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Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου

Σύσκεψη φορέων 
για την αντιμετώπιση

 των κουνουπιών

Τα “Παιδιά της Άνοιξης” 
και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

Αλεξάνδρειας επισκέφτηκε 
κλιμάκιο της ομάδας γυναικών 

της “Ώρας Ευθύνης” του Π. Γκυρίνη

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Συμμετοχή της Ακαδημίας 
Ποδοσφαίρου Βέροιας στο τουρνουά 
των τμημάτων υποδομής της Ξάνθης

Ελένη 
Παναγιωταρέα: 

«Πιστεύω 
απόλυτα ότι 

το οικονομικό
 πρόγραμμα 

της Ν.Δ. θα πάει 
τη χώρα 

μπροστά»

Δήμος Βέροιας: 
Η συμμετοχή στο πιλοτικό 

πρόγραμμα διαχείρισης 
κενών συσκευασιών

 φυτοφαρμάκων 
είναι υποχρέωση 

προς το περιβάλλον
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Έξυπνες Λύσεις 
για τη 

«Βέροια-
Πρωτεύουσα 

πόλη»
Της Συρμούλας Τζήμα-Τόπη                                              
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 «Ίδιες ευκαιρίες 
και δικαιώματα 
σε κάθε γωνιά 

του δήμου»
Το μήνυμα του 

κ. Βοργιαζίδη από 
τους Γεωργιανούς, 

τη Ράχη και 
τον Τριπόταμο

Συνέντευξη του υπ. δημάρχου Βέροιας 
Αντώνη Μαρκούλη στον ΑΚΟΥ 99.6

Σελ. 12

SPORT SPORT



Ένα τσουβάλι θέματα στα 
τελευταία δημοτικά συμβούλια

Την Μ. Δευτέρα ένα τσουβάλι θέματα θα πέ-
σουν στο τραπέζι των δημοτικών συμβουλίων, 
αφού από την Μ. Πέμπτη τίθεται σε ισχύ η απα-
γόρευση λήψης αποφάσεων λόγω εκλογών και 
μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών συμ-
βουλίων. Και φυσικά ως είθισται η ελληνική συνή-
θεια της τελευταίας στιγμής, σώρρευσε ένα σωρό 
αιτήματα που καλούνται τα δημοτικά συμβούλια 
στην τελευταία συνεδρίαση με δικαίωμα λήψης 
απόφασης να συζητήσουν. Ασχέτως πόσα από 
τα θέματα είναι μείζονος σημασίας, είναι φύσει 
αδύνατο με τόσο μεγάλο αριθμό θεμάτων να είναι 
ενήμερο το σώμα, να μπορεί να γίνει συζήτηση 
και να αποφασίσει με απόλυτη γνώση και ασφά-
λεια. Τώρα θα αναρωτηθείτε και στις συνεδριάσεις 
όλης της θητείας που προηγήθηκε, πόσοι και σε τι 
βαθμό ήταν διαβασμένοι; Ας μην το πιάσουμε αυ-
τό το θέμα… προεκλογική περίοδο έχουμε!
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του Σαββατοκύριακου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
αύριο στο  Μακροχώρι για 

τα γυρίσματα της εκπομπής, 
«Κυριακή στο χωριό»

Τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ3 θα βρίσκεται στο Μακρο-
χώρι Βέροιας για την  εκπομπή ΄΄ Κυριακή στο χωριό ΄΄.

Τα γυρίσματα θα γίνουν την Κυριακή 21 Απριλίου και για 
την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την 
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και α-
σφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, η Διέυθυνση 
Αστυνομίας αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, 
στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων όπου αυτή επι-
τρέπεται κατά τις ώρες 08:00 έως και 20:00 στην οδό Αγίου Γε-
ωργίου και στην οδό Θ. Σοφούλη από τη συμβολή της με την 
οδό Αγίας Σοφίας έως τη συμβολή της με την οδό Καραϊσκακη.    

Κατά την διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλο-
φορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακαμπτή-
ριες οδούς

«Η πολιτική είναι ένα άγνωστο, αλλά ενδιαφέρον, για 
μένα τοπίο, είναι ένα ρίσκο, με βαρύτητα, από την άλλη 
όμως αποδέχθηκα την τιμητική πρόταση του προέδρου της 
Ν.Δ. και συμφωνώ μαζί του, για το στοίχημα της ανανέω-
σης στο ευρωψηφοδέλτιο, το οποίο συνδυάζει την εμπειρία 
αλλά και τα νέα πρόσωπα με νέες ιδέες και λόγο. Πάντα 
είμαι ενεργός πολίτης, και όταν σου δίνεται η ευκαιρία, αντί 
να παρατηρείς, να μπορείς να έχει λόγο και παρουσία θα 
το κάνεις» ανέφερε η υποψήφια ευρωβουλευτής Ελένη
Παναγιωταρέα, η οποία χθες  επισκέφθηκε τη Βέροια 
και στο πλαίσιο της περιοδείας της, μίλησε στην εκπομπή 
«Πρωινές σημειώσεις»  της Σοφίας Γκαγκούση στον ΑΚΟΥ
99.6. Με ένα βιογραφικό από πολύ καλές σπουδές στα 
οικονομικά και με μεταπτυχιακά στην οικονομική διακυ-
βέρνηση, τις χρηματοοικονομικές κρίσεις και τις κρίσεις 
χρέους, ευλόγως στάθηκε κυρίως στα οικονομικά ζητήματα 
και στις συνθήκες κρίσης.

«Φοβάμαι μήπως φτάσουμε σε Ευρώπη δύο ταχυτή-
των… Υπάρχει μία οικονομική απόκλιση, πιο έντονη πλέ-
ον, και εμείς έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Δεν μπορέσαμε 
να εκμεταλλευτούμε το γεγονός του ισχυρού ευρώ, δεν 
μειώσαμε το δημόσιο χρέος μας όταν έπρεπε, και όταν 
άλλαξαν οι συνθήκες στις Αγορές, βρεθήκαμε πολύ εκτε-
θειμένοι… Δυστυχώς και στις καλές εποχές δεν μπορέσα-
με να αλλάξουμε το οικονομικό μας μοντέλο… θεωρώ ότι 

στη Ν.Δ. υπάρχει ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής με 
πολύ σταθερά βήματα, με βήματα μπροστά και έχει σχέση 
με τη μείωση των φόρων, την προσέλκυση επενδύσεων 
και με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Εάν δεν το πίστευα 
αυτό, ότι μπορούμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά, δεν θα 
είχα εκτεθεί με τον τρόπο που εκτίθεμαι» τόνισε η κ. Πανα-
γιωταρέα δηλώνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην πολιτική 
βούληση της Ν.Δ., να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα.

Επαφές στη Βέροια του υποψήφιου ευρωβουλευτή
της Ν.Δ. Νικόλαου Δούκα

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Νικόλαος
Δούκας βρέθηκε την Πέμπτη στην πόλη της Βέροιας 
όπου αρχικά συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας ΚώσταΚαλαϊτζιδη με τον οποίο είχε μία εποικο-
δομητική συζήτηση για το ρόλο που παίζει η παραγωγική 
οικονομία της Βέροιας καθώς και για τους τρόπους βελτί-
ωσης των συνθηκών της. Επόμενος σταθμός, ήταν το δη-
μαρχείο της Βέροιας όπου συνομίλησε με τον αντιδήμαρ-
χο παιδείας ΓιώργοΣοφιανίδη για θέματα που αφορούν 
την παιδεία. Κατά την επίσκεψη του στο Επιμελητήριο, 
συνομίλησε με τον  ΙωάννηΑσλανίδη, οικονομικό επό-
πτη και κατόπιν επισκέφθηκε την κ. ΔέσποιναΒλαχο-
δήμου, γεωργική σύμβουλο, με αγρότες και παραγωγούς 
της Βέροιας, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, καθώς ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, 
είναι και ο ίδιος αγρότης από την Καρδίτσα και γνωρίζει 
από πρώτο χέρι τα θέματα του κλάδου. Είχε επίσης συνά-

ντηση με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ημαθίας ΠαναγιώτηΠαλπάνα, τον ΤάσοΜπαρτζώκα δικηγόρο και πολιτευτή της 
Ν.Δ., ενώ επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις της εφημερίδας μας. 

Από τη 1.00 το μεσημέρι  έως τις 7.00 μ.μ.
ανοιχτή η Αγορά της Αλεξάνδρειας την Μ. Παρασκευή

Τη Μεγάλη Παρασκευή, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η 
απασχόληση των υπαλλήλων, μετά τις 13.00, ενημερώνει τα μέλη του και το καταναλωτικό κοινό ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξάνδρειας.

Οπότε το ωράριο των καταστημάτων της πόλης για τη συγκεκριμένη μέρα θα είναι
από τη 1.00το μεσημέρι  έως 7.00 το απόγευμα.

Στην ραδιοφωνική εκ-
πομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ήταν καλεσμένος το με-
σημέρι της Παρασκευής 
ο υποψήφιος δήμαρχος 
Βέροιας ΑντώνηςΜαρ-
κούλης. Στο ερώτημα αν 
εκλεγόταν πρώτος και 
έπρεπε να συνεργαστεί 
με κάποιον άλλο συνδυ-
ασμό, απάντησε ότι την 
επόμενη ημέρα θα συ-
ζητήσουν με όλους τους 
συμμετέχοντες συνδυα-
σμούς και με αυτούς που 
θα υπάρξει σύγκλιση και 
συμφωνία σε προγραμ-
ματικές θέσεις θα υπάρξει 
συνεργασία. Εξάλλου θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη η συ-
νεργασία καθ’ όλη την διάρκεια της  θητείας προκειμένου 
αν είναι δυνατό να περνούν οι αποφάσεις ομόφωνα από το 
δημοτικό συμβούλιο, κάνοντας μια προεργασία πριν εισα-
χθούν στο σώμα. Με πολύ παραστατικό τρόπο απάντησε ό-
τι οι  προτεραιότητες, αφού εκλεγεί, δήμαρχος είναι η επίλυ-
ση προβλημάτων της καθημερινότητας του βεροιώτη, όπως 
τα αδέσποτα και η έλλειψη χώρων στάθμευσης, ενώ έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στην Βεργίνα και στην ανάδειξη ενός 
πραγματικού θησαυρού που είναι υποβαθμισμένος και πρέ-
πει να αναδειχθεί. Μίλησε για τις παρεμβάσεις στην Πλατεία 
Ωρολογίου και το παλιό δικαστικό μέγαρο, την ολοκλήρωση 
της Γέφυρας Κούσιου, για το πάρκινγκ κάτω από την Ελιά 
και για τα προβλήματα των χωριών. Για την στήριξη του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, ΔΗΜ.ΑΡ. και Ν.Ε.Ο., ανέφερε ότι ο συνδυασμός του 
έχει μια σειρά και συνέχεια και ήταν πάντοτε ανεξάρτητος. 
Η στήριξη κομμάτων και πολιτικών φορέων είναι στοιχείο 
επιβράβευσης και σε καμία περίπτωση δεν είναι αρνητικό. 
Η επιλογή του συνδυασμού του, τόνισε ότι θα είναι νίκη 
για τους δημότες της Βέροιας, αφού θα είναι μια νίκη απέ-
ναντι στο κατεστημένο. Έχει κλονισθεί η εμπιστοσύνη των 
ενεργών πολιτών, που θα πρέπει να τους κερδίσουμε και 
να συμμετέχουν και πάλι στα κοινά. Τέλος ανακοίνωσε ότι 
σήμεραΣάββατοστις8.30τοβράδυ,θαγίνειαγιασμός
καιεγκαίνιαστοεκλογικόκέντροτουσυνδυασμούστην
οδόΕλιάς6,  στο οποίο τόνισε με νόημα ότι έβγαλε από 
τους πρώτους άδεια και δεν θα αναπτύξει τραπεζοκαθίσμα-
τα στο πεζοδρόμιο. (ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.
gr/AKOU99.6/video fb AKOU 99.6)

ΣυνέντευξητουυποψηφίουδημάρχουΒέροιας
ΑντώνηΜαρκούληστονΑΚΟΥ99.6

ΕλένηΠαναγιωταρέα:«Πιστεύωαπόλυταότιτοοικονομικό
πρόγραμματηςΝ.Δ.θαπάειτηχώραμπροστά»
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Από την Μεγάλη  Πέμπτη 25 Απριλίου
Απαγορεύεται η λήψη αποφάσεων από τα Δημοτικά 
Συμβούλια, ένα μήνα πριν από τις εκλογές και μέχρι 

την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών
-Για τον λόγο αυτό συνεδριάζουν τη Μ. Δευτέρα με δεκάδες θέματα 

τα Δ.Σ. Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας
Τελευταίες τακτικές συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των τριών Δήμων της Ημαθίας, την Μ. Δευ-

τέρα, με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη , αφού από την Μεγάλη  Πέμπτη 25 Απριλίου ξεκινούν οι περιο-
ρισμοί της προεκλογικής (αλλά και μετεκλογικής  περιόδου), που θα ισχύουν και μέχρι την 31 Αυγούστου 2019. 
Τ Σημαντικό κρίνεται το διάστημα του ενός μήνα από τις 25 Απριλίου – 25 Μαΐου, για τους Δήμους της χώρας, 
αφού «ενεργοποιείται» το άρθρο του νόμου που ορίζει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ένα  μήνα πριν από τη διενέρ-
γεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις μόνο 
για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς 
και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η συγκεκριμένη απαγόρευση, 
ισχύει με το σκεπτικό, το Δημοτικό Συμβούλιο να μην αποφασίζει για θέματα που θα δεσμεύσουν την επόμενη 
Δημοτική Αρχή. 

Δεν αναστέλλεται η λήψη αποφάσεων από το Δήμαρχο, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Οικονομι-
κή Επιτροπή κλπ σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εκάστου, αφού, όπως διευκρινίζεται, ο ανωτέρω περιορισμός 
αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και ΔΕΝ αφορά το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία είναι 
διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και επομένως, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο 
περιορισμό.

Όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων, σημειώνεται ότι «οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δη-
μοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών 
εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους 
περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό 
όργανο των δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα Διοικητικά Συμβούλια των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημε-
ρινής και εύρυθμης λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων, την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση 
σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».

Τέλος και σε ότι αφορά τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, δεν προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, κάποιος περιο-
ρισμός ως προς το περιεχόμενο ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου

Σύσκεψη φορέων 
για την αντιμετώπιση

 των κουνουπιών

Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου στις 10:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγ-
ματοποιηθεί σύσκεψη των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνου-
πιών για το έτος 2019 και των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για την εξασφάλιση 
της ομοιογένειας των ενεργειών, της συνοχής και της συνεργασίας. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
κατά το πρόσφατο διάστημα με τις βροχοπτώσεις και την έντονη υγρασία σε συνδυασμό με τη σταδιακή 
άνοδο της θερμοκρασίας είναι επείγουσα και η κινητοποίηση και συνεργασία όλων είναι απαραίτητη.

Καλούνται να συμμετάσχουν και όσοι από τους ενδιαφερόμενους φορείς ή ομάδες πολιτών επιθυ-
μούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.

Νέο Δ.Σ. στην Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ
-Επανεκλέχθηκε πρόεδρος ο Παύλος Δραγκόλας 

 Με τον αναπληρωτή Δημάρχου Βέροιας (ο Δήμαρχος απουσιάζει στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους), κ. 
Γεώργιο Σοφιανίδη  Αντιδήμαρχο Παιδείας και τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΒέροιας κ. Γεώργιο Ορφανίδη, συ-
ναντήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ.  Η συνάντηση 
έγινε την Παρασκευή 19 Απριλίου στο Δημαρχείο, με την ευκαιρία της κατανομής αξιωμάτων, μετά την εκλογή 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις  5 Απριλίου 
στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντιδήμαρχος ενημερώθηκε για τα θέματα των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης Αποχέτευσης όλης της χώρας και ευχήθηκε στο νέο ΔΣ επιτυχημένη θητεία για καλές αποφάσεις. Ο 
Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ ευχήθηκε καλή θητεία και συνεργασία των εργαζομένων με τις ΔΕΥΑ, για την εξυπηρέ-
τηση των πολιτών, ενώ τόνισε ιδιαίτερα την πεποίθηση του στο δημόσιο χαρακτήρα του νερού.  Ο Πρόεδρος 
της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ ευχαρίστησε τους «οικοδεσπότες» για τη συνάντηση και τους διαβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι 
δείχνουν έμπρακτα την συνεργασία τους με τις διοικήσεις και προσπαθούν να εξυπηρετούν τους πολίτες ποιο-
τικά μέρα νύχτα.    Στο συνέχεια συνεχάρησαν τον Πρόεδρο του νέου ΔΣ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ κ. Παύλο Δραγκόλα (ο 
οποίος είναι εργαζόμενος στη ΔΕΥΑΒέροιας), για την επανεκλογή του στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας.  

Η κατανομή των αξιωμάτων  του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ είναι :
1. Δραγκόλας Παύλος Πρόεδρος ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
2. Τολιόπουλος Αθανάσιος  Α’ Αντιπρόεδρος  ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
3. Μητράκος Αχιλλέας   Β’ Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
4. Μανδρώνης Κωνσταντίνος  Γεν. Γραμματέας  ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
5. Σαλματωνίδης Τριαντάφυλλος Αν. Γεν. Γραμματέας    ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
6. Βέντρας Ιωάννης   Ταμίας ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ
7. Ξενουδάκης Γεώργιος  Μέλος    ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
8. Σηφακάκη Καλλιόπη  Μέλος   ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9. Τζαννής  Απόστολος  Μέλος   ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ  10. Λιαντράκης  Γεώργιος  Μέλος   ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
11. Συμεωνίδου  Σταυρούλα  Μέλος   ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ   12. Τσέτσος  Ευθύμιος Μέλος   ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
13. Κελλάρης  Γιάννης   Μέλος   ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
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Τα όνειρα είναι η δύναμη που κινητοποιεί και καθοδηγεί τη δράση. Η ύπαρξή τους προσφέρει 
νόημα στη ζωή μας, επειδή ενεργοποιεί το μηχανισμό εκείνο που δίνει έμπνευση στις προσπά-
θειες για επίτευξη. Κάθε όνειρο είναι φορέας θετικής ενέργειας και έλκει όλες εκείνες τις αόρατες 
δυνάμεις που συνωμοτούν για την εκπλήρωσή του. Ωστόσο, ζούμε σε μια πραγματικότητας πο-
λικότητας. Όλα έχουν πάντοτε δύο πόλους. Κάθε δύναμη βρίσκεται σε μια συνεχή πάλη με την 
αντίθετή της. Κάθε όνειρο που κουβαλά τη θετική ενέργεια, συναντά εμπόδια του αντιμάχονται 
την υλοποίησή του. Τα όνειρα είναι επιθυμίες που περιορίζονται από τα πέπλα των φόβων, των 
αμφιβολιών και των αντιμαχόμενων συναισθημάτων. 

 Η ενέργεια ενός ονείρου δεν αρκεί για να προκαλέσει αλλαγές στην πραγματικότητα. 
Χρειάζεται το όνειρο να μετατραπεί σε ρεαλιστικός στόχος. Με άλλα λόγια, χρειάζεται η φαντασία 
να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένη δράση. Ο στόχος διαφέρει από το όνειρο, επειδή κουβαλά συ-
γκεκριμένο σχέδιο δράσης, στρατηγική επίτευξης και συστηματική προσπάθεια. Στόχος σημαίνει 
δέσμευση και ανάληψης ευθύνης και πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Ο αποτελεσματικός στόχος 
είναι:

Συγκεκριμένος, δηλ, έχει ξεκάθαρα βήματα δράσης και πλάνο εναλλακτικών επιλογών. Ο στό-
χος «θέλω να χάσω κιλά», είναι ελλιπής και αόριστος. Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένο πλάνο 
δράσης πχ «Θέλω να χάσω 3 κιλά σε 2 μήνες». 

Μετρήσιμος, δηλ, να μπορεί κανείς να αξιολογήσει το βαθμό προόδου στις επιμέρους στρατη-
γικές προς την επίτευξη του στόχου.

Εφικτός, δηλ, σύμφωνος με τις ρεαλιστικές ικανότητες και τις δεξιότητές μας σε σχέση με τις 
εξωτερικές δυνατότητες που προσφέρονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ρεαλιστικός, δηλ, με γνώμονα τα κριτήρια που ορίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς  
του πλαισίου δράσης.

Χρονικά προσδιορισμένος, δηλ, να υπάρχει η πίεση ενός καθορισμένου χρονικού διαστήμα-
τος που θα προσφέρει δομή στο στόχο και το κίνητρο για την άμεση υλοποίησή του.  

 Η πραγματοποίηση των στόχων απαιτεί υπέρβαση της αντίρροπης δύναμης της «συ-
νήθειας», που στηρίζεται στην απογοήτευση, την αναβλητικότητα και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι 
στόχοι είναι η πυξίδα της ζωής που δεν εκβιάζουν την πραγματικότητα, αλλά χαρτογραφούν με 
επιμονή και αφοσίωση την προσωπική μας Ιθάκη. 

«Ο νικητής είναι ο ηττημένος 
που προσπάθησε ακόμα μια φορά…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Ήταν μια φορά μια κάμπια που είχε ερω-
τευτεί ένα λουλούδι. Ήταν οπωσδήποτε ένας 
αταίριαστος έρωτας, αλλά το έντομο δεν σκόπευε 
να αποπλανήσει το λουλούδι ούτε να κάνει σχέση 
μαζί του. Ούτε καν ήθελε να του μιλήσει για έρω-
τα. Ονειρευόταν μόνο να φτάσει μέχρι το λουλού-
δι και να το δώσει ένα φιλί. Μόνο ένα φιλί.

Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα η κάμπια έβλε-
πε τον αγαπημένο της όλο και πιο ψηλά, όλο και 
πιο μακριά. Κάθε νύχτα, ονειρευόταν πως τελικά 
το έφτανε και τον φίλαγε.

Μια μέρα, η μικρή κάμπια αποφάσισε πως 
δεν μπορούσε να συνεχίσει να ονειρεύεται κάθε 
νύχτα το λουλούδι και να μην κάνει τίποτα για να 
πραγματοποιήσει το όνειρο της. Έτσι, θαρραλέα, 
ανακοίνωσε στους φίλους της τους σκαραβαίους, 
τα μυρμήγκια και τα σκουλήκια, ότι θα σκαρφά-
λωνε στο κοτσάνι, για να φιλήσει το λουλούδι.

Όλοι συμφωνούσαν πως είχε τρελαθεί, και οι 
περισσότεροι προσπάθησαν να τη μεταπείσουν, 
αλλά δεν υπήρχε τρόπος: η κάμπια σύρθηκε 
μέχρι τη ρίζα του μίσχου κι άρχισε την ανάβαση. 
Σκαρφάλωνε όλο το πρωί κι όλο το απόγευμα 
αλλά, όταν ο ήλιος κρύφτηκε, οι μύες της είχαν 
εξαντληθεί.

 «Θα περάσω τη νύχτα πιασμένη απ’ το μί-
σχο, κι αύριο θα συνεχίσω να ανεβαίνω. Είμαι 
πιο κοντά απ’ ότι χτες» σκέφτηκε, παρόλο που 

είχε ανέβει μόνο δέκα εκατοστά, ενώ το λουλούδι 
ήταν πάνω από ενάμισι μέτρο ψηλό. Ωστόσο, το 
χειρότερο είναι πως, ενώ η κάμπια κοιμόταν, το 
γλοιώδες και υγρό σώμα της γλίστρησε πάνω 
στο κοτσάνι και η κάμπια ξύπνησε εκεί ακριβώς 
απ’ όπου είχε ξεκινήσει μια μέρα πριν. Η κάμπια 
κοίταξε προς τα πάνω και σκέφτηκε πως έπρεπε 
να κάνει διπλή προσπάθεια κατά τη διάρκεια της 
μέρας και να πιαστεί καλύτερα τη νύχτα. 

Οι καλές της προθέσεις δεν ωφέλησαν καθό-
λου. Κάθε μέρα η κάμπια σκαρφάλωνε, και κάθε 
νύχτα γλιστρούσε ξανά μέχρι κάτω. Ωστόσο, κά-
θε νύχτα, ενώ γλιστρούσε ασυναίσθητα, συνέχιζε 
να ονειρεύεται το ποθητό φιλί. Οι φίλοι της της 
ζήτησαν να παραιτηθεί από το όνειρο της, ή να 
ονειρευτεί κάτι άλλο, αλλά η κάμπια υποστήριξε 
με λογική, ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το όνειρο 
που έβλεπε ενώ κοιμόταν κι ότι, αν εγκατέλειπε 
τα όνειρα της, θα έπαυε να είναι αυτό που ήταν. 
Όλα συνεχίστηκαν έτσι για μέρες, μέχρι που ένα 
βράδυ.. 

Ένα βράδυ η κάμπια ονειρεύτηκε τόσο έντονα 
το λουλούδι, που τα όνειρα της μετατράπηκαν σε 
φτερά, και το πρωί η κάμπια ξύπνησε πεταλούδα, 
άπλωσε τα φτερά της, πέταξε μέχρι το λουλούδι 
και το φίλησε.»

Jorge Bucay
«Βασίσου πάνω μου» 

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  καθημερινά  στις 17.15
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

AFTER – ΜΕΤΑ
Προβολές:   Πέμπτη 18/4 στις 20.30    
Παρασκευή 19/4  στις 19.15
Σάββατο 20/4  στις 19.15 και 21.30 
Κυριακή 21/4  στις 19.15  
Μ. Δευτέρα 22/4 - Μ. Τρίτη 23/4 στις 20.30  
 Μ. Τετάρτη 24/4 στις 19.15    
 Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΙ ΓΚΕΪΤΣ
Σενάριο: ΣΟΥΖΑΝ ΜακΜΑΡΤΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΜΠΙΛΣ, ΠΙΤΕΡ ΓΚΑΛΑΧΕΡ, 

ΣΕΛΜΑ ΜΠΛΕΡ, ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ 
ΦΑΪΝΣ ΤΙΦΙΝ

H ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΟΝΑ (THE CURSE OF LA 
LLORONA)

Πρωταγωνιστούν: Λίντα Καρντελίνι (Netflix/ 
“Bloodline,” “Avengers: Age of Ultron,”), Ρέιμοντ 
Κρουζ (TV/ «Major Crimes»),  Πατρίτσια Βελάσκεζ 
(TV/ «The L Word,” “The Mummy”),  Μαρισόλ Ραμί-
ρεζ (TV/ “NCIS: Los Angeles”),   

Σιν Πάτρικ Τόμας (“Barbershop”, “Halloween: 
Resurrection”), Τζέινι Λιν Κίντσεν (“Selfless”) και ο  
Ρομάν Χρίστου.

Προβολές:   Πέμπτη 18/4 στις 19.30 και 21.30    
Προβολές: Πέμπτη 18/4 στις 19.30 και 21.30
Παρασκευή 19/4  στις 21.30
Σάββατο 20/4 στις 19.15 και 21.30
Κυριακή 21/4  στις 19.30 και 21.30

Μ. Δευτέρα 22/4 - Μ. Τρίτη 23/4 - Μ. Τετάρτη 24/4   
στις 21.00  

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
(Η προπώληση Ξεκίνησε)
Πρεμιέρα:  Προβολές: Μ. Τετάρτη στις 18.00 και 

21.30
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙΒΕΝ 

ΜακΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡΛΕΤ 

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 
ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ 
ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, 
ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ 
ΚΟΥΠΕΡ, ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖ-
ΜΑΝ, ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, 
ΜΙΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     18/4/19 - 24/4/19

Οι εκδρομείς ευχαριστούν το Πρακτορείο 
«ΑΛΑΤΣΙΔΗ» για την επιτυχημένη 

εκδρομή σε Ανδριανούπολη και Ραιδεστό
Μία ακόμη επιτυχημένη εκδρομή του Πρακτορείου «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΑΤΣΙΔΗΣ» στην Ανδριανούπολη και τη 

Ραιδεστό άφησε όμορφες εντυπώσεις στους εκδρομείς, που ευχαριστούν το πρακτορείο και την Έλενα Αλατσί-
δου για την άψογη ξενάγηση. 

Ο οδηγός Δημήτρης απέσπασε θερμό χειροκρότημα στο τέλος της εκδρομής. Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο 
ένα μέρος των εκδρομέων μπροστά στο αριστούργημα του αρχιτέκτονα Σινάν το τζαμί «Σελιμιπκέ», που πρό-
σφατα επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
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 «Ίδιες ευκαιρίες και 
δικαιώματα σε κάθε 
γωνιά του δήμου»

Το μήνυμα του κ. Βοργιαζίδη
 από τους Γεωργιανούς, 

τη Ράχη και τον Τριπόταμο
Την περιοδεία του στα 

τοπικά διαμερίσματα του 
παλιού καποδιστριακού Δή-
μου Βέροιας ολοκλήρωσε ο 
Δήμαρχος και εκ νέου υπο-
ψήφιος Δήμαρχος Βέροιας, 
Κώστας Βοργιαζίδης, επισκε-
πτόμενος, το απόγευμα της 
Τετάρτης 17 Απριλίου 2019, 
τους Γεωργιανούς, τη Ράχη 
και τον Τριπόταμο, συνο-
δεία υποψηφίων δημοτικών 
και τοπικών συμβούλων του 
συνδυασμού του «Δράση με 
Γνώση». 

Κατά τη διάρκεια της περι-
οδείας του, ο υπ. Δήμαρχος 
συζήτησε με τους κατοίκους 
για τα κυριότερα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν, για 
όσα έγιναν αλλά και για τις 
προτάσεις του συνδυασμού 
του που έχουν ως στόχο 
τη συνεχή αναβάθμιση των 
συνθηκών ζωής σε κάθε γωνιά του Δήμου αλλά 
και την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα που 
αποτελεί την κατεξοχήν ενασχόληση των αν-
θρώπων της υπαίθρου. 

«Σήμερα δεν είναι η πρώτη φορά που με 
βλέπετε στην περιοχή σας, σε αντίθεση με κά-
ποιους «διάττοντες αστέρες της πολιτικής» που 
ανακάλυψαν τα χωριά μας μόλις μερικές εβδο-
μάδες πριν τις εκλογές» τόνισε κ. Βοργιαζίδης 
προς τους κατοίκους των Γεωργιανών, της Ρά-
χης και του Τριποτάμου, και υπογράμμισε πως 
«από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη 

διοίκηση του Δήμου Βέροιας ήμουν πάντα στο 
πλευρό σας, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα 
σημαντικά προβλήματα αλλά και τις δυνατότη-
τες κάθε οικισμού. Βασική μας αρχή όλα αυτά 
τα χρόνια υπήρξε η πεποίθηση ότι όλοι οι πολί-
τες πρέπει να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες 
και τα ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από την πε-
ριοχή του Δήμου που κατοικούν. Για εμάς αυτό 
δεν αποτέλεσε μόνο αρχή και φιλοσοφία διοί-
κησης αλλά και καθημερινή πρακτική. Να είστε 
βέβαιοι ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και 
τα επόμενα χρόνια». 

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά

Η Ελένη Παναγιωταρέα στο εκλογικό 
κέντρο της Γεωργίας Μπατσαρά

Το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού 
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» της υπο-
ψηφίας Δημάρχου Γεωργίας Μπατσαρά 
επισκέφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευ-
ής η υποψήφια Ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Ελένη Παναγιωταρέα. 

Κατά την παραμονή της στα γραφεία 
του συνδυασμού, οι δύο κυρίες της πο-
λιτικής της Νέας Δημοκρατίας συζήτησαν 
σχετικά με την πορεία του προεκλογικού 
αγώνα και αντάλλαξαν ευχές για επιτυχία 
στην προσπάθειά τους.

   Η  Υποψήφια Δήμαρχος Γεωργία 
Μπατσαρά, είχε την ευκαιρία να εκθέσει 
τα σοβαρά προβλήματα που απασχο-
λούν το Δήμο Βέροιας, ενώ ιδιαίτερη α-
ναφορά έκανε σε ζητήματα του πρωτογε-
νούς και δευτερογενούς τομέα που επη-
ρεάζουν άμεσα την οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής καθώς και σε ζητήματα του-
ρισμού, του  τρίτου πυλώνα οικονομικής 
ανάπτυξης του Δήμου. 

Από την δική της πλευρά η Ελένη 
Παναγιωταρέα δήλωσε πως θα είναι α-
ρωγός σε πρωτοβουλίες που θα αναλη-
φθούν από τον Δήμο Βέροιας και με την 
εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο, θα 
συμβάλλει στην προώθησή τους.

Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΑ ΑΣΩΜΑΤΑ
Τα Ασώματα ήταν ο τελευταίος σταθμός για την εβδομάδα αυτή, της Υποψήφιας Δημάρχου Βέ-

ροιας Γεωργίας Μπατσαρά. Την Πέμπτη το βράδυ συνοδευόμενη από μεγάλο αριθμό Υποψηφίων 
Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη», επισκέφθηκε το όμορφο 
χωριό των Ασωμάτων όπου έτυχε θερμής υποδοχής και είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις θέσεις 
της για τον τρόπο διοίκησης του Δήμου.

«Και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου, δεν επιζητούμε την εκλογή μας για να βολευτούμε. 
Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας είναι εργαζόμενοι και γι αυτό ο μοναδικός σκοπός είναι η 
προσφορά στο Δήμο μας…» είπε χαρακτηριστικά η Γεωργία Μπατσαρά.

Στην συνέχεια η Υποψήφια Δήμαρχος άκουσε με προσοχή τα προβλήματα που της εξέθεσαν 
οι κάτοικοι του χωριού, τα οποία εστιάζονται στο αποχετευτικό δίκτυο που είναι ημιτελές σε έκταση 
αλλά και λειτουργία και στις παρενέργειες που δημιουργεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμά-
των που βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον οικισμό.

Η Γεωργία Μπατσαρά δεσμεύτηκε πως από όποια θέση την ορίσουν οι πολίτες της Βέροιας, θα 
αγωνιστεί για την επίλυση αυτών των δύο δίκαιων προβλημάτων. 

Δήμος Βέροιας: 
Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα 

διαχείρισης κενών συσκευασιών
 φυτοφαρμάκων 

είναι υποχρέωση προς το περιβάλλον
Την άνοιξη οι γεωργικές εργασίες βρίσκονται στο απόγειο τους, οι ποσότητες των φυτοπροτατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο 

διάστημα αυτό με την κατάλληλη διαχείριση μπορούν να ακολουθήσουν το ρεύμα της ανακύκλωσης, του σεβασμού στη δημοσία υγεία και στο πε-
ριβάλλον ή να καταλήξουν απόβλητα που ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, το έδαφος, προκαλούν βλάβη στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. 

Η λύση που θα επιλέξουμε καθορίζει και τις συνθήκες που θα επικρατούν στο χώρο που ζούμε, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο  αντιδήμαρχος Κα-
θαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος  και Πολ. Προστασίας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος 

Ο Δήμος Βέροιας από το 2015 συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροτατευτικών προϊόντων σε συνερ-
γασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. υπό την αιγίδα του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). 

Στο πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων με 
μόνη υποχρέωση να  υποβάλλουν τις κενές συσκευασίες σε τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια να τις παραδίδουν στα καταστήματα πώλησης γεωρ-
γικών φαρμάκων που διαθέτουν ειδικό κάδο ή να τις αποθηκεύουν σε δικό τους ασφαλές χώρο έως την ανακοίνωση του προγράμματος συλλογής.

Στις αρχές Μαΐου 2019, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της 1ης συλλογής κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το τρέχον 
έτος. 

«Η σωστή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων δημιουργεί το περιβάλλον που όλοι οραματιζόμαστε και επιθυ-
μούμε να ζούμε, γι’ αυτό πριν πετάξεις την άδεια συσκευασία φυτοπροστατευτικού προϊόντος σκέψου το που θέλεις να ζεις εσύ και τα παιδιά σου», 
σημείωνει ο κ. Παπαδόπουλος, θυμίζοντας οτι «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο»
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 20 Απριλίου 2019 στις 

12.00 από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στο 
Δάσκιο Ημαθίας ο Αθανάσιος Μελιόπουλος  του 
Δημητρίου σε ηλικία 62 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ–ΓΡΙΒΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΛαμπροΔευτέρας–ΛαμπροΤρίτης

Η Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης Γου-
μενίσσης (Γρίβας), ετοιμάζεται να τιμήσει τους Νεοφανείς 
Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη την παρθένο, τη Δευτέ-
ρα και την Τρίτη του Πάσχα.

Ολημερίς το Μοναστήρι είναι ανοικτό.
Την παραμονή ΛαμπροΔευτέρα 29 Απριλίου, στις  5.30 

μ.μ. θα γίνει ο πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.
Τη ΛαμπροΤρίτη 30 Απριλίου το πρωί, θα τελεσθεί 

Όρθρος, Αρχιερα¬τι¬κή Λειτουργία και λιτανεία των ιερών 
λειψάνων των Νεοφανών Μαρτύρων.

Θα εκτεθεί σε προσκύνηση τμήμα από την Τιμία Μαρτυ-
ρική Κεφαλή του Αγίου Ραφαήλ (από τη δεξιά υπερόφρυο 
περιοχή). 

Το απόγευμα της Λαμπροτρίτης, στις 5 μ.μ. θα ψαλεί 
Παράκληση των Νεοφανών Αγίων, και στις 8 μ.μ. οι Χαιρε-
τισμοί του Αγίου Ραφαήλ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του 

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

θα τελείται
όρθρος-Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο  κάθε Σάββα-

το πρωΐ 7.30-9.30 π.μ.
και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη α-

πόγευμα 18.00-20.00 π.μ.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

«ΠΕΛΕΚΑΝ»
Κυριακή Βαΐων
Πρωί: Θεία Λειτουργία 
7-10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία του 
Νυμφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Τρίτη
Απόγευμα: Ακολουθία του 
Νυμφίου, Τροπάριο της 
Κασσιανής ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Πέμπτη
Απόγευμα: Ακολουθία των Παθών, Δώδεκα (12) Ευαγγέλια ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Παρασκευή
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ώρα 10 π.μ.
απόγευμα: Περιφορά Επιταφίου 6.30 μ.μ.
Μέγα Σάββατο
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019
ΣΑΒΒΑΤΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ
06:00 μ.μ. - 07:00 μ.μ. Ο Εσπερινός.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
08:00 π.μ.-11:00 π.μ. Ο Όρθρος και 
η Θ. Λειτουργία.
07:00 μ.μ.- 08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
08:00 π.μ - 09:00 π.μ. Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία
07:00μ.μ.-08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
08:00 π.μ- 09:00 π.μ. Προηγιασμένη 
θεία Λειτουργία
07:00 μ.μ.- 08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
06:00 μ.μ.- 07:00 μ,μ. Το Μυστήριο του Ιερού 
Ευχελαίου.
07:00 π.μ.-08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Ιερού 
Νιπτήρος.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
08:00 π.μ.- 10:15 π.μ. Η Θεία Λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου.
07:00 μ.μ.-10:30 μ.μ. Η Ακολουθία των Αγίων 
Παθών.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 π.μ.-11:00 π.μ. Η Ακολουθία των Μεγάλων 
Ωρών.
11:00 π.μ.-12:30 μ.μ. Ο Εσπερινός της 
Αποκαθηλώσεως
07:00 μ.μ.- 10:30 μ.μ. Η Ακολουθία του Επιτάφιου 
Θρήνου. (Εξοδος Επιταφίου 09:00 μ.μ.)
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00 π.μ.-10:15 π.μ. Ο Εσπερινός και η 
Θεία Λειτουργία.
11:00 μ.μ. 12:00 Κρούση κωδώνων - 
Ακολουθία της Αναστάσεως.
12:00 νυχτερινή Η τελετή της Αναστάσεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12:15 π.μ. - 02:30 π.μ. Ο Όρθρος και η 
Θ. Λειτουργία του Πάσχα.
11:00 π.μ. Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα ΑΓΑΠΗ

Ο Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων 

 Το Σάββατο του 
Λαζάρου 20 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Διαβατού.

 Την Κυριακή των 
Βαΐων 21 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίων Α-
ναργύρων Βεροίας.

 Την Κυριακή των 
Βαΐων 21 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλε-
ξάνδρειας.

 Την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλί-
ου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Μακροχωρίου.

 Την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

Την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το 
πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτου 
Ηλιού Ταγαροχωρίου. 

Την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλί-
ου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργίαστον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδος Δασκίου.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νιπτήρος στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Κοπανού.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Παθών στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου το πρωί θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της 
Αποκαθήλωσης του Κυρίου στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 

στην Ακολουθία του Ε-
πιταφίου Θρήνου στον 
Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας. 

Το Μεγάλο Σάβ-
βατο 27 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Παλαιό Μητροπο-
λιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας.

 Το Μεγάλο Σάβ-
βατο 27 Απριλίου 
στις 11:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Α-

κολουθία της Παννυχίδος στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας. Εν συ-
νεχεία θα προεξάρχει στην τελετή της 
Αναστάσεως στην Πλατεία Ελιάς στη 
Βέροια και έπειτα θα ιερουργήσει στον 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

 Την Κυριακή του Πάσχα 28 Απρι-
λίου στις 10:30 π.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της 
Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας και στις 6:00 μ.μ. στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
29 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βεροίας.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
29 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Εσπερινό στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο των Αγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου και Ειρήνης Λουτρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 
Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 
Παλαιοχωρίου. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 
Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον εσπερινό και στην παράκλη-
ση του Αγίου Λουκά του ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας, 
επί τη εορτή της Αγίας Ματρώνας εκ 
Ρωσίας.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 
1 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Ριζώ-
ματα.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη



1. Συνειδητοποίηση της ανάγκης άσκησης 
κοινωνικής πολιτικής από τον Δήμο

Η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και 
ιδίως η επιλογή εσφαλμένων δημοσιονομικών πο-
λιτικών στα πρώτα χρόνια της κρίσης γονάτισαν τη 
μέση οικογένεια και φτωχοποίησαν μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού. Σε ένα τέτοιο τοξικό περιβάλλον, ο 
Δήμος πρέπει, στη βάση των αρχών της εγγύτητας 
και της επικουρικότητας, να συνδράμει τους ανθρώ-
πους που επλήγησαν από τις μνημονιακές πολιτι-
κές, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του και των δυνατοτήτων του.

2. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
2.1 Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία;
Με τον όρο κοινωνική, συνεταιριστική και αλλη-

λέγγυα οικονομία νοούνται οι δραστηριότητες φυσι-
κών ή νομικών προσώπων στο πλαίσιο της παρα-
γωγής, συναλλαγής και κατανάλωσης. Η λήψη α-
ποφάσεων με δημοκρατικές διαδικασίες, η οριζόντια 
οργάνωση, η ανακλητότητα των ρόλων, οι εξισωτικές μορφές 
αμοιβής εργασίας συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται έτσι ώστε οι δραστηριότητες να εντάσσονται στο 
πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Απώτερος 
σκοπός είναι η κάλυψη συλλογικών και κοινωνικών αναγκών.

2.2 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Δήμος
Συγκεκριμένες κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσουμε:
-Λειτουργία Δικτύου Ανταλλαγής Υπηρεσιών (: Τράπεζα 

Χρόνου Δ. Βέροιας): η Τράπεζα Χρόνου είναι μία δραστηριότη-
τα που εντάσσεται στη λογική της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας. Τα μέλη μιας τράπεζας χρόνου ανταλλάσσουν 
υπηρεσίες με μονάδα συναλλαγής την «ΩΡΑ». Όλες οι υπη-
ρεσίες έχουν ίση αξία. Η προσφορά και η ζήτηση υπηρεσιών 
δεν είναι συμβατικά αμφοτεροβαρής. Δηλαδή, αν κάποιο μέλος 
προσφέρει μια υπηρεσία σε ένα άλλο μέλος, δεν χρωστάει 
κανένας σε κανέναν. Το μέλος που πρόσφερε, θα δεχθεί με 
τη σειρά του υπηρεσίες από ένα άλλο μέλος του δικτύου. Δη-
μιουργούμε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα προσβάσιμη μέσω 
της ιστοσελίδας του Δήμου, όπου οι δημότες θα μπορούν να 
εγγραφούν, να παρακολουθούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
από τους συνδημότες τους και να καταχωρούν τις ζητούμενες 
και προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες.

-Λειτουργική ενίσχυση και επικοινωνιακή προώθηση του Δη-
μοτικού Λαχανόκηπου Δήμου Βέροιας: αξιοποιούμε αποδοτικό-
τερα μεγαλύτερο μέρος της ήδη διαθέσιμης έκτασης.

-Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με συνεταιριστική ή 
κερδοσκοπική μορφή

-Λειτουργία κέντρου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε κάθε επίπεδο επιχειρηματικής, κοινωνικής και εθελοντικής 
δραστηριότητας. Εκεί θα παρέχεται συμβουλευτική για τη δια 
βίου μάθηση στις καλές πρακτικές και στην αντιμετώπιση της 
ανεργίας, με έμφαση σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες 
(π.χ. πρόσφυγες, νέοι, γυναίκες).

3. Κοινωνικές ομάδες
3.1 Άτομα με ειδικές ανάγκες
-Διασφάλιση πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου
-Διασφάλιση της πρόσβασης σε περιοχές της πόλης όπου 

παρατηρούνται προβλήματα για τη βελτίωση της καθημερι-
νότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα (λ.χ. ράμπες σε 
όσες διαβάσεις είναι δυνατόν και δεν υπάρχουν ήδη)

-Στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης των παιδικών χαρών, προ-
βαίνουμε και στη δημιουργία ορισμένων παιδικών χαρών ως 
φιλικών για παιδιά με ειδικές ανάγκες

-Βούλησή μας η συνεργασία με όλους τους συλλόγους ΑμεΑ 
του Δήμου μας. Στήριξη του έργου τους και εξεύρεση των καλύ-
τερων δυνατών λύσεων στις ανάγκες τους.

-Συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιο-
τήτων Δ. Βέροιας, έμπρακτη λειτουργική στήριξη και επικοινω-
νιακή προώθηση των δράσεων του (δημιουργικά εργαστήρια, 

πολιτιστικές δράσεις, αθλητικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις). 

-Ηχητικά συστήματα σε όσες διαβάσεις πεζών κρίνεται ανα-
γκαίο για την ασφάλεια των ατόμων με προβλήματα όρασης 
(λ.χ. φανάρι 3ου - 4ου Λυκείου)

3.2 Ρομά
Σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, θα ανεύρουμε τον 

καταλληλότερο χώρο για τη μετεγκατάσταση των Ρομά, με 
γνώμονα την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης 
για αυτούς και με σκοπό την επίτευξη της σταδιακής ένταξής 
τους στον κοινωνικό ιστό.

3.3 Ενίσχυση κοινωνικών δομών και δομών κοινωνικής
 και αλληλέγγυας οικονομίας
Ενισχύουμε τις ήδη λειτουργούσες κοινωνικές δομές (Βο-

ήθεια στο σπίτι, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Κοινωνικός Συνε-
ταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Ημαθίας  «Δεσμός»), τους 
φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης (ενδεικτικά, Πρωτοβουλία για 
το Παιδί, ΕΡΑΣΜΟΣ κ.λπ.) καθώς επίσης και τις δομές κοινω-
νικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Δημοτικός Λαχανόκηπος, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικό Ια-
τρείο-Οδοντιατρείο).

3.4 Εθελοντισμός
Είμαστε δίπλα στους εθελοντές, στηρίζουμε το έργο τους 

και την κοινωνική τους προσφορά. Μέσω του Κέντρου Κοινω-
νικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας και 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ) θα ενισχύσουμε 
παντοιοτρόπως το έργο όλων των εθελοντικών ομάδων της 
πόλης. Θα πρέπει, βέβαια, να επισημάνουμε ότι το εθελοντι-
κό έργο πρέπει να λειτουργεί επικουρικά στις οργανωμένες 
υπηρεσίες του Δήμου, στην ομαλή λειτουργία των οποίων θα 
δώσουμε έμφαση από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθη-
κόντων μας.

Η απόφαση για το ΣΗΜΕΡΑ - Η εγγύηση για το ΑΥΡΙΟ!
Προτεραιότητα στον Πολίτη | Αντώνης Μαρκούλης
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
  Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Ημαθίας συγχαίρει τους μαθητές και τη μαθήτρια  του 
Λάππειου 1ου Γυμνασίου  Νάουσας για την επιτυχία τους 
στους 4ους Φιλολογικούς Αγώνες Μαθητών Γυμνασίου Ελλά-
δας, που διοργανώνει το Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ σε συνεργασία 
με τον διεθνή σύνδεσμο  Etygram, 

Οι 4οι Φιλολογικοί υλοποιήθηκαν στο  Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ, 
το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη

Συγχαίρουμε τους μαθητές και τη μαθήτρια του Λάππειου 
1ου Γυμνασίου  Νάουσας:

1)  Μπίλη Αν. ,Α΄ Γυμνασίου 1η θέση στον Διαγωνισμό 
Ιστορίας, 

2) Καψαλιάρη Γ.  Α΄ Γυμνασίου 2η θέση στον Διαγωνισμό 
Ιστορίας,

3) Ρούσου Π. Β΄ Γυμνασίου 2η θέση στον Διαγωνισμό 
Ορθογραφίας

καθώς και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς Γεώργιο Μάλ-
λιο, Γεώργιο Νικολάου και Αικατερίνη Γκέσιου, Φιλολόγους, 
για την προετοιμασία των μαθητών.

Η Διευθύντρια
Β΄/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας
Αναστασία Ε. Μαυρίδου      

Εκτέλεση ευρωπαϊκών 
ενταλμάτων

 σύλληψης 47χρονου
Συνελήφθη στις 18 Απριλίου 2019. το απόγευμα σε 

περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 47χρονος αλλοδαπός, καθώς 
σε βάρος του εκκρεμούσαν 2 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλ-
ληψης των Αρχών Ιταλίας, για συνέργεια σε απόπειρα 
ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, κατοχή όπλων, 
πλαστογράφηση - παραποίηση διοικητικών εγγράφων και 
διακίνηση αυτών.

Αντωνία Παπανδρώνη
Βιογραφικό της υποψήφιας 

δημοτικής συμβούλου 
με τον συνδυασμό 

του Παύλου Παυλίδη 
«Συνδημότες»

Γεννήθηκα στη 
Βέροια στις 18-05-
80.Γονείς μου είναι ο 
Χρήστος και η Ευαγ-
γελία Παπανδρώνη.
Είμαι παντρεμένη με 
το Σταύρο Ελευθερι-
άδη,ο οποίος διατη-
ρεί κατάστημα με είδη 
υγιεινής και εχω μια 
κόρη.Εργάζομαι ως 
δημόσιος υπάλληλος 
στον τομέα της υγείας

Συμμετέχω στις ε-
κλογές, ως υποψήφια 
σύμβουλος στη δημο-
τική κοινότητα Βεροί-
ας, με το συνδυασμό 
του Παύλου Παυλίδη 
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»γιατί πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα 
,τη δύναμη και το όραμα να διοικήσουμε αποτελεσματικά, 
να ανεβάσουμε το δήμο,τη Βέροια στη θέση που τους α-
ξίζει.Ο τόπος μας συγκεντρώνει μοναδικά πλεονεκτήματα 
όπως η ιστορία,η θέση και η παραγωγική του εμπειρία.
Του αξίζει να αναδειχθεί! 

Η ψήφος σας θα μου δώσει την ευκαιρία να υπηρετή-
σω την πόλη μας απο ένα σημαντικό και καίριο πόστο.

ΤΕ Νοσηλεύτρια -Εκπαιδευτικός
1.Μεταπτυχιακό στην «Κλινική Διαβητολογία»

2.Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
κιν.6945249461  email.antoniapap@hotmail.gr

Οι θέσεις του
 συνδυασμού 

«Προτεραιότητα στον 
Πολίτη» για κοινωνική 

πολιτική και αλληλεγγύη



Ο  Δ ή μ ο ς 
Ηρωικής Πό-
λης Νάουσας 
στο πλαίσιο 
ε ο ρ τ α σ μ ο ύ 
της 197ης Ε-
πετείου Ολο-
καυτώματος 
τ η ς  π όλ η ς , 
παρουσιάζε ι 
τ η  μ ο υ σ ι κ ή 

συναυλία με το μουσικό σύνολο «Εστουδιαντίνα 
Νέας Ιωνίας» το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 και ώ-
ρα 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Το πολυμελές και καταξιωμένο μουσικό σύ-
νολο θα παρουσιάσει ρεπερτόριο με παραδο-
σιακά, μικρασιάτικα και σμυρναίικα τραγούδια 
από το έργο του «Από τη Σμύρνη στον Πει-
ραιά», προσαρμοσμένο στην εκδήλωση του 
Ολοκαυτώματος της Νάουσας. Ερμηνεύουν οι 
σολίστ Σοφία Παπάζογλου και Θοδωρής Κοτο-
νιάς. Διευθύνει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης.

Δυο πόλεις που έχουν σημαδέψει ολόκληρο 
τον ελληνισμό, μια μουσική που συγκινεί και ξε-
σηκώνει όλους τους Έλληνες. Ένα πρόγραμμα 
με τραγούδια από την Σμύρνη του έρωτα και 

του πάθους έως την Πειραιώτικη σχολή. Από 
την ορχήστρα που ξέρει καλύτερα να ερμηνεύει 
και να μεταδίδει στο κοινό το νόημα και την έκ-
φραση αυτού του μουσικού ρεπερτορίου.

«Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός σκεπά-
στηκε με άνθη», είπε ο Διονύσιος Σολωμός. 
Δύο αιώνες γεμάτοι πληγές. Αυτή είναι η νεο-
σύστατη Ελλάδα, ένα κράτος που κατάφερε να 
ορθώσει ανάστημα, φτιάχνοντας ξανά, την δική 
του ιστορία.

Με αφορμή το ταξίδι των προσφύγων από 
την Μικρά Ασία ως τον Πειραιά και 
γυρίζοντας έναν αιώνα ακόμα πιο 
πίσω (1822), η Εστουδιαντίνα θα 
παρουσιάσει την περιπέτεια του 
ελληνισμού μέσα από τις ιστορίες 
και τους θρύλους των τραγουδιών 
μας, ξεκινώντας από την Ηρωική 
Νάουσα.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 
για όλους τους δημότες σε αριθ-
μημένες θέσεις με επίδειξη ατο-
μικής ειδικής πρόσκλησης στην 
είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου 
πριν την έναρξη της συναυλίας. 
Μέγιστος αριθμός, τέσσερις (4) 

προσκλήσεις ανά 
άτομο.

Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς 
δ ιατ ίθεντα ι  από 
την Μ. Δευτέρα 22 
Απριλίου στο Δη-
μαρχείο Νάουσας, 
στα τηλ. 23323 
5 0 3 3 8 - 5 0 3 6 0 -
5 0 3 7 5 ,  e m a i l : 
culture@naoussa.
gr, ώρες 09:00-
14:00. Τηλεφωνι-
κές και ηλεκτρονι-
κές κρατήσεις δεν 
γίνονται  αποδε-
κτές.
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Η Απώλεια
Καθώς τα βουρκωμένα 

σου μάτια θαρρώ, με κάνει 
το βλέμμα να αποστρέψω 
γιατί μέσα στο βλέμμα σου 
τον δικό μου πόνο βλέπω. 
Αναρωτιέμαι μέσα στου κό-
σμου τη βοή πως η ψυχή 
πια να ξεσπάσει;

Είναι καλό μέσα στο δρό-
μο της ζωής, πάντα τον πόνο να συναντάς;

Πώς να τον αποφύγεις… Βουβά τα δάκρυα 
κυλούν, σαν ήσυχα ρυάκια τ’ αχνάρια τους τα αθέ-
ατα μένουν στα μάγουλά σου.

Ήθελες θαρρώ την πόρτα εσύ να κλείσεις… 
Τον πόνο με λυγμό εσύ να αφήσεις, να ξεχυθεί 
από μέσα σου, χείμαρρος ορμητικός…

Όμως κρατιέσαι… Και αυτό πρέπει να το κρύ-
ψεις…

Είναι και οι μέρες τέτοιες λυπητερές… Χτυπάνε 
πένθιμα οι καμπάνες… Για να θυμίζουνε το πάθος 
του Χριστού. Και την τριήμερη ταφή Του.

Εσύ θυμήσου την Ανάσταση και μόνο αυτήν. Ά-
φησε τον χρόνο να κυλήσει. Και η πληγή θα κλεί-
σει. Και αν η θέση άδειασε στον καναπέ ο άνθρω-
πός σου, μεσ’ στην καρδιά ριζώνει. Πιστεύοντας 
στο θαυμαστό γεγονός της Ανάστασης, γεμίζει η 
ψυχή χαρά και ελπίδα.

Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι δε χάνονται. Είναι 
Αθάνατοι μέσα σου.

Τα λόγια περιμένουν. Ας σταματήσουν πια τα 
δάκρυα. Αποδέξου την απώλεια που στην ουσία 
δεν υπάρχει. Γιατί όταν τον άνθρωπό σου τον 
φυλάξεις στο νου και στην καρδιά σου τότε είσαι 
σε διαρκή επικοινωνία μαζί του… Ζεις με την 
απώλεια της ύλης όμως κρατάς το πνεύμα της 
Ανάστασης μέσα σου. Και αυτό είναι λυτρωτικό, 
απόλυτο, καθοριστικό και ζει αιώνια… Δεν φθίνει 
στο πέρασμα του χρόνου. Με νοσταλγία αναπο-
λείς. Θυμάσαι στιγμές, λόγια, πράξεις. Όταν κάτι 
τελειώνει αρχίζει κάτι καινούργιο. Και αυτό νομίζω 
είναι το παρήγορο…

Σημασία έχει να κοιτάς με τα μάτια της ψυχής 
γιατί αυτά σε οδηγούν στο υπερφυσικό. Σκούπισε 
λοιπόν τα βουρκωμένα μάτια σου, βγες από το 
δωμάτιο της σιωπής, δεν ωφελεί πια να θρηνείς.

*Για την οικογένεια Γεωργίου Αντωνίου 
για το 40νθήμερο μνημόσυνο

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΠΑΡΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γε-
ωργίου και της Ελένης, το γένος Γα-
λανούδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

του Νικολάου και της Παναγιώτας, το γένος Λίλια, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Μελίκη 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

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

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

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

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

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

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρ-

θρο 66 του Ν. 4546/2018
Όλα τα μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΤΟΕΒ 

ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ των στοιχείων επικοινωνίας και του 
Α.Φ.Μ. έως 12-6-2019.

Στους υπόχρεους που δεν θα υποβάλλουν την παραπά-
νω δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλε-
ται πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές αρδευτικών τελών 
που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης 
υποβολής δήλωσης.

Ο Πρόεδρος
Τσανασίδης Χρήστος

Επίσκεψη  του  
π.Χρυσόστομου 
Ξενιτόπουλου  
στο  Κ.Η.Φ.Η  

Βέροιας
Εν όψει της γιορτής του Πάσχα, της μεγα-

λύτερης γιορτής της Ορθοδοξίας ο πατέρας 
Χρυσόστομος Ξενιτόπουλος επισκέφθηκε 
το χώρο του Κ.Η.Φ.Η μετά από πρόσκληση 
του προσωπικού και των ωφελουμένων του 
προγράμματος.

Ο πάτερ δέχτηκε με πολλή χαρά την πρό-
σκληση και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 
πραγματοποίησε ομιλία για το οδοιπορικό 
του Χριστού από τα πάθη έως την Ανάσταση 
καθώς επίσης και για τη δύναμη της ταπεί-
νωσης της μετάνοιας και της συγχώρεσης και 
το θαύμα της Αναστάσεως.

Η προσέλευση των ηλικιωμένων ήταν πο-
λύ μεγάλη και οι καρδιές τους γέμισαν από τα 
σοφά και γεμάτα αγάπη λόγια του πάτερ.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες 
προς τον πάτερ για την τιμή που έκανε στα 
μέλη και το προσωπικό του προγράμματος 
να βρεθεί κοντά τους ενώ ο ίδιος δεν παρέ-
λειψε να συγχαρεί το προσωπικό για το κοι-
νωνικό έργο που επιτελεί με τόση αφοσίωση 
και αγάπη.

Τέλος, δόθηκαν ευχές για καλή Ανάσταση 
και καλό Πάσχα.

Το Σάββατο 4 Μαΐου
Επετειακή συναυλία 

με την Εστουδιαντίνα 
Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο 
της 197ης Επετείου του 

Ολοκαυτώματος της Νάουσας
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Της Συρμούλας Τζήμα-Τόπη*                                              

 Ο απλός δημότης πέρα από υποσχέσεις ή 
μακροπρόθεσμα σχέδια έχει σίγουρα ανάγκη από 
άμεσες και χειροπιαστές λύσεις που θα αλλάξουν 
από την επόμενη μέρα την καθημερινότητα του. 
Κάθε υποψήφιος οφείλει να αφουγκραστεί και να 
βάλει τον εαυτό του στη θέση αυτού του δημότη, ο 
οποίος νοιάζεται τόσο για την ολοκλήρωση έργων 
υποδομής, αλλά εξίσου αγωνιά για τη γειτονία του 
και τη βελτίωση της καθημερινότητας του.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε καθημερινά ζητή-
ματα όπως την ανεφάρμοστη κυκλοφοριακή μελέ-
τη για την οποία πολύς ο ντόρος κάποτε, ημιτελή 
ακόμη καίριας σημασίας έργα, μία πλατεία ωρο-
λογίου που ενώ πέρασε η δεσμευτική πενταετία 
ακόμα να γίνουν οι παρεμβάσεις, δυσεφάρμοστο 
κανονισμό για τους κοινόχρηστους χώρους και την 
ελεύθερη πρόσβαση των πεζών, κακοσυντηρημέ-
νο οδικό δίκτυο και προβλήματα στη στάθμευση, 
όπως και έλλειψη καινοτομιών που θα προσελκύ-
σουν επιπλέον κόσμο. Δεν φτάνει που κόπηκαν οι 
κορδέλες σε έργα ανεκπλήρωτα, η εποχή τρέχει 
και εμείς πρέπει να την προλάβουμε με έξυπνες 
λύσεις και εξοικονόμηση πόρων

Έξυπνες λύσεις όπως η αξιοποίηση δημοτικών 
οικοπέδων με την εγκατάσταση φτηνών σχετικά 
αυτοματισμών για πάρκινγκ σε συνδυασμό με 
έξυπνες εφαρμογές μέσω κινητού τηλεφώνου για 
ενημέρωση για τα  σημεία όπου υπάρχουν ελεύ-
θερες θέσεις στάθμευσης θα συμβάλλουν στην 
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στη γρηγο-
ρότερη στάθμευση. Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή 
του δήμου στην οποία οι πολίτες να μπορούν να 
αναφέρουν απευθείας προβλήματα όπως αστοχί-
ες του οδοστρώματος, παράνομη απόρριψη σκου-
πιδιών, σημεία που χρήζουν επισκευής και όλα 
αυτά σε συνδυασμό με την ύπαρξη δυνατότητας 
ελεύθερου διαδίκτυου στο δήμο μας.

Συστήματα «έξυπνου» φωτισμού τεχνολογίας 
αποσκοπώντας στη μέγιστη δυνατή ενεργειακή 
εξοικονόμηση, εφαρμογές έξυπνης διαχείρισης 
απορριμμάτων και έξυπνη διαχείριση υδάτων με 
αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση της πίεσης και 
την ανίχνευση διαρροών και παράνομων συνδέ-
σεων. Ηλεκτρονικές εφαρμογές για τουριστικές 
διαδρομές στη πόλη μας, δημιουργία θεματικών 
ομάδων ενδιαφέροντος και ξενάγησης στο δήμο 
μας με δυνατότητα ψηφιακής επιλογής από τους 
ενδιαφερόμενους. Ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτι-
κών τρόπων μετακίνησης με διατιθέμενο ηλεκτρικό 

πατίνι ή ποδήλατο, όπως συμβαίνει και άλλες ελ-
ληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις.

Οι έξυπνες πόλεις δεν είναι πολυτέλεια. Ζούμε 
στην εποχή της γνώσης και της τεχνολογίας. Οι 
πόλεις μας θα πρέπει να  γίνονται περισσότερο 
βιώσιμες και φιλικές στον πολίτη. Είναι επιλογή και 
ανάγκη. Εξοικονομούνται πόροι , αντιμετωπίζονται 
ταχύτερα τα προβλήματα, η πόλη γίνεται πόλος 
έλξης. Αυτά, αν θέλουμε φυσικά, έναν ευρωπαϊκό 
και σύγχρονο δήμο ήπιας κυκλοφορίας ,αφήνο-
ντας τις γρήγορες λύσεις και τα μπαλώματα. Γιατι 
#ο_δήμος_μας_αξίζει_καλύτερα !

*Υπ. Δημοτική Σύμβουλος Βέροιας
 με το συνδυασμό 

 «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ»
 με υπ. Δήμαρχο τη Γεωργία Μπατσαρά.

Απόφοιτη του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος Ποινικών κ Εγκλημα-
τολογικών Επιστήμων ΑΠΘ και υπ. διδάκτορας 
Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικευμένη στο Εθνικό Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην διοίκηση ολικής 
ποιότητας στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή. 
Εκλεγμένη σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Βέ-
ροιας και Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ ΝΔ Βέροιας. 

Υπηρετεί ως Καθηγήτρια Νομικών κ Πολιτικών 
Επιστημών στη Β/θμια Εκπ/ση και ασκεί μάχιμη 
δικηγορία στη Βέροια. Είναι παντρεμένη με τον 
Αθανάσιο Τόπη Διαιτολόγο-Διατροφολόγο και έχει 
δύο γιους. 

Τα “Παιδιά της Άνοιξης” 
και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

Αλεξάνδρειας επισκέφτηκε 
κλιμάκιο της ομάδας γυναικών 

της “Ώρας Ευθύνης”

Την Παρασκευή 19 Απριλίου κλιμάκιο της ομάδας γυναικών του συνδυασμού “Ώρα Ευθύνης” επισκέ-
φθηκε το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας και Κατάρτισης ΑμΕΑ «Τα Παιδιά Της Άνοιξης» 
και το πασχαλινό παζάρι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρει-
ας.

Στο χώρο των “Παιδιών της Άνοιξης” προσέφεραν πρωϊνό σε όλους τους ωφελούμενους και τις ωφελού-
μενες με την ευκαιρία των εορτών, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να ευχηθούν σε ωφελούμενους/ες και στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό για τις Άγιες μέρες του Πάσχα.

Στο χώρο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου τα μέλη της “Ώρας Ευθύνης” είχαν την ευκαιρία να επισκε-
φτούν το χώρο του σχολείου αλλά και να δουν από κοντά και να στηρίξουν με αγορές το όμορφο και καλά 
οργανωμένο πασχαλινό παζάρι που λειτουργεί και να ευχηθούν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς 
για τις γιορτές.

Η Ειδική Αγωγή αλλά και η Εκπαίδευση γενικότερα ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας από το 
2014, από την πρώτη στιγμή που η “Ώρα Ευθύνης” ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου μας. Όμως δε σταμα-
τάμε σε αυτό. Η Ειδική Αγωγή αλλά και η Εκπαίδευση εξακολουθούν να είναι στις προτεραιότητές μας και 
κατέχουν κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμα της παράταξής μας για την επόμενη τετραετία.

Στο πλαίσιο της στήριξης των συνδημοτών μας με ειδικές δεξιότητες και αναπηρίες αλλά και των οικο-
γενειών τους κάναμε πολλά και σημαντικά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι προχωρήσαμε το Δεκέμβριο του 
2016 στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με “Τα Παιδιά της Άνοιξης” βάσει του οποίου δημιουργή-
θηκε, με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΑ (με ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΚΔΑΠ – ΑμΕΑ»), το Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες που ήδη λειτουργεί. 

Όμως σκοπεύουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα, όπως:
• Αποκατάσταση προσβασιμότητας και βελτίωση της αστικής υποδομής σε κοινόχρηστους χώρους. • 

Ενίσχυση του κατασκηνωτικού προγράμματος για παιδιά με ειδικές δεξιότητες κατά τους θερινούς  μήνες. 
• Δημιουργία δικτύου στήριξης ατόμων με αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους. • Ανάπτυξη δικτύου 
εθελοντών για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία κατά τις απογευματινές ώρες. • Διεκδίκηση νέων 
προγραμμάτων μέσα από τα οποία υποστηρίζεται η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες αλ-
λά και προγραμμάτων που προβλέπουν την ενίσχυση των θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρίες και ει-
δικές δεξιότητες. • Στήριξη του συνόλου των δομών Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν στο Δήμο μας (Ειδικό 
Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, ΕΕΕΕΚ, ΚΔΗΦ “Τα Παιδιά της Άνοιξης”). • Εκπόνηση μελέτης για 
την κατασκευή νέου κτιρίου που θα στεγάζεται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας.

Γιατί για εμάς στην “Ώρα Ευθύνης” αυτό που μετρά είναι ο άνθρωπος.   

Ημέρα Αγάπης, Ανθρωπιάς 
και Αλληλεγγύης από 

το  Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτο-
τελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασί-
ας- Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 
Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Περι-
φερειακό Τμήμα Αλεξάνδρειας του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού, ενόψει των εορ-
τών του Πάσχα, συνδιοργανώνουν δρά-
ση με τίτλο «Ημέρα Αγάπης, Ανθρωπιάς 
και Αλληλεγγύης», την Τετάρτη 24/4/2019 
και ώρες από τις 9:00 π.μ έως τις 14:00 
μ.μ. με σκοπό την συγκέντρωση τροφί-
μων για τους συμπολίτες μας που στε-
ρούνται βασικών ειδών διατροφής.

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι πο-
λίτες να στηρίξουην την δράση αυτή το-
ποθετώντας τρόφιμα στα καλάθια των 
παρακάτω σούπερ μάρκετ της Αλεξάν-
δρειας.

•  Γαλαξίας -Μεγάλου Αλεξάνδρου 7
• Πίτσιας -Ελευθ. Βενιζέλου 44 • Κρητικός -Αριστοτέλους 17
• Μασούτης – Κ.Καραμανλή & Ελευθ. Βενιζέλου
• Μασούτης – Γρ. Λαμπράκη 60
• Σκλαβενίτης- Νικ. Πλαστήρα 55-57 • Discount- 28ης Οκτωβρίου 28 & Κουγκά 

Θεοχάρη.

Στη βασιλική ταφική συστάδα των Τημενιδών 
ξεναγήθηκαν μαθητές του Γυμνασίου Βεργίνας
Τη βασιλική ταφική συστάδα των Τημενιδών στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Βεργίνας «Μανό-

λης Ανδρόνικος» την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019. Οι μαθητές του σχολείου περιηγήθηκαν στον χώρο και ξεναγήθηκαν από 
την αρχαιολόγο κα. Κοντογουλίδου Εύα, την οποία ο Διευθυντής  και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου ευχαριστούν θερμά, 
καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι προς το παρόν επισκέψιμος για το κοινό. 

Ευχέλαιο στο  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο Λύκειο Βέροιας

Στα πλαίσια του μαθήματος των θρησκευτικών και εν 
όψει  της εορτής του Πάσχα στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελ-
ματικό Γυμνάσιο Λύκειο Βέροιας τελέστηκε το Μυστήριο 
του Ευχελαίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Βεροίας, Ναούσης  και Καμπανίας  κ. Παντε-
λεήμονος.

Κατά την διάρκεια του Μυστηρίου υπήρξε εξήγηση  
από τον καθηγητή Θεολόγο του σχολειού κ. Αντώνιο Χαϊ-
δούτη , ενώ καθηγητές και μαθητές βοήθησαν στο ψαλ-
τήρι και στις λειτουργικές ανάγκες του Μυστήριου.

Ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος σε καθηγητές,  
γονείς  και μαθητές,  μίλησε  για το Μυστήριο του Ευχε-
λαίου, εξηγώντας την αξία του, ενώ ευχαρίστησε για την 
πρόσκληση δίνοντας θερμές ευχές.

Στο τέλος του Μυστηρίου ο Διευθυντής του Σχολειου 
κ. Κυριακός Παπαγεωργίου ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο, τους ιερείς , τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Σοφιανίδη Γεώργιο,  την 
Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κα. Σουμελίδου Μαρία και τους γονείς ευχόμενος 
καλή Ανάσταση σε όλους.

Έξυπνες Λύσεις για τη 
«Βέροια-Πρωτεύουσα πόλη»
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Γράφει ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Ο ΣΩΣΩΝΑΣ
 ΚΙ Ο ΣΙΜΑΛΟΣ

1. Ο Σώσωνας κι ο Σί-
μαλος οι μεγαλοτσομπάνοι

2. γιδιών, ω ξένε, 
που έχουνε μεγάλο πλήθος γίδια,
3. απάνω σε πολύσχινους γιατί τα 
βόσκουν λόφους,
4. στον τυροκόμο τον Ερμή, θεό γαλακτοφόρο,
5. χάλκινο αφιέρωσαν τράγο μακρομουσάτο
6. που στα κοπάδια των γιδιών 
ο αρχηγός τους είναι.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Ζ., ΙΧ, 744
1. Ωιγινόμοι Σώσων και Σίμαλος, οι πολύαιγοι,
2. οία βαθυσχίνων, ω ξένε, παρ’ λοφιάν,
3. Ερμάι τυρευτήρι και εύγλαγι τον χιμάραρχον
4. χάλκεον ευπώγων ‘ώδ’ ανέθεντο τράγον.

Ο ΘΕΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
 ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ (ΓΙΔΙΩΝ)

Ο ποιητής Λεωνίδας ο Ταραντίνος (3ος αι. π.Χ.), 
στο επιδεικτικό επίγραμμα Ε.Α., ΙΧ, 744 μιλάει για 
την προσφορά ενός χάλκινου πωγωνάτου τράγου 
στο θεό Ερμή, τον προστάτη των κοπαδιών, που 
έκαναν οι γιδοβοσκοί Σώσων και Σίμαλος, επειδή 
τα γίδια τους αυξάνονταν και πληθύνονταν και τους 
έδιναν άφθονο γάλα και τυρί.

Ο θεός Ερμής, σύμφωνα με την αρχαία ελλη-
νική μυθολογία, ήταν γιος του Ολυμπίου Διός και 
της Μαίας, μιας από τις εφτά Πλειάδες, κόρης του 
Άτλαντα και της Πληϊόνης.

ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΕΣ – Η ΠΟΥΛΙΑ
Οι Πλειάδες ήταν Νύμφες γεννημένες στο όρος 

της Αρκαδίας, την Κυλλήνη, συντρόφισσες της 
θεάς Αρτέμιδας και δασκάλες-τροφοί του θεού Δι-
όνυσου. Ήταν η προσωποποίηση του ομώνυμου 
αστερισμού «Πλειάδες», που τώρα είναι γνωστός 
και με το όνομα «Πούλια».

Οι Πλειάδες ήταν εφτά, οι εξής: 1) Μαία, η πρω-
τότοκη και η ομορφότερη, που ζευγαρώθηκε με τον 
Ολύμπιο Δια και γέννησε το θεό Ερμή, 2) η Ταυγέ-
τη, 3) η Ηλέκτρα, 4) η Στερόπη, 5) η Κελαινώ, 6) η 
Αλκυόνη, 7) η Μερόπη.

Ο ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟΣ ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ
 ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑ

Ο Ερμής από την πρώτη μέρα της ζωής του με 
τον τρόπο που έκλεψε τα βόδια του αδερφού του 
Απόλλωνα, χωρίς να γίνει αντιληπτός, έδειξε ότι 
είχε μυαλό εφευρέτη.

Οι εφευρέσεις που αποδίδονταν στον Ερμή 
από τους πιστούς του ήταν πολυάριθμες. Σ’ αυτόν 
αποδίδονταν η κατασκευή της πρώτης λύρας από 
καύκαλο χελώνας, αλλά και του αυλού και της σύ-
ριγγας, που τον ανέδειξαν ως θεό της μουσικής.

Ο Ερμής θεωρούνταν εφευρέτης της γραφής 
αλλά και του λόγου (θεός της ευγλωττίας). Αυτός 
βρήκε τα πρώτα μέτρα και σταθμά (θεός του εμπο-
ρίου αλλά και προστάτης των κλεπτών μεσαζόντων 
κυρίως). Στα λατινικά λεγόταν mercurius.

Ο Ερμής έκανε τις πρώτες αθλοπαιδιές που 
τον ανέδειξαν προστάτη των νέων και χάρη στη 
μάνα του, που ανήκε σε αστερισμό αναδείχτηκε 
προστάτης-πατέρας της αστρονομίας και των μα-
θηματικών.

Πλατιά γνωστός ήταν ο Ερμής ως φτεροπόδα-
ρος αγγελιοφόρος των θεών αλλά και ως ψυχοπο-
μπός που συνόδευε τις ψυχές των ανθρώπων κατά 
τη μετάβασή τους στον Άδη.

Αλλά και θεός της γονιμότητας θεωρούνταν ο 
Ερμής και αχώριστος σύντροφος του Κριού (κρια-
ριού), του ζώου συμβόλου της γονιμότητας, όπως 
και του μοσχαριού και του τράγου, συμπάθειες που 
τον έκαναν και θεό-προστάτη των κοπαδιών αιγών 
και προβάτων. Ως θεός της γονιμότητας παριστα-
νόταν από τους συμπατριώτες του Αρκάδες με τη 
μορφή του φαλλού, ενός από τα αρχικά σύμβολά 
του, που αποτελούσε και χαρακτηριστικό γνώρισμα 
των «Ερμών», στηλών οδοδεικτών.

Ο ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ
Ένα από τα ωραιότερα αγάλματα που μας κλη-

ροδότησαν οι αρχαίοι Έλληνες είναι το άγαλμα του 
Ερμή που βρέθηκε στις ανασκαφές του ναού της 
Ήρας στην Ολυμπία και θεωρείται πρωτότυπο έρ-
γο του μεγάλου αρχαίου Έλληνα γλύπτη, του Αθη-
ναίου Πραξιτέλη (4ος αι. π.Χ.) με βάση πληροφο-
ρία που αντλείται από το έργο του αρχαίου Έλληνα 
περιηγητή και συγγραφέα Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.).

Από τον Πραξιτέλη ο Ερμής παρουσιάζεται ως 
νέος με αθλητικό παράστημα και θεϊκό κάλλος, χω-
ρίς τα φτερωτά πέδιλα και τον πέτασο, ένα κάλυμ-
μα του κεφαλιού των οδοιπόρων και των βοσκών, 
που φοράει σε άλλες απεικονίσεις του.

Στις περισσότερες απεικονίσεις του ο Ερμής 
αναγνωρίζεται από το κηρύκειο, που κρατά στο 
χέρι ως κήρυκας-αγγελιοφόρος των θεών, αλλά 
όχι σπάνια παρουσιάζεται επίσης να κρατάει ξίφος, 
δρεπάνι, δίσκο ή δερμάτινο βαλάντιο γεμάτο (που-
γκί).

Αγαπημένα φυτά του Ερμή ήταν η παπαρούνα, 
η μυρσίνη και η ελιά.

ΧΕΙΜΑΡΑΡΧΟΝ ΕΥΠΩΓΩΝΑ ΤΡΑΓΟΝ…
Χίμαρος λεγόταν στα αρχαία ελληνικά ο τράγος 

αλλά και το νεαρό αρσενικό ή θηλυκό γίδι, ενώ 
χίμαιρα λεγόταν η γίδα ή ένα μικρότερο είδος της 
κοινής γίδας (η αιξ. γενικ. της αιγός).

Χιμάραρχος λεγόταν ο χίμαρος-τράγος που πή-
γαινε μπροστά από τις γίδες-χίμαιρες οδηγώντας 
το κοπάδι.

Η Χίμαιρα (με κεφαλαίο Χ) ήταν ένα φοβερό 
τέρας της ελληνικής μυθολογίας που έβγαζε φωτιά 
από τα ρουθούνια της. Είχε σώμα γίδας (χίμαιρας), 
κεφάλι λεονταριού και ουρά που κατέληγε σε φίδι. 
Τη σκότωσε ο ήρωας Βελλερεφόντης με  τη βοή-
θεια της θεάς Αθηνάς.

Ευπώγων αποκαλούνταν ο άνθρωπος που είχε 
ωραία πυκνά γένια, ο λεγόμενος και πωγωνάτος.

Στα λατινικά τα γένια λέγονται barba-ae (προ-
φερόταν μπάρμπα, εξ ου και η νεοελληνική λέξη 
μπάρμπας = θείος και ο τράγος ο βαρβάτος, ο 
πωγωνάτος).

Ένας βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Κώνστας Β΄ 
(630-668) αποκαλούνταν Πωγωνάτος επειδή είχε 
υπερβολικά μεγάλη γενειάδα. Την ίδια προσωνυμία 
κληρονόμησε και ο γιος του Κωνσταντίνος Α΄ ο 
Πωγωνάτος.

Έπειτα από όλα όσα γράφτηκαν παραπάνω γί-
νεται, νομίζω, κατανοητό γιατί ο επιγραμματοποιός 
Λεωνίδας ο Ταραντίνος αφιέρωσε επίγραμμα στον 
χάλκινο ευπώγωνα χιμάραρχο τράγο, που ανατέ-
θηκε στο θεό Ερμή από δυο μεγαλοποιμένες.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! 

Θα τα ξαναπούμε μετά τις διακοπές!

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ: 
ΟΙ ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΙ

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 

«Τα κλειδιά της 
πόλης κρέμο-
νται στα κανό-
νια μας. Έλα να 
τα πάρεις.» 1

 Με αυτά τα λόγια απάντησαν οι πολιορκη-
μένοι Μεσολογγίτες στο θράσος του Ιμπραήμ 
να παραδώσουν τα όπλα και την πόλη τους.

      Κυριακή των Βαΐων. Η  περίοδος της 
Τεσσαρακοστής έλαβε τέλος και ακολουθεί η 
Μ. Εβδομάδα παθών του Χριστού. Στο βάθος, 
μάς περιμένει η Ανάσταση του Χριστού και 
της ζωής. Κάθε χρόνο η χριστιανοσύνη την 
ημέρα αυτή παρακολουθεί με δέος και ψυχική 
κατάνυξη τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού 
-Μεσσία «επιβεβηκώς επί όνον και πώλον  
υιόν υποζυγίου( Ματθ. ΚΑ’ 5)στα Ιεροσόλυμα. 

     Στο Μεσολόγγι οι Έλληνες πολιορκη-
μένοι επί ένα χρόνο έχουν ηρωική έξοδο από 
την πόλη τους. Τα ξημερώματα της 10ης Α-
πριλίου 1826, Κυριακής των Βαΐων,  αυτοί θα 
πραγματοποιήσουν την ηρωική τους Έξοδο 
στην Ελευθερία. Δεν θα μεταβούν στις εκκλη-
σίες τους να υποδεχτούν το Χριστό στη δική 
τους Ιερουσαλήμ. Οι αντοχές τους εξαντλήθη-
καν και ήρθε η ώρα της μεγάλης θυσίας. Απο-
φάσισαν να συγκρουστούν με τα στρατεύματα 
των Τούρκων στρατηγών, του Κιουταχή(από 
την Κιουτάχεια της Μ.Α.) και του Ιμπραήμ 
από την Αίγυπτό. Εκεί έξω από τα κάστρα 
της πόλης, πάνω από την τάφρο, θα αναμε-
τρηθούν με τον ηρωισμό και την ιστορία τους 
στην προσπάθειά τους να συναντηθούν με 
την Ελευθερία. Διπλή η σημασία της γιορτής 
της Κυριακής των Βαΐων για τους Έλληνες 
χριστιανούς. Η μία είναι. Είσοδος θριάμβου 
του Χριστού στο Πάθος και την Ανάσταση  και 
η άλλη Έξοδος από τη ζωή που οδηγεί στο 
θάνατο. 

     Το Μεσολόγγι είναι ένας ιερός τόπος 
που καθαγιάστηκε με την έξοδο των ηρώων 
του. το 1826 και φημισμένος σε όλη την Ευ-
ρώπη για τη σχέση του με το Λόρδο Βύρωνα 
που πολέμησε και πέθανε εκεί.

Το 1822 κατά την Α’ πολιορκία του Με-
σολογγίου  οι κάτοικοι υπερασπίστηκαν την 
πόλη τους αψηφώντας 14000 Τούρκους και 
αποσόβησαν την κατάληψή της τη μέρα των 
Χριστουγέννων. Το 1825 Β΄ Πολιορκία οι κά-
τοικοι της πόλης και 4000 άνδρες με επικεφα-
λής τον Νότη Μπότσαρη κράτησαν την πολι-
ορκία ένα ολόκληρο χρόνο,1826, πολεμώντας 
μια Τουρκική στρατιά που αριθμούσε 30.000 
υπό τον Κιουταχή πασά. Οι πολιορκημένοι 
άντεξαν ένα ολόκληρο χρόνο τρώγοντας γάτες 
σκύλους και ποντικούς και όταν εξαντλήθηκαν 
αποφάσισαν την ηρωική Έξοδο.2

    Πολλές φορές υμνήθηκε το Μεσολόγγι 
από τους λογοτέχνες για την ηρωική αντί-
σταση των κατοίκων της κατά τη διάρκεια 
του πολέμου της Ανεξαρτησίας, περισσότερο 
όμως για την ιστορική τους απόφαση της 
Εξόδου.  «Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον εν-
δοξότερο από τούτο το αλωνάκι.» Έτσι εκ-
φράστηκε ο Δ. Σολωμός για το Μεσολόγγι. 
Με την επικολυρική  του ποιητική  δημιουργία 
,τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» που  θα 
γράψει ο εθνικός μας ποιητής, εμπνευσμένος 
από τη Β’ Πολιορκία, το 1826, της πόλης  θα 

εξαϋλώσει την ανθρώπινη αντοχή των υπερα-
σπιστών της και τις ψυχές όλων εκείνων που 
θυσιάστηκαν. » Με το   ποίημα «Η δόξα στο 
Μεσολόγγι» που απαγγέλθηκε από τον ίδιο 
τον Κωστή Παλαμά  προ του μνημείου των 
πεσόντων, στον Κήπο των ηρώων του Μεσο-
λογγίου χαιρέτησε  τους νεκρούς  το 1926 για 
την επέτειο των 100 χρόνων από την Έξοδο 
10 Απριλίου του 1826.  «Μεσολόγγι: Χαρά της 
ιστορίας , Γη επαγγελμένη. Πάνε εκατό χρόνια 
κι ας πάνε. Η θύμηση άχρονη μπροστά σου 
θα γονατίζη.3.

 Τη δόξα του Μεσολογγίου ολοκλήρωσε ο 
πρόκριτος και αγωνιστής του 1821, Αχιλλέας 
Καψάλης. Με την ανατίναξη της μπαρούτης 
στο σπίτι του πήρε στην αθανασία μαζί με 
τους 400 αμάχους που επέστρεψαν στην πό-
λη από τα τείχη και όσους Τούρκους πρόλα-
βαν να μπούνε μέσα. Το φως από τη λάμψη 
του φώτισε τις συνειδήσεις των λαών της Ευ-
ρώπης αλλά και των Ελλήνων πολιτικών της 
εποχής που οδήγησαν τους αγωνιστές στον 
εμφύλιο σπαραγμό αποτέλεσμα του οποίου 
ήταν η πτώση του Μεσολογγίου. 4

Σήμερα ο επισκέπτης στον κήπο των Η-
ρών θα συναντήσει το Κενοτάφιο των  ηρώων 
της Εξόδου, πολλές προτομές πρωταγωνι-
στών και τον τάφο του Μ. Μπότσαρη( του ο-
ποίου υπήρξα προσκυνητής). Κεντρικό σημείο 
αναφοράς της πόλης είναι το Μουσείο και το 
κτήριο του Δήμου όπου υπάρχει ο μεγάλος 
πίνακας ζωγραφικής της Εξόδου(πίνακας Β. 
Βρυζάκη) και πολλά ιστορικά  κειμήλια .  « 
Θεοβάδιστος είναι ο επίγειος χώρος μας. Αυ-
λακωμένη είναι η γη των πατέρων από μεγά-
λα, προαιώνια βήματα του Θεού. Οι αυλακιές 
τους την καλύπτουν σαν ουρανόπλεκτο προ-
στατευτικό δίκτυ. Υπεράνω τους οραματίζεται 
κανείς τα προστατευτικά χέρια της Θείας Πρό-
νοιας. Τρέχει στο βάθος όμως, τρέχει αείροο 
αγνό ελληνικό αίμα ανδρείας και θυσίας. » 
Με αυτά τα λόγια εκφράστηκε για τους ήρωες 
του Μεσολογγίου ο Ακαδημαϊκός Γ. Αθανασιά-
δης-Νόβας στον πανηγυρικό του λόγο. 5 

 Κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε τρεις πολι-
ορκίες. Η Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου 
διήρκεσε δύο μήνες και έληξε με αποτυχία 
των τουρκικών δυνάμεων να κυριεύσουν την 
πόλη (25 Οκτ. 1822- 31 Δεκ. 1822). Στα μέσα 
του 1823 οι τουρκικές δυνάμεις σχεδίασαν 
νέα εκστρατεία που περιλάμβανε πολιορκία 
και κατάληψη του Μεσολογγίου. Μετά από 
σκληρές μάχες που δόθηκαν στην περιοχή 
της Ευρυτανίας τα τουρκικά στρατεύματα κα-
τευθύνθηκαν προς το Μεσολόγγι. Οι αρχές 
και οι κάτοικοι της πόλης προετοιμάστηκαν 
για πολιορκία όμως τα τουρκικά στρατεύματα 
προτίμησαν να πολιορκήσουν το Αιτωλικό. Το 
γεγονός αυτό αναφέρεται συχνά ως  Δεύτερη 
πολιορκία του Μεσολογγίου. 6 Συγχαρητήρια 
στους διοργανωτές να μεταφέρουν από την Α-
θήνα την καρδιά του Αλ. Υψηλάντη στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις της Εξόδου στο Μεσολόγγι. 

Βιβλιογραφία.
1.«Ελληνικά τραγούδια» (Γκάρνετ,Στού-

αρτ-Γκλένι).2.»ΤΑΞΙΔΙΑ» 1993-4. Τουριστικός 
οδηγός .280. 3.Κ. Παλαμάς. «Η δόξα στο 
Μεσολόγγι» ποίημα.4. Ο μικρότερος γιος του 
Δημήτριος βρέθηκε αιχμάλωτος στην Αίγυπτο 
και ύστερα από χρόνια ελευθερώθηκε 5.Γ.Α-
θανασιάδης Νοβας.»Δοξαστικό της Εξόδου. 
Ομιλία. Αθήνα 1977 6. Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους Τόμος ΙΒ σε, 272-3 Εκδοτική Αθηνών- 
Δημ. Φωτιάδης «Το Μεσολόγγι: το Έπος της 
Μεγάλης Πολιορκίας», εκδόσεις Κυψέλη, 1965    

Η  Β’ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΔΟΣ 

ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1825-1826
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Του ιερέως
 Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Ο εμπνευσμένος υμνογράφος της Εκκλη-
σίας μας, φίλοι αναγνώστες, βάζει στο στόμα 
του Κυρίου μας αυτό το παράπονο, που έχει 
στη σκέψη του και του δημιουργεί πόνο στην 
καρδιά του.

Λαέ μυ, παιδιά μου, τί πρόσφερα εγώ στον 
καθένα χωριστά και σ’ όλους μαζί και σεις τί 
μου ανταποδώσατε; Να υπολογίσω την αξία 

των ευλογιών μου ή το πλήθος των ευεργεσιών μου; Να μνημο-
νεύσω τα υλικά αγαθά που καθημερινά σας προσφέρω ή τα ανυ-
πολογίστου αξίας πνευματικά αγαθά, τα οποία, αν αξιοποιήσετε 
όπως πρέπει, θα ζήσετε ευτυχισμένοι; Να σας υπενθυμίσω την 
εκπλήρωση των αιτημάτων σας, εγώ άλλωστε σας έδωσα την υ-
πόσχεση και σας παροτρύνω λέγοντάς σας «αιτείτε και δοθήσεται, 
κρούετε και ανοιγήσεται υμίν» ή να σας αποκαλύψω το λόγο, που 
δεν σας έδωσα αυτά που ζητήσατε, γιατί θα σας ζημίωναν;

Και παραθέτει ο υμνογράφος στον ωραιότατο ύμνο του, τις πε-
ριπτώσεις που ο Κύριός μας και ο Θεός μας, έδωσε αυτά που μας 
εξυπηρετούν και μας γεμίζουν την ψυχή μας από χαρά.

Και εμείς, αντί να εκφράζουμε λόγοις και έργοις την ισόβια ευ-
γνωμοσύνη μας, του προσφέρουμε ακριβώς τα αντίθετα, για να 
αποδείξουμε ότι στην καρδιά μας δεν υπάρχει η βασίλισσα των α-
ρετών αγάπη ούτε στον ευεργέτη μας, ενώ θα έπρεπε να εκφράζε-
ται και για τον εχθρό μας, «αντί του μάννα χολήν, αντί του ύδατος 
όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρώ με προσηλώσατε».

Είναι φοβερό πράγμα η αχαριστία, ενώ είναι ουράνια αρετή η 
ευγνωμοσύνη. Είναι διαστροφή της καρδιάς το κλείσιμό της μπρο-
στά στον ευεργέτη. Είναι παραμόρφωση της ψυχής μας η τιμωρία 
του ευεργέτη μας, με τον αχάριστο λόγο μας και με την αχαρακτή-
ριστη επιβουλή μας εναντίον του.

Δεν είναι καινούργια θέση αυτή που πήραν όσοι εσταύρωσαν 
τον Κύριο. Μίλησαν γι’ αυτή και οι άνθρωποι της προχριστιανι-
κής εποχής. Έκαναν λόγο οι σοφοί της αρχαιότητας. Ο αθάνατος 
λόγος του Θεού αναφέρθηκε πολλές φορές σ’ αυτή τη λέπρα της 
ψυχής, την αχαριστία.

Στην εποχή της χάριτος ο Κύριος πρώτος την απεκάλυψε στο 
πρόσωπο και στην ψυχή των θεραπευμένων λεπρών.

«Ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν, ο δε εννέα πού;».

Πολλοί, αναρίθμητοι είναι εκείνοι που πληγώνουν το Θεό, ζημι-
ώνουν τον εαυτό τους και τραυματίζουν τον πλησίον τους με την 
αχαριστία τους.

Όταν έχουμε ανάγκη το Θεό παρακαλούμε. Και όταν τακτοποι-
ηθεί το αίτημά μας, λησμονούμε. Μοιάζουμε σαν το σίδερο που, 
όταν είναι στη φωτιά, κοκκινίζει και, όταν απομακρυνθεί, κρυώνει 
και μαυρίζει.

Δείχνουμε αχαριστία προς τον πλησίον μας, με αποτέλεσμα 
να διασαλεύουμε την αρμονική συμβίωσή μας και να τον κάνουμε 
σκληρό και ανάλγητο στον πόνο και στη δοκιμασία του άλλου. Τα 
παιδιά π.χ., ενώ απολαμβάνουν ωκεανούς ευεργεσιών από τους 
γονείς τους, δεν τους αντιπροσφέρουν και μάλιστα τότε που έχουν 
ανάγκη ούτε μερικές σταγόνες ευγνωμοσύνης και πολλές φορές 
περνούν δύσκολες στιγμές σε κάποιο γηροκομείο ή ζουν με την 
αγωνία του θανάτου καταμόναχοι στο σπίτι τους.

Υπάρχει, δυστυχώς, αδελφός που έδωσε όχι μόνο τον ιδρώτα 
του, αλλά και το αίμα του στην επιχείρηση, που δημιούργησε με 
τον αδελφό του και εκείνος τον πέταξε κυριολεκτικά από τη δου-
λειά τους, εκμεταλλεύτηκε όλα τα δικαιώματά του και τον έστειλε 
στο ψυχιατρείο. Πνευματικοπαίδια έδειξαν αχαρακτήριστη συμπε-
ριφορά σε εκείνους που φρόντιζαν να τους εξασφαλίσουν το αιωνί-
ως ζειν και άλλοι έδειξαν αχαριστία στους διδασκάλους τους, που 
πάσχιζαν να τους εξασφαλίσουν το «ευ ζην».

Όλοι καταδικάζουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων που σταύ-
ρωσαν τον Κύριο της δόξης και «αντί του αγαπάν Αυτόν, σταυρώ 
επροσήλωσαν».

Στις καρδιές μας, φίλοι αναγνώστες, μαζί με την αγανάκτηση 
γεννιέται και η αντιπάθεια γι’ αυτούς. Είμαστε έτοιμοι να εκτοξεύ-
σουμε τους λίθους του αναθέματος εναντίον των σταυρωτών. 
Όμως, πριν το κάνουμε, ας φροντίσουμε για έναν αυτοέλεγχο, μή-
πως και εμείς τον ξανασταυρώνουμε με κάποια άλλη μορφή αχα-
ριστίας, που μας αποξενώνει από τη χάρη και την ευλογία του. Πά-
ντοτε, το καλό που μας γίνεται να το γράφουμε στο μάρμαρο, για 
να μη χάνεται 
ποτέ, και να 
το διαλαλού-
με, έστω και 
αν ο ευερ-
γ έ τ η ς  μ α ς 
επιθυμεί την 
ανωνυμία.

«Αντί του αγαπάνε με,
Σταυρώ με προσηλώσατε»

(Όρθρος Μ. Παρασκευής, Αντίφωνον: ιβ΄)

 

Ακριβές μου 
μνήμες...

Εκκλησάκι ερημικό και φτωχικό 
όπου εκκλησιάζονται  οι διαφωνούντες.
Απ` έξω ζητιάνα η σεμνότητα
μ’ ένα τρύπιο πανωφόρι ριγμένο στις πλάτες 
της ηλικίας της.

Περνούν χριστιανοί μ` αναμμένα κεριά 
και ακριβές προσδοκίες.
Άραγε ζει η Αγιότης;

Στα ερείπια παίζουν παιδιά.
Να η βιτρίνα με τις φωτογραφίες 
του μη Αντιληπτού!!!

Απ` έξω ο Παπαδιαμάντης. Συνοφρυωμένος! 
Διαβάζει χαμηλόφωνα τον Εθνικό Ύμνο 
της Μνήμης.
Λίγο πιο κει ο Θεοτοκόπουλος ντυμένος 
το Πνεύμα του.

Δυο μικρά προχωρούν 
εξοντώνοντας τις λέξεις ανυπαρξία και υποταγή.

Στην κουζίνα η Μαμά κάνει κουλουράκια και
κλαίει.
Διάβασε την Ιστορία της φτωχής μητέρας
 λίγο πριν,
που  έβαλε στο καπάκι της ξυλόσομπας δυο 
κεραμίδια
πως τάχα είναι φέτες ψωμιού για να ελπίζουν
 τα παιδάκια της… 

Έξω,
εκκλησάκι ερημικό και φτωχικό
όπου εκκλησιάζονται όσοι θυμούνται!
…της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν… 
παίζει το ραδιόφωνο…

  Γιάννης Ναζλίδης

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα, με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που 

προκήρυξε ο  Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδε-
μόνων ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης 
«ΚΔΗΦ – Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημα-
θίας» με κωδικό ΟΠΣ 5001651, που αναρτήθηκε στις 05/04/2019 και μετά την παραλαβή και 
αξιολόγηση των αιτήσεων, η τριμελής επιτροπή προχώρησε στην παρακάτω  μοριοδότηση των 
ωφελουμένων.

Η Τριμελής Επιτροπή
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Πέρασε ένας χρόνος από τότε που η ιστορική 
ομάδα «βασίλισσα» του βορρά πετάχτηκε στον κάδο 
των απορριμμάτων του ελληνικού ποδοσφαίρου. 
Γιατί πρώτη φορά στην ένδοξη ιστορία της εγκατέλει-
ψε την αγωνιστική της προσπάθεια, μια ομάδα που 
πάντοτε μάχονταν για την αξιοπρέπειά της και για το 
στέμμα της.

Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν…
Όλα ξεκίνησαν από μια αγνή παρέα η οποία πή-

ρε οντότητα με την προσωρινή διοίκηση Πρωτοδικεί-
ου για τον ερασιτέχνη ΓΑΣ Βέροια και «μεγάλωσε» 
από αξιόλογους επιχειρηματίες της πόλης μας οι 
οποίοι την οδήγησαν στην κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος και στην επάνοδό της στις επαγγελματικές 
κατηγορίες.

Μια προσπάθεια που χτίστηκε από τα πενιχρά 
των φιλάθλων και γιγαντώθηκε από την οικονομική 
διάθεση μιας σπουδαίας παρέας επιχειρηματιών. 
Κι όλα αυτά δικαιώθηκαν και επιβραβεύτηκαν στον 
αγωνιστικό χώρο με την άοκνη δουλειά των ποδο-
σφαιριστών, του τεχνικού επιτελείου και όλων όσων 
συντελούν σήμερα την ομάδα του Π.Σ. Βέροια. Και 
είμαστε βέβαιοι πως η φετινή επιτυχία είναι μόνο η 
αρχή…

Ως πρώην, πλέον, προσωρινή Διοίκηση του ΓΑΣ 

Βέροια και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μιχάλης Σακαλής, 
Γιώργος Κουτσιώνης, Κώστας Τσιμόπουλος, Βύλλης 
Γαλανομάτης, Γιώργος Αράβας , Γιάννης Ιωαννίδης, 
Κώστας Ασλάνογλου, Βασίλης Αράβας, Διαμάντης 
Στέργιος, όπως επίσης και οι παράγοντες Δάνος Φι-
λιππίδης και Φιλάρετος Καζαντζίδης που κατέθεσαν 
το αίτημα διορισμού προσωρινής διοίκησης από το 
Πρωτοδικείο, εκφράζουμε την ηθική ικανοποίηση 
των προσπαθειών μας που δικαιώθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό, την ευαρέσκειά μας για την ανοδική πορεία 
της ομάδας και συγχαίρουμε τους συντελεστές της α-
νόδου. Επίσης εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον 
Σύλλογο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών ΓΑΣ-ΠΑΕ 
Βέροια ο οποίος θεσμικά συμμετείχε στην προσπά-
θεια αναγέννησης της «βασίλισσας» του βορρά από 
την τέφρα της, καθώς και όλους όσους βοήθησαν με 
οποιοδήποτε τρόπο.

Έχουμε χρέος όλοι μας να σταθούμε πλάι στην 
σημερινή διοίκηση και τις επιλογές της και σύντομα 
να ξαναζήσουμε τις μεγάλες και ενδοξότερες στιγμές 
της αγαπημένης μας Βέροιας. 

ΓιατηνπρώηνΠροσωρινήΔιοίκησ
τουΓΑΣΒέροια

ΟΠρόεδρος-ΜιχάληςΣακαλής
ΟΓεν.Γραμματέας-ΚώσταςΤσιμόπουλος

Την Κυριακή, 21 Απριλίου αναχωρεί η αποστο-
λή της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Βέροιας με τους 
συνοδούς προπονητές και τον επικεφαλής της α-
ποστολής, τεχνικό διευθυντή κ. Σίμπο Σάκη για το 
3ήμερο τουρνουά που διοργανώνει η ομάδα 
της Ξάνθης.

Οι νεαροί αθλητές της Ακαδημίας Βέροιας 
θα μείνουν στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις 
του ξενοδοχείου «LE CHALET» στα Πηγά-
δια, εκεί όπου διαμένουν οι αποστολές των 
ομάδων και φυσικά η ομάδα της Ξάνθης, όταν 
αγωνίζονται. Θα λάβουν μέρος σε αγώνες με 
ομάδες από όλη την Ελλάδα, ενώ θα παρακο-
λουθήσουν την Κυριακή τον αγώνα «ΞΑΝΘΗ- 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ».

Μία σπουδαία εμπειρία που θα γεμίσει την 
ποδοσφαιρική φαρέτρα των νεαρών αθλητών. 

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΣΤΙΣ 8.30’

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ: 13.30’

ΑΓΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 15.00’
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ: 17.00’
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΑ «ΞΑΝΘΗ – Α-

ΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ» : 19.00’
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
ΠΡΩΙΝΟ: 9.00’
ΑΓΩΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 11.00’
ΓΕΥΜΑ: 13.30’
ΑΓΩΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 15.30’
ΔΕΙΠΝΟ: 17.30’
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 
ΠΡΩΙΝΟ: 8.30’
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: 10.00’

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: 12.30’
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ: 14.00’
ΓΕΥΜΑ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14.30’
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΕΡΟΙΑ: 20.00’

Η (πρώην) προσωρινή διοίκηση 
του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ συγχαίρει

για την άνοδο τον Π.Σ. Βέροια

Συμμετοχή της Ακαδημίας 
ποδοσφαίρου Βέροιας στο τουρνουά 
των τμημάτων υποδομής της Ξάνθης

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο παππούς και η 

γιαγιά της Αντωνίας 
Παπαχαραλαμπους-Ο-
ρε την συγχαίρουν για 
την πρώτη θέση που 
πήρε στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ακρο-
βατικής Γυμναστικής 
2019 που διεξήχθη 
στο Ηράκλειο Κρήτης! 
Σ’ ευχαριστούμε για τις 
χαρές που μας δίνεις 
μικρή μας Αντωνία, 
πάντα επιτυχίες να έ-
χεις στην ζωη σου!!!

Α1ΧάντμπολΑνδρών-Πλέϊάουτ-
Σάββατο6.00μ.μ.-Φιλίππειο

Φίλιππος - Άρης Νικαίας

Α1ΓυναικώνΧάντμπολ
ΣάββατοΦιλίππειο3.30μ.μ.

Βέροια 2017 - 
Πυλαία



CMYK

1320-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου



Στις 7- 8 – 9 Ιουνίου 2019, στην 
πόλη της Βέροιας, θα διοργα-
νωθεί για 3η φορά το “Riv3r 

Enduro Crossing”. Πρόκειται για έναν 
επίσημο αγώνα μοτοσυκλέτας που 
συνδιοργανώνεται από τα Αθλητικά  
Σωματεία «Μηχανοκίνητη Αθλητική 
Ομάδα» και «Εκτός Δρόμου Ομάδα», 
υπό την αιγίδα της Αθλητικής Μοτοσυ-
κλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και 
την αρωγή των τοπικών αρχών, φορέ-
ων και χορηγών από όλη την Ελλάδα.

Αποτελεί μοναδικό αθλητικό γεγονός στον χώρο 
της μηχανοκίνητης μοτοσυκλέτας, συγκεντρώνοντας 
για τρεις ημέρες στην πόλη της Βέροιας κορυφαίους 
αθλητές από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό 
που θα συναγωνιστούν μεταξύ τους στις όχθες του 
ποταμού Τριπόταμου.

Οι συμμετέχοντες διαλέγουν μία από τις πέντε 
κατηγορίες (expert, trial, XLclass, veterans, hobby) 
για να αγωνιστούν.

Το πρόγραμμα του 3ημέρου έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ7ΙΟΥΝΙΟΥ2019
12:00 – 19:00 γραμματεία-τεχνικός έ-

λεγχος
20:00 – 22:00 παρέλαση στην πόλη, 

παρουσίαση στην πλατεία “Eληάς”, ενημέ-
ρωση αναβατών, συναυλία

Στο ‘μπαλκόνι’ της Βέροιας ,στην πλα-
τεία ‘Εληάς’ θα γίνει φέτος η παρουσίαση 
στο κοινό των αναβατών ,των ομάδων και 
των χορηγών που θα συμμετάσχουν στο 
‘Riv3r Enduro Crossing 2019’. Στον ίδιο 
χώρο πριν από την έναρξη της παρουσί-
ασης θα ξεκινήσει συναυλία από γνωστό 
καλλιτέχνη η οποία θα είναι ελεύθερη για 
το κοινό και θα συνεχιστεί και μετά την λή-
ξη της παρουσίασης.

Πλατεία Εληάς
ΣΑΒΒΑΤΟ8ΙΟΥΝΙΟΥ2019
08:00 – 15:00 αναγνώριση διαδρομής 

αγώνα –προλόγου με τα πόδια
17:30 – 19:30 ελεύθερα δοκιμαστικά 

προλόγου στην πλατεία Ρακτιβάν
20:00 – 23:00 βραδινός αγώνας προ-

λόγου πλατείας Ρακτιβάν – απονομές προ-
λόγου

Την δεύτερη ημέρα θα πραγματοποι-
ηθεί ο πρόλογος στην πλατεία ‘Ρακτιβάν’ 
γνωστή και ως πλατεία ‘Ωρολογίου’ όπου 
και βρίσκεται το παλιό Δικαστικό Μέγαρο 
της πόλης . Θα είναι μία διαδρομή περίπου 
1000 μέτρων και οι αναβάτες θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν δύο κύκλους. Η εκκίνηση 
θα γίνει στις 20:00 την ώρα που σουρου-
πώνει και θα λήξει περίπου στις 22:30.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αναβάτες 
να πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με φώτα 

έξτρα από τα φώτα της μοτοσυκλέτας τους. Θα πε-
ριλαμβάνει τεχνικά εμπόδια επί της πλατείας , πέρα-
σμα από λιθόστρωτα καλντερίμια στην παραδοσιακή 
συνοικία της Μπαρμπούτας καθώς και διέλευση από 
παλιά στοά της Εβραϊκής συνοικίας της Βέροιας.

Εβραϊκή Συνοικία – Στοά
Η πλατεία Ρακτιβάν (πλατεία Ωρολογίου) είναι 

μαζί με την πλατεία Εληάς ,τα δύο κεντρικότερα και 
πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Όλη η διαδρομή 
του προλόγου είναι πλήρως προσβάσιμη για το 
κοινό .

Πλατεία Ρακτιβάν
ΚΥΡΙΑΚΗ9ΙΟΥΝΙΟΥ2019
10:30 – 15:30 εκκίνηση αγώνα, αγώνας, λήξη 

αγώνα
17:00 – 18:00 απονομές αγώνα – λήξη
Ο αγώνας της Κυριακής αποτελείται από δυο 

κύκλους των 40 περίπου χιλιομέτρων στις όχθες του 
Τριπόταμου που διασχίζει την πόλη και στην γύρω 
περιοχή .Το τερέν εναλλάσσεται συνεχώς και όλη η 
διαδρομή είναι προσβάσιμη στο κοινό .

Η συμμετοχή στο “Riv3r Enduro Crossing” δίνει 
την δυνατότητα στους αθλητές που θα συμμετά-
σχουν να απολαύσουν έναν αγώνα υψηλών προ-
διαγραφών και οργάνωσης και να ανακαλύψουν τα 
προσωπικά τους όρια καθώς και της μοτοσυκλέτας 
τους.

14 20-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

Την Κυριακή 14 Απριλίου διε-
ξήχθη το 7o κύπελλο Brazilian 
Jiu-Jitsu Βορείου Ελλάδος στη 

Χαλάστρα. Ο Ρωμιός Βέροιας συμμε-
τείχε με 11 αθλητές και απέσπασε 8 
μετάλλια εκ των οποίων 4 χρυσά , 2 
αργυρά και 2 χάλκινα. Μετά το πέρας 
της διοργάνωσης ο προπονητής Χρή-
στος Μιχαήλωβ δήλωσε : «Οι αθλη-
τές κάνανε πολύ καλή προετοιμασία, 
είχαμε πολύ καλό κλήμα στην ομάδα, 
σημαντικό γεγονός η απουσία τραυμα-
τισμών καθώς και το αποτέλεσμα που 
δικαίωσε τον κόπο των παιδιών μας. 
Να επισημάνω πως οι αθλητές μας 

ετοιμάζονται και για το πανελλήνιο 
πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις 25 
Μαΐου».

Οι αθλητές που κατέκτησαν μετάλλιο :
Χρυσό Ιγνατιάδου Μαρία
Χρυσό Λένος Χρήστος 
Χρυσό Μουρατσασβίλι Δαυίδ
Χρυσό Πελέκης Φώτιος
Αργυρό Μπέλλας Γεώργιος
Αργυρό Παπαγιάννης Στέργιος
Χάλκινο Ιωσηφίδης Γεώργιος 
Χάλκινο Παυλίδης Γεώργιος

Στις λεπτομέρειες κρίθηκε ο αγώνας του Μιχάλη 
Λιλιόπουλου , όπου δεν κατάφερε να περάσει στην 
τελική φάση ενώ οι αθλητές Νίκος Αρβανιτίδης και 
Ξενοφών Καλιαρίδης έκαναν την παρθενική τους εμ-
φάνιση και αποκόμισαν μεγάλη εμπειρία.

ΟκτώμετάλλιακατέκτησεοΡωμιός
στηνΧαλάστραστο7οκύπελλο

Brazillianjiu-jitsu

Αρχές Ιουνίου το Riv3r 
Enduro Crossing στην Βέροια

Με μεγάλο ενδιαφέρον από τους δρομείς συνε-
χίζεται η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής για τον 
«17 ο Δρόμο Θυσίας» που διοργανώνει ο Δήμος 
Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο του εορτα-

σμού της 197ης Επετείου του Ολοκαυτώ-
ματος της πόλης, την Κυριακή 12 Μαΐου 
2019 με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, 
αθλητές και μη. Η εκκίνηση του αγώνα θα 
γίνει στην Πλατεία Καρατάσου στις 10:00 
το πρωί. Ο αγώνας περιλαμβάνει παιδική 
διαδρομή απόστασης 1.000 μέτρων, κα-
θώς και την κλασική και μεγάλη διαδρομή 
5.400 και 10.800 μέτρων αντίστοιχα, οι 
οποίες διέρχονται από ιστορικά σημεία της 
πόλης. Η προκήρυξη του αγώνα, ο χάρτης 
της διαδρομής και η υποβολή.

συμμετοχών γίνεται μόνο ηλεκτρονι-
κά μέσω της ειδικής φόρμας συμμετοχής 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας στον 
ακόλουθο σύνδεσμο www.naoussa.gr/
application/form είτε ακολουθώντας το σχε-
τικό εικονίδιο.

1. Στην παιδική διαδρομή 1.000μ. (μα-
θητές-μαθήτριες) μέχρι την Πέμπτη 9 Μα-
ΐου 2019.

2. Στην κλασική διαδρομή (5.000μ.) και 
τη μεγάλη διαδρομή (10.000μ.), μέχρι την 
την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Σε όλους τους συμμετέχοντες της κλα-
σικής διαδρομής των 5.400μ. και της με-
γάλης διαδρομής (10.800μ.) θα δοθούν α-
ναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής. Σε όλες 
τις κατηγορίες, της κλασικής (5.400μ.) και 
της μεγάλης διαδρομής (10.800μ.) θα απο-
νεμηθούν μετάλλια στους τρεις (3) πρώτους 
καθώς και κύπελλα στους πρώτους των πα-
ραπάνω κατηγοριών. Σε όλους τους συμμε-
τέχοντες της παιδικής διαδρομής θα δοθούν 
διπλώματα και μετάλλια συμμετοχής.

Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτισμού & Αθλητι-
σμού, Δημαρχίας 30, Tηλ. 23323

50338-50360, e-mail:

Στις 12 Μαίου ο 17ος Δρόμος Θυσίας: 
Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται
η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής
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Φίλοι μου, κα-
λή σας ημέρα, 

Μεγάλη εβδο-
μάδα έφθασε, 
ημέρες αγάπης, 
συγχώρησης, και 
κάποιοι σε αυτή 
την έρμη χώρα, 

αποφασίσανε να κηρύξουνε πόλεμο!
Αδέλφια, τρία ευρώ το πιτόγυρο, τρία 

ευρώ το σουβλάκι!
Τον Σαμαρά, μπορεί να τον έριξε ο 

ΕΝΦΙΑ, εσάς θα σας γκρεμίσει το πιτό-
γυρο!

Τι θέλετε δηλαδή, να αγοράζω γύρο με 
τριπλή, στη μαύρη αγορά!

Εντάξει, πουλήσατε τη Μακεδονία, αλ-
λά και τρία ευρώ το σουβλάκι πίτα; 

Δηλαδή, τα καλύτερα μυαλά μας αφή-
σανε, θα διώξουμε τώρα και τα μεγαλύτε-
ρα στομάχια!

Ο Μακρόν και η Γαλλία φίλοι μου, 
μπορεί να έχει τα κίτρινα γιλέκα, εμείς ό-
μως έχουμε τα τριπλά πιτόγυρα!

Και επειδή τα «μαργαριτάρια» του Α-
λέκση είναι απίστευτα, καλό να υπενθυμί-
σουμε προς κάθε απαίδευτο ταγάρι, ότι η 
εβδομάδα που θα ξεκινήσει είναι Μεγάλη, 
λόγω των γεγονότων και δεν εννοείται 
μεγαλύτερη σε διάρκεια, δηλαδή επτά 
ημέρες θα έχει και αυτή!

Η αλήθεια είναι πάντως ότι χρειάστηκε 
να περάσει περίπου μία πενταετία, για να 
καταλάβουμε ότι η χώρα διοικείται από 
ένα διάτρητο τυμβωθήρα, γεννημένο  χω-
ρίς δαμόκλειο σπάθη, που κάνει στροφές 
180 μοιρών!

Τυμβωθηρία φίλοι μου, μάλλον ο Α-
λέκσης είχε στο μυαλό του ότι πρώτα θα 
επισκεφθεί τον τύμβο Καστά και στη συ-
νέχεια θα πάει στη ζούγκλα με τον Ταρζάν 
και τα άγρια θηρία! 

Και αφού πραγμα-
τοποίησα την πλα -
τιά απεύθυνση, κρίνω 
σκόπιμο να σας ενημε-
ρώσω, με τα επόμενα 
μαργαριτάρια του προ-
έδρου του τσίρκο, ο ο-
ποίος αποδεικνύεται ότι 
μιλά την ελληνική γλώσ-
σα, όπως  ακριβώς ομι-
λεί την αγγλική!

Αρχικά θα μας πα-
ροτρύνει να μην ψηφί-
σουμε τον Μητσοτάκη, 
επειδή έχει πολλά λεφτά 
και είναι μεθυστάνας!

Στη συνέχεια θα μας 
πει ότι η πατρίδα για να 
συνεχίσει στον δρόμο 
της ανάπτυξης, χρειά-
ζεται καλή ενέργεια και 
θα μας καλέσει να ενερ-
γηθούμε, κοινώς να χέ-
σουμε!

Επίσης θα απευθυν-
θεί στους φιλέλληνες 
για να δημιουργήσουν 
ιδρύματα κοινοαφελή!

Εάν κερδίσει τις εκλογές θα απαιτήσει 
η περιτομή του να μπει σε όλα τα χωριά 
της χώρας!

Για τις γυναίκες που δεν μπορούνε να 
κυοφορήσουνε, θα υποσχεθεί δωρεάν 
εξωστοματική γονιμοποίηση!

Θα μας θυμίσει ότι μας προφυλάγει, 
για αυτό θα αποκαλείται ο προφυλακτή-
ρας μας!

Θα μας συμβουλέψει να είμαστε προ-
σεκτικοί, διότι όπως είπε ο Κύριος εκτέ-
λεσται!

Στο τέλος κάθε ομιλίας του, θα μας 
θυμίζει ότι μας έχει ερωτευτεί φόδρα (θα 
ράψουμε και κανά κουστουμάκι)!

Εάν χάσει στις εκλογές, θα μας πει ότι 
είναι ευτυχισμένος, διότι ζει μία τραγηδία 
(παρέα με γίδια!).

Στις ερωτήσεις δημοσιογράφων τι σκέ-
φτεται να κάνει εάν χάσει τις εκλογές, θα 
μας πει ότι θα επιστρέψει Δημήτριος!

Στον σύντροφο Καμμένο, για αυτά που 
τους σούρει, θα του πει και συ τέκνον 
φρούτε! (και μία μπανάνα δώρο).

Για τη συμφωνία της λίμνης θα ισχυ-
ριστεί ότι είναι καλή, διότι γλυτώσαμε τον 
κίνδυνο να μας βρούνε οι Τούρκοι στο 
λόξα πατρί!

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται 
στις συνεντεύξεις να μην διακόπτονται τα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε θα γίνο-
νται διακόπτες και θα υπάρχει κίνδυνος 
βραχυκυκλώματος!

Θα μας «απειλήσει» ότι θα γίνει εθνι-
κός ευεργέτης, όπως ο Λεωφόρος Συγ-
γρός, ο Βαρβάκειος Αγοράς,  και θα κλεί-
σει με 

το Πασχαλινό μήνυμα, με το οποίο θα 
καλεί τους μη έχοντες αμαρτίες, πρώτοι 
το λίθο μπαλέτο!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΤΣΕΑΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ω γλυκύ μου 
έαρ, γλυκύτατόν 
μου Τέκνον…. 
Ο θρήνος της 
Παναγ ίας .  Ο 
σ π α ρ α γ μ ό ς 
μιας μητέρας. Ο 
θρήνος για τον 
επίγειο θάνατο. 
Ένα από τους 
ω ρ α ι ό τ ε ρ ο υ ς 
και πιο μελω-
δικούς ύμνους 
της μεγάλης ε-
βδομάδας.

Όταν η θλί-
ψη καθιστά τις 
λέξεις ανεπαρ-
κείς, η μουσική, 
ίσως μπορεί να 
δώσει μια φωνή 
στο συντριπτικό 
αυτό συναίσθη-
μα.

Η μουσική 
έχει από και-
ρό συνδεθεί με 
συναισθηματι-
κή έκφραση ο-
ποιασδήποτε μορφής. Χαρά, θλίψη, γιορτή ή 
τελετουργία. Με τη θλίψη όμως να αναζητά τη 
ζεστασιά μιας φωνής περισσότερο από κάθε 
τι, και τη μουσική να ξεχειλίζει συναισθήματα. 
Ειδικά αυτή, η αναπόφευκτη θλίψη του θανά-
του και της ανθρώπινης θνησιμότητας φαίνεται 
να απαιτεί ακόμη περισσότερο τη μουσική 
συνοδεία. Και μερικές φορές η μουσική που 
περιβάλλει το θάνατο, μας λέει… μια ιστορία. 
Όσο για τους νεκρούς, τόσο και για αυτούς 
που τους αγάπησαν.

Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 
και πολλών επαγγελματιών ψυχικής υγείας , 
θεωρούν λανθασμένα ότι η φυσιολογική θλίψη 
οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ή μπορεί να 
έχει τις αντίστοιχες συνέπειες. Τα συμπτώματα 
της θλίψης σίγουρα δεν είναι ο αποκλειστικός 
τομέας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
και συχνά ο ρόλος τους είναι αρκετά περιφε-
ρειακός. Ωστόσο, η ανάπτυξη των γνώσεων 
για τους μηχανισμούς αντιμετώπισης μπορεί 
να είναι επωφελής και για τους ασθενείς αλλά 
και τους θεραπευτές τους. Και φυσικά η μου-
σική έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Σε 
κλινικό επίπεδο, υπάρχουν πολλά αποδεικτικά 
στοιχεία για το όφελος της μουσικοθεραπεί-
ας στη θλίψη, όπως και στα παιδιά και τους 
εφήβους που έχουν υποστεί βλάβη. Το ίδιο 
χρήσιμη μπορεί να σταθεί και στην παρηγορη-
τική φροντίδα , όπου τα προσωρινά ευρήματα 
υποδηλώνουν ότι μπορεί να είναι ευεργετικό 
τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους φρο-
ντιστές τους. Πέρα από αυτό όμως, η μουσική 
μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο βοηθώντας 

στην αποδοχή του θανάτου ως μέρος της ζωής 
μας και στην εύρεση μιας διεξόδου μέσω της 
εμπειρίας της θλίψης, με το Adagio του Samuel 
Barber to 1938, και την επανεκτέλεση του μετά 
την πτώση των Δίδυμων Πύργων, να δείχνει 
πώς η μουσική μπορεί να ασκήσει την εξουσία 
της, μέσα από την ικανότητά της να συνδέεται 
συναισθηματικά στη μνήμη, με συγκεκριμένους 
ανθρώπους και γεγονότα, αλλάζοντας μερικές 
φορές ακόμα και την αντίληψή μας για αυτά, ή 
αλλάζοντας ίσως και τον εαυτό μας μέσα από 
αυτή τη διαδικασία.

Όταν αγωνιζόμαστε με θλίψη, η μουσική 
μπορεί να μας ανυψώσει. Να μας βγάλει από 
τη σημερινή μας διάθεση και να μας μεταφέρει 
σε άλλο χρόνο και τόπο. Και όταν δεν μπο-
ρούμε να βρούμε τις λέξεις, ένα συγκεκριμένο 
τραγούδι μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά μας, ακόμα καλύτερα από όσο 
μπορούμε να φανταστούμε. Είτε με στίχους, 
είτε χωρίς, η μουσική μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως διαφυγή ή ανάπαυλα από τον πόνο μας 
ή ως μορφή χαλάρωσης ή διαλογισμού, ενώ 
αντιμετωπίζουμε τη θλίψη μας. Μας βοηθά να 
θυμόμαστε αυτούς που χάσαμε και μπορεί να 
μας βοηθήσει να ξαναγυρίσουμε στη ζωή μας 
την αίσθηση της ισορροπίας, της γαλήνης και 
της αρμονίας, έστω και για μια στιγμή.

Θα μπορούσε να είναι πραγματικά ένας 
θαυμάσιος φίλος που μπορεί να μας βοηθήσει 
να νιώσουμε αλλά  και να θεραπευτούμε, με 
μια πιο βαθιά έννοια. Δηλώνει το προφανές. 
Και υπάρχει, εκεί όπου οι λέξεις είναι δύσκολο 
να βγουν. Εκεί που  το δάκρυ θα κυλίσει λυ-
τρωτικά όταν κανείς δε θα κοιτά. 

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Ω ΓΛΥΚΥ ΜΟΥ ΕΑΡ



4η Συνάντηση Παιδικών και Νεανικών 
Χορωδιών στη Νάουσα

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Πολιτισμού Νά-
ουσας ενCanto διοργανώνει την 4η Συνάντηση Παιδικών και 
Νεανικών Χορωδιών. Η δράση θα λάβει χώρα το Σαββατοκύ-
ριακο 20 & 21 Απριλίου στην πόλη της Νάουσας. Η όλη προ-
σπάθεια, που ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια από την ιδέα της 
καλλιτεχνικής διευθύντριας της Συνάντησης, Δήμητρας Μητρέ-
ντση, σταδιακά εξελίχθηκε, απέκτησε μεγαλύτερη εξωστρέφεια 
και έπεται συνέχεια…

Δεκαέξι χορωδίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Πά-
ρος, Πάτρα, Καστοριά Καλαμαριά, Βόλος, Γιαννιτσά,  Έδεσσα, 
Σέρρες, Κατερίνη, Νάουσα κ.ά.)  θα μας ταξιδέψουν σε ένα μου-
σικό ταξίδι με οδηγό τις παιδικές και νεανικές φωνές. 650 χορω-
δοί -παιδιά και νέοι- θα κατακλύσουν το συγκεκριμένο Σαββατο-
κύριακο τη Νάουσα, πολλά από αυτά θα διανυκτερεύσουν στα 
ξενοδοχεία της πόλης μας, καθώς και στο χώρο φιλοξενίας του 
ΚΠΕ, θα δειπνήσουν, θα γευματίσουν , θα γνωρίσουν τις ομορ-
φιές της Νάουσας.

Εκτός από τις δύο κεντρικές συναυλίες που θα διεξαχθούν 
στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου το Σάββατο και την Κυρια-
κή το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν επίσης  οι παρακάτω 
παράλληλες εκδηλώσεις: Το Σάββατο το πρωί έχει προγραμ-
ματιστεί Ομιλία από την ψυχολόγο κα Π. Μπασιούρη με θέμα 
το χορωδιακό τραγούδι στον Πολυχώρο Πολιτισμού Βέτλανς  
και την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιηθεί Χορωδιακό Ερ-
γαστήρι με προσκεκλημένη μαέστρο την κα Σ. Γιολδάση και με 
τη συμμετοχή όσων χορωδών επιθυμούν. Φυσικά το Σάββατο 
το βράδυ οι χορωδοί αναμένουν το καθιερωμένο πλέον  πάρτι 
που θα γίνει στην αίθουσα της ΦΕΝ. Όλες οι εκδηλώσεις είναι 
ανοιχτές στο κοινό.

        Η διοργάνωση υλοποιείται με την αρωγή του Δήμου Νάουσας- Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, καθώς και την 
υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιείται με τη συνδρομή εθελοντών πολιτών, που 
έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη χρονιά την προσπάθεια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η συμπαράσταση από επαγγελ-
ματίες της περιοχής  που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον στήριξης και  
βοηθούν έμπρακτα  στις ανάγκες μιας τέτοιας διοργάνωσης.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
4ήμερη εκδρομή στη Θάσο 

Πάσχα 26-27-28-29/4
Η λέσχη μας διοργανώνει για τα μέλη και τους φίλους της λέσχης πα-

σχαλινή εκδρομή στη Θάσο 26-27-28-29/4/2019 περιλαμβάνει ημιδιατροφή 
αναστάσιμο δείπνο και πασχαλινό γεύμα, για όλα αυτά σε πολύ καλή τιμή. 
Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα από τη λέσχη μας. Η λέσχη μας είναι 
ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10.30-
12.30 Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Πενθήμερη 
εκδρομή με τη 

Φιλόπτωχο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέ-

ροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με 
πολύ οικονομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νό-
βισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 
Μαϊου  2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσ-
σερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  
και …πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις 
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( 
πρωινές ώρες) 6946425960,  6944311079,  
6938755785

Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατε-
θούν για τις ανάγκες του συσσιτίου.

Το Σάββατο του Λαζάρου, στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Ένα μουσικο-θεατρικό 
παραμύθι για την Αγάπη, 

από τον «Έρασμο»
Το Σάββατο του Λαζάρου, 

20 Απριλίου 2019, ο Σύλλογος 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος» διοργανώνει και ενό-
ψει του εορτασμού του Πάσχα, 
εκδήλωση – αφιέρωμα στην 
Αγάπη. Το μουσικο-θεατρικό 
δρώμενο θα λάβει χώρα στις 
7.30μ.μ. στο Χώρο Τεχνών του 
Δήμου Βέροιας και τα έσοδα θα 
διατεθούν προς ενίσχυση του 
φιλανθρωπικού έργου του Συλ-
λόγου. 

Τιμή εισόδου 7Ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων κα-

τόπιν τηλ. συνεννόησης στο 
23310-74073

Hρθε στην Βέροια το CIRCO MEDRANO
Το παγκοσμίου φήμης 

CIRCO MEDRANO μετά από 
πολλά χρόνια ξανά κοντά σας. 
Μια αξέχαστη εμπειρία για ό-
λη την οικογένεια με ένα πρό-
γραμμα που κέρδισε 2 χρυσά 
βραβεία στο παγκόσμιο Φεστι-
βάλ του Μόντε Κάρλο και στο 
οποίο συμμετέχουν καλλιτέ-
χνες από το κορυφαίο τσίρκο 
του Ήλιου(Cirque Du Soleil). 
Μια μικρή πολιτεία 70 ατόμων 
και 40 βαρέων οχημάτων α-
φιερωμένη να δημιουργήσει 
την καλύτερη οικογενειακή α-
νάμνηση. 



Η ομάδα ΚΟΠΕΡ-
ΝΙΚΟΣ, γνωστή για 
την πλούσια δράση 
της στο χώρο του 
θεάτρου για παιδιά 
(παραστάσεις στο 
Μέγαρο Μουσικής, 
στο Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού, περιο-
δείες σε όλη την Ελ-
λάδα και στο εξωτε-
ρικό κ.α.), παρουσι-
άζει την ευρηματική 
θεατρική παράσταση: 
«Τα μεγάλα ψέματα 
του μικρού Ερμή», 
την Κυριακή 21 Απρι-
λίου, στις 6 το από-
γευμα στο ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ στη 
Βέροια.

Πρόκειται για έ-
να σύγχρονο παρα-
μύθι, που παίχτηκε 
για πρώτη φορά στη 
Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, πραγματοποιώντας δύο 
χρόνια sold out εμφανίσεων (πάνω από 160 
παραστάσεις συνολικά!), μεταφέρθηκε στη 
Θεσσαλονίκη (θεατρική σεζόν 2018 – 2019), 
ενώ τα τελευταία χρόνια περιοδεύει σε όλη την 
Ελλάδα. Μάλιστα, έχοντας ξεχωρίσει για το υ-
πέροχο πρωτότυπο κείμενό της, η παράσταση  
διασκευάστηκε και κυκλοφόρησε και σε βιβλίο 
από τις εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ο μικρός Ερμής, ένα παιδί 
κεφάτο και δραστήριο, περνάει ώρες διαβάζο-
ντας παραμύθια και ιστορίες για δράκους. Έχει 
όμως ένα τρομερό ελάττωμα: είναι ένας μονα-
δικός, ανεπανάληπτος και παθιασμένος ψεύ-
της! Με τα εξωφρενικά του ψέματα αναστα-
τώνει καθημερινά όλους τους κατοίκους του 
χωριού του. Πείθει τον κουρέα να φυτέψει μια 

τριανταφυλλιά στο κεφάλι, 
προτείνει στον φούρνα-
ρη να τρώει κάμπιες και 
μυρμήγκια και βάζει τον 
ράφτη να μιλάει με φαντά-
σματα! Τι θα συμβεί όμως 
όταν μια μέρα ένα από 
τα ψέματά του βγει, πέρα 
για πέρα, αληθινό; Η ζωή 
του γίνεται άνω κάτω και ο 
μικρός Ερμής μπλέκει σε 
μια περιπέτεια απίστευ-
των διαστάσεων!»

Ερμηνεύουν: Δημή-
τρης Κρίκος, Χρήστος Πα-
παδόπουλος

Κείμενο: Άγγελος Αγγέ-
λου – Έμη Σίνη

Σκηνοθεσία: Γιωργής 
Σφυρής

Μουσική: Άγγελος Αγ-
γέλου

Σκηνικά - Ειδικές κατα-
σκευές: Γκάυ Στεφάνου

Κατασκευή κούκλας: 
Δήμητρα Κωνσταντινίδου, Σπύρος Παπαχρή-
στου

Κοστούμια – Φωτισμοί: ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙ-
ΚΟΣ Ηχογράφηση, Editing, Μίξη, Mastering: 
Γιώργος Ζιώτας

Βοηθ. Οργάνωσης Παραγωγής: Μαρία Ξυ-
δάκη

Αφίσα: Μαργαρίτα Τζαννέτου
Φωτογραφίες: Σοφία Γκορτζή
Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα. 
Ηλικίες: 3 -11 ετών
Γενική είσοδος : 8 ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων 7 ευρώ
στο Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 

τηλ. 23310 24672 και 
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ τηλ. 

6972440721
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών 

και συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

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

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

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

Πασχαλινές ευχές
Τα Διοικητικά Συμ-

βούλια του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας 
και της Μ.Φ.Η. «Σωσ-
σίδειο Γηροκομείου 
Βέροιας»,

οι Ηλικιωμένοι ,η 
Διεύθυνση και το Προ-
σωπικό του Γηροκο-
μείου Βέροιας

σας εύχονται Καλή 
Ανάσταση και Καλό 
Πάσχα.

Το Άγιο Φως της Αναστάσεως ας φωτίσει τις ψυχές όλων μας.

Η Πρόεδρος Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
 Μούρτζιου - Χ``Εστρατιάδου Ευδοξία

Η Πρόεδρος ``Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``
 Κάτσιου Μαρία

Μαθητές του 
1ου Ημερήσιου 
Ε.Π.Α.Λ Βέροιας 
επισκέφθηκαν 

το  Κ.Η.Φ.Η 
Το κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμέ-

νων του Κ.Α.Π.Α δήμου Βέροιας επισκέφτηκαν 
την Πέμπτη 11 Απριλίου οι μαθητές και οι μα-
θήτριες του 1ου ημερήσιου Ε.Π.Α.Λ Βέροιας 
του εργαστηριακού κέντρου του τμήματος αι-
σθητικής, συνοδευόμενοι από τις καθηγήτριες 
τους κ.Γιαννουσοπούλου Αργυρώ και κ.Κόκκα-
λη Ελένη.

Σκοπός της επίσκεψης τους ήταν η περι-
ποίηση των ωφελούμενων του προγράμματος 
εφαρμόζοντας τεχνικές περιποίησης προσώ-
που εμπνευσμένες από αρχαιοελληνικές με-
θόδους ομορφιάς και ευεξίας. Οι ηλικιωμένοι 
χαλάρωσαν και ανακουφίστηκαν από το θερα-
πευτικό μασάζ προσώπου καθώς το αίσθημα 
της αφής προκαλεί πολλά συναισθήματα ιδιαί-
τερα στην Τρίτη ηλικία.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων του Κ.Α.Π.Α δήμου Βέροιας ευχαριστούν 
θερμά τον Διευθυντή του Ε.Π.Α.Λ Βέροιας κ. 
Παντή Βαπτιστή και τον κ. Ουσουντζόγλου Νι-
κόλαο για την άψογη συνεργασία τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  
Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές 
τους:

1. Την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας 
κ. Αθηνά Τσιπουρίδου για την δωρεά μπρελόκ του Κέ-
ντρου Μέριμνας

2. Την επιχείρηση ΓΑΛΛΙΚΑ για την προσφορά κρέα-
τος για τις ανάγκες του Κέντρου 

3. Την κ. Ιφιγένεια  Βασιλιάδου για την δωρεά φρού-
των. 

4. Τους φούρνους ΚΟΓΙΑ για την δωρεά αρτοσκευα-
σμάτων για τα πασχαλινά δώρα των παιδιών 

5. Το ζαχαροπλαστείο ΦΙΝΟ για την δωρεά σοκολα-
τένιων λαγών για τα πασχαλινά δώρα των παιδιών 

6. Την επιχείρηση ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ  για την δωρεά προ-
ϊόντων τους για τα πασχαλινά δώρα των παιδιών 

7. Την επιχείρηση ΗΛΙΑΔΟΥ για την δωρεά προϊό-
ντων τους για τα πασχαλινά δώρα των παιδιών 

 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου

 και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο
   Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου 

Δ. Σχ. Βέροιας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει 
τον κ. M.Μ., που με διακριτικότητα και ευαισθησία ενι-
σχύει ανιδιοτελώς αδύναμες οικογένειες του σχολείου 
μας με είδη πρώτης ανάγκης, το Πάσχα και τα Χριστού-
γεννα. Αυτό το Πάσχα ας είναι καλύτερο για όλους τους 
ανθρώπους και το μήνυμα της Ανάστασης του Θεαν-
θρώπου ας φωτίσει τις καρδιές όλων μας. 

Την Κυριακή 21 Απριλίου στη Βέροια
 «Τα μεγάλα ψέματα του μικρού 

Ερμή» στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
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Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 «Το Όνειρο της 
Πέππα»

την Κυριακή 21 Απριλίου στο ΣΤΑΡ
Η  Π έ π πα  το 

Γουρουνάκι, ο μπα-
μπάς Γουρουνάκης, 
η μαμά Γουρου-
νίτσα, ο Τζορτζ, η 
Μαντάμ Γαζέλα, η 
Σούζυ Προβατίνα 
και η Ρεβέκκα Κου-
νέλη σας περιμέ-
νουν να ζήσετε μαζί 
τους το « Όνειρο 
της Πέππα», ένα 
σύγχρονο παραμύ-
θι με τους αγαπη-
μένους ήρωες των 
παιδιών.

Η επίσημη θεα-
τρική παράσταση 
ΠΕΠΠΑ ΤΟ ΓΟΥ-
ΡΟΥΝΑΚΙ  «Το  Ό-
νειρο της Πέππα» 
θα βρίσκεται στη 
Βέροια στο ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ την Κυριακή 21 Απριλίου 
2019 για μία μοναδική παράσταση στις 11:30π.μ.

Τιμή εισιτηρίου:12€
Tιμή προπώλησης 10€ 
Εισιτήρια προπωλούνται: στο ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ (τις 

ώρες λειτουργίας του),  Τηλ. 2331022373,στα καταστήματα Wind 
, στα Seven Spot και ηλεκτρονικά στο https://www.viva.gr/tickets/
theater/periodeia/to-oneiro-tis-peppa/

Eως τις  26 Απριλίου
Πασχαλιάτικο Bazaar από την 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί»

    Η Πρωτοβουλία για το Παιδί 
ανακοινώνει τη διεξαγωγή του τακτι-
κού Πασχαλιάτικου Bazaar της, που 
θα γίνει στο επί της οδού Π. Τσαλδά-
ρη 30 κατάστημα, από τη Δευτέρα 15 
Απριλίου 2019 έως και τη Μ. Παρα-
σκευή 26 Απριλίου 2019.

Το εφετινό Bazaar συμπίπτει  με 
τη συμπλήρωση 11 χρόνων  δράσης 
του Οργανισμού μας, στον τομέα της 
φροντίδας και προστασίας παιδιών 
σε ανάγκη και σε κίνδυνο. Μέσα στο 
διάστημα αυτό, φιλοξενήθηκαν στο 
Σπίτι της Βεργίνας δεκάδες παιδιά, 
πολύ περισσότερα διημέρευσαν στο 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της 
Βέροιας, ενώ εκατοντάδες συμπο-
λίτες μας με προσωπικά και οικογε-
νειακά προβλήματα δέχθηκαν υπη-
ρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού και 
Ψυχολόγου από το Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής. Από 
εφέτος λειτουργεί η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων της Βέροιας, ενώ 
συνεχίζει την πολύ σημαντική λειτουργία της η νεότευκτη επίσης Δομή του 
Κέντρου Θεραπείας Τραύματος. Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε με πολλές μικρές 
και μεγάλες εκδηλώσεις η ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα άμεσου κοι-
νωνικού ενδιαφέροντος. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε χάρις στην άμεση 
και έμμεση υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, κοινού και εθελο-
ντών. Με την απαράμιλλη σε συνέπεια, σταθερότητα και ποιότητα εργασία 
των τμημάτων Bazaar των εθελοντριών της, η Πρωτοβουλία για το Παιδί 
ετοίμασε και παρουσιάζει και εφέτος με υπερηφάνεια τις δημιουργίες τους: 
λαμπάδες και πασχαλιάτικα αναμνηστικά, χρηστικά αντικείμενα και τεχνουρ-
γήματα, εδέσματα και χειροτεχνήματα, όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές, 
απευθυνόμενη στους φίλους της από όλη την Ημαθία και προσδοκώντας, 
όπως κάθε φορά, στην ανταπόκρισή τους. Το Πασχαλιάτικο Bazaar θα είναι 
ανοικτό, τις καθημερινές από 9:00  έως  14:00   και από  17:00 έως 20:30   
και το Σαββατοκύριακο από 10:00 έως 15:00.    

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση μελών 
στην εκδήλωση του «Έρασμου»

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να γνωρίσει στα μέλη και στους φίλους του ότι, το Σάββατο 20-4-2019 και 
ώρα 7:30μ.μ. στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος 
κοινωνικής παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» θα πραγματοποιήσει εκ-
δήλωση στην   συμμετέχουν:

1. Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
2. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
3. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας να συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή, για να 

απολαύσουν τις αξιόλογες χορωδίες της Μελίκης καθώς και τα δρώμενα της εκδήλω-
σης.

Είσοδος 7 ευρώ το άτομο.
Προμήθεια εισιτηρίων στα τηλέφωνα: 6948784342 & 6944748429

Ο Πρόεδρος
 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Την Κυριακή 21 Απριλίου
Stand up comedy με 
Λευτέρη Ελευθερίου 

και Aντώνη 
Κρόμπα στο ΣΤΑΡ 

O Λευτέρης Ελευ-
θερίου και ο Αντώνης 
Κρόμπας είναι ‘’εκεί-
νος κι εκείνος’’ όπου 
σε ένα καταιγιστικό 
δίωρο σχολιάζουν, 
σατιρίζουν, υποκρί-
νονται, εκνευρίζουν 
κι ερεθίζουν το κοινό.. 
του θέτουν ερωτήμα-
τα του απαγγέλουν 
ποιήματα του κάνουν 
τράκα χρήματα του 
συγχωρούν τα κρίμα-
τα και άμα δεν έρθεις 
να τους δεις μπροστά 
σου φίλε θα το βρεις 
… γιατί εχει ο καιρός 
γυρίσματα απαντάν 
σε προσβολές.. στελνουν κατάρες και απειλές σε ρωτάει, 
Aν θέλεις λες αν εισαι down φεύγεις up κι αν δε γουστάρεις 
τελικά κάτσε στη θεσούλα σου…. την Κυριακή 21 Απριλίου 
στις 9.02 το βράδυ, στο κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ της Βέροιας.

Προπώληση 8€  Ταμείο 10€
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 22-4-2019 μέχρι 28-4-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 20-4-2019
08:00-14:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-

ΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-
27507

08:00-14:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

08:00-14:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία 
Τσερμένι) 23310-65770

14:30-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017

19:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-
29551

21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-
29551

Κυριακή 21-4-2019
08:00-14:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
14:30-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙ-

ΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 
23310-72677

19:00-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-29759

21:00-08:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-29759

  
Δευτέρα 22-4-2019

14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕ-
ΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-65931

14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

19:00-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

21:00-08:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

Φαρμακεία

Για την άνοδο της 
Βέροιας, αλλά και το 
θέμα της αναδιάρθρω-

σης μίλησε ο έμπειρος αμυ-
ντικός της ομάδας Στέλιος 
Μαραγκός. Για να χτίσεις 
κάτι καλό σίγουρα χρειάζε-
ται χρόνο. Παρόλα αυτά, η 
Βέροια μετά από ένα δύσκο-
λο καλοκαίρι, κατάφερε 
παρά το μέτριο ξεκίνημα να 
κατακτήσει το Πρωτάθλημα 
στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνι-
κής και παράλληλα να πάρει 
την άνοδο στη Football 
League. Ένας από τους στυ-
λοβάτες της ομάδας άνοιξε 
τα...χαρτιά του και μίλησε 
για την επίτευξη της ανόδου 
για τη Βέροια.

 Ο λόγος για τον έμπειρο αμυντικό, 
Στέλιο Μαραγκό, ο οποίος αναφέρθηκε 
στο τι ακολούθησε μετά το διπλό στον 
Εύοσμο επί του Αγροτικού Αστέρα, στο θέμα 
της αναδιάρθρωσης, ενώ έπλεξε το εγκώμιο 
των ανθρώπων της διοίκησης της «βασίλισσας 
του βορρά».

 «Επικράτησε μεγάλος χαμός στα αποδυτή-
ρια μετά τη νίκη στον Εύοσμο. Το παιχνίδι αυτό 
ήταν το σημαντικότερο της χρονιάς. Με τη νίκη 
αυτή τελειώσαμε και τυπικά με την άνοδο και 
είμαστε όλοι χαρούμενοι στην ομάδα που πετύ-
χαμε τον στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή 
της αγωνιστικής περιόδου», δήλωσε ο έμπειρος 

στόπερ, ενώ ερωτηθείς για την αναδιάρθρωση 
εξέφρασε τον προβληματισμό του: «Δυστυχώς 
είναι απόφαση η οποία θα αδικήσει κάποιες ο-
μάδες, αλλά θα είναι καλό σε βάθος χρόνου για 
το ποδόσφαιρο γενικότερα».

 Όσο για την επόμενη μέρα της ομάδας; «Θα 
είναι σίγουρα καλύτερη», σχολίασε ο Στέλιος 
Μαραγκός και πρόσθεσε: «Η διοίκηση της ο-
μάδας εξασφαλίζει υγεία σε όλα τα μέτωπα και 
κυρίως δίνει στην ομάδα την αξιοπιστία και την 
αίγλη που είχε χάσει».

 Πηγή:Metrosport.gr

ΣτέλιοςΜαραγκός:
«ΗΒέροιαέχειυγεία»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέ-
ρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, W.C., 

μεγάλη βεράντα, πλήρως α-
νακαινισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥΜΠΑ, 
στο Μακροχώρι Βέροιας. Τηλ.: 
6977 692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγ-
μένο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της 
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ια -
μέρισμα 3ΔΣΚ με πέλετ, 

θέα, σε εξαιρετική κατά-
σταση. Τηλ.: 6945 122583 
EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι 
και χωριστή κουζινα, W.C., 
ανακαινισμένο, καινούργια 

κουφώματα, ντουλάπα και 
ατομική θέρμανση (πετρέ-
λαιο), 200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτί-
σμα ανεξάρτητο με 5 χώ-

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Ε-
ΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ Ε-

ΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) ή ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) gια τη θέση του 
Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύ-
ας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, κα-
λή γνώση Αγγλικής, επιπλέον  

γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.
Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολο-

γικά, επιθυμητή.
Αποστολή Βιογραφικού έως 30/04/2019:          
Fax : 2333027806
E-mail: info@almifoods.gr

Ηεταιρία «ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με έδρα τη 
Βέροια ζητά για μόνιμη προσληψη οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο 
Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέ-
ροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.

Η εταιρεία Α. Πόδας 
α.ε.ε. Επίσημος Έμπο-
ρος και Επισκευαστής 
αυτοκ ινήτων ΤΟΥΟΤΑ 
για τον νομό Ημαθίας 
ενδιαφέρεται να καλύψει 
την παρακάτω θέση με 

έδρα τη Βέροια:
ΤεχνικόςΣύμβουλος
Επιθυμητά Προσόντα
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας
•Ηλικία έως 32 ετών
•Επικοινωνιακή ικανότητα
•Προϋπηρεσία στο χώρο (όχι απαραίτητη) 
•Γνώση Η/Υ , Αγγλικά
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων 

να γίνεται προς 
το email n.galanis@toyotapodas.gr
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ρους, κατάλληλο για φροντιστή-
ριο ή άλλη χρήση, 2 W.C., φαρ-

διές σκάλες, χωρίς κοινόχρηστα, 
διαμπερές, φωτεινό. Τιμή εξαιρε-

τική 420,00 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην 
περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, συνθετικά κου-
φώματα καινούργια. Πλη-
ροφορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνειας 
1, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ., 
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, κε-
ντρική θέρμανση. Διαθέσιμο 
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία 130 τ.μ. στο Πα-

νόραμα, Ρωσσοπροσφύ-
γων 38, μεζονέτα, ατομική 
θέρμανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χωρίς 
κοινόχρηστα. Τηλ.: 6977 
094350 & 6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

γκαρσονιέρα 25 τ.μ., κατασκευή 77, 1 υ/δ, 
Υπερυψωμένο, ενοίκιο 130 €.

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

Κωδ: 106134 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφά-
νειας 30 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο, Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1970 και ανακαινίστηκε 
το 2018. Διαθέτει θέρμανση με κλιματιστικό, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, σε πολύ καλή τιμή μαζί με ρεύμα 
και νερό στα 220 €.

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

Κωδ: 24695 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα 44 
τ.μ., καθ.  κατασκευή 1996, 1 υ/δ, 1 ος όρο-
φος,  σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κου-
φώματα  με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή, 
με υλικά ανώτερης ποιότητας, με  αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 200€. Θα 
είναι ελεύθερο από 15/04/2019.

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

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

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

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

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 

Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή 
κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με και-
νούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-
μπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, 
καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου 
κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, 
ατομική θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, αποθήκη και με η-
λεκτρικές συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 
250€.Θα είναι ελεύθερο από 1/03/2019. Υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 95 τ.μ., καθ. με κοινόχρη-
στα μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατασκευή 
1980, 2 υ/δ, πολύ άνετο , αυτόνομη θέρμανση 
με ωρομετρητές και με αποθήκη μέσα , τιμή 
τελική 230€, Αποκλειστική διάθεση και διαχεί-
ριση απο την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλου-

μινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο 
, διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται  γραφειακός 
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρο-
λογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , 
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC 
και με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 
213 τ.μ. αποτελούμενη από  7 χώρους ανε-
ξάρτητους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή 
κατάσταση με 2 WC και ασανσέρ , μηνιαίο 
μίσθωμα 700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ι-
σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε 
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατά-
στημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικό-
τητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ: 106084 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
Ισόγειο, επί της Μητροπόλεως, σε πολύ καλό 
σημείο. Αποτελείται από έναν ενιαίο Χώρο και 
WC. Είναι ένα κατάστημα εξαιρετικής προβο-
λής, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις και υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/05/2019, με μηνιαίο μίσθωμα τα 550€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο 
μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και πο-
λύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. μι-
κτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσσω-
ρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο: 
40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., καθ.  
και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος όρο-
φος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή 
κατάσταση με καινούργια συνθετικά κουφώ-
ματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, 
οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανε-
ξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη , με θωρακι-
σμένη πόρτα και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή 
ευκαιρίας , μόνο 60.000€. Αποκλειστικά από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά 
πωλείται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-
φος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα 
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία 
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη 
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά 
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σί-
γουρα, με θωρακισμένη πόρτα , τιμή 45.000€. 

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψω-
μένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55τ.μ. 
υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές 
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτε-
λείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη το 1997 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν 
πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα, δίνεται 
σε τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 
ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. 
Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συνθετικά 
κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ άνετους 
χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά.  Όλα μαζί σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 
40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευ-
σης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ: 1114 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. στον 1 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 
25.000 €..Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοπο-
θεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , 
με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 25.000€. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

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: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικό-
πεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού , 
με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό οι-
κόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , μόνο 
48.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλεί-
ται οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, 
εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε 
πολύ καλή γειτονιά μόνο 50.000€ όλο μαζί. 
Πωλείται και το μισό στις 25.000€ Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται με-
γάλο χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο 
ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και 
μάλιστα στο 2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο 
οικοδομικά τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυ-
ση, ευρίσκεται σε δύο δρόμους και πάνω σε 
άσφαλτο , τιμή όλο από 85.000€, τώρα μόνο 
18.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H εταιρεία ΗΡΑ ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στην εμπορία 
αγροτικών προϊόντων, με έδρα το 7,5 χλμ Βέροιας - Νάουσας 
αναζητά άτομο για τη στελέχωση θέσης της Γραμματειακής Υ-
ποστήριξης – Υπάλληλο Γραφείου

Προσόντα: 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων του MS Office
•Γνώση ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
•Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποσταλούν στο e-

mail: info@irafruit.gr  και fax: 2331093476
Τηλ.Επικοινωνίας:2331093066

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

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
πιχείρηση με ά-
δεια ΚεΔιΒιΜι και 
κομμωτηρίου στο 
έντρο της Βέροι-
ας. Τηλ.:  6947 
550616.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάστημα 90 τ.μ., Πιερίων, φαρ-
δύ πεζοδρόμιο με δυνατότητα να 
λειτουργήσει ως εμπορικό, καφέ 
ή οτιδήποτε άλλο. Πάνω από το 

κατάστημα υπάρχουν 2 γκαρσο-
νιέρες στον 1ο και στον 2ο όρ. Ό-
λα μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 680800.

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται επαγ-
γελματικοί χώροι, γραφεία, με α-
τομική θέρμανση. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/α 
από την πιτσαρία BISTRO 
49 για πλήρη απασχόληση. 
Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο: 23310 66665 και 6983 
060023-6983 060024 κ. Αρ-
γύρης.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για 
ξενοδοχείο στη Βέροια (δεν α-
παιτείται προϋπηρεσία). Γνώ-
ση βασικών αγγλικών θα εκτι-
μηθεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει: 1) Άνδρα ή 
γυναίκα έως 45 ετών, ως χειριστή 
υπολογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 45 ετών με 
δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 
45 ετών. Τηλ.: 6947 021868.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασιτε-
χνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για 
υπάλληλο γραφείου, 3) εργα-
τοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 
6974 814606.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗΉΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οικοπ. 2500 τ.μ 250€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ΔΣΚ Θεα,Ωρ/ση,κλιμα. Μεγαλα μπαλκονια 280€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 
15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 
40000€ τωρα 36000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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Η ε τα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ρα-
ντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νο-
μούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφι-
κών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 

για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 
162137.

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

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη ερ-
γασία, ως εσωτερική, για 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την 
περιποίηση γερόντων, για 
πρωί ή για απόγευμα, καθα-
ριότητα σπιτιών, γραφείων, 
σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 
6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη 

του ΑΠΘ με ειδίκευση στις 
κλασικές σπουδές και εμπει-
ρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου. Τιμή 7-
10 ευρώ. Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με  δ ιδα -
κτική εμπειρία και εξει-
δίκευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κά-
τοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθή-
ματα σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-
ρία έως 50 ετών για οοβαρή 
σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

ΠΤΥΧ ΙΟΥΧΟΣ 
της Κλασικής Φιλο-
λογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με ε-
ξειδίκευση στην Ειδι-
κή Αγωγή, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου 
και Λυκείοιυ σε Αρ-
χαία Ελληνικά, Έκθε-
ση, Λατινικά και Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία. 
Πολύ προσιτές τιμές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 
6974 430782.

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
πουναδιαθέτειαπαραίτητηεργασιακή
εμπειρίασεμαγνητικόκαιαξονικό το-
μογράφο.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:info@ygeiaveria.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος πωλήσεων από την Panini Α.Ε., απαραίτητα 
χαρακτηριστικά:

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG) 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Δυνατότητα ταξιδιών  
Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Αποστόλη βιογραφικών: info@panini-foods.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟ-
ΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟ-
ΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡ-
ΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕ-
ΣΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΑΥΤΟΠΡΟ-
ΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.



Σήμερα το πρωί, του Σαββάτου 
του Λαζάρου (20/4/2019) τα κορί-
τσια του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Βεργίνας, στολισμένα με όμορφα 
λουλούδια και κρατώντας πολύχρω-
μα καλαθάκια, αφού πρώτα πάρουν 
την ευχή του ιερέα, θα γυρίσουν 
από σπίτι σε σπίτι αναγγέλλοντας 
«ήρθε Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια, 
ήρθ’ η Κυριακή που τρων τα ψά-
ρια».

Πρόκειται για ένα έθιμο της ά-
νοιξης που προέρχεται από την 
εκκλησιαστική μας παράδοση, κα-
θώς αναφέρεται στο γεγονός της 
ανάστασης του Λαζάρου, το οποίο 
τελούνταν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, 
μεταξύ των οποίων και στο Ρουμλούκι. Το έθιμο 
των Λαζαρίνων έκτος από το ότι αναγγέλλει την 
ανάσταση του Λαζάρου,  αναγγέλλει και το ξύπνη-
μα, την ανάσταση της φύσης με τον ερχομό της 
άνοιξης. Το έθιμο αυτό έχει προφανώς αρχαίες 
ρίζες και σχετίζεται με τη γιορτή των αρχαίων Αν-
θεστηρίων, αλλά και με τους μύθους του Άδωνη 
και της Περσεφόνης.

Οι Λαζαρίνες είναι ομάδες νεαρών κοριτσιών 
που επισκέπτονται όλα τα σπίτια του χωριού 
τους, τραγουδώντας ένα είδος καλάντων, τα «Λα-
ζαρ’κά», που αναφέρονται στο Λάζαρο, την κάθο-
δό του στον Άδη και την ανάστασή του από τον 
Ιησού. 

Στο Ρουμλούκι το έθιμο των Λαζαρίνων δι-
αρκούσε από το απόγευμα της Παρασκευής, 
παραμονή του Σαββάτου του Λαζάρου, μέχρι και 
την Κυριακή των Βαΐων. Στο έθιμο αυτό συμμε-
τείχαν νεαρές ελεύθερες κοπέλες ηλικίας 13-19 
ετών που είχαν εισέλθει σε ηλικία γάμου, δηλαδή 
είχαν φορέσει τον άσπρο σαγιά και το τσεμπέρι 
στο κεφάλι. Το μπουλούκι, όπως ονομαζόταν μία 
ομάδα Λαζαρίνων, αποτελούνταν συνήθως από 
4 κοπέλες και ένα κοριτσάκι έως 12 ετών, την 

«καλάθαρο», που ακολουθούσε την ομάδα και 
συγκέντρωνε με ένα καλάθι τις προσφορές (αυγά 
και χρήματα) που τους έδιναν σε κάθε σπίτι που 
επισκέπτονταν. Όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή, οι 
Λαζαρίνες προετοιμάζονταν μαθαίνοντας τους χο-
ρούς και τα τραγούδια που θα τους ήταν αναγκαία 
για την επιτυχή τέλεση αυτού του εθίμου. Ως εν-
δυμασία τους φορούσαν «τα λαζαργιάτ’κα»  που 
αποτελούνταν από τον άσπρο σαγιά, το τσεμπέρι 
στο κεφάλι στολισμένο με λουλούδια και μαντίλες 
πολύχρωμες που κρεμούσαν στα ζωνάρια τους. 
Στα χέρια τους κρατούσαν μια μαντίλα και φορού-
σαν κοσμήματα, δανεισμένα από παντρεμένες 
γυναίκες. Οι Λαζαρίνες ξεκινούσαν την περιήγηση 
τους το απόγευμα της Παρασκευής κάνοντας το 
σταυρό τους και λέγοντας το εξής τραγούδι:

«Κίνησαν οι Λαζαρίνες την Παρασκιουβή
κι ως την Κυριακή του γιόμα τα ιστόλιζαν
κι την Κυριακή του βράδυ τα προυβόδιζαν».
Στο δρόμο βάδιζαν ανά ζεύγη και από πίσω 

τους ακολουθούσε η «καλαθάρος». Πρώτα, επι-
σκέπτονταν το κονάκι του μπέη για να πάρουν 
άδεια, κατόπιν το σπίτι του ιερέα, του μουχτάρη 
(προέδρου) και του δασκάλου. Απέφευγαν τα σπί-
τια με πένθος.

Εισερχόμενες στην αυλή ενός σπιτιού φιλού-

σαν το χέρι της νοικοκυράς και άρχιζαν να χορεύ-
ουν τραγουδώντας ταυτόχρονα το τραγούδι του 
Λαζάρου:

«Ήρθιν η Λάζαρους, ήρθαν τα Βάϊα,
ήρθιν η Κυριακή, που τρών’ τα ψάρια.
Πού ’σι Λάζαρι σαβανουμένους
 κι μι του κιρί ζουμένους;
Σήκου Λάζαρι κι μην κοιμάσι,
ήρθι η μάνα σου απού την Πόλη,
σού φιρι χαρτί κι κουμπουλόϊ.
Γράφτι Θόδουρι, γράφτι Δημήτρη,
γράφτι Λιμουνιά κι Κυπαρίσσι.
Τώρα λάλησιν κι χιλιδόνι,
κι τ’ χρόν’». 

Μόλις τέλειωναν, η νοικοκυρά τους φιλοδω-
ρούσε με χρήματα και με αυγά που τα έπαιρνε η 
«καλαθάρος» και τα τοποθετούσε στο καλάθι που 
κρατούσε. Το πρωί του Σαββάτου του Λαζάρου, 
αφού ασπάζονταν τις εικόνες του σπιτιού και έκα-
ναν το σταυρό τους, οι Λαζαρίνες ξεκινούσαν για 
τη συνέχεια της περιοδείας τους τραγουδώντας:

«Σ’κώστι τα παπλώματα,
τα διπλά τα στρώματα,
φέρτι να προυέψουμι,
κι ύστερα να κουσέψουμι».

Το πρωί της Κυριακής των Βαΐ-
ων φορούσαν γεράνιο σαγιά (σκού-
ρο μπλε) και ξεκινώντας τη μέρα τους 
τραγουδούσαν:

«Σ’κώθ’κα Κυριακή ταχνίτσα 
κι ήταν κατιχνιά
κι μι δρόσισαν τα τσ’λούφια, 
τα σγουρά μαλλιά
κι μι δρόσισαν τ’ς σιρβέτις
 τις μεταξουτές.
Μόν’ του δρόμου, δρόμου πάνου, 

δρόμου 
γκιζιρώ,
βρίσκου μια μηλιά στου δρόμου, μήλα 
φουρτουμέν’,
έσκυψα να πάρου ένα κι μι μάλουσιν:
- Μη μι παίρνιτι τα μήλα, τα τραντάφυλλα,
τα ’χου αγάζουμ’ μιτρημένα κι η κυρά 
μ’ λουγαριασμένα,
δρόμουν γκιζιρώ, δρόμουν γκιζιρώ».

Μετά το πέρας της λειτουργίας της Κυριακής 
των Βαΐων στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας οι 
Λαζαρίνες χόρευαν, ανά ομάδες 4 χορούς. Στη 
συνέχεια, κάθε μπουλούκι πήγαινε στα σπίτια 
του χωριού που δεν είχε προλάβει να επισκεφτεί. 
Το μεσημέρι, κάθε μπουλούκι Λαζαρίνων έτρωγε 
στο σπίτι της μεγαλύτερης σε ηλικία από αυτές, 
ψάρια ταβά στο φούρνο με κρεμμυδάκια και το 
απόγευμα πήγαιναν να χορέψουν στο χοροστάσι 
του χωριού.

Με τη δύση του ήλιου κάθε μπουλούκι Λαζα-
ρίνων μαζευόταν στο σπίτι της μεγαλύτερης από 
αυτές, όπου μοίραζαν μεταξύ τους τα όσα είχαν 
συγκεντρώσει (αυγά και χρήματα). 
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Ο αντιπεριφερειάρχης πήρε την πασχαλινή του 
λαμπάδα από Τα Παιδιά της Άνοιξης 

Μια ακόμη εξαιρετική πρωτοβουλία από 
τα «Παιδιά της Άνοιξης», έγινε την Παρα-
σκευή στην πλατεία δημαρχείου. Έστησαν 
ένα μικρό εργαστήριο, όπου μπορούσε ο 
καθένας μαζί με τα παιδιά να φτιάξει την 
δική του λαμπάδα και φυσικά τα παιδιά του 
την δώριζαν. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε α-
φού συνολικά φτιάχτηκαν 50 λαμπάδες. 
Φυσικά υπήρχαν παράλληλα και έτοιμες 
λαμπάδες, χειροποίητα έργα των «Παιδιών 
της Άνοιξης» που μπορούσε να αγοράσει 
ο κόσμος. Προσέφεραν λαμπάδες στους 
υπαλλήλους του δήμου και της αντιπερι-
φέρειας, ενώ αντιπροσωπεία των παιδιών 
επισκέφθηκε τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα 
Καλαιτζίδη στο γραφείο του και του προσέ-
φεραν μια πασχαλινή λαμπάδα φτιαγμένη 
από τα χέρια τους και το κυριότερο με την 
αγάπη τους. Οι δράσεις συνεχίζονται την Μ. 
Δευτέρα και πάλι στην πλατεία δημαρχείου, 
όπου τα «Παιδιά της Άνοιξης» θα παρα-
σκευάσουν χαλβά Φαρσάλων και θα τον 
προσφέρουν στον κόσμο. Ζεστές πρωτο-
βουλίες με αγάπη, συμβολισμό που πρέπει 
να στηρίξουμε όλοι!

Οι Λαζαρίνες της Βεργίνας γιορτάζουν τον ερχομό της Άνοιξης και της Ανάστασης
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