασιλική Μητσιούλη 
επιβεβαίωσε την καλή της κατά-
σταση φτάνοντας στη νίκη στα 
400 μ.. με 57.06 και νέο ατομικό 
ρεκόρ . Η αθλήτρια στο διασυλ-
λογικό έτρεξε τα 400 μ. εμπ. σε 
60.21, επίδοση καλύτερη για το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20.

Τα ατομικά τους ρεκόρ βελ-
τίωσαν στο μήκος η Ναταλία 
Μπέση και Βασιλική Χαϊτίδου με 
άλματα στα 6,38 μ. και 6,36 μ., 
αντίστοιχα. Η Μπέση είχε ρεκόρ 
6,12 μ., ενώ η Χαϊτίδου 6,24 μέ-
τρα. Αμφότερες θα επιδιώξουν 
μεγαλύτερα άλματα στους αγώ-

νες που θα ακολουθήσουν. 
Στο τριπλούν γυναικών η Α-

λεκσάντρα Νάτσεβα (Βουλγαρία) 
«προσγειώθηκε» στα 13,92μ. 
(1,3) και η Χριστίνα Αλβερτσιάν 
ήταν δεύτερη 13,56μ. (+1,9).

Στη σφαιροβολία Γυναικών 
Κ18 η Μαρία Ραφαηλίδου  με-
τά το 15,96 μ. στο διασυλλογικό 
πρωτάθλημα πέτυχε μία ακόμη 
μεγάλη βολή στα 15,31 μ., στους 
αγώνες της Αλεξάνδρειας.

Η διοργάνωση τράβηξε το εν-
διαφέρον πολλών φίλων του στί-
βου, αφού οι εξέδρες στο στάδιο 
της πόλης ήταν γεμάτες και οι 
αθλητές είχαν το χειροκρότημα 
που χρειάζονταν για να κυνηγή-
σουν τον καλό τους εαυτό.

ΒραβεύθηκεηΕφηΚολο-
κυθά

Μία από τις κορυφαίες Ελλη-
νίδες αθλήτριες στο μήκος απο-

φάσισε οριστικά να κρεμάσει τα 
σπάικ της.

Η Έφη Κολοκυθά είπε το α-
ντίο στον στίβο, την Πέμπτη 5 
Μαΐου με επιστολή της προς τον 
ΣΕΓΑΣ ενημερώνοντας και επί-
σημα πως αποχωρεί από την ε-
νεργό δράση.

Κατά τη διάρκεια του ¨ 2ου 
Διεθνούς Αλεξανδρινού Μeeting¨ 
ο ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ μέσω του 
Προέδρου του Στέλιου Παπαγε-
ρίδη, ο αθλητικός σύλλογος που 
μοιράστηκε όλα τα αθλητικά της 
χρόνια τη βράβευσε για τις αγω-
νιστικές της επιτυχίες και διακρί-
σεις σε Πανελλήνιο και Διεθνές 
επίπεδο επί σειρά ετών.

Παρόντες ο Δήμαρχος Αλε-
ξάνδρειας Παναγιώτης Γκιρίνης, 
ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Ε-
πιχείρησης του Δήμου Μανώλης 
Σταυρής και ο προπονητής της 
αθλήτριας Μάκης Πάντος.

Καλέςεπιδόσειςστο2οΑλεξανδρινόμίτινγκστίβου
Τιμήθηκε η Έφη Κολοκυθά
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CMYK

Ολοκληρώθηκαν την Τετάρ-
τη στο αθλητικό πάρκο «ΑΛΚΗΣ 
ΚΑΜΠΑΝΟΣ» στην περιοχή της 
Βίλας Βικέλα, οι σχολικοί αγώνες 
Καλαθοσφαίρισης δημοτικών και 
γυμνασίων, που διεξήχθησαν στα 
πλαίσια του τουρνουά «Άλκης 
Παρών», εις μνήμη του Άλκη Κα-
μπανού. Το αθλητικό πάρκο έχει 
ήδη μετονομασθεί και έγιναν και 
τα επίσημα αποκαλυπτήρια.

Η δράση διοργανώθηκε απο 
το Δήμο Βέροιας και το ΚΑΠΑ δή-

μου Βέροιας σε συνεργασία με τις 
Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπ/σης Μακεδονίας, και 
την Δ.Δ.Ε. Ημαθίας.

Θερμά συγχαρητήρια σε ό-
λους τους συμμετέχοντες μαθητές 
και στους γυμναστές τους , όπως 
επίσης και σε αυτούς που διακρί-
θηκαν!

Θερμά συγχαρητήρια και 
στους μαθητές του Γυμνασίου 
Μακροχωρίου και στον καθηγητή 
μουσικής του σχολείου τους για 

τη σύνθεση και τους στίχους ενός 
μοναδικού τραγουδιού που ακού-
σαμε εις μνήμη του Άλκη από έ-
ναν ταλαντούχο συμμαθητή τους.

ΑΛΚΗ ΘΑ ΕΊΣΑΙ ΠΑΡΩΝ!

Οι σχολικοί αυτοί αγώνες θα 
καταστούν θεσμός εις μνήμη σου, 
δίνοντας μήνυμα υγειούς αθλητι-
κού πνεύματος!

Παρόντες στα εγκαίνια ο Δή-
μαρχος Βέροιας Κώστας Βοργι-

αζίδης, η αντιδήμαρχος κ. Συρ-
μούλα Τζ΄ημα- Τόπη  ο πρόεδρος 
του ΚΑΠΑ  κ. Λεωνίδας Ακριβό-
πουλος  ο κ. Δ. Πυρινός ο κ. Θ. 
Παπαδόπουλος και οι γονείς του 
Άλκη Καμπανού. 

Οινικητέςτουτουρνουά
Στον τελικό των δημοτικών 

σχολείων νικητής ήταν το 5ο δη-
μοτικό που νίκησε το 1ο με 32-16 
ενώ στα γυμνάσια  το 2ο κέρδισε 
το 3ο γυμνάσιο με 40-34 

Μεεπιτυχίαέγινετοτουρνουάμπάσκετ“Αλκηςπαρών”
Σε “Αλκης Καμπανός” το γήπεδο μπάσκετ στην Β. Βικέλα

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ισπανός 
Λαόθ στον τελικό ανάμεσα
σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε 

τους διαιτητές του τελι-
κού του Κυπέλλου ανά-
μεσα στον Παναθηναϊκό 
και τον ΠΑΟΚ με τον 
Ισπανό, Αντόνιο Λαόθ, 
να είναι ο άρχοντας της 
αναμέτρησης.

Ανακο ινώθηκε  ο 
διαιτητής του τελικό 
του Κυπέλλου Ελλά-
δας  (21/05, στις 20:00, 
Cosmotesports 1) ανά-
μεσα στον Παναθηναικό  
και τον ΠΑΟΚ 

Η ΚΕΔ επέλεξε τον 
Ισπανό, Αντόνιο Λαόθ, 
να είναι ο άρχοντας της 
αναμέτρησης. Πρόκειται 
για διαιτητή της κατη-
γορίας ELITE ο οποίος 
πέρσι σφύριξε, μεταξύ 
άλλων, τον τελικό του 
Champions League ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι.

Μαζί του θα είναι ως βοηθοί ο Πάου Ντέβιτς και ο Ρομπέρτο 
Παλομάρ, ενώ στο VAR θα είναι ο επίσης Ισπανός, Ρικάρντο Μπεν-
γκοετσέα.

ΟΖαφειράκηςΝ.απέκτησετον
ΠέτροΚυριακού(δεξίεξτρεμ)
απότονΑερωπόΈδεσσας

Σημαντική μεταγραφή έκανε ο Ζαφειράκης Νάουσας.
Απέκτησε τον Πέτρο Κυριακού απο τον Αερωπό Εδεσσας.
Ο Πέτρος Κυριακού παίζει δεξί εξτρέμ και ήταν απο τους καλύτε-

ρους παίκτες στην φετινή σεζον με το Αερωπό Έδεσσας.
Ο Πέτρος, ένας εκ των αρχηγών του Αερωπού, εγκαταλείπει τον 

αγαπημένο του σύλλογο μετά απο 20 συνεχή χρόνια παρουσίας.
Είναι 28 ετών, γεννημένος στις 20-1-94 [1.86μ] και την φετινή 

σεζόν ήταν δεύτερος σκόρερ του Αερωπού με 79 γκολ [μο 4,39 γκολ].
Έχει φορέσει τις φανέλες των εθνικών ομάδων ανδρών, εφήβων 

και παίδων.
Να πούμε οτι ο εμβληματικός αρχηγός του Αερωπού Έδεσσας 

Πέτρος Κυριακού που υπηρέτησε 20 χρόνια τον Αερωπό και στην 
νεα αγωνιστική περίοδο θα παίζει με τον Ζαφειράκη Νάουσας.

Μπροστά στην κατάμεστη αίθουσα 
“Δημήτριος Γκίμας” του ΔΑΚ Βικέλας ο 
Φίλιππος Βέροιας κατέβαλε την ομάδα 
του Αγρινίου με 78-69 στα πλαίσια των 
playout της Α2 κατηγορίας. Η ομάδα του 
Καλαμπάκου από τα πρώτα δευτερό-
λεπτα έδειξε τις διαθέσεις της για νίκη 
και παίζοντας πολύ καλή άμυνα ξέφυγε 
στο σκορ, απέκτησε διαφορά την οποία 
διατήρησε μέχρι και το τέλος αντέχοντας 
στην πίεση των φιλοξενούμενων στο 
τελευταίο δεκάλεπτο.

Με πολύ καλή άμυνα η ομάδα του 
Φιλίππου Βέροιας ξέφυγε στο 4′ με 13-
5. Ο Φίλιππος συνέχισε το ξέσπασμα 
και ανέβασε την διαφορά στους 10 πό-
ντους (15-5). Για 2 λεπτά οι ομάδες σίγησαν 
με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 
19-11 στο 8’. Ο Σουτζοπουλος με εύστοχες 
βολές έκανε το 21-11. Ο Crinic μείωσε για 
το Αγρίνιο με τρίποντο σε 21-14 και ο ίδιος 
παίκτης σε νεκρό χρόνο κέρδισε φάουλ σε 
τρίποντο που επιχείρησε μειώνοντας σε 24-
17 ευστοχώντας στην μια από τις 3 βολές.

Η ομάδα της Βέροιας με 7-2 σερί έκανε 
το 31-19 στο 12′ ξεσηκώνοντας την κερκίδα. 
Οι φιλοξενούμενοι στο 14′ με δικός τους σερί 
2-7 μείωσαν σε 33-26. Στο 18 το σκορ με βο-
λές του Τομιτς διαμορφώθηκε σε 38-29. Βο-
λές στην συνέχεια και για τον Κοθρα (40-29) 
με την σκυτάλη να παίρνει ο Παραπούρας 

ο οποίος έκανε το 42-29 ενώ ο Πουλιανίτης 
λίγο αργότερα το 44-29.

Στο 24′ οι φιλοξενούμενοι με σερί 4-12 
μείωσαν σε 48-37. Ο Δανης Ελευθεριαδης 
σε ατομική ενέργεια στο 16′ κέρδισε φάουλ, 
πέτυχε το καλάθι, ευστόχησε και στην βολή 
και έδωσε ανάσα στην ομάδα του Καλα-
μπακου (54-39). Το Αγρίνιο προσπαθώντας 
να βρει λύσεις μείωσε σε 58-47 στο 29′ και 
δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου δε-
καλέπτου με βολές σε 58-51. Στην τελευταία 
επίθεση του 3ου δεκαλέπτου ο Πουλιανιτης 
και πάλι με ατομική ενεργεία διαμόρφωσε το 
σκορ δεκάλεπτου σε 60-51.

Με τρίποντο από τον Ντοβα ξεκίνησε το 
τέταρτο δεκάλεπτο (63-51). Στο τρίποντο 

του Ντόβα απάντησε ο Crinic για να 
απαντήσει με την σειρά του ο Πουλια-
νιτης με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 
66-54. Ο χορός των τρίποντων συνεχί-
στηκε με τον Κυριλλη που μείωσε για το 
Αγρίνιο σε 66-58 ενώ ο Crinic στο 35’με 
κάρφωμα σε 68-60. Το Αγρίνιο κέρδισε 
φάουλ σε τρίποντο του Crinic ο οποίος 
ευστόχησε στις 2 από τις 3 βολές πλησι-
άζοντας ακόμη περισσότερο την ομάδα 
της Βέροιας (68-62).

Οι παίκτες του Καλαμπάκου παρά την 
πίεση σε όλο το γήπεδο από τους παί-
κτες του Αγρινίου διατήρησαν την συγκέ-
ντρωση τους και πήραν την μεγάλη νίκη 
με τελικό σκορ 78-69. Η άνοδος στην 

κατηγορία για τις δυο ομάδες θα κριθεί στον 
αγώνα που θα διεξαχθεί το Σάββατο (21/5) 
στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας.

Διαιτητές: Ξενικάκης, Μπακάλης, Παζώ-
λης

Δεκάλεπτα: 24-17, 44-29, 60-51, 78-69
Φίλιππος Βέροιας (Καλαμπάκος): Νικάι, 

Ντόβας 8 (2), Ελευθεριάδης 27 (3), Πουλια-
νίτης 11 (1), Κοθράς 2, Παραπούρας 2, Σου-
τζόπουλος 8 (1), Ντρεκάλοβιτς 7 (1), Ιατρίδης 
9 (1), Πιλκούδης 4.

Αγρίνιο (Παπαδόπουλος): Τσρνιτς 27 (5), 
Τσούκας, Μήτσου 2, Κυριλής 3 (1), Κου-
ρουπάκης 5, Μπαλός 10, Νικολαΐδης 17 (2), 
Γκάτζιος 5.

ΦίλιπποςΜπάσκετ
Νίκησε το Αγρίνιο (78-69) και τελικός το Σάββατο (21/5)
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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 11500 & 1
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
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(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

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 18 

Μαΐου 2022 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου στον Τρίλοφο Ημαθίας η 
Ελισάβετ Βύζα σε ηλικία 103 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 18 

Μαΐου 2022 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Ραχιάς Ημαθίας ο Ευάγγελος 
Μαυρομματίδης σε ηλικία 83 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειάζο-
νται  και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 2331024891.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

Την Πέμπτη 19 
Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στη σει-
ρά των ομιλιών «Ε-
πισκοπικός Λόγος» 
και θα αναπτύξει το 
θέμα: «Αυτοθυσία: η 
τέλεια έκφραση της 
αγάπης» στην ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, στην α-
ντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον 
ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM».  

Την Παρασκευή 
20 Μαΐου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας.  

Το Σάββατο 21 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Ελευθερίου Διαβατών.  

 Την Κυριακή 22 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στο Πανελλήνιο Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο και θα τελέσει μνημό-
συνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.   

Την Τρίτη 24 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και 
στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθεί-
ας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης – Οσίου Νικόδημου 

Βέροιας

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Παρασκευή 20 Μαΐου
5.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ. Αρτοκλασίες
7.00 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστα-

τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. 
Παντελεήμονος.

Σάββατο 21 Μαΐου
7.30 π.μ. Ορθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων ενδό-

ξων θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Μνημόσυνο 
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, συμμετέχοντας  στις  εκ-

δηλώσεις  μνήμης  για  τη  γενοκτονία  των Ελλήνων του 
Πόντου από τους τούρκους ΘΑ  ΤΕΛΕΣΕΙ την  Κυριακή  
22   Μαΐου  2022 μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυ-
χών των αδικοχαμένων προγόνων  μας, που θα γίνει στον 
ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιθέας Βεροίας (9.30πμ)  
και  θα  ακολουθήσει  επιμνημόσυνος  δέησης,  κατάθεση 
στεφάνων  και σχετική ομιλία στην  πλατεία  Καπετανί-
δη(10.30πμ),μπροστά στο μνημείο του πόντιου Ακρίτα 
όπου είστε  όλοι καλεσμένοι να τιμήσουμε τη μνήμη των 
παππούδων μας.

Οι απόγονοι των γενοκτονημένων
Τα παιδιά
Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

Στην Προστάτιδα των προσφύγων, 
την Παναγία Σουμελιώτισσα ,

την Κυριακή 22 Μαΐου το μνημόσυνο 
για τα θύματα της Γενοκτονίας 

του Ποντιακού Ελληνισμού
Ἡ Ἱερά Μητρό-

πολις  Βερο ίας , 
Ναούσης καί Κα-
μπανίας, καλεῖ ἅ-
παντα τόν εὐσεβῆ 
λαό τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, τήν 
Κυριακή 22 Μαΐου 
στό Ἱερό προσκύ-
νημα τῆς Παναγίας 
Σουμελᾶ στό Βέρ-
μιο, νά τιμήσει μέ 
τήν παρουσία του 
τήν μνήμη τῶν ἀ-
δίκως σφαγιασθέ-
ντων Ποντίων ἀδελφῶν μας. 

 «Οἱ Πόντιοι ἐζήτησαν ἄρτον καί ἔλαβον πέτραν, ἐζήτησαν ἰχθύν καί ἔλα-
βον ὄφιν, ἐζήτησαν τήν ζωήν καί ἔλαβον τόν θάνατον, ἐζήτησαν τήν ἐλευθε-
ρίαν καί ἔλαβον τήν δουλείαν».   

«Ἡ καρδιά κάθε Ποντίου συνδέεται μέ τόν Πόντο καί δέν νοεῖται Πόντος 
χωρίς τήν Παναγιά. «Ἐν Ἑλλάδι ὑπῆρχαν οἱ Πόντιοι, ἀλλά δέν ὑπῆρχεν ὁ 
Πόντος. Mέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἦλθε καί ὁ Πόντος», δήλωσε 
ὁ μεγάλος πολιτικός Λεωνίδας Ἰασωνίδης γιατί, ὅπου εὑρίσκεται ἡ Παναγιά 
ἐκεῖ εἶναι καί ὁ Πόντος.   

Χρέος ὅλων μας νά τιμήσουμε τίς ψυχές τῶν Ποντίων προγόνων μας 
ἑνωμένοι, χώρις νά μένουμε στό γράμμα τοῦ νόμου καί τῶν ἀποφάσεων, 
διότι τό γράμμα κτείνει, τό πνεύμα ζωογονεῖ. Ἄς μήν ἀγνοοῦμε αὐτό τό μο-
ναδικό προνόμιο καί τήν τιμή πού ἔχουμε νά φιλοξενοῦμε στήν Ἱερά Μητρό-
πολή μας τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ.  

Ἀρχές καί ἐξουσίες, κλῆρος καί λαός ἄς συναχθοῦμε ὅλοι μαζί «ἐν ἑνί 
σώματι καί μιᾷ καρδίᾳ», στό νέο ὄρος Μελᾶ, στή Νέα Τραπεζούντα, στήν 
νέα παγκόσμια ἕδρα τοῦ Πόντου, στίς φιλόξενες πλαγιές τοῦ ὄρους Βερ-
μίου, στό μέρος πού ἐδώ καί δεκαετίες εἶναι ἐνθρονισμένη, ἡ Μάνα τοῦ 
Πόντου, ἡ Προστάτιδα τῶν προσφύγων καί τῶν ξεριζωμένων, ἡ Παναγία ἡ 
Σουμελιώτισσα. 

Πανηγυρίζει 
το Αγίασμα 

του Αγ. Νικολάου 
στην Πατρίδα Βέροιας 

-Υποδοχή λειψάνου
του Αγίου και της Εικόνας 

Παναγία Οδηγήτρια 
Πανηγυρίζει το Αγίασμα του Αγίου Νικολάου στην Πα-

τρίδα Ημαθίας, για την εορτή ανακομιδής των Λειψάνων 
του Αγίου Νικολάου. Με αφορμή την πανήγυρη θα γίνει 
υποδοχή λειψάνου του Αγίου Νικολάου και η Εικόνα της 
Παναγίας Οδηγήτριας της Μυροβλίζουσας. Τα λείψανα και 
η εικόνα θα παραμείνουν στο Ναό από το απόγευμα της 
Πέμπτης (19/5/2022)έως και την Κυριακή(22/5/2022) το 
μεσημέρι.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 
19:00 Υποδοχή στα προπύλαια του Ι.Ναού της Σεβά-

σμιας και χαριτόβρυτης Εικόνας της Παναγίας Οδηγήτρι-
ας της Μυροβλύζουσας, καθώς και ιερού Λειψάνου  του 
Αγίου Νικολάου – Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. 

Παρασκευή 20  Μαΐου (Εορτή ανακομιδής λειψά-
νων Αγ. Νικολάου)

07:30-10-00 Όρθρος - Θ. Λειτουργία.
18:00 Παράκληση στον Αγ.Νικόλαο.
21-00:15 αγρυπνία για την εορτή Αγίων Θεοστέπτων 

Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Σάββατο 21 Μαΐου 2022
19:00 Αναστάσιμος Εσπερινός  - Παράκληση στην Πα-

ναγία Οδηγήτρια.
Κυριακή 22 Μαΐου 2022
07:30-10:00 Όρθρος - Θ. Λειτουργία 
12:30-13:00 Αναχώρηση Ι. Εικόνας και  Ι. Λειψάνων  
Ο Ι. Ναός θα παραμένει όλη τη διάρκεια των ημερών 

του τριημέρου ανοικτός από τις 07.00 το πρωί έως τις 
21.00 το βράδυ. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 

188 τ.μ. με υπόγειο 168 

τ.μ. στα πρώην Σφαγεία 

Βέροιας. Μεγάλη ευκαιρία. 

τιμή 188.000 ευρώ. Τηλ.: 

6944 644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 

στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ. 

με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

ισόγειο 91 τ.μ., Ηρακλέους 

6, περιοχή Ακροπόλεως. 

Τηλ.: 6944 910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 50 τ.μ., επί της 

Κονίτσης 29 (δίπλα στα 

Αστικά), 1 υπνοδωμάτιο, 

1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος 

όροφος, με ελάχιστα κοινό-

χρηστα (μερικώς επιπλω-

μένη). Πληρ. τηλ.: 6946 

740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα, 1ος όροφος, Α-

νοίξεως 52. Πληρ. τηλ.: 

6945 852826.

ΠΑΤΡΙΔΑ ,  περ ιοχή 

Μαυροσι ,  ενο ικ ιάζετα ι 

χωράφι 10 στρέμματα, 

χέρσο, αρδευτικό, πά-

νω στην άσφαλτο. Πληρ. 

τηλ.: 6945 152085, κος 

Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 38 τ.μ. στη Βέ-

ροια, Κωττουνίου 14 (πε-

ριοχή Εληάς), 4ος όρ., 

ασανσέρ, ημιαυτόνομη 

θέρμανση, Δ, Σ, Κ, WC, 

μπάν ιο ,  ε ν το ι χ ισμένη 

ντουλάπα, φωτεινό, τιμή 

συζητήσιμη. Τηλ.: 6931 

929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-

ζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και 
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαι-
νισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρ-
τητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 24268 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 80 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1971 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €.

Κωδ.23420 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρισμα 108 
τ.μ., καθ. κατασκευή 1998, 2 υ/δ, 1 ος όροφος , 
πολύ φωτεινό , διαθέτει τζάκι και θέα μοναδική 
στον κάμπο , ξεχωριστή κουζίνα και ένα πολύ 
μεγάλο και με γωνιακή μπανιέρα μπάνιο , ά-
ψογα συντηρημένο, άνετο από κάθε άποψη 
, καταπληκτικό και σπάνιο , με πολυτέλεια και 
ζεστασιά, αυτόνομη θέρμανση με pellets και με 
πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης , κοινόχρηστα 
καθόλου , σίγουρα για σοβαρούς ενοικιαστές , 
ενοίκιο 350€. Από 1/6/22 ελεύθερο.

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει α-
περιόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, 
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και 
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   , 

ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας 
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά . 
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. . 
Μίσθωμα  650 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρη-
σης. Μηνιαίο μίσθωμα 80 €.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μη-
τρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, 
κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό 
wc ενοίκιο 140€.

ΚΩΔ. 24004 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Επί 
της Βενιζέλου ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.μ., 
κατάλληλο για ιατρείο και όχι μόνο  2 χώροι 
με δικό του WC , 3 ος όροφος , σε καλή κα-
τάσταση, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά 
και με ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται 
σε προνομιακή τοποθεσία και το μίσθωμα 
του στα 250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

τάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC. 
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε 
καλή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι 
του λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . Ενοίκιο  150 € .  Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22786  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,  μεγάλης προβολής ισόγειο 
κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 τ.μ. οικόπεδο για 
υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο δρόμο προς 
Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο  900€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική 
ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλ-

κιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαιρετική 
θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. 
ευρισκόμενο στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 
1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή 
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974 
και  έχει κουφώματα αλουμινίου και χωρίς α-
νελκυστήρα  ,  σπάνια περίπτωση ακινήτου σε 

σπάνια τιμή  , μόνο 82.000 €.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέ-
ρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυό-
ροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και 
δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , 
έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, 
Κλειστό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο , 
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 119.000€ 
τελική.

Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!! 
πωλείται μεγάλο ισόγειο οροφοδιαμέρισμα 
135τ.μ. , καθαρό με εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα, διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι, καθιστικό , 
κουζίνα , αποθήκη και δύο μπάνια, είναι οι χώ-
ροι του  ηλιόλουστοι , χρήζει συνολικής ανακαί-
νισης . Διαθέτει  ατομική θέρμανση με σόμπα , 
έχει σωληνώσεις καλοριφέρ και μπορεί να γίνει 
ατομική μονάδα με πετρέλαιο , σε τιμή μοναδι-
κής προσφοράς μόνο 48.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ημιτελής 

στο Μακροχώρι αποτελούμενη  από τρία επί-
πεδα ισόγειο 60 τ.μ. ,1ος ορ. 90 τ.μ. και 2ος 
ορ. 90 τ.μ. και με στέγη , με άδεια δόμησης το 
1994 σε οικόπεδο 1000 τ.μ. πωλείται συνολικά  
ως έχει , τιμή 120.000€ . Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105242 ΠΑΤΡΙΔΑ, Πωλείται Μο-
νοκατοικία 170τ.μ. σε οικόπεδο 6,000τ.μ., η 
οποία επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, στο Ισό-
γειο υπάρχει σαλόνι, κουζίνα, 2υ/δ και ένα 

μπάνιο, στον 1ο όροφο υπάρχει σαλόνι, 2υ/δ 
και ένα μπάνιο μεγάλο, βρίσκεται σε γαλήνιο 
περιβάλλον, για κάποιον που επιθυμεί πραγ-
ματική ησυχία, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με 
πολύ μεγάλη αυλή, σε τιμή προσφοράς όλο 
μαζί μόνο: 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  470.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά 
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι 
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ 
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40τ.μ. Ισόγειο 
και 15 τ.μ.πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο με WC, σε καλή κατάσταση, προσόψε-
ως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή 

προσφοράς 44.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω 
στο δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε 
τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγο-
ραστή. Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 

220 τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία 
για μεγάλη υπεραξία, σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή 
πράγματι χαμηλή μόνο από 10.000€ τώρα μό-
νο 5.000€.Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή 
κομπλέ μόνο 26.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικό-

πεδο συνολικής επιφάνειας 120τ.μ. γωνιακό, 
σε μοναδικό σημείο, με Σ.Δ. 2.2 , ιδανικό για 
ανέγερση οικοδομής ή και μονοκατοικίας με 
πάρκινγκ, στην καρδιά της πόλης, μαζί με κτί-
σμα το οποίο αποτελείται από Υπόγειο χώ-
ρο 100τ.μ., Ισόγειο  Κατάστημα 100τ.μ. και 
1ο όροφο 100τ.μ. σε τιμή προσφοράς μόνο 
160.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διά-
θεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ 
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο 
για ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440 
τ.μ. Τιμή: 150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο 
Οικόπεδο 233τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ 
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλ-
ληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας, 
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο 

35.000€.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-

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

Κωδ: 107313 Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Πωλείται 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1004τ.μ. στο 
οποίο υπάρχει παλιά κατοικία 20 τ.μ. Το κτί-
σμα είναι για κατεδάφιση, ευρίσκεται μέσα στο 
χωριό, περιφραγμένο, σε γαλήνιο περιβάλλον,  
σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 13.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1063 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό για 
ανέγερση κατοικίας. Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα 
στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ 
καλή τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο. 
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαι-
ρία σίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθε-

ται προς πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμά-
χιο 30.400 τ.μ., ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό 
σημείο, μεγάλης προβολής, πρώτο από την 
Εγνατία οδό, σε απόσταση περίπου 1,5χλμ 
από τον κόμβο, περιφραγμένο με μπετό, κα-
τάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ζητούμενο 
τίμημα 165.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο 1 στρέμμα με 
ημιτελές κτίσμα 91,50 τ.μ., με αποθήκη εκτός 
σπιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη θέα χωρίς εμπό-
δια, περιφραγμένο, συρταρωτή πόρτα, πλή-
ρως τακτοποιημένο. Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 
6942 775199.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμματα 
στο δρόμο προς Νοσοκομείο αριστερά (φρύ-
δι) απέναντι από το «Άρωμα Πόλης» (προς 
ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). Πληρ. τηλ.: 6944
422644.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο 
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 
6973 616847.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κά-

τω Βέρμιο), στην πλατεία του 

χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 

αυτοικινήτων, πλήρως εξοπλι-

σμένο και σε λειτουργία, με 

σταθερή πελατεία, Σταδίου 130. 

Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθηκευ-

τικός χώρος δύο ορόφων 150 

τ.μ. έκαστος, Βρίσκεται σε οικό-

πεδο 700 τ.μ., παραπλεύρως 

πάρκιγκ νεκροταφείου. Τηλ.: 

6932 230921.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-

που, με 3 χώρους και κουζινα, 

W.C., για επαγγελματική χρήση 

ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 

6932 471705 & 23310 21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τε-

χνίτης επίπλων καθώς και λοιυ-

στραδόρος επίπλων με εμπειία. 

Πληρ. τηλ.: 6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος 

από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ 

- Στενήμαχος Ναούσης. Πλη-

ροφορίες στο τηλέφωνο 6973-

736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί με ε-

δική άδεια από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλησης. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινή-

των από επιχείρηση στη Βέροια 

για πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-

να επικοινωνίας: 2331071553 & 

2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 

9:30 ΜΕ 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο γυναίκες 

για εργασία στη «Φίνα Κότα» 

για σέρβις και κουζίνα. Για 

πληροφορίες στο τηλ.: 23310 

43222 μεά τις 6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος φαρμα-

κείου με εμπειρία, για ημιαπασχό-

ληση. Πληρ. τηλ.: 23310 27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ωρη 

φροντίδα ηλικιωμένης. Πληρ. 

τηλ.: 6972 913887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε 

εστιατόριο για πλήρη απασχό-

ληση. Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κου-

ζίνα σε εστιατόριο-ταβέρνα για 

καθημερινή εργασία. Μισθός 

πολύ καλος. Υπάρχει και σπί-

τι για να μένει αν θέλει. Τηλ.: 

6972 012622 κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος σε 

εστιατόριο-ταβέρνα για καθη-

μερινή εργασία. Μισθός πολύ 

καλός. Υπάρχει και σπίτι για 

να μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 

012622 κος Χρήστος.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Spec i foods 

MON.IKE ζητά  εργάτριες & 

εργάτες παραγωγής, για ερ-

γασία  στο υποκατάστημά 

της στην περιοχή Κουλού-

ρα. Τηλέφωνα επικοινωνί -

ας :  23310  97588-97555 , 

Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-

κροπωλητές για νησί. Απα-

ραίτηττο μεταφορικό μέσο. 

Αποδοχές από 80 ευρώ η-

μερησίως. Πληρ. τηλ.: 6945 

003564.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-

νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 

6993 678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου  
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό parking  160.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ  2ου ορόφου με 1Δ,ΣΚ,WC 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 70τμ με υπόγειο,2δωμάτια,σαλόνι,μεγάλη 
κουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ με υπόγειο και σοφίτα, με 4δωμάτια,σαλό-
νι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο  38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα 
με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και ισόγειο δι-
αμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο. 360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμά-
τια,μεγάλη  κουζίνα,σαλόνι με 2 χώρους και τζάκι 3μπάνια και 
σάουνα στο υπόγειο,ενδοδαπέδια θέρμανση,κλειστό γκαράζ 
και αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα
Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.  
Στο ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητή-
σιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διάφο-
ρες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο 
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο 
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με 
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ.

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.

Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ ισόγειο,2δωμ,σαλονοκουζίνα μπάνιο,σόμπα 200ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο 250ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι,  τζάκι,κουζίνα με 
ηλ.συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. 
θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με 
θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμένη,1δωμάτιο,κουζίνα με ηλ.συσκευές,μπά-
νιο 300ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο, σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμανση 
350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαριασμός
ύδρευσης.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 300-350ε 
υρώ. 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ λουξ 3ος όροφος 1δωμάΤιο,κουζίνα,κλιματιστικό 
220ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
• Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγει-
ο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο)  3000€ .
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσο-
δο από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω σε 
κεντρικό δρόμο 1600ευρώ. 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με 
πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως  εξοπλισμένο για SPORT CAFE 
και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 
350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 650τμ 
με  πατάρι 1900ευρώ.
 Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

στον1οόροφο
Site:www.stoxosrealestate.gr

Τηλέφωναεπικοινωνίας:2331068080,6947606674
Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων στην 
Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.

Ατομα απο 18-40 ετων 
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη 
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικο
τουςστοπαρακατωemail:bpsidiropoulou@gmail.com

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέροια ανα-
κοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 
Εργάτες/ΕργάτριεςκαιΧειριστέςΚλαρκ/ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ  
για τη θερινή περίοδο 2022.

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικά
στοemail:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστη
Βέροια(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο- Άδεια παραμονής και ερ-

γασίας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο 

έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρι-

κό Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

Ημεταφοράθαγίνεταιμελεωφορείατηςεταιρείας
Για περισσότερες πληροφορίες για την μεταφορά σας (την κα-

λοκαιρινή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ 
επικοινωνήστε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 
WC ΑΠ διαμπερές 110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα 90 
μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 
θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 
48.000€ Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 
μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 
μ2 με θέα 40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 
μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 
118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 
μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο  270 €
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-
λωτή 250 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας, 
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρ-
μανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ. 
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ.  350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες 
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ.  θέα,  300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία 
θερμότητος, τζάκι κλίμα  450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα 
ατομ. θέρμ.  θωρακισμένη 400 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο  32000 €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 35.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. τζάκι ατομ θερμ   43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση 
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 € 

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 
85.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €    
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-
σμένο, 85.000  €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-
κη 68.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-
ράζ,  127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €
ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-
θήκη, γκαράζ, 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €
ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 15.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 
18.000
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 
22.000 €
ΣΕΛΙ 40 τ.μ.   πολύ καλό με τζάκι 65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα 
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο 
48.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-
ρες 15ετίας  165.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Σου αρέσουν οι 
πωλήσεις αλλά και 
οι προκλήσεις; Η ε-
πικοινωνία και η δι-
απραγμάτευση είναι 
τα στοιχεία που σε 
χαρακτηρίζουν; 

Αν θέλεις να γί-
νεις το νέο πρόσω-
πο της Vodafone 
για τους πελάτες 
μας, η ομάδα των 
BusinessAdvisors 
σε περιμένει!

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τιπεριμένουμεαπόεσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία 
• Ομαδικό πνεύμα 
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τιναπεριμένειςαπόεμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτο-
προσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.

ΗεταιρείαVERITAFRUIT με έδρα την Βέροια, υποκατάστημα 
Ζερβοχώρι και αντικείμενο την συσκευασία, διαλογή και εμπορία α-
γροτικών προϊόντων ζητάει εποχικό προσωπικο:

1. Διαλογήτριες -συσκευάστριες
2. Χειριστές κλαρκ
3. Υπεύθυνο συσκευαστηρίου
4. Γεωπόνο
5. Λογιστή

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 
350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον 
περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέ-
λη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περι-
φραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 
6944 687267 & 23320 41088.
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Αρτοκλασία από τους Προσκόπους 
της Βέροιας στο Ναΐδριο των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης
Οι Πρόσκοποι της 

Βέροιας σας προσκα-
λούν στην καθιερωμέ-
νη αρτοκλασία, που θα 
πραγματοποιηθεί την 
παραμονή της εορτής 
των Αγίων Κωνσταντί-
νου & Ελένης, την Πα-
ρασκευή  20/05/2022 
και ώρα 7:30 μ.μ., στο 
ομώνυμο Ναίδριο, που 
βρίσκεται επί της οδού 
Βικέλα 5 (στον πεζόδρο-
μο έναντι της τεχνικής 
υπηρεσίας του ΟΤΕ και 
της Πολεοδομίας Βεροί-
ας). Θα χαρούμε να σας 
δούμε!!!

P Δύο περιφανείς νίκες ξεχώρισαν αυτές 
τις μέρες στην πολιτική σκηνή: η παρουσία 
Μητσοτάκη στο Κογκρέσο και το 99% του Τσί-
πρα…

P Άξιοι!

P Βάλτε μας νέες ρήτρες αναπροσαρμο-
γής, ανεβάστε τη βενζίνα στα 3 ευρώ, διπλασι-
άστε τις τιμές στα τρόφιμα! Με τέτοιους ηγέτες 
δεν φοβόμαστε τίποτα!

P Αυτό είναι που λέμε εθνική υπερηφάνεια, 
τίποτε άλλο.

P Πάντως όταν ο Γιωργάκης είχε πάρει 1 
εκατ. ψήφους μόνος υποψήφιος στο ΠαΣοΚ, 
τον χλευάζαμε.

P Πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή του 
ο ΓΑΠ. Ούτε ο ίδιος δεν μπορούσε να τον ακολου-
θήσει.

P Στα σχόλια της καθημερινότητας. Η γειτό-

νισσα χθες πέταξε τα σκουπίδια 
με τα εσώρουχά της. Άλλος ΓΑΠ 
εγώ, που εδώ και χρόνια πηγαί-
νω ως τον κάδο με το σώβρακο.

P Η αγάπη δεν αντιδρά, ίσα ί-
σα! Πάντα της άρεσε να βλέπουν 
οι γείτονες ότι πλένει με Αριέλ. Για 
λευκότερα λευκά.

P Excuse me, αλλά εκείνος 
ο παππούλης είναι πρόεδρος 
των ΗΠΑ;

P Πρώτη φορά είδα σκονάκια 
σε διπλωματική κουβέντα.

P Εκείνο δε το ‘όξι’ τι ήταν; 
Κακή προετοιμασία ή κακή μνή-
μη;

P ‘Όξι’ να πεις τη μάνα σου!

P Από τον Τραμπ στον Τζο, 
το λες και αυτοκτονικές τάσεις.

P Εντέλει το American Dream βγαίνει από το 
ότι ο Αμερικάνος πρόεδρος μπορεί να δει παντού 
ένα.

P Πες κάτι που αρχίζει από Α και σε φοβί-
ζει. Εμένα το άγνωστο, εσένα; Η αφραγκία!

P Και:
Ο Γιωρίκας μέσα στο λεωφορείο έχει καρφω-

μένα τα μάτια του στον απέναντί του. Τον κοιτάζει, 
τον ξανακοιτάζει με τρομερή έκπληξη. Εκείνος 
δεν αντέχει και κάποια στιγμή τον ρωτάει:

-Συγνώμη, βλέπετε τίποτα περίεργο;
-Ναι, μοιάζετε καταπληκτικά με τη Σουμέλα, τη 

γυναίκα μου! Αν δεν υπήρχε το μουστάκι θα ήσα-
σταν ολόιδιοι…

-Μα, με δουλεύεις, άνθρωπέ μου; Εγώ δεν 
έχω μουστάκι!

-Εσύ όχι. Η Σουμέλα έχει!
Κ.Π.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας τιμά 
με εκδηλώσεις την ημέρα Μνήμης 
για την Γενοκτονία των Ποντίων  

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 
της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας

 για την Γενοκτονία 
των Ελλήνων του ΠόντουΛόγω  συμπλήρωσης  103  χρόνων  από  τη  γε-

νοκτονία  των Ελλήνων  του  Πόντου,  η  ΕΛ Βεροίας  
προγραμμάτισε  σειρά  εκδηλώσεων, για  να  τιμήσει  
τη  μνήμη των  αδικοχαμένων  προγόνων  μας  και  
να  θυμίσει  στη Διεθνή Κοινότητα  ότι οφείλει  να  
αναγνωρίσει  και να πιέσει την Τουρκία ώστε να α-
ποδεχθεί  την συν τελεσθείσα Γενοκτονία αλλά  και 
την δέσμευση της να μην επαναληφθεί ποτέ καμία 
παρόμοια πράξη. 

Οι  κύριες  εκδηλώσεις  που πραγματοποιήθηκαν 
ή  θα  πραγματοποιηθούν  στην  πόλη  της  Βέροιας, 
κατά τον μήνα Μάϊο  2022,  σαν  μνημόσυνο  στη 
μνήμη των προγόνων μας, είναι  οι  παρακάτω:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΓΙΑ  ΤΗ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ  ΕΤΟΥΣ 2022
1ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 
Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν  με την παρου-

σίαση του βιντεοπαιχνιδιού  Μνήμη Πόντου (Pontus 
memory).που  αποτελούσε ένα  όραμα  για όλους 
τους ποντίους όπου θα  εξερευνούμε τη γεωγραφική  
περιοχή  του Πόντου και θα εμπλουτίζουμε  συνεχώς 
τις γνώσεις μας.

Όλες οι  λεπτομέρειες του πρωτοπορια -
κού  παιχνιδιού  είναι στη            διάθεση σας 
στη δνση: https://game.elverias.gr στο facebook:              
https://facebook.com/pontusmemory     και  το προ-
φίλ του παιχνιδιού  στο instagram:  https://www.
instagram.com/pontusmemory/   .

Επανακυκλοφόρησε  συμπληρωμένο  σχετικό 
αφιερωματικό βίντεο στα ΜΜΕ και ΜΚΔ, με πλήρη 
περιγραφή των γεγονότων της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου στα ελληνικά , αγγλικά και 
τουρκικά.

Αναρτήθηκαν στη σελίδα του συλλόγου συνε-
ντεύξεις  ΄΄δημοσιογράφων΄΄ παιδιών που πήραν 
από ενήλικες  για το τι  ξέρουν για τη γενοκτονία των 
ποντίων προγόνων μας.

ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ σε συνεργασία με το ΓΝ 
Βέροιας

Θα γίνεται αιμοδοσία στο  χώρο  του  Νοσο-
κομείο με  σύνθημα «δώσε αίμα για το αίμα που 
χάθηκε».

ΠΕΜΠΤΗ 19-5-2022 
Θα γίνει έπαρση  σημαιών(ελληνική και του μο-

νοκέφαλου) στην πλατεία ΄΄Ν. Καπετανίδη΄΄   και 
διανομή έντυπου υλικού για τη γενοκτονία.

ΚΥΡΙΑΚΗ  22-5-2022
Θα πραγματοποιηθεί  το ετήσιο μνημόσυνο, ό-

πως ορίζει ο νόμος στην έδρα του νομού, με  εκκλη-
σιασμό  και  μνημόσυνο  στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευ-
ής Βεροίας  και  θα  ακολουθήσει  επιμνημόσυνος  
δέησης  και  κατάθεση στεφάνων στην  πλατεία Ν. 
Καπετανίδη. Θα εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.

ΕΝΤΟΣ  ΜΑΪΟΥ 
Επίσης κάποιες δράσεις μας θα γίνουν χωρίς να 

αναφερθούν δημόσια καθώς αφορούν στήριξη  οι-
κογενειών και 
γενικά συναν-
θρώπων μας.

Επιπλέον  
η  λέσχη  θα  
συμμετάσχει  
σε  κοινές  ή  
μ ε μ ο ν ω μ έ -
νες   εκδη -
λώσεις  και  
δράσεις   για  
τη  γενοκτο-
νία  που  θα  
πραγματοποι-
ηθούν  από  
την  ΠΟΕ ,το  
ΣΠΟΣ  ΚΜ&Θ 
και    συλλό-
γους  του  νο-
μού  Ημαθίας.

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Ε-
θνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυ-
ριακίδης» τιμώντας την ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και 
τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρα-
σιατική καταστροφή, διοργανώνει Εκδηλώσεις 
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου από τις 16 έως και τις 29 Μαΐου 2022. 
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Πέμπτη 19 Μαΐου
8:30 μ.μ. | Πλατεία Δημαρχείας & Δημοτικό 

Πάρκο
“Άψον κερίν”, Συμβολική φωταγώγηση του 

Δημαρχείου και του Μνημείου της Γενοκτονίας
Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτι-

σμού Η.Π. Νάουσας
Κυριακή 22 Μαΐου
Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας 

Σουμελά
Συμμετοχή στις κεντρικές εκδηλώσεις μνή-

μης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πό-
ντου

Διοργάνωση από την Π.Ε. Ημαθίας

Σάββατο 28 Μαΐου
7:00 π.μ. | Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου 

Νάουσας
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
10:00 π.μ. | Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου 

Νάουσας
Τέλεση μνημοσύνου από τον Σεβασμιώ-

τατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας, Επίσημη τελετή παράδοσης-πα-
ραλαβής 974ου τόμου Εθνικής Βιβλιοθήκης 
Αργυρουπόλεως

11:30 π.μ. | Κεντρική Πύλη Δημοτικού 
Πάρκου

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Γε-
νοκτονίας, Επιμνημόσυνη ομιλία, Κατάθεση 
στεφάνων, Εθνικός Ύμνος

Κυριακή 29 Μαΐου
10:30 π.μ. | Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής 

Αριστοτέλους 1ος Αριστοτέλειος Αγώνας Γρή-
γορου Σκακιού

Σε συνδιοργάνωση με την Ε.Σ.Σ.Κε.Δυ.Μ., 
με την αρωγή του Δήμου Η.Π. Νάουσας και τη 
συμμετοχή της Π.Ε. Ημαθίας
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