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Προσλήψεις
 στην Αυτοδιοίκηση 

μέχρι τον Μάρτιο 
λόγω εκλογών

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORT SPORT

Χάντμπολ Α1 Γυναικών

Σήμερα στις 6.00 μ.μ. στο Φιλίππειο 
Φίλιππος Βέροιας - ΠΑΟΚ

Δωρεάν λεωφορείο για Τρίγλια 
από τη Διοίκηση της «Βασίλισσας» 

για τον αγώνα της Κυριακής

Σήμερα στη Βέροια 
η 10η Επιστημονική 

Ημερίδα Καρδιολογίας
-Διοργάνωση: 
Καρδιολογική  

Κλινική 
Νοσοκομείου 
Βέροιας και

 Β΄ Καρδιολογική 
του ΑΠΘ

Σελ. 2

Σελ. 5

Σελ. 2

Σελ. 10, 11

Δευτέρα πρωί 
τα τρακτέρ στην 
Κουλούρα



Ο κύβος ερρίφθη… 
η Βόρεια Μακεδονία 

εγεννήθη!  
  Και με την βούλα του ελληνικού κοινοβουλίου 
βαπτίστηκε και μετονομάστηκε  η ΠΓΔΜ σε Νότια 
Μακεδονία. Πρόκειται για μια συμφωνία με διεθνή 
ισχύ, ωστόσο τα πρώτα μηνύματα και οι αντιδράσεις 
από ενώσεις, σωματεία και απλό λαό είναι γεμάτα οργή. 
Ακούγονται ήδη φωνές για συνέχιση του αγώνα και 
νομικές κινήσεις κατά της κυρωμένης πλέον συμφωνίας. 
Η στάση της Βόρειας Μακεδονίας(πλέον), θα παίξει τον 
ρόλο της, αφού μέχρι τώρα ίσως για την διατήρηση των 
δικών τους εσωτερικών ισορροπιών δεν έχουν δείξει και 
το καλύτερο δυνατό πρόσωπο… Ένα μεγάλο ωστόσο 
διακύβευμα είναι η διατήρηση της δικής μας κοινωνικής 
συνοχής, αφού μπορεί τα μνημόνια και η βαθιά 
οικονομική κρίση να κλόνισε, να έβγαλε τον κόσμο στον 
δρόμο, αλλά δεν εξόκειλε η κατάσταση. Ήδη έχουμε 
ανακοινώσεις συλλόγων που θεωρούν ανεπιθύμητους σε 
εκδηλώσεις τους βουλευτές που ψήφισαν ΝΑΙ και νέες 
κινητοποιήσεις να ετοιμάζονται. Προσοχή μεγάλη γιατί 
το καζάνι σιγοβράζει καιρό και το εθνικό θέμα μπορεί 
να τινάξει το καπάκι και να οδηγήσει σε δυσάρεστες 
καταστάσεις.
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Ξενοφώντος οσ. και της συνοδείας αυτού

του Σαββατοκύριακου

Προς κατάργηση
τα βιβλιάρια υγείας

Την κατάργηση του βιβλιαρίου υγείας προανήγγειλε σε
συνέντευξη ο υφυπουργός ΚοινωνικήςΑσφάλισης, Τάσος
Πετρόπουλος.«Εκείνο το βήμα που κάνουμε τώρα είναι άλμα 
σε σχέση με την μεγάλη καθυστέρηση που υπήρχε στο παρελ-
θόν, στις εξυπηρετήσεις των πολιτών. Είναι η κατάργηση του 
βιβλιαρίου υγείας και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ασφαλιστική 
ενημερότητα που θα την παίρνουν μέσω υπολογιστή», επισή-
μανεοκ.Πετρόπουλος.«Θα αρκεί ο αριθμός που έχει ο κάθε 
ασφαλισμένος, δεν χρειάζεται να κουβαλάει χαρτιά και βιβλιά-
ρια. Ούτε καν να πηγαίνει στο φαρμακείο τις συνταγές. Θα εμ-
φανίζονται κατ’ ευθείαν στον υπολογιστή του φαρμακείου, από 
τον γιατρό που δίνει την εντολή»,συμπλήρωσεουφυπουργός.
Ητεχνολογίακαιησωστήοργάνωσημπορούνναεξαλείψουν
την ατελείωτη γραφειοκρατίαπου είναι απολίθωμαπαλαιών
δεκαετιών.Ηγρήγορηκαιχωρίςταλαιπωρίαεξυπηρέτησητου
ασφαλισμένου θα ελαφρύνει και τις υπηρεσίεςπου «γονατί-
ζουν»μετηνδιεκπεραίωσητηςχαώδους«χαρτούρας».

Ξεμουδιάζουν την Κυριακή
οι «Εθελοντές Καθαριότητας»

Δηλώνουν ότι μού-
διασαν τόσοκαιρό,λόγω
καιρούπροφανώς,καιγι’
αυτό εξορμούν δριμύτε-
ροιγιακαθαριότητα.

Η ομάδα «Εθελοντές
καθαριότητας» βγαίνουν
την Κυριακή στη Βέροια
καικαλούνόσουςθέλουν
να βοηθήσουν και να…
ξεμουδιάσουν, να προ-
σέλθουντηνΚυριακή27
Ιανουαρίου στις9.00 το
πρωί, στοραντεβού (εκ-
κίνηση)μπροστάστο3ο-
4οΓυμνάσιοΒέροιας.

ΠροσλήψειςστηνΑυτοδιοίκησημέχριτονΜάρτιο
λόγωεκλογών

Ναεπιταχύνουντηνόληδιαδικασίαγιατηνπρόληψη
τωνσυμβασιούχωνπου έχουνανάγκη ναπροσλάβουν
για το2019 ζητάμε εγκύκλιο τουουπουργόςΕσωτερι-
κώνκ.ΑλέξηςΧαρίτσηςαπότουςδημάρχουςτηςχώρας.

Με σχετική επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε στις
21τουμήναουπουργόςΕσωτερικώνεπισημαίνειπρος
τους δημάρχουςότι έναμήναπριν τις εκλογές, δηλαδή
κατά την διάρκεια τηςπροεκλογικήςπεριόδου, απαγο-
ρεύεται δια νόμου (αρ.28 του ν.2190/1994) να γίνονται
προσλήψειςσυμβασιούχων.Επίσηςστην εγκύκλιο επι-
σημαίνεται ότι οιπροσλήψεις και λόγω τουΚαλλικράτη
θαεπιτρέπονταιμετάτην1ηΣεπτεμβρίου,δηλαδήαφού
οινικητέςδήμαρχοιαναλάβουνκαθήκοντα.

Στην εγκύκλιο ο υπουργόςΕσωτερικών επισημαίνει
πως, δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλο χρονικό διά-
στημα,παρακαλεί τουςΟ.Τ.Α. για τηνορθή και έγκαιρη

υποβολήτωναιτημάτωντουςγια2019,δηλαδήμέχριτονΜάρτιο,σύμφωναμετιςανάγκεςτουςκαιλαμβάνονταςυπόψη
τηδημοσιονομικήκατάστασηκαιτηνπεριστολήτωνκρατικώνδαπανών.

ΔευτέραπρωίτατρακτέρστηνΚουλούρα
Τοπρωί τηςΔευτέρας 28 Ια-

νουαρίου βάζουν μπρος τα τρα-
κτέρ και κατεβαίνουν οι αγρότες
στον κόμβο της Κουλούρας στο
πλαίσιο και τηςπανελλαδικής κι-
νητοποίησης των αγροτών.Η α-
πόφαση της Γενικής Συνέλευσης
που έγινε το απόγευμα της Πέ-
μπτης, βρήκε σύμφωνους τους
συμμετέχοντες και έτσι, το ραντε-
βού δόθηκε για τηΔευτέρα. Επί
τόπου, και ανάλογαμε τησυμμε-
τοχή,θακαθορίσουνκαιτιςπεραι-
τέρω κινήσεις τους, εάν δηλαδή
κλείσουν συμβολικά δρόμους ή
όχι…

Πένθιμα χτύπησαν οι καμπάνες στη Βέροια
σαν Μ. Παρασκευή…

ΟικαμπάνεςτωνκεντρικώνναώντηςΒέροιαςκαιόληςτηςΜητροπολιτικήςΠεριφέρειαςτηςΒεροίας,Ναούσηςκαι
Καμπανίας,χτύπησανπένθιμαωςδιαμαρτυρίαγιατηνψήφισητηςΣυμφωνίαςτωνΠρεσπώναπότοελληνικόκοινο-
βούλιο,ενώαντίστοιχεςενέργειεςέγινανσεπολλέςπεριοχέςτηςΕλλάδας.ΠραγματικάθύμισεΜεγάληΠαρασκευή…
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Συνέντευξη στον ΑΚΟΥ 99.6 με αφορμή την αυριανή του επισκεψη στην Ημαθία

ΜανώληςΚεφαλογιάννηςγιατο«Μακεδονικό»:
«ΤοδυστύχημαείναιότιμίαΣυμφωνίαότανυπογραφεί

αλλάζειμόνομεμίαάλληΣυμφωνία»
a Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζουν με διαφορετικές αξίες τα εθνικά θέματα

a Τί λέει για τα Ελληνοτουρκικά, τα αγροτικά και τη νέα ΚΑΠ
Στην Ημαθία θα βρίσκεται αύριο Κυριακή 27

ΙανουαρίουοευρωβουλευτήςτηςΝ.Δ.Μανώλης
Κεφαλογιάννης,γιαμιαεπίσκεψηηοποίαθαπερι-
λαμβάνεισυναντήσειςκαι επαφέςμε τοπικάστελέ-
χητηςΝ.Δ.αλλάκαιπαραγωγικούςφορείς.

Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η Συμφωνία
τωνΠρεσπών,τηνοποίαοκ.Κεφαλογιάννηςμιλώ-
νταςχθεςστηνεκπομπή«ΠρωινέςΣημειώσεις»της
Σοφίας ΓκαγκούσηστονΑΚΟΥ99.6, χαρακτήρισε
επιζήμια, κυρίως για τον κόσμο τηςΒορ.Ελλάδας
πουέχειβιώσειτοιστορικόζήτημα.

Στη συνέντευξη του ο κ. Κεφαλογιάννης υπο-
γράμμισε ότι μετά την κύρωση της συμφωνίας,
ουδεμία τροποποίηση μπορεί να επέλθει. Χαρα-
κτήρισε εθνικά απαράδεκτη οποιαδήποτε ενέργεια
διαπραγμάτευσηςμετηνΤουρκίαγιατοΑιγαίο,εάν
την επιχειρήσει η σημερινή κυβέρνηση, ενώόσον
αφοράστααγροτικάθέματακαιτηνέαΚΑΠ,εξήγη-
σεότιηκατεύθυνσηέχειαλλάξεικαιεάνηΕλλάδα
παραμείνειστηλογικήτωνεπιδοτήσεωνκαιόχιτης
δημιουργίαςπροϊόντωνμεποιότητακαικαινοτομία,
τότεοπρωτογενήςτομέαςδενθαέχειμέλλον.

ΔιαφορετικήπροσέγγισηΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ
στοΜακεδονικό

Την οπτική ματιά και την διαφορετικήπροσέγ-
γιση τουΣΥΡΙΖΑστο εθνικόθέμα τηςΜακεδονίας
σχολίασε ο κ. Κεφαλογιάννης στο ξεκίνημα της
συνέντευξης:

«Δυστυχώς έχουμε μία κυβέρνηση η οποία το
είδε με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν με
τον οποίο αντιλαμβάνονται οιΈλληνες μακεδόνες
καιταπολιτικάκόμματατηςχώρας,πουστηιεράρ-
χηση των αξιών τους έχουν πρώτα την Ελλάδα,
τηνπατρίδα,τοέθνος.Τοείδανμεέναντρόποπου
εμείςδεναποδεχόμαστεκαιγι’αυτόαντιδρούμεστη
Συμφωνίακαιιδιαίτεραστασυγκεκριμένασημείατης
μακεδονικήςταυτότηταςκαιτουμακεδονικούέθνους,
της μακεδονικής ιθαγένειας και της μακεδονικής
γλώσσας».

-Μετά την κύρωσηυπάρχει ηδυνατότητασε
μελλοντικόχρόνο,νατροποποηθείκάτι;

«Αυτό είναι το δυστύχημα…Όταν υπογράψεις
μίαδιεθνήσυμφωνία,αλλάζειμόνομεμίαάλληδιε-
θνήσυμφωνία.Αυτόείναιακριβώςκαιτοπρόβλημα
που αντιμετωπίζει η Τουρκία με τη συνθήκη της
Λωζάνης.Ο κ.Ερντογάν  δεν είναι ικανοποιημένος
από τη συνθήκη τηςΛωζάνης, εμείς είμαστε απο-
λύτως ικανοποιημένοι, διότι εξασφάλισε 100 χρόνια
ειρήνηςκαιευημερίαςστηνευρύτερηπεριοχή.Αυτό
που δηλώνουν οιΔιεθνείςΟργανισμοί, είναι ότι οι
συνθήκες είναι κεκτημένο, είναι διεθνές δίκαιο και
δεν αλλάζει.Τί ενοχλεί τον κ.Ερντογάν;Ότι η κοι-
νότηταστηΘράκηονομάζεταιμουσουλμανικήκαιη
κοινότητα στηνΚωνσταντινούπολη ονομάζεται Ελ-
ληνική.Έχουμεσαφήδιάκριση μέσαστησυνθήκη.
Τώρα(στησυμφωνίατωνΠρεσπών)τίέχουμεεδώ;
Υποτίθεταιπωςαλλάζει το κρατίδιο αυτό το όνομά
τουσεΒόρειαΜακεδονία,αλλάότανρωτάςκαι τον
πρωθυπουργόκαιτονυπουργόεξωτερικών,κιόπως
γράφει και η Συμφωνία, υποτίθεται πως υπάρχει
μακεδονικό έθνος,πωςμιλάει μακεδονική γλώσσα.
Ούτεμακεδονικόέθνοςυπάρχει,διότικαιοιίδιοιπα-
ραδέχονταιότιβρίσκονταιστηνπεριοχήαπότον2ο
αιώναμ.Χ.,ούτεμακεδονικήγλώσσαυπάρχειαφού
πρόκειται για βουλγαρική με σλαβικάπροθέματα..
Άραουσιαστικάείναιμίαψεύτικηγλώσσα,έναψεύ-
τικο έθνος και μίαΕκκλησία η οποία αποσχίσθηκε
από τηνΚων/πολη, ακριβώς για ναδιαμορφώσουν
τις βασικέςσυνθήκες λειτουργίας μιας εθνότητας κι
ενόςκράτους.Σ’αυτόαντιδρούμεεμείς.Όταναυτό
ψηφιστεί, είναιδύσκολονααλλάξει, ακόμα και η
δικτατορία να το υπέγραφε…Πόσομάλλονμία κυ-
βέρνησηπουέχειεκλεχθείδημοκρατικά.Δημιουργεί
διεθνέςδίκαιο.Κιαυτόείναι και τοπρόβλημαμε τη
συνθήκητωνΠρεσπών».

Ο κ.Κεφαλογιάννηςπαρότι, όπωςδήλωσε, δεν

είναι υπέρ των δημοψηφισμάτων, στηνπερίπτωση
αυτού του μεγάλου εθνικού θέματος, εκτίμησε ότι
είναι μία σωστή λύση ναπροσφεύγει κάποιος στη
λαϊκήετυμηγορία.

«Αςπήγαινεηκυβέρνησησεεκλογές,ναέλεγαν
όλατακόμματατιςθέσειςτουςκαιοΕλληνικόςλαός
νααποφάσιζεποιοςθακυβερνήσεικαιθαδιαπραγ-
ματευτεί.Αυτήήτανηδημοκρατικήλύσηκαιηβάση
μέσαστην οποία έπρεπε να λειτουργήσει ο κ.Τσί-
πρας.Αυτόδενέγινεκαιείναιεθνικάυπόλογος…Ξέ-
ρετεόμωςποιαείναιηδιαφορά;Ότιεμείςέχουμε
μία πατριωτικήπροσέγγιση τωνπραγμάτων,
αυτοί έχουνμίαάλληδιαφορετικήπροσέγγιση,
μιαδιεθνιστικήπροσέγγιση.Δενείναιπρώτατο
έθνοςκαιηπατρίδα».Οκ.Κεφαλογιάννηςανέφερε
ότιηβάσητουπροβλήματοςείναιητρίτηκομμουνι-
στικήδιεθνήςτηνοποίαξεκίνησεοΤίτοκαιαυτήτην
ιστορικήβάσηαποδέχθηκεηκυβέρνησηκαιπέρασε
τηΣυμφωνία.

Ελληνοτουρκικά…
-Ο πρωθυπουργός, μετά την κύρωση της

συμφωνίαςτωνΠρεσπών,θασυναντηθείμετον
ΤούρκοπρόεδροΤ.Ερντογάν,σεπρογραμματι-
σμένοραντεβού.Εκφράζονταιφόβοιαπόδιάφο-
ρουςκύκλουςμήπωςμετάτοΜακεδονικόανοίξει
και κάποιασυμφωνίαγια τοΑιγαίο.Τοβλέπετε
πιθανό;

«Κοιτάξτε,τονΔεκέμβριοπροήδρευσατηςΜικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένω-
σης-ΤουρκίαςστηνΆγκυρα, καθότι η ενταξιακήπο-
ρεία τηςΤουρκίαςπερνάει απόαυτή τηνΕπιτροπή
και είχα συναντήσεις υψηλού επιπέδου. Τα συζη-
τήσαμε λοιπόν αυτά τα θέματα.Οι θέσεις τηςΕυ-
ρώπης απέναντι στηνΤουρκία είναι πολύσκληρές
και κυρίωςστο θέμα τουΑιγαίου.Τασύνοράμας
μετηνΤουρκίαείναικαιευρωπαϊκάσύνορα.Θα
ήταν εθνικάαπαράδεκτηοποιαδήποτε ενέργεια,
ηοποίαπαραχωρείδικάμαςκυριαρχικάδικαιώματα
στοΑιγαίο, να προχωρήσει από αυτή την κυβέρ-
νηση,που είναι μία κυβέρνησησε αποδρομή,που
κάνειδιαχείρισηήττας.Δενθαπρολάβειοκ.Τσίπρας

να ξεκινήσει αυτό τονδιάλογο και ασφαλώςπρέπει
να είναι μέσασταπλαίσια τουδιεθνούς δικαίου, το
οποίοηΤουρκίαδενέχειυπογράψει, είναι τοδίκαιο
τηςθάλασσας, το1982,μιασυνθήκητουΟΗΕπου
καθορίζειόλααυτάταθέματαπουδιεκδικείηΤουρ-
κίαστοΑιγαίο.Όχι,δενπρέπειοκ.Τσίπραςνακάνει
οποιαδήποτε τέτοια κίνηση και ασφαλώς, εδώ είμα-
στε,ναταπαρακολουθούμεκαινααντιδράσουμε».

Οκόσμοςαλλάζειστοναγροτικότομέα…
-Ως ευρωβουλευτήςασχολείστεμε τοναγρο-

τικότομέακαιτηναγροτικήπολιτική.Τίνέαέχετε
απότηνΕυρώπηγιατηχώραμας;

«Ηκοινήαγροτικήπολιτικήείναιίσωςηπιοπετυ-
χημένηπολιτικήτηςΕ.Ε.καιεμείςείμαστείσωςαπό
τουςπιοωφελημένουςσεευρωπαϊκόεπίπεδο,μιας
και από το1981 έχουν εισρεύσειστηνΕλλάδα100
δισ. ευρώστον αγροτικό τομέα.Ένα τεράστιοπο-
σό…Ανεμείςδεντοεκμεταλλευτήκαμεσωστάείναι
δικό μαςπρόβλημα.Ανοι επιδοτήσειςπουδίνει
ηΕ.Ε.δενμοιράζονταιστηνώρα τουςστουςα-
γρότες,είναιπρόβληματηςελληνικήςδιοίκησης
και κυβέρνησης. Εάν η Ε.Ε. λέει ότι δεν πρέπει
να γίνονταιπαρακρατήσειςστις επιδοτήσεις, για ο-
ποιονδήποτελόγο,ήγιαάλλαχρέηήμέσααπότους
Συνεταιρισμούς,οιοποίοιθαμπορούσανναπαίξουν
πολύ καλύτερορόλο, αυτό δεν είναιπρόβλημα της
Ε.Ε.είναιπρόβλημαεσωτερικό.Αυτάλοιπόνπρέπει
ναταλύσουμε».

-ΠοιαείναιταμηνύματατηςνέαςΚΑΠ;
«ΗνέαΚΑΠέχειμίανέακατεύθυνση.Οπροϋπο-

λογισμός είναι ο ίδιοςαλλά γίνεται αναδιανομή των
κονδυλίων.Εμείςθασυνεχίσουμεναέχουμετα ίδια
περίπουωφελήματα,μεταπροηγούμεναχρόνιακαι
θαδώσουμεμάχηναμηχαθείούτεέναευρώ.

Τοθέμαόμωςείναιότιφεύγουμεαπότηλογική
τωνεπιδοτήσεωνκαιπάμεστηλογικήδημιουρ-
γίαςενισχύσεων,σεπροϊόνταταοποίαθαέχουνα-
ξίακαιστηνΑγορά.Πουθαέχουνμιαπροστιθέμενη
αξίακαιθαέχουνκαιβοήθειααπότηνΕ.Ε.Λοιπόν,
ποιότητακαι καινοτομία είναι τα επόμεναμηνύ-

ματα.ΣτηνΗμαθίαπ.χ. έχουμεπροϊόνταπολύ
ποιοτικά.Αυτάπρέπει να ταπεριφρουρήσουμε.
Χρειάζονταισυσκευασία, χρειάζονται τυποποίη-
ση, μάρκετιγκ,Αγορές…Να είναιπροϊόντα – κό-
σμημασταράφιατωνευρωπαίωνκαταναλωτώνγια
να τααγοράζουνκαιμάλιστασευψηλές τιμέςπρος
όφελος τουπαραγωγού.ΗΕ.Ε. έχει όλα ταπρο-
γράμματακαιδίνει τιςεπιδοτήσειςγιαναενισχύεται
τοεισόδηματουπαραγωγούκαισεκάθεπροϊόνθα
κάνουμετησυγκεκριμένηπολιτική.Νομίζωότιυπάρ-
χειπεδίον δόξης λαμπρόστηνΕλλάδα και από τις
ΟμάδεςΠαραγωγών και από τουςΣυνεταιρισμούς
και από τα κόμματα και από την ερχόμενη κυβέρ-
νηση της Ν.Δ., να ασχοληθεί μ’ αυτά τα σοβαρά
θέματα,μεσυγκεκριμένοτρόπο,αναφοράκαικατεύ-
θυνση.Διότι, εάν δενστηριχτούμεστονπρωτογενή
τομέα,δενμπορούμεναβγούμεαπότηνκρίσηπου
μας ταλαιπωρεί τόσα χρόνια. Σίγουραη ανάκαμψη
μπορείναξεκινήσειαπότονπρωτογενήτομέα».

-Οιαγρότεςτοέχουνπάρειτομήνυμα;
«Μαπρέπειναδούμετανέαδεδομένα,δενμπο-

ρούμεναπάμεμετουςπαραδοσιακούςτρόπουςκαι
μόνομετιςεπιδοτήσεις.Οιεπιδοτήσειςμπορείνα
ενισχύσουν τοαγροτικό εισόδημαγια ένα, δύο
ή τρίαχρόνια,αλλάανδενβγάλειςπροϊόν,δεν
μπορείςναεπιβιώσειςστοχωράφι.Βλέπωπώς
λειτουργούνοιαγρότεςσεάλλεςχώρες…Συνδέ-
ονταιμεταΠανεπιστήμια,τηΔιοίκηση,γίνονταιοικο-
νομίεςκλίμακος,δίνονταιενισχύσεις…Ξέρετε,δίνο-
νται τεράστιες ενισχύσειςστιςΟμάδεςΠαραγωγών
και τεράστια κονδύλια και κίνητρα.Εάνδενπροχω-
ρήσουνοιΟμάδεςΠαραγωγώνήοιΣυνεταιρισμοί,τι
θαγίνει;Στοπαρελθόνκάποιοιμπορείναθέλανενα
χρησιμοποιήσουνωςπολιορκιτικόκλοιότουςκομμα-
τικούςΣυν/σμούς εκείνης της εποχής, για ίδιονπο-
λιτικό όφελος.Εάνδεναλλάξειη κατεύθυνση, θα
βρεθούμεκάποιαστιγμήσεκρίσηστοναγροτικό
τομέα, με τουςΈλληνεςπαραγωγούςστο χωράφι,
χωρίςτααντίστοιχαμετονκόποτους,εισοδήματα.

Πρέπειναδούμεπλέον ταπράγματαμε τελείως
διαφορετικότρόπο.Οκόσμοςαλλάζεικαιστοναγρο-
τικότομέα!
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Στο πέρασμα της ζωής μας διαρκώς μαθαίνουμε από τα μηνύματα που δεχόμαστε από τους άλ-
λους και από τις προσωπικές μας εμπειρίες. Δεχόμαστε ερεθίσματα, επεξεργαζόμαστε τις εισερχό-
μενες πληροφορίες και εξάγουμε συμπεράσματα που θεωρούμε ως αληθή. Πορευόμαστε στη ζωή 
διαμορφώνοντας τη δική μας κοσμοθεωρία που κάνει την πραγματικότητα να φαίνεται ασφαλής 
και προβλέψιμη, και απορρίπτουμε οποιοδήποτε ερέθισμα απειλεί να διαταράξει τη φαινομενική 
ομαλότητα του Κόσμου μας. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνουμε την κρίση μας για τα 
τεκταινόμενα υπόκειται σε ποικίλες διαστρεβλώσεις, σε πλάνες τόσο της αντίληψης, όσο και της 
μνήμης που συνιστούν απόκλιση της υποκειμενικής εμπειρίας, δηλ αυτού που πιστεύουμε ότι συμ-
βαίνει και της αντικειμενικής πραγματικότητας, δηλ εκείνου που συνέβη πράγματι. 

 «Τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι όπως δείχνουν…», επειδή ο τρόπος με τον οποίο 
μεταφράζουμε τα γεγονότα χρωματίζεται από τις προγενέστερες γνώσεις και προσδοκίες μας. 
Ασυνείδητα έχουμε προαποφασίσει την επιθυμητή έκβαση των καταστάσεων και αισθανόμαστε 
προδομένοι και απογοητευμένοι, όταν αυτό που βλέπουμε αντιτίθεται σε εκείνο που περιμέναμε 
να συμβεί. Η αντίληψή μας, μέσω της προσοχής, επικεντρώνεται σε ορισμένες μόνο πληροφορίες 
από το σύνολο των δεδομένων που λαμβάνει, και αυτές επεξεργάζεται περαιτέρω, απορρίπτοντας 
όλες τις υπόλοιπες, οι οποίες δε φτάνουν ποτέ στη συνείδησή μας. Επομένως, τα συμπεράσματα 
που βγάζουμε, προσεγγίζουν μονομερώς την πραγματικότητα. Αυτό που σε μερικούς φαίνεται στην 
εικόνα του άρθρου ως το προφίλ μιας νεαρής κοπέλας, σε άλλους φαντάζει ως μια ηλικιωμένη γυ-
ναίκα με καπέλο! Μόνο αν κανείς κοιτάξει με προσοχή, μπορεί να αντιληφθεί ότι ευσταθούν και οι 
δύο ερμηνείες της εικόνας, η οποία παραμένει σταθερή. Εκείνο που αλλάζει είναι η οπτική μας. 

 Υπάρχει μια πραγματικότητα για τον καθένα. Η αποκλειστικά δική του. Ακόμη και όταν 
έχεις στη διάθεσή σου όλες τις πληροφορίες, τις διαβάζεις, τις αναλύεις και τις κατανοείς με το δικό 
σου μοναδικό τρόπο. Αυτή είναι μια καθημερινή παγίδα, αλλά, συγχρόνως, μια πρόκληση. Η θετική 
και αρνητική θεώρηση μιας συνθήκης συνυπάρχουν. Αυτό που ορίζουμε ως «πρόβλημα», υφίστα-
ται επειδή αντιλαμβανόμαστε τα ερεθίσματα και τις απαιτήσεις του προβλήματος λανθασμένα. Τα 
πράγματα θα ήταν διαφορετικά, αν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα από διαφορετική 
οπτική γωνία, επειδή αυτή η καινούρια προοπτική θα φώτιζε νέες πλευρές του προβλήματος και θα 
ενεργοποιούσε εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισής του. 

 Αυτό είναι το εργαλείο και τελικός στόχος της ψυχοθεραπείας, της αυτογνωσίας, της 
προσωπικής ανάπτυξης. Η βασική αξία ότι, ακόμη και αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε την συνολική 
ατμόσφαιρα του κόσμου που ζούμε, μπορούμε να επιλέξουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή 
μας σε όλα εκείνα τα δεδομένα της κατάστασης, που θα κάνουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο 
μυαλό μας πιο όμορφη. 

«Τι βλέπεις στην εικόνα; 
Η σημασία της οπτικής γωνίας…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Ήταν κάποτε δύο άγγελοι που 
ταξίδευαν και σταμάτησαν για να 
περάσουν τη νύχτα τους στο σπίτι 
μιας πλούσιας οικογένειας. Η οικο-
γένεια ήταν αγενείς και δεν ήθελαν 
να τους φιλοξενήσουν σε κάποιο 
από τα δωμάτια του αρχοντικού 
τους. Αντίθετα, οι άγγελοι έμειναν 
σε ένα μικρό χώρο στο υπόγειο 
του σπιτιού. 

 Καθώς έστρωναν για να 
κοιμηθούν πάνω στο κρύο πάτω-
μα, ο γηραιότερος άγγελος είδε 
μια τρύπα στον τοίχο και την επι-
σκεύασε, καλύπτοντάς την. Όταν 
ο νεαρότερος άγγελος τον ρώτησε 
γιατί το έκανε αυτό, ο άλλος του 
απάντησε ότι «Τα πράγματα δεν 
είναι πάντα έτσι όπως δείχνουν». 

 Την επόμενη νύχτα, οι 
δύο άγγελοι θέλησαν να ξεκουρα-
στούν στο σπίτι μιας πολύ φτω-
χής, αλλά φιλόξενης οικογένειας 
αγροτών. Αφού μοιράστηκαν με 
την οικογένεια το φτωχικό φαγητό 
τους, το ζευγάρι των αγροτών τους 
παραχώρησε το κρεβάτι τους για 
να ξαπλώσουν και να ξεκουραστούν. Μόλις 
βγήκε ο ήλιος το άλλο πρωί, οι άγγελοι είδαν 
τον αγρότη και τη γυναίκα του να κλαίνε γιατί η 
μοναδική τους αγελάδα είχε ψοφήσει κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. 

 Ο νεαρός άγγελος θύμωσε πολύ και 
ρώτησε το γηραιότερο γιατί να συμβαίνει αυτή 
η αδικία στους καλούς και φτωχούς αυτούς αν-
θρώπους. «Η πρώτη οικογένεια είχε τα πάντα 
και τη βοήθησες», τον κατηγόρησε. «Η δεύ-
τερη οικογένεια είχε τόσα λίγα και ήταν τόσο 
πρόθυμη να τα μοιραστεί και εσύ άφησες την 
αγελάδα τους να ψοφήσει». 

 «Τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι 
όπως δείχνουν», του απάντησε ο γηραιότε-

ρος άγγελος. «Όταν μείναμε στο υπόγειο του 
πλούσιου αρχοντικού, παρατήρησα ότι υπήρ-
χε χρυσάφι μέσα σ’ εκείνη την τρύπα που είχε 
ανοίξει στον τοίχο. Επειδή όμως, ο ιδιοκτήτης 
ήταν τόσο φιλάργυρος, άπληστος και δεν ήθε-
λε να μοιραστεί την καλοτυχία του με άλλους, 
εγώ σφράγισα τον τοίχο για να μη μπορεί να 
ανακαλύψει το χρυσάφι. Τη χτεσινή νύχτα που 
κοιμηθήκαμε στο κρεβάτι των φτωχών αγρο-
τών, ήρθε ο άγγελος του θανάτου για να πάρει 
τη γυναίκα. Εγώ του έδωσα την αγελάδα για 
αντάλλαγμα. Τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι 
όπως δείχνουν…»

Άκης Αγγελάκης
«Ιστορίες που δυναμώνουν την ψυχή»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας υποδέχεται την 
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 
9.15μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των & Τεχνών την παράσταση «Οι κάτω απ’ 
τα’ αστέρια». Μετά από συνεχή sold out σε 
Αθήνα, Πάτρα, Καβάλα, Ηράκλειο. Θεσσα-
λονίκη, Γιάννενα κ.ά., συνεχίζουν το ταξίδι 
τους - εκτός από την σκηνή του Άλφα.Ιδέα 
- σε όλη την Ελλάδα.

Η παράσταση

Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Ελληνική 
επαρχία, πόλη νησιού. Η Μένια και ο Νικο-
λής πάνε μαζί σχολείο, γίνονται αχώριστοι, 
ονειρεύονται, μεγαλώνουν, κάνουν έρωτα, 
ερωτεύονται «για πάντα». 

Αλλά τα χρόνια περνούν και η πραγμα-
τικότητα – όπως συνηθίζει – επιβάλλει τον 
εαυτό της. Οι δύο ήρωες όμως ποτέ δεν 
παύουν να σημαδεύουν ο ένας τον άλλο. 
Παρά τις επιλογές που έχουν κάνει στις ζω-
ές τους, ανάμεσά τους, εξακολουθεί να καίει 
μια πυρκαγιά άγρια.  

Η ιστορία των «κάτω απ’ τ’ αστέρια» εί-
ναι γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση, τρυφερό-
τητα και απόρριψη, σύγκρουση και νοσταλ-
γία.  Είναι η τελική αναμέτρηση ενός μεγάλου 
εγκλωβισμένου έρωτα. Είναι η συνάντηση που 
χρωστούσε ο Νικολής στην Μένια και η Μένια 
στον Νικολή!

Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, για τις 
πολύ μεγάλες προσδοκίες και την πολύ σκληρή 
πραγματικότητα, με φόντο τη μικρή κοινωνία της 
επαρχίας, τις παραλίες του καλοκαιριού και την 
ξέγνοιαστη εποχή της αθωότητας.

“Μέσα στα μάτια του κάτι σκοτεινό λαμπύριζε. 
Αλλά η κοιλιά μου, μέσα της, με γαργαλούσε. Και 
σε αυτές τις περιπτώσεις οι κοιλιές δεν κάνουν 
λάθος.”

 Συντελεστές: 
Ερμηνεία -  Σκηνοθεσία: Λίλα Μπακλέση, 

Κωνσταντίνος Μπιμπής
Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άρτεμις Γρύμπλ
Φωτισμοί: Σεσίλια Τσελεπίδη
Δ/νση Παραγωγής: Λευτέρης Πλασκοβίτης 
Παραγωγή: K2L ΑΛΦΑ – ΙΔΕΑ Ε.Ε
Σε συνεργασία: με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Διάρκεια: 70 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
Viva.gr 
Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, Χώρος Τεχνών, 

3ος όροφος, τηλ: 2331078140, 142
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 36, τηλ. 

2331024612
«Στάσου Μύγδαλα», Μητροπόλεως 12, τηλ. 

2331120327
Πληροφορ ί ε ς :  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Βέρο ιας , 

2331078142, 140
Τιμές Εισιτηρίων 10€ (άνεργοι, φοιτητές Α-

ΜΕΑ) 14€ κανονικό

ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ 
ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές:  Πέμπτη 24/1 – Παρασκευή 
25/1 - Σάββατο 26/1 – Κυριακή 27/1 στις 
17.15  μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΡ ΑΣΤΙΕ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΝΤΙ-
ΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩ-
ΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, 
ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΝΑ
Προβολές:   Καθημερινά στις 19.00 και 21.30 (Πέμπτη 

24/1 μόνο στις 19.00)
Σενάριο/Σκηνοθεσία:  ΝΙΚΟΣ ΖΑΠΑΤΙΝΑΣ
Ηθοποιοί: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ, ΘΑΝΑ-

ΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, JOEL 
CEDERBERG, DEMY

GLASS 
Προβολές:   Μόνο Πέμπτη 24/1 – Παρασκευή 25/1 - 

Σάββατο 26/1 – Κυριακή 27/1 στις 19.00
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Μ. ΝΑΪΤ ΣΙΑΜΑΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚ-

ΣΟΝ, ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΙΤ ΚΛΑΡΚ, ΣΑΡΑ ΠΟΛΣΟΝ, ΑΝΙΑ ΤΕΪ-
ΛΟΡ-ΤΖΟΙ, ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΚΑΒΟΪ 

ΜΑΙΡΗ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ - Mary Queen of 
Scots

Προβολές: Καθημερινά στις 20.45 (Πέμπτη 24/1 στις 
21.30)

Σκηνοθεσία: ΤΖΟΣΙ ΡΟΥΡΚ Σενάριο: ΜΠΟ ΓΟΥΪΛΙΜΟΝ
Ηθοποιοί: ΙΑΝ ΧΑΡΤ, ΤΖΑΚ ΛΟΟΥΝΤΕΝ, ΤΖΕΜΑ ΤΣΑΝ, 

ΜΑΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ, ΓΚΑΪ ΠΙΡΣ, ΣΙΡΣΑ ΡΟΝΑΝ, ΤΖΟ ΑΛ-
ΓΟΥΙΝ, ΜΠΡΕΝΤΑΝ ΚΟΪΛ, ΕΝΤΡΙΑΝ ΛΕΣΤΕΡ, ΜΑΡΤΙΝ 
ΚΟΜΠΣΤΟΝ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     24/1/19 - 30/1/19

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου
 «Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια»
 του Τηλέμαχου Τσαρδάκα 
στην Αντωνιάδειο Στέγη

-Με τη Λίλα Μπακλέση  και τον Κωνσταντίνο Μπιμπή
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ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΙΩΝ...
Πότε μια πόλη είναι υγιής;
Ποια είναι και που φυλάγονται τα  όνειρά της ;
Χρειάζεται την ΤΕΧΝΗ η Πόλη;
Πότε γιορτάζουν οι ανώνυμοι πολίτες;  
Υπάρχει λογοτεχνία Δημοσίων έργων;
Που κατοικεί η Ποίηση στην Πόλη;
Από πού αγοράζει ΜΕΛΛΟΝ η Πόλη;
Ποια είναι η ψυχή της Πόλης;
Έχει καινούργιες σελίδες Ιστορίας;
Γιατί δεν γιορτάζουν την ΚΑΛΗΜΕΡΑ  οι γυναίκες  
κουνώντας πολύχρωμα υφάσματα aπ` τα μπαλκόνια;
Που ζουν και πως τα παράπονα  στην Πόλη;
Ποια είναι η σχέση Δένδρα-Μπετόν στην Πόλη;
Γιατί δεν έχουν πολύχρωμες σημαίες τα μανάβικα;
Συμφωνεί ο Πολιούχος μ` αυτό που είμαστε;
Ποιος αγαπά τους ηττημένους;
Ζηλεύει κάποιον αιώνα η Πόλη;
Ποιος γιατρεύει τους γιατρούς;
Πότε γιορτάζεται η περηφάνια; 
Πότε είναι η μέρα τ` ΟΥΡΑΝΟΥ;
Γιατί δεν λέν την Κυριακή παραμύθια οι Παππούδες  
και οι Γιαγιάδες στα παιδιά 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου;
Γιατί η Πόλη δεν φιλοξενεί  κάθε μήνα έναν Ποιητή; 
Σε ποιο γραφείο στεγάζεται ο έρωτας στο Δημοτικό Μέγαρο;
Γιατί δεν έχουμε τη μέρα του Φασουλονταβά και της 
Πίτας όπου 
οι γυναίκες να προσφέρουν στις Πλατείες τη γεύση 
της Πόλης;
Γιατί  οι ταξιτζήδες μαζί με τα ρέστα 
δεν δίνουν κι` ένα μικρό τυπωμένο ποίημα στους πελάτες;
Γιατί τα Αστικά δεν αναρτούν στο σώμα τους κάθε μήνα 
ένα ευχάριστο σύνθημα με… Τι κάνετε είστε καλά; 
Σας ρωτώ. Είστε καλά;
Γιατί δεν  εμβολιάζουν τις λέξεις ώστε να μην παθαίνουν 
τίποτα  
απ` την ανούσια καθημερινή χρησιμοποίησή τους;
Γιατί δεν ζητάμε από τα Μεγάλα Μουσεία του Κόσμου 
το Γκούγκενχάιμ ή το Λούβρο να μας δανείζουν για 1 μήνα 
ένα έργο των σουρεαλιστών ζωγράφων, που επιβεβαιώνουν 
με το έργο τους 
αυτό που είπε ο Μπουζιάνης…πως τίποτε χειρότερο από 
τον λογικό άνθρωπο…;
Γιατί το καλοκαίρι δεν μαζεύονται οι συμπολίτες στις όχθες 
του Αλιάκμονα να τραγουδάνε  όλοι μαζί ...
…Τι τα θες, τι τα θες, έτσι πάντα ειν` η Ζωή, μια γελάς μία 
κλαίς βράδυ και πρωί... 
Τέλος,
γιατί δεν συντονίζει ο Δήμος μια οργανωμένη επίθεση 
στην στεναχώρια; 
γιατί δεν τιμωρεί την καθημερινή επανάληψη;

  Γιάννης Ναζλίδης

Με θέμα «Θέσεις και αντιθέσεις στην 
Καρδιολογία» διοργανώνεται στη Βέροια, 
στο ξενοδοχείο “Veriopolis”το Σάββατο 26 
Ιανουαρίου, η 10η Επιστημονική Ημερίδα, 
από τα Καρδιολογικές Κλινικές του Γ. Νοσο-
κομείου Βέροιας και του ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα των εργασιών έχει ως 
εξής:

08.00 ΕΝΑΡΞΗ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ
08.20-09.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Νοσηλευτής και καρδιολογικοί ασθενείς
Πρόεδροι: Ζιώγα Ε. - Παρασκελίδου Μ.
1. Θεραπεία κατ’ οίκον ασθενούς με 

καρδιακή ανεπάρκεια.
Ο ρόλος του νοσηλευτή. - Ζιώγα Ε.
2. Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης στο Ια-

τρείο. Παραδοσιακός τρόπος ή αυτοματι-
σμός - Μπαμπούνη Μ.

3. Η χορήγηση σκιαγραφικών μέσων 
στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Κυριακού Π.

09.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Ζιώγα Ε.
Ψυχοκοινωνική προσαρμογή στη νόσο 

ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρ-
δίου. Παρασκίλίδου Μ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
09.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΙ-

ΣΜΟΙ
09.45 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Πρόεδρος: Κανονίδης Ι.
Οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΠ σε 

Νοσοκομείο του ΕΣΥ. Πως 8α γίνεται η δια-
χείριση ασθενών; - Λιόλιος Α.

10.30-11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Εξελίξεις στην Καρδιολογία
Πρόεδροι: Λαμπρόπουλος Σ. - Μακρίδης Π.
1. STEMI και κορδιογενές shock. - Σα-

μαράς Α.
2. Αντιθρομβωτική προφύλαξη στις επεμ-

βατικές καρδιολογικές πράξεις. Μποστονίτης 
Ι.

3. Διαστρωμάτωση κινδύνου με CT-αγ-
γειογραφία. - Μιχαηλίδης Κ.

4. Τι νεότερο στην οντιυπερτασική αγω-
γή. - Οικονόμου Κ.

11.30-12.00 Διάλειμμα
12.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Βογιατζής Ι.
2013-2018. Πέντε χρόνια συνταγογρά-

φηοης με δραστική ουσία:
που βρισκόμαστε σήμερα; - Παππάς Α.
12.30 -13.30 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
Πρόεδροι: Σπιλιάδης Ι. -Φραγκάκης Ν.
1. Μελέτη Costle-AF. Κριτική θεώρηση 

-Ταχματζίδης Δ.
2. Μελέτη Cabana. Κριτική θεώρηση. - 

Κωνσταντινίδου Μ.
3. Πώς επηρεάζεται η θεραπευτική της 

κολπικής μαρμαρυγής από τις μελέτες αυ-
τές. Φραγκάκης Ν.

13.30 -14.30 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Πρόεδροι: Καρακώστας Γ. - Καραμήτσος 
Θ.

ARNI σε όλους τους ασθενείς με καρδια-
κή ανεπάρκεια.

1. ΥΠΕΡ Χατζηελευθερίου Χ.
2. ΚΑΤΑ Κουτσαμπασόπουλος Χ.
Ποιος ασθενής ωφελείται περισσότερο; 

Πότε θα πρέπει να γίνεται η αρχική χορήγη-
ση; Καραμήτσος Θ.

1430-15.30 Μεσημβρινή Διακοπή - Ελα-
φρύ Γεύμα

15.30-17.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑ-
ΤΙΚΩΝ

Πρόεδροι: Χατζηελευθερίου Χ. - Μωρα-
λίδης Ε.

Δαδούς Τ., Σαχπεκίδης Β., Μωραλίδης 
Ε., Σπυρομήτρος Γ., Παπαβασιλείου Ε.,

Καραντουμάνης Ι., Αποστολίδου, Μιχα-
ηλίδης Κ., Καρακώστας Γ., Καραμήτσος Θ.

17.30-19.00 ΠΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Ασυμπτωματικός αοθενής αλλά...
Πρόεδροι: Κατσέας Γ. - Οικονόμου Κ.
1. Θετική δοκιμασία φόρτισης. - Ντάπ-

σεβιτς Ι.
2. Πρώτο επεισόδιο κολπικής μαρμαρυ-

γής, σιωπηλής. - Κουλούρης Ε.
3. Σοβαρή στένωση αορτής. - Σδόγκος 

Ε.
4. Συστολική δυσλειτουργία αριστερής 

κοιλίας. - Ιωαννίδης Α.
19.00-19.30 Διάλειμμα
19.30 - 21.00 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙ-

ΟΛΟΓΙΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Πρόεδροι: Τσούνος Ι. - Ζαρίφης Ι.

Ζαρίφης Ι., Παπαδόπουλος Θ., Γροΐδης 
Χ., Παπαζαχαρίου Σ., Ροδίτης Π., Δημητριά-
δης Α.

21.00-21.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Κανονίδης Ι.
Σύγχρονοι Στόχοι αντιυπερτασικής αγω-

γής. - Ζαρίφης Ι.
21.30 Λήξη Ημερίδας -Συμπεράσματα
Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν 

οι:
Κανονίδης Ιωάννης, Βογιατζής Ιωάννης, 

Ζιώγα Ευφροσύνη, Αγγελόπουλος Θωμάς
Την Επιστημονική Επιτροπή, οι:
Δαδούς Τζωρτζ, Αποστολίδου Ξανθή, 

Σαμαράς Αντώνιος, Πήττας Σαράντης, Σ-
δόγκος Ευάγγελος, Ιωαννίδης Αντώνιος, 
Κυριακού Παρασκευη, Μπαμπούνη Μαρια

Τον Συντονισμό έχει η Σταλίδου Ρούλα 
και τη Γραμματεία υποστηρίζουν οι: ΠΑπα-
στεργίου Ανθή, Πασαλίδου Ευτυχία, Παυλί-
δου Ελένη και Σανίδα Σταυρούλα.

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στη Βέροια 
η 10η Επιστημονική Ημερίδα Καρδιολογίας

-Διοργάνωση: Καρδιολογική 
Κλινική Νοσοκομείου Βέροιας και Β΄ Καρδιολογική του ΑΠΘ

Τρία θέματα
 την Δευτέρα στην 

Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
θα γίνει στις 04-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 
με τα εξής θέματα: 

Θέμα 1ο Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 και εισήγηση της 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 2ο Επιβολή ή μη διοικητικών μέτρων στην ε-
ταιρεία «Καραγιαννίδης Στ- Βαγενάς Κ. Ο.Ε.»

Θέμα 3ο Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Καφετέριας του Ιωάννη Ματζιαρίδη στην οδό Πα-
πάγου 4 Βέροια.

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθε-
νται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»  
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Πάροδος Ηρακλέους 1 (Άλσος Παπάγου )
Τηλέφωνο: 23310 60940
Fax:2331075940                                                                    
ΒΕΡΟΙΑ 24-01-2019
Αριθ. Πρωτ. 111

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου  ορισμένου χρόνου.
Ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙ-

ΟΠΟΥΛΟΥ»  ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ,ορισμένου χρόνου 
,δυο  (2) άτομα  για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λει-
τουργίας  των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 38/2018 
απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του 
ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143Α΄/28-6-07) ,των αρ. 31575/13-9-99 και 
2447/15-1-03 εγκυκλίων ΥΠΕΣΔΔΑ για τις εξής ειδικότητες, με 
τα αντίστοιχα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ            ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ     ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ           1               2 ΜΗΝΕΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1       2 ΜΗΝΕΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρ. 169 του ν. 3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας ,στην οδό Π. Ηρακλέους 1 και ε-
ντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη μέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
( δηλ. από  25-01-2019 έως τις 30-01-2019) και μπορούν να 
πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κάλυψης 
των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που πρέπει να 
υποβάλλουν.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΤΕΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 

Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι ό-
σοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερη-
λίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και 
να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διά-
στημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 26 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Παρασκευής Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Ο εγγονός,
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 27 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗ

 
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος
Τα παιδιά
Το εγγόνι,

Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 27 
Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Παρασκευής Πατρίδας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
 ΟΡΦΑΝΙΔΗ

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

Ο υιός,
Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων :  

Το Σάββατο 26 Ιανουαρί-
ου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: 
«Διάκριση: Η βασίλισσα των 
αρετών» στο πλαίσιο των συ-
νάξεων με τίτλο «Επισκοπι-
κός Λόγος».

Την Κυριακή 27 Ιανουαρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στα Παλατίτσια 
Ημαθίας, επί τη εορτή της Α-
νακομιδής των Ιερών Λειψά-
νων του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 26 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας και γιαγιάς

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

 
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προ-

σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Ο σύζυγος
Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στη «Γαλήνη»

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάββατο 26 

Ιανουαρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και 
Ελένης Βέροιας η Σοφία Γεωρ. 
Αντωνιάδου σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠ. ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που, με την ευκαιρία της εορτής των Τριών 

Ιεραρχών, οργανώνει ο Σύλλογός μας, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου τ.ε., ώρα 5.30 
το απόγευμα στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α. (Αντ. Καμάρα 25), με θέμα: «Ανθρώπινα 
δικαιώματα και βοηθητικά διλήμματα» (Μεταμοσχεύσεις, Ευγονική, Ευθανασία κ.λπ.).

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δρ. Γεώργιος Τσικόπουλος, χειρουργός παίδων, Δ/ντής Παιδοχ/ργι-
κής Κλινικής Ιπποκρατείου Γ.Ν. Θεσ/νίκης.

Θα είναι για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία σας.
Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 8ης μ.μ. ΕΩΣ 12ης  ΘΑ 

ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες
Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί 

στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο εκδήλωση αφιερωμένη στους Τρεις 
Ιεράρχες στην οποία θα ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Παντελεήμων με θέμα: «Τρεις Ιεράρχες και Παιδεία». Θα συμμετέχει 
Βυζαντινός Χορός της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μη-
τροπόλεως.



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Στην εποχή μας, φίλοι 
αναγνώστες, που οι Θε-
σμοί, η Πίστη και η Γνώση 
δοκιμάζονται τόσο, έρχεται 
το διαχρονικό μήνυμα, η 
επίκαιρη διδασκαλία και η 
βαθιά γνώση, εκείνων που 
αναδείχθηκαν Προστάτες 

της Ελληνοχριστιανικής Παιδείας, να φωτίσει τη 
σκέψη μας, να εμπνεύσει το λόγο μας και να εν-
θουσιάσει την ψυχή μας…

Το ζήτημα δεν είναι το να είναι επίκαιρα, το 
έργο και η διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών, αλ-
λά το γιατί είναι τόσο επίκαιρα. Ο Βασίλειος ο 
Μέγας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος 
ο Θεολόγος, μπορεί να έζησαν 16 αιώνες πριν, 
αλλά η διδασκαλία τους αφορούσε μια εποχή κο-
σμοϊστορικών αλλαγών.

Άγιοι Ιεράρχες. Διδάσκαλοι. Πατέρες. Και οι 
Τρεις Μεγάλοι και οι Τρεις Χρυσόστομοι και οι 
Τρεις Θεολόγοι. Και πίσω τους; Δίπλα τους; Μέ-
σα τους; Τρεις άγιες ηρωίδες, ευλογημένες μητέ-
ρες. Η Εμμέλεια, η Ανθούσα, η Νόνα.

Σήμερα, λοιπόν, όπου η σύγχυση των σκο-
πών χαρακτηρίζει την εποχή μας. Σήμερα, που 
η αγάπη απουσιάζει από την κοινωνία μας. Σή-
μερα, 1.600 χρόνια μετά, η διδασκαλία μπορεί να 
αναδυθεί και αναδειχθεί σε δίκοπο και χρήσιμο 
μαχαίρι για την υπεράσπιση της αλήθειας, τη 
διατράνωση της Ελληνοχριστιανικής παιδείας και 
την αυτοκριτική της εκπαίδευσης.

Στην εποχή μας, που περισσεύουν τα λαμπερά 
είδωλα και λείπουν τα ταπεινά πρότυπα, οι Άγιες 
μητέρες των Τριών Φωστήρων της Γνώσης, οι μη-
τέρες που προετοίμασαν, που αφιερώθηκαν, που 
θυσιάστηκαν, έρχονται να υποδείξουν το δρόμο, 
στον πνευματικό, στο δάσκαλο, στο γονέα.

Βρισκόμαστε στον 4ο μ.Χ. αιώνα. Ζουν, διδά-
σκουν και αγιάζουν οι Τρεις λαμπροί Ιεράρχες, 
που θεμελίωσαν την Ελληνοχριστιανική Παιδεία. 
Είναι η εποχή που η Ανατολή γεωπολιτικά πρω-
τοστατεί και προβληματίζει, όπως σήμερα η Δύση 
και η Ευρώπη. Εποχή, για την οποία ο Μέγας 
Βασίλειος περιγράφει: Λιμός αγάπης, πονηρία 
αμέτρητη, ατομικότητα, χαμένη δικαιοσύνη.

Εποχή, για την οποία ο Ιωάννης ο Χρυσό-
στομος μας πληροφορεί: Δεν υπάρχει ασφαλής 
φίλος ούτε βέβαιος αδελφός. Παντού μύρια προ-
σωπεία. Πολλές των προβάτων οι δορές, αναρίθ-
μητοι, όμως, οι κρυμμένοι λύκοι.

Οι Τρεις Πατέρες εξηγούν πώς βυθιζόταν ο 
άνθρωπος μέσα στη ρουτίνα, ακόμα και αυτής 
της θρησκευτικής ζωής. Πώς οι διδαχές και οι 
διδάσκαλοι είχαν χάσει το περιεχόμενο και την 

ουσία τους.
Είναι, λοιπόν, η εποχή, είναι η ώρα, που οι 

τρεις μελίρρυτοι ποταμοί της σοφίας έρχονται να 
ανατρέψουν την πτώση και να αναστήσουν την 
αλήθεια. Φάροι πορείας προς το Θεό. Πύργοι 
πίστης και αγώνα. Πελάγη γνώσης και αλήθειας. 
Διδάσκαλοι στη θεωρία και στην πράξη. Παιδα-
γωγοί αξεπέραστοι και περισπούδαστοι.

Η ιστορία της Πίστης και της Ανθρωπότητας, 
τους κατέγραψε ως πρώτους και μεγάλους Διδα-
σκάλους και ανέδειξε το προσόν της Θεόπνευ-
στης ικανότητάς τους.

Όμως, το μυστικό του μεγαλείου των Τριών 
Ιεραρχών ευρίσκεται στις τρεις ευσεβείς μητέρες 
τους, όπως επίμονα γράφει ο Θεολόγος Αθανάσι-
ος Σκαρμογιάννης.

Οι ίδιοι οι Πατέρες στα συγγράμματά τους 
ομολογούν και διατυμπανίζουν στις επόμενες 
γενιές την ύψιστη και μεγάλη δύναμη που έχει η 
συνεργός του Θεού, που λέγεται Μητέρα. Χρι-
στιανές μητέρες που λαξεύουν ιδανικά. Να μια 
ακόμη διαχρονική και σήμερα επίκαιρη πτυχή του 
βίου των Τριών υιών και Ιεραρχών, που στις 30 
του μηνός τιμάμε.

Τολμώντας να σταχυολογήσουμε σημεία από 
τη διδασκαλία των τριών Φωστήρων της Τρισκλίου 
Θεότητας, θα αντιληφθούμε ότι οι παιδαγωγικές 
τους θέσεις δεν έχουν απλά διαχρονικότητα, αλλά 
αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ελληνοχριστιανι-
κής παιδείας, της αγωγής και της μόρφωσης.

-Υποδείκνυαν ότι ο παιδαγωγός πρέπει να 
έχει φρόνηση, εμπειρία και γνώση ψυχολογίας 
του ανθρώπου. Να είναι ακέραιος σε χαρακτήρα, 
αμνησίκακος και ακενόδοξος.

-Πρότυπο προς μίμηση. Να στηρίζει τη δι-
δασκαλία του στην κατανοητή γλώσσα και στις 
αρχές της αυτενέργειας, της εποπτείας και της 
εργασίας.

-Ο δάσκαλος και ο γονέας πρέπει να εξακρι-
βώνουν τις έμφυτες κλίσεις του παιδιού και να το 
προσανατολίζουν ανάλογα.

-Στο σχολείο πρέπει να διαπλάθονται χρι-
στιανικές προσωπικότητες, που προτάσσουν 
τον σεβασμό στο Θεό και αγαπάνε 
τον πλούτο των αρετών και όχι του 
χρήματος.

-Η αγωγή των παιδιών πρέπει να 
αρχίζει πολύ νωρίς. Με προσοχή και 
υπομονή οι δάσκαλοι ως γλύπτες 
φιλοτεχνούν θαυμάσια αγάλματα, 
αφαιρώντας ό,τι περισσεύει και προ-
σθέτοντας ό,τι λείπει.

-Η τιμωρία και ο έπαινος έχουν 
μεγάλη σημασία στη διαπαιδαγώ-
γηση. Επιτίμηση και όχι ονειδισμός. 
Απειλή αλλά όχι ξύλο. Αμοιβή και 
έπαινος στις καλές πράξεις και επι-
δόσεις.

Πόσο σημερινά είναι 
τα διδάγματα και οι υ-
ποδείξεις των θεοτρό-
πων δασκάλων! Πόσο 
σημαντικά και θεμελιώ-
δη για την εκπαίδευση 
και αγωγή των παιδιών 
και των νέων!

Πόσο δύσκολα εί-
ναι, όμως, σήμερα να 
ευθυγραμμισθούμε στις 
αρχές των τριών Ιεραρ-
χών.

Η σύγχυση αλλά και 
η άλωση  στο χώρο της 
Παιδείας έχει αποθρα-
σύνει τους υπονομευτές 
και αποσπάσει τους λει-
τουργούς της.

Ίσως λείπει από το θεμέλιό της ο ρόλος της 
μητέρας που συνεργάστηκε με το Θεό.

Η μητέρα εκείνη που πετυχαίνει την αρμονία 
στη ζωή, που δεν επιδιώκει τον πλούτο, τα αξι-
ώματα και τη δόξα, αλλά την ευγένεια, την ευσέ-
βεια, την ταπεινοφροσύνη.

Η μητέρα-παιδαγωγός, πολύτεκνη και καλλίτε-
κνη. Αυτή που πέρα από τις γνώσεις, δίνει και τη 
σοφία. Γιατί όπως και ο Χρυσόστομος έλεγε: «Ου 
το τεκείν ποιεί μητέρα, αλλά το θρέψαι καλώς…». 
Την μητέρα δεν την κάνει η γέννηση, αλλά η καλή 
ανατροφή.

Οι μητέρες των Τριών Ιεραρχών είναι οι φυ-
σικοί και ηθικοί αυτουργοί της αγιότητας και της 
πληρότητάς τους. Φρουροί, με αγγελικές δυ-
νάμεις. Γυναίκες με υπομονή, βυθισμένες στην 
προσευχή. Με πνευματική ζωή και ευσέβεια. 
Έβαλαν στα χέρια των παιδιών τους την Αγία 
Γραφή, αλλά και άνοιξαν τος ορίζοντες για γνώση 
και μόρφωση στην Αθήνα, στη Συρία και όλο τον 
κόσμο.

Με αγάπη, με χαρά και στοργή, με πίστη, έφε-
ραν στου κόσμου τα πνευματικά σταυροδρόμια 
πυρσούς αλήθειας, δείκτες σοφίας και αγίους 
διδασκαλίας.

Η Εμμέλεια, η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου. 
Η Ανθούσα, η μητέρα του Ιωάννη του Χρυσό-
στομου. Η Νόνα, η μητέρα του Γρηγορίου του 
Θεολόγου.

Δείτε τη συνάφεια, την αλληλουχία, τη σχέση 
και το σφιχταγκάλιασμα στην Πίστη των μητέ-
ρων-παιδαγωγών, και στο ζήλο των υιών-διδα-
σκάλων.

Νιώστε στη συνέχεια τη θέρμη από τη μητέ-
ρα στο παιδί, από την παιδεύτρια στον μαθητή. 
Εντοπίστε τη σημασία της έμπνευσης και της 
θυσίας από τη μητέρα στον Μέγα, από τη μητέρα 
στον Χρυσόστομο, από τη μητέρα στον Θεολόγο.

Απολαύστε το μεγαλείο της δικαίωσης όλων. 
Διακρίνατε την αναγνώριση και την ανταπόδοση 
του Θείου αγώνα και της Θεόπνευστης προσπά-
θειας στο πρόσωπο των συνεργών του Θεού, 
των μητέρων.
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Οι Τρεις Ιεράρχες και οι μητέρες τους!

Στα Αχνάρια
Πάνω στα χνάρια των μεγά-

λων ποιητών βαδίζω, μικρό παιδί 
και εγώ και προσπαθώ, το δικό 
μου χνάρι να αφήσω πίσω μου…

Μακρύς δρόμος της γνώσης 
μακρύς και δύσκολος, μα αυτό 
που μένει, στην ψυχή ανεκτίμητο. 
Η διαδρομή… ανέλπιστα ελκυστι-
κή. Σε χαλαρώνει, σε ταξιδεύει, σε 

μελαγχολεί… σε γεμίζει…
Εγώ δεν ξέρω γράμματα πολλά ούτε πτυχία έχω. 

Ξέρω όμως να διαβάζω τις καρδιές των ανθρώπων. Και 
όταν τα μάτια μου κοιτάζουν κατά πρόσωπο τον άλλο 
βλέπω στα τρίσβαθα της ψυχής του.

Λέξεις ξεχύνονται από τον νου στην καρδιά τέτοιες 
που δεν μπορώ να ξεστομίσω γιατί τα λόγια άλλοτε 
πονούν και άλλοτε χαϊδεύουν τα αυτιά. Έτσι σιωπώ και 
ακούω καρδιές, να μιλούν να πέφτουν πάνω στο χαρτί, 
να κατρακυλούν να δένονται, να πετούν, να χαμηλώ-
νουν τόσο, που μόνες τους οι λέξεις παραβιάζουν τις 
απέναντι καρδιές και φωλιάζουν εκεί γεννώντας πολλές 
σκέψεις.

Όταν η σκέψη γίνεται συνείδηση και όλο αυτό που 
νιώθεις το κάνεις πράξη στη ζωή, τότε τίποτα δεν στα-
ματά την πρόοδο.

Τότε παίρνει αξία το πεταμένο αποτσίγαρο του μεθυ-
σμένου, το ξεχασμένο παλτό το άστεγου, το αναπηρικό 
καροτσάκι που κυλά στους δρόμους, το μηχάνημα που 
στηρίζει την καρδιά, του μικρού κοριτσιού που περιμένει 
δότη. Όλα αλλάζουν όψη και χρώμα. Γιατί η χαρά, για 
να την νιώσεις, πρέπει να μοιράζεται, το ίδιο και ο πό-
νος, το χαμόγελο, ο λυγμός, το ψωμί τ’ αγκάλιασμα.

Γιατί η αγάπη νικά τα πάντα και σταματά ο πόλεμος 
μέσα σου. Και η έχθρα πεθαίνει. Η φλόγα της ζεσταίνει 
τις καρδιές ενώνει τους ανθρώπους, τους κάνει ανί-
κητους, ισχυρούς, σωστούς γίγαντες. Τότε η ζωή έχει 
αξία ανεκτίμητη. Και δεν σου φτάνει ο χρόνος για να 
μαζέψεις θησαυρούς από τις φωλιές εκείνων που πολ-
λαπλασίασαν μέσα τους την αγάπη.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΟΥΠΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 
του Ιωάννη και της Χρυσούλας, 
το γένος Σεραφείμ, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γε-
ωργίου και της Ανθής, το γένος 
Καραζιώτα, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στη Φυτειά Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νι-
κολάου και της Αλίκης, το γένος 
Θεοδωρίδου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΤΣΙΟΥ-
ΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου 
και της Αντωνίας, το γένος Αντω-

νιάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.



8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου26-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΝ 
ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΙΧ, 

444

1. Είναι καλά τα κει-
μήλια της παρθενίας

2. όμως η παρθενία
 τη ζωή θα την εξαφάνιζε,
3. αν φυλαγόταν απ’ όλους τους
 ανθρώπους.
4. Γι’ αυτό, κατά πώς πρέπει, 
στεφανώσου μια γυναίκα
5. και δώσε στον κόσμο κάποιον άνθρωπο
6. που θα πάρει τη θέση σου, 
όταν πεθάνεις.
7. Να αποφύγεις όμως να γίνεις
 φιλήδονος.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. Καλά τα παρθενίης κειμήλια,
 παρθενίη δε
2. τον βίον ώλεσε ‘αν πάσι φυλασσομένη.
3. Τούνεκεν ευθέσμως άλοχον λάβε, 
και τινά κόσμω
4. δος βροτόν αντί σέθεν, φεύγε δε 
μαχλοσύνην.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΧΟΛΙΑ
Ο επιγραμματοποιός Ερατοσθένης ο Σχο-

λαστικός που έζησε και έγραφε στα χρόνια του 
αυτοκράτορα Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.) και 
ανθολογήθηκε από τον σύγχρονό του ποιητή 
και ανθολόγο Αγαθία τον Σχολαστικό, με το πα-
ρουσιαζόμενο στο σημερινό μου σημείωμα επί-
γραμμά του φαίνεται ότι συμβουλεύει κάποιον 
γνωστό του νεαρό, που είχε τάσεις αγαμίας, ό-
ντας οπαδός της διαφύλαξης της παρθενίας ως 
πολύτιμου κειμηλίου, να νυμφευθεί σύμφωνα 
με τα ήθη και έθιμα (ευθέσμως) ώστε να απο-
κτήσει παιδί, το οποίο αφού το αναθρέψει, να 
το παραδώσει στην κοινωνία, για να μείνει «στο 
πόδι του», όταν αυτός, ο πατέρας του, πεθάνει. 
Μοναδικό του επιχείρημα είναι το εξής: Αν όλοι 
οι άνθρωποι – γυναίκες και άνδρες – φύλαγαν 
την παρθενία τους ως πολύτιμο θησαυρό σε 
όλη τους τη ζωή, τότε η ανθρωπότητα θα εξα-
φανιζόταν από τον πλανήτη γη, εφόσον δεν θα 
γεννιόταν κανένας άνθρωπος.

Καθήκον λοιπόν του κάθε άνδρα και της 
κάθε γυναίκας, για να υπηρετήσει τη διαιώνιση 
του είδους του, αποστολή που του ανέθεσε ο 
Δημιουργός του, είναι, να θυσιάσει, όταν έρθει 
σε ώρα γάμου, την παρθενία του, αλλά και να 
προσέξει να μη γίνει δούλος της ηδονής, που 
συνδέεται με τη γενετήσια διαδικασία.

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ;

Δεν έχω υπόψη μου, δυστυχώς, κανένα 
σχόλιο κάποιου σύγχρονου του Ερατοσθένη 
του Σχολαστικού για τις αντιδράσεις που πι-
θανόν να προκάλεσε το επίγραμμα αυτό, το 
οποίο προφανώς είναι προϊόν διαμαρτυρίας σε 

κάποια «εποχική;» έξαρση τάσης αγαμίας, που 
είχε ως συνέπεια τη μείωση του πληθυσμού 
και προπάντων τις δυσκολίες στην επάνδρω-
ση των φρουρίων, του στόλου και γενικά των 
στρατιωτικών δυνάμεων της βυζαντινής αυτο-
κρατορίας.

ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το πρόβλημα της αγαμίας των νέων υπήρχε 

βέβαια και στην Αρχαία Ελλάδα, εφόσον και μία 
θεά του Δωδεκαθέου, η θεά Άρτεμις, η κόρη του 
Δία και της Λητώς, η δίδυμη αδελφή του θεού 
Απόλλωνα, ήταν ορκισμένη αιωνόβια παρθέ-
νος, όπως και οι οπαδοί της, οι οποίοι ορκίζο-
νταν επίσης ισόβια παρθενία.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΓΙΟΣ
 ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΘΗΣΕΑ

Η αγαμία των νέων φαίνεται ότι πήρε ε-
κρηκτικές διαστάσεις, όταν επικεφαλής των 
ορκισμένων παρθένων έγινε ο ωραιότατος και 
πολύ μυαλωμένος νεαρός πρίγκιπας Ιππόλυ-
τος, ο γιος του θρυλικού βασιλιά της Αθήνας, 
του Θησέα.

Ο νεαρός Ιππόλυτος μετά το θάνατο της 
μητέρας του, της αμαζόνας Αντιόπης και το 
γάμο του πατέρα του με την κόρη του βασιλιά 
της Κρήτης, του Μίνωα, τη Φαίδρα, είχε σταλεί 
στον πρόππαπού του τον βασιλιά της Τροιζή-
νας, τον Πιτθέα, όπου αδιάλλακτα αγνός είχε α-
φιερωθεί στη λατρεία της αγνής θεάς Αρτέμιδας 
και αρνιόταν όλα τα καλέσματα της θεάς του 
έρωτα, της Αφροδίτης.

Η συμπεριφορά του Ιππόλυτου δεν άργησε 
να προκαλέσει την οργή της Αφροδίτης, η ο-
ποία, όταν είδε ότι συνεχώς πλήθαιναν οι οπα-
δοί της Αρτέμιδας και λιγόστευαν οι δικοί της, 
αποφάσισε να αντιδράσει και να τιμωρήσει, τον 
νεαρό που τολμούσε να την περιφρονεί, τότε 
που της δόθηκε η ευκαιρία με τον πηγαιμό στην 
Τροιζήνα του Θησέα και της Φαίδρας.

Όταν η βαριόμοιρη Φαίδρα πήγε στην Τροι-
ζήνα και ξεπρόβαλε μπροστά της, ο πανέμορ-
φος πρόγονός της, ο Ιππόλυτος, ένιωσε τα γό-
νατά της να τρέμουν και η καρδιά της να φτερο-
κοπάει, από τα βέλη του Έρωτα του μιλημένου 
από πριν γιου της Αφροδίτης. Η αδιάλλακτη 
απόρριψή της από τον παρθένο Ιππόλυτο την 
τρέλανε και πάνω στην τρέλα της τον κατηγό-
ρησε στον πατέρα του ότι δήθεν αποπειράθηκε 
να τη βιάσει. Ο Θησέας την πίστεψε αμέσως, 
χωρίς δεύτερη σκέψη, και διώχνοντας το γιο 
του απ’ το παλάτι, τον καταράστηκε, επικαλού-
μενος το θεό Ποσειδώνα, ως εκτελεστή της 
κατάρας του. Ο Ποσειδώνας ανταποκρίθηκε α-
μέσως και προκάλεσε δυστύχημα στο άρμα με 
το οποίο έφευγε ο καταραμένος Ιππόλυτος, με 
συνέπεια τον τραγικό θάνατο του νέου, που το 
μόνο του «σφάλμα» ήταν η άρνηση του γάμου.

Η θεά Άρτεμις βέβαια δεν έμεινε ασυγκίνητη 
από τον άδικο χαμό του οπαδού της Ιππόλυ-
του. Φρόντισε να μαθευτεί όλη η αλήθεια και να 
αποκατασταθεί η τιμή του ωραίου και μυαλωμέ-
νου νέου. Η Αφροδίτη δεν έφερε καμία αντίρρη-
ση, αφού και το δικό της μήνυμα είχε περάσει 
στους νέους, οι οποίοι στο εξής το σκέφτονταν 
περισσότερο, αν μπορούσαν να αδιαφορούν 
για τον έρωτα, ώσπου έπειτα από κάποιους 
αιώνες, χρειάστηκε, όπως φαίνεται, να τους το 
θυμίσει «ο από σκηνής φιλόσοφος» τραγικός 
ποιητής Ευριπίδης με την τραγωδία του «Ιπ-
πόλυτος Στεφανηφόρος», η οποία διδάχτηκε 
το 422 π.Χ., και στα χρόνια του Ιουστινιανού 
(6ος αι. μ.Χ.) ο επιγραμματοποιός Ερατοσθέ-
νης ο Σχολαστικός με το επίγραμμα που μας 
απασχόλησε στο σημερινό μου σημείωμα, το 
σωτήριον έτος 2019 (21ος αι. μ.Χ.), σε μια επο-
χή, που ο πληθυσμός της Ελλάδας και γερνάει 
και λιγοστεύει αλματωδώς, επειδή πολλοί νέοι 
και νέες αποφεύγουν το γάμο με διάφορες δι-
καιολογίες (όχι, δυστυχώς, αβάσιμες πάντοτε), 
αλλά και επειδή όχι λίγα ζευγάρια αποφεύγουν 
την απόκτηση παιδιών, γιατί δεν θέλουν να 
αναλάβουν ούτε τις ευθύνες ούτε τα έξοδα που 
απαιτεί η ανατροφή τους, ενώ παράλληλα πολ-
λοί νέοι αφανίζονται από τα ναρκωτικά.

ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΗΣ 
ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Υγίεια – Υγεία
Τι αναφέρεται στη μυθολογία, 

τι λέγεται από το λαό και τι είπαν 
ή έγραψαν διάφοροι φιλόσοφοι

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

Μυθολογία 
 Στην αρχαιότητα χρησι-

μοποιείτο η λέξη «Υγίεια» 
αντί της χρησιμοποιούμενης 

σήμερα λέξης «Υγεία».
Στην Ιωνική διάλεκτο χρησιμοποιείτο η λέξη «Υ-

γείη».
Σε επίγραμμα βρέθηκε η λέξη «Υγίεα» και στη 

Βοιωτία η λέξη «Ουγία».
Η λέξη Υγίεια, ήταν μία λέξη στην αρχαιότητα που 

εσήμενε προσωποποίηση της σωματικής, πνευματι-
κής και ψυχικής ευεξίας των ανθρώπων. Η λατρεία 
της θεάς Υγίειας διαδόθηκε στην αρχαία Ελλάδα 
πολύ μετά τη σύνδεσή της προς τη λατρεία του 
Ασκληπιού του οποίου επλάσθη θυγάτηρ. Ο Ασκλη-
πιός, θεός της Ιατρικής, ήταν πατέρας και της Αίγλης 
και της Πάνακειας, που λεγόταν επίσης Ιασώ και 
Αφασώ. 

Τόποι λατρείας της Θεάς Υγείας.
Οι τόποι λατρείας της Θεάς Υγίειας ήταν πολλοί. 

Αναφέρονται οι σπουδαιότεροι από αυτούς.
• Αθήνα: ελατρεύετο αυτοτελώς, υπήρχε δε άγαλ-

μά της στην Ακρόπολη κοντά στο ναό της Αθηνάς-Υ-
γίειας

• Ωροπός: Ελατρεύετο στο Ναό Αμφιατράου.
• Μέγαρα: Υπήρχε άγαλμά της μαζί με άγαλμα 

του Ασκληπιού.
• Κόρινθος: Υπήρχε άγαλμά της εκ λίθου λευκού.
• Σικυών: Όπου ο Αρίφρων έγραψε τον εξαίρετο 

παιάνα για την υγεία. Τον παιάνα αυτόν μετέφερε 
στην Νεοελληνική ο φιλόλογος καθηγητής κ. Θωμάς 
Γαβριηλίδης και τον δημοσίευσε στην εφημερίδα 
«Λαός» την 1-2 Μαρτίου 2014. 

• Επίδαυρος: Όπου υπήρχε Ναός της θεάς Αιγυ-
πτίας. 

• Γόρτυς και Τεγέα της Αρκαδίας: Όπου υπήρχαν 
τα περίφημα εκ πεντελησίου μαρμάρου αγάλματά 
της, έργα του Σκόπα.

• Ογχηστός της Βοιωτίας και η Λειβάδεια: Όπου 
υπήρχαν εις το σπήλαιο του άλσους του Τρυφωνίου 
αγάλματα της θεάς που κρατούσε σκήπτρο γύρω 
από το οποίο απεικονίζονταν περιτυλιγμένοι γλυπτοί 
δράκοντες κ.ά.

Από τις αρχαίες παραστάσεις της Θεάς Υγίειας 
διασώθηκαν μερικές. Από τις καλύτερες είναι το 
σύμπλεγμα Υγείας και Ασκληπιού που βρίσκεται στο 
Βατικανό. Εκτός της ιδιαιτέρας θεότητας της Υγίειας, 
λατρευόταν και η θεά Αθηνά ως «Αθηνά-Υγίεια».

Τι λέγεται από το Λαό.
Συχνά ακούγεται η ευχή: Υγεία πάνω απ’ όλα.
Αν τα έχεις όλα και δεν έχεις υγεία δεν έχεις τί-

ποτε. Χωρίς την υγεία κανένας άνθρωπος δεν ήταν, 
ούτε είναι, ούτε θα μπορεί να είναι ευτυχισμένος.

Η λέξη «υγεία» μας συνοδεύει στην καθημερινή 

μας ζωή. Σε κάθε συνάντηση, γνωστών, αλλά και 
αγνώστων ακόμη ανθρώπων, η φράση «γειά σου», 
είναι αυτή που πρωτοακούγεται. Η φράση «γειά χα-
ρά» είναι επίσης πολύ συνηθισμένη, ιδίως σε απο-
χαιρετισμό. Κατά την πρόποση και το τσούγκρισμα 
των ποτηριών με κάποιο ποτό ακούγεται η φράση 
«εις υγείαν».

Παλιότερα όταν η καθαρεύουσα ήταν σε χρήση, 
στην αλληλογραφία συνηθιζόταν η φράση «υγείαν 
έχω και υγείαν ποθώ και δι΄υμάς».

Σε αυτόν που φόρεσε κάποιο καινούργιο ρούχο 
συνηθίζεται ως ευχή « με γειά σου». Ακόμη και όταν 
κάποιος φταρνίζεται του λένε «γειά σου».

Με ειρωνική σημασία λέγεται για κάποιον που 
απέτυχε στην προσπάθειά του για κάτι.

Γειά στα χέρια σου είναι η φράση προς κάποιον 
που έκανε κάτι αξιόλογο, συνήθως για κάποιο νόστι-
μο έδεσμα.

Και μια λαϊκή παροιμία λέγει « η γειά με καν και 
χαίρομαι, η γειά και καμαρώνω».

Απόψεις για την υγεία των ανθρώπων διαφό-
ρων διανοούμενων-φιλοσόφων.

• Όταν τα σώματα εξασθενούν και οι ψυχές αρ-
ρωσταίνουν. Λόγια του μεγάλου φιλόσοφου ΣΩΚΡΑ-
ΤΗ, ο οποίος συνέδεσε τη σωματική με την ψυχική 
υγεία.

• Η Ιατρική για να προαγάγει την υγεία, πρέπει 
να ερευνήσει την αρρώστια, όπως η μουσική για να 
δημιουργήσει την αρμονία, πρέπει να εξετάσει τη 
δυσαρμονία. 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
• Ζητώ πρώτα την υγεία, κατόπιν την ευπραξία, 

τρίτο τη χαρά και τέλος να μη χρωστάω σε κανέναν. 
ΦΙΛΗΜΩΝ

• Σε τίποτα δεν χρησιμεύουν όλα του κόσμου τα 
αγαθά αν λείπει η υγεία.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
• Μόνο εκείνοι που δεν έχουν υγεία μπορούν να 

εκτιμήσουν την αξία της.
ΟΡΤΩΝ

• Η υγιεινή είναι το μόνο χρήσιμο τμήμα της 
ιατρικής, και η υγιεινή είναι μία αρετή παρά μία επι-
στήμη.

ΖΑΝ  ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ
• Η υγεία και η χαρά κάνουνε την ομορφιά.

ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
• Όταν για να διατηρήσουμε την υγεία μας κά-

νουμε αυστηρή δίαιτα, είναι σαν να πάσχουμε από 
ενοχλητική αρρώστια.

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΝΤΕ ΛΑ ΡΟΣΦΟΥΚΩ
• Η υγεία των εθνών έχει μεγαλύτερη σπουδαιό-

τητα από τον πλούτο τους.
Γ.  ΝΤΙΟΥΡΑΝΤ

• Η υγεία του λαού είναι το θεμέλιο πάνω στο 
οποίο οικοδομείται η ευτυχία και η δύναμη κάθε 
κράτους.

ΜΠΕΝΤΖΙΑΜΙΝ ΝΤΙΣΡΑΕΛΙ
• Το υπόβαθρο κάθε ευτυχίας είναι η υγεία.

ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ
• Αποφάσισα να είμαι ευτυχισμένος επειδή κάνει 

καλό στην υγεία.
ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

Ο  Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» 
, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας 
του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρί-
σκονται σε κίνδυνο η έχουν άμεση ανάγκη του Κέντρου 
στήριξης οικογένειας του συλλόγου κοινωνικής παρέμ-

βασης Έρασμος» με Κωδικό ΟΠΣ 5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει την παρακάτω θέση:

Μία (1) θέση  Ψυχολόγου (Ιδ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο ανώτερης σχολής. 
2. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ 
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία 
4. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή εθελοντισμός σε κοι-

νωνικές υπηρεσίες , ΜΚΟ, συμμετοχή σε δράσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητος 3. Πιστοποιητικό γέννησης 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης 5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών 6. Αποδεικτικά των επί πλέον παρα-
πάνω προσόντων και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα από τους 
ενδιαφερόμενους θα γίνεται αυτοπροσώπως  στην οδό Βούλας Χατζίκου 
10 από 28/01/2019 μέχρι 4/02/2019 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυ-
ριακής από την 10.00 π.μ. έως 2.00μ.μ ή ακόμη και ηλεκτρονικά στο email, 
erasmos.veria@gmail.com. Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο email ή  στο 
τηλ. 2331-74073.

 
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Προκήρυξη θέσης εργασίας από τον «Έρασμο»
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Το  σ η μ ε ρ ι ν ό 
άρθρο έρχεται με 
αφορμή μια δημο-
σίευση του Τμήμα-
τος Αντιμετώπισης 
Εθισμού, του νο-
σοκομείου Παίδων 
Αγία Σοφία. «Από 
το 2007 πάνω α-
πό 500 παιδιά η-
λικ ίας 3-5 ετών 
έχουν προσέλθει 
στο νοσοκομε ίο 
για απεξάρτηση α-
πό την τεχνολογία. 
Internet, κινητά τη-
λέφωνα και tablet, 
σύμφωνα με τα δε-
δομένα που δίνει 
στη δημοσιότητα ο 
διοικητής του Νο-
σοκομείου Παίδων 
Αγία Σοφία κ. Μα-
νώλης Παπασάββας. ‘’Τα παιδιά έχουν εθι-
στεί στη χρήση διαδικτύου, παίζουν παιχνί-
δια ως το ξημέρωμα, ζουν απομονωμένα, 
κλείνονται στον εαυτό τους, δεν έχουν φί-
λους και παρουσιάζουν φοβίες!’’ αναφέρει 
χαρακτηριστικά».

Μια πρόσφατη έρευνα, έχει δείξει ότι σε 
παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, το 78% χρησι-
μοποιεί το ίντερνετ, ενώ το ποσοστό ανε-
βαίνει στο 90% σε ηλικίες παιδιών 10-12 
ετών. Αναζητώντας  σε διαφορετικές ερευ-
νητικές πηγές, τα στοιχεία που βγαίνουν 
στην επιφάνεια σοκάρουν. Δεδομένα από 
τη Βρετανία δείχνουν ότι σχεδόν το 70 % 
των παιδιών 11 έως 12 ετών, χρησιμοποι-
ούν ένα κινητό τηλέφωνο και το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σχεδόν στο 90% στην ηλι-
κία των 14. Σε μια πρόσφατη δημοσίευσή, 
αναφέρεται ότι το 56% των παιδιών ηλικίας 
10 έως 13 ετών κατέχουν ένα smartphone. 
Και μολονότι το γεγονός αυτό μπορεί να 
είναι ένα σοκ, εκτιμάται ότι το 25% των 
παιδιών ηλικίας μεταξύ 2 και 5 ετών έχουν 
smartphone.

Έχετε παρατηρήσει ότι τα παιδιά πλέον 
δεν κουνάνε τα χέρια τους; Όταν μιλάνε, 
όταν κινούνται... Ενώ παράλληλα έχουν 
μια απίστευτη ενέργεια που είναι δύσκολο 
να διοχετεύσουν. Δεν πρέπει να αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι τα smartphones 
και τα tablet έχουν αντικαταστήσει τώρα 
τις μπασκέτες, τις κούκλες ή τα βιβλία στη 
λίστα επιθυμιών των παιδιών. Τα παιδιά 
των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχο-
λείου αναζητούν και χειρίζονται αυτές τις 
μορφές τεχνολογίας, πριν καν μπορέσουν 
να μάθουν να δένουν τα κορδόνια των 
παπουτσιών τους. Τα παιδιά μαθαίνουν 
με τον ίδιο τρόπο.  Όλα. Οι εγκέφαλοί 
τους αναπτύσσονται και λειτουργούν με 
παρόμοια πρότυπα. Πρέπει να βιώσουν 
τον κόσμο γύρω τους για να φιλοξενήσουν 
νέες ιδέες. Κατανοώντας  το περιβάλλον 
τους, προσπαθούν να κατανοήσουν τις 
ιδέες αυτές, με βάση αυτό που ήδη γνω-
ρίζουν, αλλά και ανακαλύπτουν. Για τα 
παιδιά, οι αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με 
πρόσωπο είναι οι κύριοι τρόποι με τους 
οποίους αποκτούν γνώση και μάθηση. 
Τα smartphones όμως και οι φορητές συ-

σκευές παρεμβαίνουν στη σύνδεση και τη 
γονική προσοχή, έχοντας ως αποτέλεσμα 
την έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέ-
ων και παιδιών. Τα παιδιά, μαθαίνουν τη 
γλώσσα, μαθαίνουν για τα συναισθήματά 
τους και πως να τα ρυθμίζουν, παρακολου-
θώντας τι δικές μας συνομιλίες, ή τον τρό-
πο με τον οποίο διαβάζουμε τις εκφράσεις 
του προσώπου άλλων ανθρώπων. Και αν 
αυτό δεν συμβαίνει, τα παιδιά χάνουν ση-
μαντικά αναπτυξιακά ορόσημα. Ο χρόνος 
οθόνης αφαιρεί από τη μάθηση και κλέβει 
φυσικά από τον κόσμο του παιχνιδιού, των 
τεχνών και των αλληλεπιδράσεων. 

Το πιο σοκαριστικό όμως πέρα από 
τους αριθμούς και τι όποιες έρευνες, είναι 
το γεγονός ότι εμείς οι ενήλικες, οι γονείς, 
είμαστε αυτοί που ουσιαστικά ‘’καταστρέ-
φουμε’’ τα παιδιά. Εμείς τους ανοίγουμε 
τον δρόμο. Τους εκπαιδεύουμε εκούσια ή 
ακούσια στην τεχνολογία, ανεξάρτητα αν 
είμαστε αρκετά ώριμοι εμείς οι ίδιοι πρώτα 
να τη διαχειριστούμε σωστά. Βοηθήστε τα 
να αναπτυχθούν και να εκφραστούν όπως 
μόνο αυτά ξέρουν. Όλοι μας, αλλά ακόμη 
περισσότερο τα παιδιά, χρειάζονται ευκαι-
ρίες να τραγουδούν. Αφήστε τις οθόνες, για 
λίγο μόνο και ανοίξτε τους τις πόρτες στις 
τέχνες. Σε έναν διαφορετικό και μαγευτικό 
κόσμο. Δώστε τους τα εφόδια, ώστε να 
εξελιχθούν σε ώριμους και ισορροπημέ-
νους ενήλικες. Το έχω πει και θα το πω για 
ακόμη μια φόρα. Τραγουδήστε και εσείς. 
Γίνετε μαζί τους παιδιά. Μην το φοβάστε. 
Tραγουδήστε τη μουσική που αγαπάτε 
μεγαλώνοντας χωρίς να ανησυχείτε για το 
πόσο καλοί ακούγεστε. Ένας γονιός που 
τραγουδάει χωρίς να ντρέπεται είτε είναι 
καλλίφωνος είτε όχι, μπορεί να είναι η πιο 
ισχυρή επιρροή σε ένα παιδί. Μπορείτε 
να τραγουδήσετε με τα παιδιά σας από τη 
στιγμή που γεννιούνται. Στο αυτοκίνητο ή 
και την ώρα του μπάνιου... ενθαρρύνετε 
τα παιδιά να τραγουδούν όποτε και όπου 
έχουν την ευκαιρία. Κανένας δεν έχει το δι-
καίωμα να στερεί από ένα παιδί τον πιο α-
πλό και φυσικό τρόπο έκφρασής του. Γιατί 
το κάθε παιδί θέλει και μπορεί πραγματικά 
να γίνει τα πάντα! Και μπορεί με τις δικές 
μας ρίζες να απογειωθεί! 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ. ΜΙΑ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ ΙΔ

  Η Μεγάλη Ιδέα
Ως αντίποδας του ιδεολογικού 

κινήματος του Πανσλαβισμού του 
19ου αιώνα που απέβλεπε τη 

συνένωση όλων των σλαβικής καταγωγής λαών της 
Βαλκανικής περιοχής και της Ευρώπης σε Ομοσπονδία 
με κυρίαρχη δύναμη τη Ρωσία, γεννήθηκε στην Ελλάδα 
η Μεγάλη Ιδέα. Ήταν η αντίληψη των Ελλήνων του ε-
λεύθερου κράτους, ότι ο αγώνας  θα συνεχιστεί για την 
απελευθέρωση και των υπολοίπων εδαφών της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας στα οποία ζούσαν αλύτρωτοι Έλλη-
νες. Αμέσως μετά τη δημιουργία του νεοσύστατου ελλη-
νικού  κρατιδίου γεννήθηκαν τα ψήγματα της Μεγάλης Ι-
δέας στις καρδιές των Ελλήνων.  Με το πρωτόκολλο της 
3 Φεβρουαρίου 1830 η Ελλάδα αναγνωρίζεται από τις 
Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) 
ως ελεύθερο κράτος. Με τον διακανονισμό της Κωνστα-
ντινούπολης της 21 Ιουλίου 1832 και το Πρωτόκολλο 
της 30 Αυγούστου 1832 ορίστηκε ως σύνορο του νέου 
Ελληνικού κράτους η γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού 
και η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στην Πύλη.1

  Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να βλέπουν την πατρί-
δα τους περιορισμένη στα όρια ενός αδύναμου και  μι-
κρού  σε έκταση κράτους. Είχαν δραματική εμπειρία της 
σκλαβιάς από την πρόσφατη δική τους ζωή. Ακόμα από 
τα επαναστατικά χρόνια, 1821-1832, κυκλοφορούσε 
η ιδέα ότι τους ανήκουν και άλλα εδάφη, όπου ζούσαν 
αλύτρωτοι αδελφοί τους. Θεωρούσαν τον εαυτό τους 
κληρονόμο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι ρομαντι-
κές παραδόσεις για τον «μαρμαρωμένο Βασιλιά», τον 
τελευταίο Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο Πα-
λαιολόγο και την τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία, 
τροφοδοτούσαν τις πολιτικές φιλοδοξίες τους.    

   Η Μεγάλη Ιδέα, επίσημα, ξεκίνησε, αμέσως μετά 
την επαναστατική κυβέρνηση της 3ης Σεπτεμβρίου του 
1843, η οποία πέτυχε την αναγνώριση της  Συνταγμα-
τικής Μοναρχίας  Στην πρώτη Συνταγματική  Εθνοσυ-
νέλευση το 1844, ο Ιωάννης Κωλέττης εκλέχτηκε ως 
πληρεξούσιος και ως ο πρώτος Συνταγματικός πρω-
θυπουργός της χώρας. Του δόθηκε έτσι, η ευκαιρία να 
μιλήσει  και να κατακρίνει «την εναντίον της Ελλάδος 
αδικία κατά την χάραξη των συνόρων του νέου κράτους 
να πραγματοποιήσει την αποστολή του Ελληνικού Έ-
θνους». Πίστευε ότι εξέφραζε τον αιώνιο πόθο όλων των 
Ελλήνων. Είπε στην Εθνοσυνέλευση μεταξύ άλλων και 
τα εξής: « Το βασίλειο της Ελλάδος δεν είναι η Ελλάς. 
Αποτελεί ένα μέρος μόνο το πλέον μικρό και το πλέον 
φτωχό της Ελλάδος. Ο Έλλην δεν είναι μόνο αυτός, ο 
οποίος κατοικεί το βασίλειον, αλλά και εκείνος, όστις 
κατοικεί στα Ιωάννινα ή τη Θεσσαλονίκη ή τας Σέρρας 
ή την Ανδριανούπολιν, ή την Κωνσταντινούπολιν, ή την 

Τραπεζούνταν, ή ή την Κρήτη  ή την Σάμον ή οιανδήπο-
τε χώραν της ιστορίας ή της φυλής της Ελληνικής.»2 

 Ο στοχασμός αυτός του Κωλέττη αποτέλεσε  το 
έναυσμα για  τη δημιουργία της Μεγάλης Ιδέας, ως την 
κινητήρια δύναμη στην ολοκλήρωση του ελληνικού ο-
ράματος, με την απελευθέρωση όλων των εδαφών της 
Οθωμ. Αυτοκρατορίας που ζούσαν Έλληνες.   

«Η Μεγάλη Ιδέα υπήρξε ένα από τα πιο μεγαλόπνοα 
προγράμματα εθνικής ολοκληρώσεως και αναπτύξεως 
στη Ν. Βαλκανική: προέβλεπε την απελευθέρωση και 
την ενσωμάτωση όλων των ιστορικών

ελληνικών χωρών, δηλαδή της Θεσσαλίας, της Μα-
κεδονίας, της Θράκης, των Επτανήσων, των Δωδεκα-
νήσων, της Κρήτης, της Κύπρου, της Μ. Ασίας και του 
Πόντου σε μια «Ελληνική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες 
μάλλον πρόβαλαν το ιστορικό παρελθόν του τόπου 
ως δικαίωμα αναπαλλοτρίωτο, ότι δηλαδή το ιστορικό 
παρελθόν αποτελούσε τεκμήριο ελληνικότητας από την 
αρχαιότητα ως την εποχή εκείνη (19ος αιώνας).»3

Τη δίψα των Ελλήνων να βοηθήσουν τους αλύτρω-
τους αδελφούς τους ενστερνίσθηκε και ο νεαρός  Βασι-
λιάς της Ελλάδος Όθωνας(1832-1862) Όλο το διάστημα 
δεν έπαψε να καλλιεργεί και να ενθαρρύνει με τον τρόπο 
του τον Ελληνικό λαό για τη Μεγάλη Ιδέα. Η σύγκρουσή 
του με την Αγγλία θα αποβεί μοιραία γιατί θα τον οδηγή-
σει στην απώλεια του θρόνου.(1862). « Η άρνησή του, 
πεισματική και πολύχρονη, να μετατραπεί σε όργανό 
της( της Αγγλίας) και να εκτελεί τις εντολές της και πάνω 
από όλα η αμετακίνητη προσκόλλησή του στη Μεγάλη 
Ιδέα είχαν διαγράψει το τέλος του.» 4  

Τα χρόνια που ακολούθησαν η Μεγάλη Ιδέα δοκιμά-
στηκε πολλές φορές. Πέρασε μέσα από την αναγνώριση 
των Επτανήσων το 1864, την Κρητική Επανάσταση 
του 1866, τον ατυχή πόλεμο του 1897 με τις δυσάρε-
στες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες, Μακεδονικό 
Αγώνα (1904-1908, Πέρασε μέσα από την Επανάσταση 
των Λοχαγών στο  Γουδί(1909).Την ενστερνίστηκε ο 
Βενιζέλος και με συνεργασία του Κωνσταντίνου(Δια-
δόχου) κατέλαβαν την Μακεδονία.(Βαλκανικοί Πόλεμοι 
1912-1913).Η Μεγάλη Ιδέα το 1920 με τη Συνθήκη των 
Σεβρών έδειχνε ότι οδηγείται στην ολοκλήρωση του 
αλυτρωτισμού. Δυστυχώς πνίγηκε στην προκυμαία της 
Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1922. Από τότε αρχίζει η 
συρρίκνωση του Απόδημου Ελληνισμού. Βασική αιτία ο 
Εθνικός Διχασμός.. Σήμερα όλοι οι Έλληνες με τις εκδη-
λώσεις διαμαρτυρίας για τη Μακεδονία ψάχνουν μέσα 
στα αποκαΐδια  του πατριωτικού τους συναισθήματος να 
αναστήσουν τον Φοίνικα της αναγέννησης του Έθνους.

Βιβλιογραφία.   1.Θεοδώρα Καλαϊντζάκη. «Στρατιω-
τική Επιθεώρηση» σελ.43 τ.2006 2. Σπύρος Μαρκεζίνης 
« Πολιτική ιστορία της Νεοτέρας Ελλάδος. Τ. Α’ σελ. 208 
Εκδόσεις Πάπυρος 3.Ο κ. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος είναι 
ομότιμος καθηγητής της Ιστορίας των Νέων Χρόνων της 
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. 4.Μπάρμπης Κωνσταντί-
νος «ΟΘΩΝΑΣ Α’»Ο Μεγαλοϊδεάτης Βασιλιάς. Σελ.213 
Εκδ. Πελασγός 

Συνεχίζεται 

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019
Ελένη Βιτάλη και Παναγιώτης Μάργαρης 

στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
 Η Ελένη Βιτάλη, μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες των τε-

λευταίων δεκαετιών, θα συναντηθεί επί σκηνής με τον διεθνούς φή-
μης κλασικό κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη. Οι δύο καλλιτέχνες θα 
ερμηνεύσουν κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία τους, καθώς 
και τραγούδια που αγαπούν. 

Ένα μυσταγωγικό, γεμάτο πάθος ταξίδι, μουσικής και αισθήσεων. 
Η παράσταση “Στιγμές” έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα σε ιδιαίτερους 
χώρους στην Ελλάδα, όπως κάστρα, αρχαία θέατρα, εκκλησίες και 
άλλους, ιδιαίτερους ιστορικά, τόπους.

Ελένη Βιτάλη και Παναγιώτης Μάργαρης – “Στιγμές”. Ένα υπέρο-
χο ρεσιτάλ για δύο, που κανείς δεν πρέπει να χάσει.  …

Προπώληση εισιτηρίων: www.Ticket services.gr  καταστήματα 
Public Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας

Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο Καφέ Μπρίκι
Τιμές εισιτηρίων: 13€ Εξώστης- 17€ Πλατεία
Ελένη Βιτάλη και Παναγιώτης Μάργαρης – “Στιγμές”.  Χώρος Τε-

χνών Δήμου Βέροιας Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 Στις 21.00
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Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

την ώρα που διαβάζετε 
τις παρακάτω γραμμού-
λες, η ΠΡΟΔΟΣΙΑ θα έ-
χει πραγματοποιηθεί στα 
χαρτιά, αλλά όχι στη ψυχή 
μας, για αυτό και:

η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, εξακο-
λουθεί να παραμένει, Α-
ΘΑΝΑΤΗ & ΑΓΕΡΩΧΗ,

η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, εξακολουθεί να παραμένει, η 
πατρίδα του ΦΙΛΙΠΠΟΥ και του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,

η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, εξακολουθεί να λάμπει  και να 
φωτίζει στο διάβα των αιώνων, με τις ακτίνες του 
ΗΛΙΟΥ της ΒΕΡΓΙΝΑΣ,

η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, εξακολουθεί να είναι μία και 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ, είναι η γη μας, είναι τα κόκκινα χώμα-
τά μας, είναι η πατρίδα μας και έχουμε ορκιστεί να 
τη φυλάττομε και να την υπερασπιζόμαστε!

Την προηγούμενη εβδομάδα, κουδούνισε η 
συσκευή και στην άλλη άκρη, ο μικρός Μητσάρας. 
Μπαμπά θα πάμε στο Σύνταγμα;

Η απάντησή μου ήταν όχι, παρουσιάζοντας ένα 
σωρό δικαιολογίες και προφάσεις. 

Τι ντροπή για έναν πρώην «Μακεδονομάχο»!
Αγόρι μου, του είπα, αφού ξέρεις η μέση δεν 

αντέχει ορθοστασία, με παυσίπονα κρατιέμαι, δεν 
μπορώ, συνέχισα!

Θα μου πείτε φίλοι μου, κάποιο «πουλάκι» μας 
πληροφόρησε, ότι στο Σύνταγμα παραβρέθηκε και 
το ατελείωτο κορμί του εύσωμου, από τη Βέροια!

Αλήθεια είναι, φίλοι μου.
Πήγα στο συλλαλητήριο, γιατί μπορεί ο πόνος 

στη μέση να ήταν ανυπόφορος, αλλά η φωνή της 
συνείδησης ήταν πιο δυνατή, δεν την άντεχα.

Και προκειμένου, τα όνειρά μου να είναι κόκκι-
να, από το αχνιστό αίμα των Μακεδονομάχων, 
προτίμησα, να «καβαλήσω» το λεωφορείο και 
να πάω Σύνταγμα, με όλη την οικογένεια φυ-
σικά.

Ήταν μία υπέροχη ημέρα. Μία γιορτή. 
Χρόνια είχα να ζήσω κάτι παρόμοιο και ευ-

χαριστώ τη συνείδησή μου!
Ο Ελληνικός λαός προσήλθε, για να μην 

καταγράψει η ιστορία, ότι ήταν συμμέτοχος 
στο εθνικό έγκλημα που διεπράχθη, από μία 
ενδοτική κυβέρνηση που εξυπηρετούσε, ξένα 
συμφέροντα και μόνο.

Ο λαός πήγε για να δηλώσει πίστη και αφο-
σίωση σε αξίες και ιδανικά! 

Πήγε για να τονίσει ότι η ιστορία δεν αλλάζει 
με την υπογραφή του χοντρού με το καπέλο, 
με  το στυλό που του έδωσε ο άλλος χοντρός, 
βατραχάνθρωπος, πρώην υπουργός!

Βέβαια ένας λαός τι και αν φωνάζει και δια-
μαρτύρεται.

Ένας γνήσιος «Δημοκράτης» οφείλει να τον 
γράφει στα …παλαιότερα των υποδημάτων 
του!

Υπάρχουν γριές και παππούδες που κλαίνε 
και εσύ, το μόνο που έχεις να πεις, είναι συ-
μπαράσταση στο σύντροφο Μαδούρο, άλλος 
τεράστιος δημοκράτης!

Εξ’ αρχής φίλοι μου, μίλησα για προδότες 
και προδοσία και έπαιρνα την απάντηση. 

Είσαι φασίστας, είσαι εθνικιστής, είσαι ακρο-
δεξιός, γιατί να είσαι περισσότερο πατριώτης 
από εμάς, είσαι εθνίκι και απαντούσα ότι είμαι 
ραδίκι και μάλιστα χοντρό!

Παρόλα αυτά, κάπου βαθιά μέσα μου, έλεγα 
λες να κάνω κάπου λάθος. Κάποιες αμφιβολίες 
είχα.

Παρακολουθώντας όμως την συνεδρίαση 
της βουλής, πλέον είμαι πεπεισμένος, ότι πρό-
κειται για ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Δεν υπάρχει πλέον, κα-
μία αμφιβολία!

Πριν από 15 ημέρες τόνιζα:» για την ώρα, 
ανοίξαμε τους ασκούς του αιόλου, και είπαμε 
ναι, στην αναδιάρθρωση των συνόρων, που 
είναι προφανές, ότι «μαγειρεύεται», από τα 
αρμόδια κέντρα!», απόρροια κοινής λογικής και 

τίποτα παραπάνω.
Δυστυχώς όμως για εμάς φίλοι μου, ο πρώην 

πρωθυπουργός Α. Σαμαράς, στην αρχή της ιστο-
ρικής ομιλίας του, έκανε λόγο για αλλαγή συνό-
ρων.

Άρα, ο Αντώνης ή μίλησε μαζί μου, η με διαβά-
ζει!

Τίποτα από τα δύο, δυστυχώς για εμάς!
Ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρώην υπουργός 

εξωτερικών και πρωθυπουργός γνωρίζει εκ των 
έσω, ποια τα σχέδια των μεγάλων.

Καταλαβαίνεις ηλίθιε προδοτάκο!
Θα μου πεις βέβαια, δεν πειράζει ο χρόνος εί-

ναι ο καλύτερος γιατρός. Όλα θα ξεχαστούνε.
Προφανώς κάτι τέτοιο λες και στους βουλευτές 

σου, για να τους πείσεις, να συμμετάσχουν και αυ-
τοί στην προδοσία σου.

Σας έχω όμως δυσάρεστα νέα. Τίποτα δεν θα 
ξεχαστεί και ο αγώνας τώρα ξεκινάει.

Καημένα ανθρωπάκια, έχουμε κατά κόρο επι-
σημάνει, ότι η συμφωνία αυτή θερμαίνει, τον αλυ-
τρωτισμό των γειτόνων.

Κατά συνέπεια κάθε λίγο και λιγάκι, που θα υ-
πάρχει δράση αλυτρωτική από δίπλα, θα υπάρχει 
αντίδραση από εμάς. 

Απλός κανόνας φυσικής! Προφανώς ήσουν σε 
κατάληψη και δεν γνωρίζεις!

Και για να τελειώνουμε.
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ έγινε από ΠΡΟΔΟΤΕΣ με ονομα-

τεπώνυμο.
Σας υποσχόμαστε ότι και εμείς και τα παιδιά 

μας και τα εγγόνια μας, και …, θα σας θυμόμαστε 
για πάντα.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ.
Ιερώνυμε ούτε και σένα σε ξεχνάμε!

Παραμένεις, ΑΘΑΝΑΤΗ 
& ΑΓΕΡΩΧΗ!!!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας
Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 3 Φε-

βρουαρίου 2019 και ώρα 12:30  μμ (έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  
στο Μακροχώρι.Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει 
στις 12:00  το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30.Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για 
μεσημεριανό φαγητό, συνδυάζοντάς το με αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση 
οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο  πιάτο  κρεατικό, 
γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής  15,00€ το άτομο. Προσκλήσεις από το Γραφείο 
του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, Βέροια, τηλ. 23310 60278  και από τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 
30 Ιανουαρίου 2019, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.  Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Η Δ/νση και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχο-

λείου Αγίου Γεωργίου, νιώθουν την ανάγκη να ευ-
χαριστήσουν θερμά τον αξιότιμο κ. Πρόεδρο και το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου 
Γεωργίου, για την προσφορά και την  αρωγή τους 
προς το Δημοτικό Σχολείο.

Με  την ευκαιρία του παραδοσιακού τοπικού εθίμου 
Κόλντε, κατά την περίοδο των εορτών, ενθάρρυναν 
το θεάρεστο έργο του εθελοντισμού και με τη βοήθεια 
των ευαίσθητων κατοίκων του Αγίου Γεωργίου, οργά-
νωσαν και πραγματοποίησαν με επιτυχία  τη συγκεκρι-
μένη εκδήλωση με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για 
τις ανάγκες του Δημ. Σχολείου.

 Από τη Δ/νση του Δημ. Σχολείου

Ο Ιατρικός Σϋλλογος Ημαθίας και ο Οδοντι-
ατρικός Σύλλογος Ημαθίας, τιμούν τους προ-
στάτες τους Αγίους Κύρο και Ιωάννη των Αναρ-
γύρων με αρχιερατική θεία λειτουργία που θα 
πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 31   Ιανουαρίου 
2019 στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης και Καμπα-
νίας κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (9.30 π.μ.). Στον 
Ιερό Ναό θα μιλήσει ο Πανισιολογιώτατος Αρ-
χιμανδρίτης Αμιλιανός Καλομπάτσιος με θέμα: 
«Ιερεύς ψυχών και σωμάτων ιατρός, ιατρός 
ψυχών και σωμάτων ιερεύς;». 

Παράλληλα θα τελέσει αρχιερατικό μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Ια-
τρών και Οδοντιάτρων που άσκησαν την Ιατρι-
κή στην Ημαθία.

Μετά τη Θεία λειτουργά ο Ιατρικός Σύλλογος 
Ημαθίας θα παραθέσει δεξίωση στην πιτσαρία 
«Παπαγάλος».

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ                                         
ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΕ-

ΡΙΟΣ, ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΗΔΟΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, ΔΕΡΕΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΡ-
ΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, ΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΑΡΗΣ,  ΚΥΡΤΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΤΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΤΖΗΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ-
ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 
ΠΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ,  ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΥΞΟΥΖΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩ-
ΣΤΑΣ, AΧΙΛΛΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑ-
ΣΑΜΠΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ, 
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΕΡΙ-
ΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ, ΤΟΛΟΥΔΗ 
ΜΟΥΡΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΤΣΕ-
ΒΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ, ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΩΗ ΑΧΤΣΕΛΙΔΟΥ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΜΑΝΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΦΟΛΑ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΩ-
ΣΤΟΓΛΟΥ, ΘΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΟΥ-
ΝΤΖΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΦΥΚΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΣ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΡΑΚΙΔΗΣ, ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΓΟΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΥ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΡΑΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΟΤΣΙΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΜΠΑΚΑΣ, ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩΜΑΔΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡ-
ΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ, 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΝΝΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ, ΣΟΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ-
ΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΖΕΡΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ 
ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ, ΠΕ-
ΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ, ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΟΡΘΑΝΑ-
ΚΟΣ, ΛΕΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΡΑΛΗ, 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΗΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑ-
ΜΠΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ, ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ-
ΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ,  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗ-
ΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗ-
ΜΑΜΟΓΛΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΠΕΛΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙΟΥΡΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙ-
ΔΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤOΥΛΗΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-
ΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΔΡΑΛΕΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟ-
ΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΑΣ, ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΣΙΟΡΜΑΝΩΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, AΜΑΝΑ-

ΤΙΔΟΥ-ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΑΥΛΙΔΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΑΜΑΝΗ 
ΡΟΖΑΛΙΑ, ΒΑΡΖΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΖΙΝΗ –
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙΤΗ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΚΑΠΡΙ-
ΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΟΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΑΪΣΕΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΚΟΥΦΙΑΣ Α-
ΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ, ΚΑΡΑ-
ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΣΜΥΡΛΗΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΚΟΥΡΣΗΣ Ο-
ΜΗΡΟΣ, ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΑΡΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Ιατροί και οδοντίατροι 
της Ημαθίας 

τιμούν τους προστάτες τους 
Αγίους Αναργύρους



CMYK

10 26-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου
CMYK

Δωρεάν μετακίνηση 
των φιλάθλων της 
«Βασίλισσας» θα 

υπάρχει την Κυριακή (27/1) 
για το κρίσιμο παιχνίδι με την 
Τρίγλια, όπως  ανακοίνωσε η 
Διοίκηση  της ομάδας. Θα πρέ-
πει οι φίλαθλοι την Κυριακή 

να γίνουν ο 12ος παίκτης και 
να στηρίξουν τα παιδιά ώστε 
να ξεπεράσουν και το εμπό-
διο του ΠΟ Τρίγλιας. Εμπρός 
λοιπόν για την 8η συνεχόμε-
νη νίκη γιατί η Βέροια είναι 
μεγάλη ομάδα και δεν έχει να 
φοβηθεί κανέναν.  

Αναλυτικά:
ΟΠ.Σ.Βέροια, στοπλαίσιο της δι-

εξαγωγής του κρίσιμου, εκτός έδρας,
αγώνα μας με τονΑ.ΟΤρίγλιας, την
Κυριακή27η Ιανουαρίου,στις 3 το με-
σημέρι, παρέχει τη δυνατότητα στους
φιλάθλους μας να ταξιδέψουν δωρεάν
με λεωφορείο. Η αναχώρηση του θα
γίνειστις12τομεσημέριαπότηνΕλιά.
Δηλώσειςσυμμετοχήςστο6974077834,
email:eleytheriadhs@gmail.com

Πρόγραμμααγώνων
της26.01.2019

ΑΕρασιτεχνική (Πρωτά-
θλημα)(16ηαγωνιστική)

ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 15.00
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.
ΠΛΑΤΕΟΣ

Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ
-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ -ΑΡΓΥΡΙ-
ΟΥ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΓΑΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ.-ΧΡΥ-
ΣΑΝΗΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ15.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ -ΠΙΤΟΣ -ΤΡΑ-
ΝΤΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΣ15.00ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ -ΑΓΡ.
ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ
-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΝΩΣΗΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟ-
ΓΛΟΥ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ15.00Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΠΑΖΑΡ-
ΤΖΙΚΛΗΣ-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ

ΚΟΠΑΝΟΥ 15.00 ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ -
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ15.00ΑΡΗΣΠΑΛΑΙ-
ΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΠΑ-
ΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΑΒΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ
της27.01.2019

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(10ηαγωνιστική)

ΣΧΟΙΝΑ 15.00ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ -ΔΟΞΑ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ

Διαιτησία: ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΒΑΛΚΑ-
ΝΟΣ-ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ15.00ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ-
ΟλυμπιακοςΛουτρου

Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ
-ΤΡΑΝΤΟΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΥ 15.00ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑ-
ΒΑΤΟΥ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΓΙΑΝΤΣΗΣ
-ΛΑΖΑΡΟΥ

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 15.00 ΠΑΟΠΑΛΑΤΙ-
ΤΣΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαιτησία:ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ -ΜΟΥΣΕΝΙ-
ΚΑΣ-ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

ΝΗΣΕΛΙΟΥ15.00ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕ-
ΛΙΟΥ-ΑΕΚΚαμποχωρίου

Διαιτησία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΓΚΟΓΚΑΣ
-ΓΚΟΓΚΟΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(12ηαγωνιστική)

ΠΑΤΡΙΔΑΣ15.00ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ -ΑΣ
Γιαννακοχωριου

Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΜΠΑΚΑΛΗΣ
-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ-
ΔΗΣ-ΤΟΤΣΚΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 15.00ΛΕΥΚΑΔΙΑ -ΘΥ-
ΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ -ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ
-ΠΟΖΙΑΔΗΣ

ΡΑΧΙΑΣ15.00ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ -Α-
ΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ-ΚΙΡΜΑΝΙ-
ΔΗΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ15.00ΑΣΝΕΑΣΓΕ-
ΝΕΑΣ-ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝΔΕΝΘΑ
ΓΙΝΕΙ

Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2οςΟΜΙΛΟΣ(7η
αγωνιστική)

ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ 10.30ΔΟΞΑΝΑ-
ΟΥΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣΡΟΔΑΚΑ

Διαιτησία: ΓΙΑΝΤΣΗΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ
-ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ10.30ΦιλιπποςΠ.Νερων
-ΕρμηςΤριλοφου

Διαιτησία: ΜΠΑΚΑΛΗΣ -ΤΟΤΣΚΑΣ
-ΠΕΤΡΟΥ

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ10.30ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟ-
ΧΩΡΙΟΥ-ΠαλασιδειοςΑκαδημια

Διαιτησία: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ -ΒΑΛΚΑ-
ΝΟΣ-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΔωρεάνλεωφορείογιαΤρίγλια
απότηνδιοίκησητης«Βασίλισσας»

γιατοναγώνατηςΚυριακής

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των αγώνων

του Σαββατοκύριακου 26-27/1

ΗΕπιτροπήΠρωταθλήματοςκαιΚυπέλλου τηςΈνωσης
ανακοινώνειότιοιεξαναβολήςαγώνεςθαδιεξαχθούνσύμ-
φωναμετοπαρακάτωπρογραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ30.01.2019ΩΡΑ15.00
1.-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣγηπ.Κλειδιου
2.-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥγηπ.Μελικης
3.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ γηπ.

Αγ.Νικολαου(Β’ημιχρονο)
4.-ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

γηπ.Αγ.Γεωργιου

ΕΠΣΗμαθίας
Προγραμματισμός αγώνων από αναβολή
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Στην Ελευθερούπολη θα παίξει 
την Κυριακή ο Φίλιππος Βέροιας 
στα πλαίσια της 15ης αγωνιστι-

κής . Ένα δύσκολο παιχνίδι με τους 
γηπεδούχους να βρίσκονται στις πρώ-
τες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
2οςΌμιλος
Μ.Τσίκινας 19.00 ΧΑΝΘ-Γέφυρα Τσιρτσιμά-

λης-Γραικός(Παπαγεωργίου)

Σερρών 15.00 Ίκαροι Σερρών-ΦαίακαςΘεοδώ-
ρου-ΤζιοπάνοςΓ.(Δραγκίογλου)

Ελευθερούπολης17.00Ελευθερούπολη-Φίλιπ-
ποςΒέροιαςΤαρενίδηςΚ.-Σιταρίδης(Στουπίδης)

Ανατόλια17.00Ανατόλια-ΑγρίνιοΞέρας-Παζώλης
(Γκούμας)

Λαγκαδά17.00ΕρμήςΛαγκαδά-ΦάρσαλαΝτού-
ρας-Δημάδης(Μήτσιου)

Χαλκηδόνας17.00Προποντίς-ΜαχητέςΑγραφιώ-
τηςΙ.-Λουλουδιάδης(Παραλυκίδης)

Χαλκιοπούλειο 17.00ΈσπεροςΛαμίας-ΝίκηΒό-
λουΠολυχρόνης-Φασόλης(Χριστοδούλου)

Αρναίας17.00Στρατώνι-ΜακεδονικόςΕλευθεριά-
δης-Εκιζόγλου(Σακελλαρίου)

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία 
των Αετών Βέροιας για την 
αναμέτρηση του Σαββάτου 

(26/1) με αντίπαλο τον Βατανιακό. 
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με 
όλους τους παίκτες διαθέσιμους, η 
ομάδα της Ημαθίας θα υποδεχτεί την 
αντίστοιχη από την Πιερία, που έπειτα 
από 12 παιχνίδια στο φετινό πρωτά-
θλημα, έχει 7 νίκες και 5 ήττες.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυνατό σύνολο, με

μεγάληεμπειρίαστηνκατηγορίακαιτογνωρίζουνά-
παντεςστηνομάδα,μετάκαιτηνεξαιρετικάδύσκολη
αναμέτρησητουπρώτουγύρουστηνΚατερίνη.

Οαγώναςέχειώραέναρξηςστις18.00καιθαδιε-
ξαχθείστοΔΑΚ«Βικέλας»τουΜακροχωρίου.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης16ηςαγωνιστικής:
ΑετοίΒέροιας-Βατανιακός/Σάρισα
Εδεσσαϊκός-ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών
ΑετόςΚιλκίς-ΠιερικόςΑρχέλαος
ΊκαροιΓιαννιτσών-ΑΟΚΑιγινιακός
ΓΑΣΑλεξάνδρειας-ΖαφειράκηςΝάουσας
ΑΓΕΠιερίας-ΦΟΑριδαίας(20.00)
Ρεπό:ΓΑΣΠΠάνθηρες

ΜπάσκετΒ’Εθνικής
Ελευθερούπολη-Φίλιππος διαιτητές 

οι κ.κ. Ταρενίδης-Σιταρίδης

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΕντόςέδραςτοΣάββατοοιΑετοί
Βέροιας,αντίπαλοςοΒατανιακός

Χάντμπολ Α1 Γυναικών
Σήμερα 6.00 μ.μ. στο Φιλίππειο
ΦίλιπποςΒέροιας–ΠΑΟΚ

ΣτουςκαλύτερουςτουΣΕΓΑΣγια
το2018οΆνθιμοςΚελεπούρης

τουΦιλίππουΒέροιας
Στη λίστα του ΣΕΓΑΣ με

τουςκαλύτερουςΈλληνεςΑ-
θλητέςΣτίβουγιατο2018εί-
ναιοβαδιστήςτουΦιλίππου
Άνθιμος Κελεπούρης, στην
κατηγορίαΚ18 (5οςστοΕυ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα Βά-
δηνΚ18 και 8οςστηνΟλυ-
μπιάδα Νέων). ΟΆνθιμος
διεκδικεί με την ψήφο των
ανθρώπων που αγαπούν
τον Στίβο, να αναδειχθεί ο
καλύτεροςΈλληναςΑθλητής
στηνΚατηγορίαΚ18.

Όσοιεπιθυμούνναψηφί-
σουνμπορούννατοκάνουν
στην ηλεκτρονικήΔ/νση του
ΣΕΓΑΣ.Πρέπει ναδώσουμε
τηνψήφο μας γιατί οΆνθι-
μος αξίζει και έχει λαμπρό
μέλλον.

27 Ιανουαρίου η γιορτή ποδοσφαίρου 
της ΕΠΣ Ημαθίας στο ΣΕΙΡΙΟ

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου
θα πραγματοποιηθεί η 1η Γιορ-
τή Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου
πουδιοργανώνειηΈνωσηΠοδο-
σφαιρικών Σωματείων Ημαθίας.
Η εκδήλωσηθα γίνει στοΚέντρο
Διασκέδασης ‘Σείριος’ στο Μα-
κροχώρι.Κατάτηδιάρκειάτηςθα
τιμηθούνποδοσφαιριστές καιπα-
ράγοντες που έχουν προσφέρει
και συνεχίζουν να προσφέρουν
στοποδόσφαιροτηςΗμαθίας.

Όσοι επιθυμούνναπαραλάβουνπροσκλήσειςγια τηΓιορτή,αςεπικοινωνήσουνμε το6976114557,
ΧρήστοςΜουχτάρης.
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Ολοκληρώθηκε το 
Σάββατο 19.1.2019 
η Πρώτη Διακρατική 
Εκπαιδευτ ική Δρα -
στηριότητα του προ-
γράμματος Erasmus+ 
K A 2  P R O J E C T -
SCHOOLEDUCATION-
K A 2 2 9 - N o .  2 0 1 8 -
047365, την οποία ε-
πιμελήθηκε και έφερε 
σε πέρας το 5ο Γενικό 
Λύκειο Βέροιας, και 
συγκεκριμένα η παιδα-
γωγική ομάδα του προ-
γράμματος «Αειφορία 
για την Δημοκρατία, 
Δημοκρατία για την Α-
ειφορία». Ο τίτλος της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας, που αποτέλεσε 
την πρώτη κινητικότητα του παραπάνω προγράμ-
ματος, ήταν: «Δημοκρατία και Περιβάλλον στα 
Ιδρύματα».

Οι αποστολές των ξένων σχολείων από την Ε-
σθονία, την Πορτογαλία και τη Φιλανδία έφτασαν 
στη χώρα μας το μεσημέρι της Κυριακής, 13 Ια-
νουαρίου, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ στην 
πόλη μας τους υποδέχτηκαν γονείς και μαθητές 
το απόγευμα της ίδιας μέρας. Κάθε αποστολή 
αποτελούνταν από επτά (7) μαθητές και δύο (2) 
εκπαιδευτικούς.

Το πρωί της Δευτέρας έγινε η επίσημη υπο-
δοχή των αποστολών στο 5ο Λύκειο και οι φι-
λοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να έχουν μια 
πρώτη επαφή με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα μέσα από την περιήγησή τους στις εγκα-
ταστάσεις του σχολείου και την παρακολούθηση 
μαθημάτων. Στη συνέχεια, στο χώρο της σχολικής 
βιβλιοθήκης έγινε η πρώτη γνωριμία μεταξύ των 
τεσσάρων αποστολών μέσα από την παρουσίαση 
από τους μαθητές, του σχολείου, της πόλης και 
της χώρας τους.

Μετά τις 12.00 ξεκίνησε η γνωριμία με την πό-
λη μας, καθώς οικοδεσπότες και φιλοξενούμενοι 
έγιναν δεκτοί από τις δημοτικές αρχές και ενημε-
ρώθηκαν για την πολυπολιτισμικότητα της Βέροι-
ας και την ιστορία του δημοτικού μεγάρου, που 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αειφορίας. 
Ακολούθησε η επίσκεψη στον Σύλλογο Βλάχων 
Βέροιας και στη Συναγωγή, στην παλιά Μητρό-
πολη και στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο 
Μενδρεσέ Τζαμί, που σήμερα στεγάζει το Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο, στο Βυζαντινό Μουσείο και, 
τέλος, στη χριστιανική συνοικία της Κυριώτισ-
σας. Τα σημεία ήταν επιλεγμένα σκόπιμα, για να 
αναδειχθεί από τη μια η αρμονική συνύπαρξη 
ανά τους αιώνες διαφορετικών θρησκειών και 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, που συνιστά 
μια νίκη της δημοκρατίας και μια απόδειξη του σε-
βασμού στη διαφορετικότητα,  και από την άλλη 
η αειφορία, καθώς το σύνολο των κτηρίων αυτών 
προέρχεται από το μακρινό παρελθόν και με την 
κατάλληλη αναστύλωση και την αλλαγή χρήσης 
πορεύονται στον 21ο αιώνα.

Την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου, μετά από ένα μάθη-
μα ελληνικής γλώσσας για τους φιλοξενούμενους 
μαθητές και δασκάλους, το σύνολο των συμμετε-
χόντων στο πρόγραμμα μετέβη στη Θεσσαλονί-
κη, όπου μετά την περιήγηση στα σημαντικότερα 
πολιτιστικά αξιοθέατα της συμπρωτεύουσας, α-
κολούθησε η επίσκεψη στο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ - μια 
παράλληλη πόλη για την οικολογία και την κοι-
νωνική αλληλεγγύη». Εκεί ενημερώθηκαν για τα 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και τους φορείς 
πολιτών που μάχονται για αυτά  από την υπεύθυ-
νη της εθελοντικής οργάνωσης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» και 
μέσα από βιωματικές δραστηριότητες ενεπλάκη-
σαν στο θέμα της αειφορίας.

Η Τετάρτη ήταν η μέρα, κατά την οποία οι 
αποστολές - μετά από την παρακολούθηση ενός 
μαθήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
ανάγκη προάσπισής τους - παρουσίασαν με τη 
χρήση ψηφιακών μέσων το έργο που παρήγα-
γαν κατά  το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 
Κάθε σχολείο διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί η δημοκρατία και προστατεύεται το 
περιβάλλον τόσο στο επίπεδο της σχολικής τους 
κοινότητας και των τοπικών θεσμών, όσο και σε 
εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά από 
κάθε παρουσίαση ακολουθούσε συζήτηση μεταξύ 
μαθητών και εκπαιδευτικών στην προσπάθεια 
να βρεθούν τα κοινά σημεία και οι διαφορές, 

αλλά και να εντοπιστούν τα θετικά στοιχεία και 
οι όποιες αδυναμίες στη λειτουργία των θεσμών. 
Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε νωρίς 
το απόγευμα με την ξενάγηση στους Βασιλικούς 
Τάφους των Αιγών.

Την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, η μέρα ήταν αφιε-
ρωμένη στη Νάουσα. Εκεί οι συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τους τρεις 
βασικούς πυλώνες της αειφορίας: α) την οικονο-
μία, με την επίσκεψη στο οινοποιείο «Vaeni», β) 
την κοινωνία και τον πολιτισμό, με την ξενάγηση 
στο σπίτι του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», 
όπου ενημερώθηκαν για το ομώνυμο έθιμο και 
την παραγωγή σουσαμόλαδου, καθώς ο Όμι-
λος φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις ενός παλιού 
σουσαμόμυλου, και γ) το περιβάλλον, με την επί-
σκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Νάουσας και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος στον χώρο του πάρκου του Αγίου 
Νικολάου. Το απόγευμα της ίδιας μέρας οι μαθη-
τές εργάστηκαν κατά ομάδες μεικτών εθνικοτή-
των, προκειμένου να συγκεντρώσουν το υλικό, το 
οποίο θα επεξεργάζονταν την επόμενη μέρα.

Την Παρασκευή οι εργασίες έγιναν και πάλι 
σε ομάδες μεικτών εθνικοτήτων. Οι μαθητές μετά 
την αρχική καθοδήγηση των καθηγητών τους 
άρχισαν να συνθέτουν το μωσαϊκό των δράσεων 
που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες μέρες και 
να καταγράφουν τα αποτελέσματα αυτών και 
τα συμπεράσματά τους. Το ψηφιακό υλικό που 
παρήγαγαν στο εργαστήριο πληροφορικής του 
σχολείου παρουσίασε στη συνέχεια η κάθε ομάδα 
στη σχολική βιβλιοθήκη. Στο μεταξύ μεσολάβησε 
διάσκεψη των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα, για να συζητήσουν τις τρέχου-
σες εργασίες και να προετοιμάσουν την επόμενη 
φάση του έργου που θα λάβει χώρα στη Φιλανδία 
από τις 5 ως τις 11 Μαΐου 2019. Ακολούθησε η 
διαδικτυακή αξιολόγηση από καθηγητές και μαθη-
τές αυτής της πρώτης διακρατικής δραστηριότη-
τας. Τέλος, αργά το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε 
και το γεύμα του αποχαιρετισμού με τη συμμετο-
χή του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτι-
κών του προγράμματος.

Κατά την αναχώρηση των ξένων αποστολών 
το Σάββατο, 19 Ιανουαρίου, η συγκίνηση ήταν 
πολύ μεγάλη. Η αναχώρηση δυσκόλεψε, καθώς 
φιλοξενούμενοι και οικοδεσπότες ένιωθαν τον 
ιδιαίτερο δεσμό που δημιουργήθηκε ανάμεσά 
τους τόσες μέρες να μην τους αφήνει να αποχω-
ριστούν ο ένας τον άλλον,  ενώ οι υποσχέσεις για 
στενή επικοινωνία και γρήγορη αντάμωση έδιναν 
και έπαιρναν. 

Οι εμπειρίες αυτής της δράσης που έλαβε 
χώρα στην πόλη της Βέροιας την τελευταία εβδο-
μάδα έδειξαν με τον πιο παραστατικό τρόπο πως 
χάρη στο Erasmus+, το ΙΚΥ και τα αντίστοιχα 
ιδρύματα των άλλων κρατών άλλη μια διεθνική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα είχε πετύχει στο ακέ-
ραιο τους στόχους της!

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι μαθητές/τριες: 
Κώστας Τσίλης, Αντώνης Βασιλειάδης, Βίκυ Τζου-
βάρα, Λία Καπαλίκα, Μελίνα Μεταξά, Δέσποινα 
Τζήμα, Γιώργος Λοκμανίδης, Κατερίνα Δέλλα, 
Έλενα Θεοδώρου, Σοφία Πανίδου, Νίκος Τσιφλί-
δης, Μαρία Τσουφλίδου, Λεωνίδας Κουκουράβας, 
Παναγιώτης Πιπερίδης, Κατερίνα Πατοπούλου, 
Βίκυ Μωυσίδου, Κατερίνα Φεϊζατίδου, Άννα Τζί-
ρου, Αιμιλία Κίρτσιου, Γιάννης Ψαρράς και Ολυ-
μπία Παπαευθυμίου. Την παιδαγωγική ομάδα 
απαρτίζουν οι καθηγητές/τριες: Χαρά Αξούριστου, 
Έφη Λιακοπούλου, Έλενα Γιαννάκη, Κατερίνα Τό-
τσκα, Σταμάτης Χρυσής και Τάσος Μοσχόπουλος. 

Το βιβλίο τους “Για μια όμορφη πόλη” 
παρουσιάζουν οι «Σούπερ Οκτώ» 
του Μουσικού Σχολείου Βέροιας 

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου στις 11.00πμ στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βέροιας, θα 
παρουσιαστεί το βιβλίο «Για μια όμορφη πόλη» από την 
ομάδα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας «Σού-
περ Οκτώ».

Στο βιβλίο παρουσιάζεται η πρόταση των μαθητών για 
“οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση στην πόλη” που 
κατέθεσε το Μουσικό Σχολείο συμμετέχοντας στην τελική 
διαδικασία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ecomobility, μέσω 
του Δήμου Βέροιας (Αντιδημαρχίες Παιδείας και Κοινωνικής 
Προστασίας). 

Θα παρουσιαστεί και το τραγούδι “Σούπερ Οκτώ” που 
συνοδεύει το βιβλίο και απέσπασε το 2ο Βραβείο στην κατη-
γορία Μουσικής Έκφρασης. 

Το βιβλίο και το τραγούδι θα διανεμηθούν σε όλα τα 
σχολεία του Δήμου Βέροιας για την ευαισθητοποίηση και αλ-
λαγή νοοτροπίας ξεκινώντας από τους μαθητές του Δήμου 
Βέροιας. 

Ευχαριστήριο
   Το Δ.Σ. του συλλόγου νεφροπαθών νομού Ημαθίας θέλει να  ευχαριστήσει την οικογέ-

νεια  Μπιζέτα Δήμητρα για την οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 50 ευρώ στη
μνήμη του προσφιλούς μας  πατέρα.
  ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

« Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ»
 
Χθες γράφτηκε ο τραγικός  επίλογος μιας μακραίωνης Ιστορίας, στην πιο ένδοξη περιοχή της Ελ-

ληνικής γης. Χθες παραδόθηκε  χωρίς όρους  με δόλιο και επαίσχυντο τρόπο, η  μαρτυρική γη που 
έπλεξε αμάραντους στεφάνους δόξας και πολιτισμού. Χθες ήταν μία μαύρη ημέρα για την Μακεδονία 
μας και τον Ελληνισμό ...Δεν υπάρχουν λέξεις  και λόγια για να αποτυπώσουν το όνειδος και την α-
σχημοσύνη του ξεπουλήματος της ηρωικής αυτής περιοχής, που τα καταστρεπτικά  αποτελέσματα θα 
φανούν στο εγγύς μέλλον. Με τις ευλογίες της Κυβέρνησης και ερήμην του Ελληνικού λαού, συνεφωνή-
θη  προς ευαρέσκεια του Νίμιτς και της Μέρκελ  η δημιουργία  του Μακεδονικού κράτους Των Σκοπίων 
,που εδώ και  εβδομήντα χρόνια, επιχειρεί με διάφορους τρόπους να καπηλευτεί το όνομα Μακεδονία 
και να αποκτήσει ταυτότητα  και Ιστορία. Και τώρα ήρθε η σωτήρια στιγμή γι αυτούς και μάλιστα με την 
επίσημη σφραγίδα μας. Η «vardarska banovina» αποκτά  οντότητα. Δεν αποκλείεται αργότερα και η 
γείτονα Βουλγαρία η οποία κατέχει το 21% της  αρχαίας Μακεδονικής γης, να μετονομαστεί  Ανατολική 
Μακεδονία  και εμείς οι αυθεντικοί Μακεδόνες να  γίνουμε εθνική μειονότητα   των Σκοπιανών και των 
Βουλγάρων. Η αλλαγή του γεωπολιτικού χάρτη των Βαλκανίων  είναι προφανέστατα άμεση  προτεραι-
ότητα και στόχος αυτών που συνέβαλαν στην μεθοδευμένη και διαιρετική συμφωνία των Πρεσπών. Με 
την μονομερή αυτή συμφωνία –τραγέλαφος, επιχειρείται    η βάναυση  κατακρεούργηση  του Ελλαδικού 
μας χώρου και η υπαγωγή του σε άλλα δεδομένα ξένα προς εμάς . Διερωτώμαι μπορεί κάποιος  να  
αποκλείσει τέτοια εξέλιξη;  Η Ιστορία από εδώ και πέρα για το γεωγραφικό αυτό κομμάτι που από χθες 
ξεριζώνεται  από την καρδιά της Μητέρας Ελλάδας  και ταπεινώνεται ασύστολα ,θα γράφεται με μελανά 
γράμματα  και θ΄ ακολουθεί  αυτούς και τους απογόνους τους  για το έγκλημα που διέπραξαν.. Αυτό 
που ιδιαίτερα με  θλίβει και με ματώνει κυριολεκτικά  ,είναι η άσκοπη θυσία του Παύλου Μελά και των 
συντρόφων του Κρητικών και άλλων Ελλήνων, που άφησαν την τελευταία τους πνοή  για την Ελευθε-
ρία μας και την τιμή μας. Ουαί και αλίμονο  ! θα τρίζουν τα κόκαλά τους και ανάπαυση δεν θα έχουν ανά 
τους αιώνας!  Απεδείχθη γι ακόμη μια φορά ότι ήμασταν ανάξιοι  της ευεργεσίας αυτής και κατώτεροι 
των περιστάσεων.   Πρώτα χάσαμε την Βόρειο  Ήπειρο από άστοχους χειρισμούς και διχαστικές πο-
λιτικές ενέργειες  τώρα θα χάσουμε και την πολυτραγουδισμένη  Μακεδονία μας. Ο Εθνικός παιάνας 
θα πάψει να ηχεί στα κατοπινά χρόνια  το «Μακεδονία ξακουστή ……»γιατί θα αποτελεί  στοιχείο διχα-
σμού και αναμόχλευσης παθών..  Πλέον  όλα θα είναι διαφορετικά!

 
                                                                                            Γουγουλεφας Ε.

5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας: Πρόγραμμα Erasmus+KA2
«Αειφορία για την Δημοκρατία, Δημοκρατία για την Αειφορία»

Συλλήψεις ανηλίκων
 για διαρρήξεις 

Συνελήφθησαν στις 24 Ιανουαρίου 2019 το βράδυ, σε περιοχή της Ημαθίας από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 4 ανήλικοι ημεδαποί και 1 ανήλικος 

αλλοδαπός, διότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, διέρρηξαν την οικία 47χρονου ημεδαπού και αφαίρε-
σαν διάφορα αντικείμενα. Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για 
παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συλλήψεις για διάρρηξη καταστήματος
Συνελήφθη στις 24 Ιανουαρίου 2019, το απόγευμα, σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς του 

Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 32χρονος ημεδαπός, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τα 
ξημερώματα της ίδιας μέρας, ενεργώντας με 44χρονο συνεργό του, διέρρηξαν κατάστημα στην ίδια πε-
ριοχή και αφαίρεσαν διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 1.470 ευρώ.
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Ετήσιος χορός 
των Κρητικών 

Νομού Ημαθίας
Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας σας 

προσκαλεί στον ετήσιο χορό του που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2019 στο κέντρο 
ΣΕΙΡΙΟΣ στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Μαζί μας θα είναι ο Στέλιος Βαμβακάς με το 
συγκρότημά του.

Γενική είσοδος: 20€ - Πλήρες μενού, απεριό-
ριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά και

Κρητικό κρασί - ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ
Σας περιμένουμε όλους!

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός

Ανεπιθύμητοι στις εκδηλώσεις 
της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας οι βουλευτές που 

ψήφισαν ΝΑΙ στη Συμφωνία των Πρεσπών
Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνικής Βιβλιοθήκης Αρ-

γυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» ανακοινώνει ότι κηρύσσει ανεπιθύμητους τους ψηφίσαντες υπέρ της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στις εφεξής εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σωματεί-
ου.  «Ως ένα εκ των ιστορικών σωματείων του νομού Ημαθίας και της Μακεδονίας, οφείλουμε να προασπιζόμα-
στε την ιστορία, τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά στο συνολό της. Η χρήση της λέξης «Μακεδονία» 
στην ονομασία του γειτονικού κράτους, αλλά και όρων όπως «Μακεδόνας», «μακεδονική γλώσσα», «μακεδονικό 
έθνος» και οποιαδήποτε άλλη χρήση του προσδιορισμού «μακεδονικός-ή-ό», αντιτίθενται στην ιστορική αλήθεια. 
Οι Έλληνες βουλευτές όφειλαν να δράσουν προς υπεράσπιση όλων αυτών, αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν το με-
γαλύτερο μέρος της γνώμης των πολιτών. 

Εν κατακλείδι, τονίζουμε την διαφοροποίησή μας και την αντίκρουση οποιουδήποτε κομματικού ή πολιτικού 
χαρακτηρισμού, καθώς η τοποθέτησή μας είναι αποκλειστικά και μόνο έκφραση επί ενός εθνικού θέματος, ενώ 
επίσης σεβόμαστε την οποιαδήποτε υγιή προσωπική άποψη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

  Φανιάδης Φώτης     Ανδρεανίδης Πέτρος»

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
«Ίκαρος Ποντίκαρος, the musical» 

της Εύας Ιεροπούλου 
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, 7 το απόγευμα, 
στο Χώρο Τεχνών στη Βέροια, ο Σύλλογος γονέων 
και Κηδεμόνων της Εστίας Μουσών παρουσιάζει 
τη μουσική παράσταση «Ίκαρος Ποντίκαρος the 
musical».

Κείμενα και μουσική: Εύα Ιεροπούλου
Σκηνοθεσία και μουσική διδασκαλία: Νεφέλη 

Μπραβάκη
Διδασκαλία ορχήστρας: Νίκη Μπραβάκη
Πρωταγωνιστούν: Αρσένιος Γαβριηλίδης, Νίκη 

Μπραβάκη, Φωτεινή Γεωργουδάκη.
Διεύθυνση ορχήστρας: Ερμιόνη Καϊσερλή
Παίρνουν μέρος περισσότεροι από 150 χο-

ρωδοί-χορευτές των 3 ομάδων του Filippos Glee 
(Ωδείο Φίλιππος, Δημοτικό Ωδείο Νάουσας, Ωδείο 
Σείριος Θεσσαλονίκης) και η ορχήστρα του Ωδεί-
ου Φίλιππος, καθώς και οι μαθητές της Μουσικής 
Προπαιδείας των τάξεων της Εύας Ιεροπούλου 
(Ωδείου Φίλιππος, Δημοτικού Ωδείου Νάουσας).

Υπόθεση: 
Ο Ίκαρος Ποντίκαρος είναι ένας γενναίος  ποντικός που ονειρεύτηκε να απαλλάξει τη 

γενιά των ποντικών από την τυραννία  της γάτας και να γίνει έτσι ο βασιλιάς όλων των πο-
ντικών -ή ακόμα και όλων των ζώων. Το σχέδιό του είναι μεγαλοφυές, αλλά, κάπου στην 
πορεία, αποδεικνύεται ότι είναι κάπως δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Γιατί -όπως και να το 
κάνουμε- το ν’ αλλάξεις αυτό τον κόσμο δεν είναι και τόσο εύκολο...

*Αρχικά η ιστορία του Ίκαρου Ποντίκαρου κυκλοφόρησε ως μουσικό παραμύθι σε CD με 
συντελεστές τους ηθοποιούς Μελίνα Μποτέλλη και Θοδωρή Αθερίδη και τους μουσικούς/ερ-
μηνευτές Μανώλη Φάμελλο, Καίτη Κουλλιά, Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, Όλγα Αθανασιάδου, 
Τάσο Δημέγγελη και Δημήτρη Μπασλάμ.

Είσοδος: 5 ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων: 
Μουσικός Οίκος Πετσάβα, Αντ. Τσουπέλη 5 (πεζόδρομος), Βέροια
Δημοτικό Ωδείο Νάουσας Εστία Μουσών, Νάουσα

Από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας
Πρόγραμμα καταγραφής 

μουσικών, οργανοπαιχτών 
και τραγουδιστών, δεύτερης γενιάς

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάου-
σας – Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρου-
πόλεως «Ο Κυριακίδης», έχοντας 
να επιδείξει κατά την μακρά πορεία 
της ένα αξιοζήλευτο πολιτιστικό έρ-
γο, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στην 
αυθεντικότητα της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς. Ένα βασικό στοιχείο  
αυτής της κληρονομιάς αποτελεί και 
η παραδοσιακή μουσική και το τρα-
γούδι. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία 
χρόνια διαπιστώνουμε συνεχώς μία 
αλλοίωση της ταυτότητας των με-
λωδιών και των στίχων, γεγονότος 
του οποίου τα αίτια είναι ποικίλα και 
σύνθετα.  

Το σωματείο μας, θέλοντας να 
προστατέψει αυτόν τον πολιτιστικό 
πλούτο, αποφάσισε να υλοποιήσει 
ένα πρόγραμμα καταγραφών μου-
σικών (οργανοπαιχτών και τραγου-
διστών) της δεύτερης γενιάς. Μετά 
την καταγραφή μουσικών από την 
Νικόπολη του Πόντου και την πα-
ρουσίαση του δίσκου «Ηχοχρώματα 
από την Κεϊλούκα της Νικόπολης» 
τον Οκτώβριο του 2018, σειρά έχουν 
όλοι οι Πόντιοι μουσικοί του νομού Ημαθίας που έγραψαν την δική τους ιστορία κατά τις δεκαετίες του ‘60, 
‘70 και ’80. Η πρώτη καταγραφή τους πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019, ενώ οι ενέργειες 
για την ολοκλήρωση της δράσης αυτής, συνεχίζονται. 

Συντονιστές της όλης προσπάθειας είναι ο πρόεδρος της λέσχης κ. Φανιάδης Φώτης, ο χοροδιδάσκα-
λός της κ. Ασβεστάς Βασίλης και ο δάσκαλος του τμήματος εκμάθησης ποντιακής λύρας κ. Τσανασίδης 
Γιάννης.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό28-1-2019 μέχρι3-2-

2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-

τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

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

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

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Για ακόμη μια χρονιά ο τα-
λαντούχοςσκακιστήςΤΣΙΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣσυνεχίζει τηνανοδι-
κή τουπορεία με αποτέλεσμα
να έχει γίνει γνωστός και αγα-
πητός σε όλο τον σκακιστικό
κόσμοκαιόχιμόνο.

Από την στιγμή που άρχι-
σεναμαθαίνεισκάκικαιμετην
βοήθεια του προπονητή του
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣΑΚΗ, κα-
τάφερεναγίνειγνωστόςαρχικά
σετοπικόεπίπεδοκατακτώντας
την πρώτη θέση για την ηλι-
κία τουσε κάθε τουρνουάπου
συμμετείχε και στην συνεχεία
με τοπείσμα, την επιμονή και
το ταλέντο του και τηνβοήθεια
τουπροπονητήκαιτωνγονέων
του κατάφερε να είναι ανάμε-
σαστους καλύτερους έφηβους
σκακιστές στην κατηγορία του
στην ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑκαιτώραπιασεόλητην
Ελλάδα.

Τελευταία επιτυχία του στο
κλασικόσκάκι(90’+30’’γιακάθε
παίκτη) ήταν η :2η θέση στην
κατηγορίατουστοΔιεθνέςΣκα-
κιστικόΤουρνουά«ΛευκόςΠύρ-
γος»2019.

Στο γρήγορο σκάκι RAPID
κατέκτησετην:

2η θέση στην κατηγορία
του στο 11Ο RAPID CHESS
FESTIVAL2018(Πανελλήνιο)

Τέλος για το 2018 η κατά-
κτηση της 1ης & 2ης θέσης
στηνκατηγορίατουσεδιαφορα
τουρνουά Rapid που συμμε-
τείχε (Πτολεμαΐδα,Ποντοκομη,
Κατερίνη, Γιαννιτσά,Φλώρινα,
Βέροια,Θεσσαλονίκη κ.α) έλα-

βεσυνολικά2Κύπελλα,5χρυ-
σάκαι3αργυράμετάλλια.

Η ανοδική πορεία τουΤΣΙ-

ΛΙΔΗΧ.βοήθησεκαιτουςυπό-
λοιπος συμπαίκτες του να τον
μιμηθούν και να αρχίσουν και
αυτοί να βαδίζουν στα χνάρια
τουμεπρώτουςκαικαλύτερους
τουςΝΑΚΙΤΣΑΓΕΩΡΓΙΟ,ΝΑΚΙ-
ΤΣΑΣΤΕΡΓΙΟ,ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΑ-
ΝΕΣΤΗ,ΠΕΛΑΛΙΔΗΓΕΩΡΓΙΟ,
ΠΕΛΑΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΠΙ-
ΠΕΡΙΔΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και στην
συνεχείαΔΑΣΙΟΕΛΕΥΘΕΡΙΟ,
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟ ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΗΛ.

Όλοι οι παραπάνω βοήθη-
σαν και αυτοί, με τις επιτυχίες
τους κατακτώντας αντίστοιχα
μετάλλια,ναακουστείπερισσό-
τερο το σκάκι στον Νομό μας
καινατοαγαπήσουνακόμηπε-
ρισσότεραπαιδιά.

Σκακιστικό ταλέντο ο Βεροιώτης 
Χρήστος ΤσιλίδηςΣάββατο 26-1-2019

08:00-14:30ΖΑΜΑΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ2623310-24123

08:00-14:30 ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1 (πρώ-

ηνΚεντρικής 69) 23310-

24534

08:00-14:30 ΚΑΛΑΪ-

ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10 (κοντά στα

ΚΤΕΛ)23310-62989

14:30-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περ

ΚΤΕΛ)23310-62163

19:00-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ8223310-67530

21:00-08:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ8223310-67530

Κυριακή 27-1-2019
08:00-14:30ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΛΑΪΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑ-

ΝΟΥΕΛΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420

21:00-08:00ΛΑΪΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑ-

ΝΟΥΕΛΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420

Δευτέρα 28-1-2019
14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕ-

ΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

14:30-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑ-

ΚΩΣΤΗ18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-

63102

19:00-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Φαρμακεία

Κύπελλο Ελλάδας
Ταζευγάριατης

κλήρωσηςτων«8»
Τομεσημέρι τηςΠαρασκευής (12:00)πραγματοποιήθηκε η

κλήρωσητωνπροημιτελικώντουΚυπέλλουΕλλάδας.Ηκληρω-
τίδαδενέβγαλεντέρμπι.

ΟΠανιώνιος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, οΟλυμπιακός τη
Λαμία-ηοποίααπέκλεισετονΠαναθηναϊκόκιέτσιδεν...προέ-
κυψεντέρμπι«αιωνίων»-οΑστέραςτονΕργοτέληκαιστοίσως
πιοδυνατόματς,ηΑΕΚτονΑτρόμητο.

Αναλυτικάταζευγάρια
Πανιώνιος-ΠΑΟΚ
Ατρόμητος-ΑΕΚ
Λαμία-Ολυμπιακός
Εργοτέλης-Αστέρας
Ταπρώταματςθαδιεξαχθούνστις5,6και7Φεβρουαρίου,

ενώοιρεβάνςστις26,27και28τουίδιουμήνα.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία72τ,.μ.σεοικόπε-
δο800 τ.μ.στοΓιαννα-
χώριΝάουσας,μεκερα-
μοσκεπή,κουφώματαα-
λουμινίου,μεκαλοριφέρ.

Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:
6971539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2κατα-
στήματααπό24 τ.μ. το
καθένα,μεW.C.,συνεχό-
μενα,ανακαινισμένα,επί
τηςοδούΠίνδου.Τηλ.:
6948386833.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  δ ι α -

μέρισμα 80 τ.μ. στη
Σκύδρα, στον 1ο όρο-
φο, κοντά στο κέντρο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο,70.000ευρώ.Τηλ.:

6951831687.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγορά

στονΠρομηθέακατοικία
1ουκαιάνωορόφουμε
2ΔΣΚWC από 40.000
έως50.000 ευρώ.Τηλ.
επικοινωνίας: 6945
122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-
πεδο 310 τ.μ., εντός
σχεδίου, με συντελε-
στή δόμησης 0,8, χτί-
ζει 240 τ.μ., γωνιακό
κοντά στα Πολυκλα-

δικά, σε οικοδομμένο
σημείο.  Τηλ.:  6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο-
οικόπεδο 14.500 τ.μ.
επί τηςπεριφερειακής
οδούσε εξαιρετιή τιμή.
Μόνοσοβαρέςπροτά-
σεις.Ώρεςεπικοινωνίας:
09.00-14.00.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στοκέντρο τηςΒέροιας
με σταθερή πελατεία.
Μόνοσοβαρέςπροτά-

σεις.Τηλ.:6932740996.
ΠΩΛΕΙΤΑΙΠερίπτε-

ρο-Παντοπωλείοσεκομ-
βικόσημείολόγωσυντα-
ξιοδότησης. Ευκαιρία.
Τηλ.:6942855780.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ελλη-
νικό ρεστοράν στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-
ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθε-
ρή πελατεία και το ί-
διο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339 από
9.30π.μ. -2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση

κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσε καλή τμή.Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 2ος
όροφος, πλήρως ανα-
καινισμένη.Τηλ.: 6988
985663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα καινούργιο με
3ΔΣΚΑΘμεγκαράζκαι
αποθήκηστηνπεριοχή

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

λούνται χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για
αποθήκεςαλλάκαιμεανάλογη(εσωτερική
διαρρύθμιση)γιακατοικίαπολύκαλή.

α)ΣεπολυκατοικίαΕμμ.Παπά32, εμ-
βαδό100τ.μ.καθαρόκαι

β) σεπολυκατοικίαΜ.Μπότσαρη 77,
εμβαδό115τ.μ.καθαρά,σεπροσιτήτιμή.

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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Ωρολογίου, 350 ευρπω.
Euromesitiki6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο

τηςΒέροιας (δωμάτιο, σα-
λόνι, κουζίνα,W.C.), πλή-
ρως ανακαινισμένο, 4ος
όροφος ρετιρέ, κεντρική

θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματική στέγη,
εμβαδού45τ.μ.,απο-
τελούμενη από 2 χώ-
ρους,πλήρωςανακαι-
νισμένους (δίπλα στα
Αστικά), 1ος όροφος.
Τηλ.: 23310 60632 &
6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στηνΑνοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος90 τ.μ. (ημιόρο-
φος)κατάλληλαδιαμορ-
φωμένος,γωνία,φωτει-
νός, με θέα τοπάρκο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νος,αυτόνομηθέρμαν-
ση, a/c, 1 δωμάτιο, 1
ενιαίος πολύ μεγάλος
χώρος, χωλ, μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη,
μπαλκόνι περιμετρικό
(ελάχιστακοινόχρηστα).
Τηλ.: 6948 744632,
6976 769046 (απόγευ-
μα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

Κωδ. 24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα29τ.μ.,κατασκευή1984,1υ/δ,1
οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα,σεεξαιρε-
τικήκατάστασηκαιμεκαινούργιααλουμινίου
κουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,έχεικεντρική
θέρμανσηπετρελαίουκαι είναι επιπλωμένο
κομπλέ,μεανελκυστήρακαιμεμίαντουλάπα,
εκπληκτικό,μόνο160€.

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

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ ,έχεικουζίναανεξάρ-
τητηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,
ελάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115532 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας81τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
.Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλεί-
αςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,A/C,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.
Χωρίςταέπιπλα.Διαθέσιμοαπό20/1/2019.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

.Κωδ.112795ΜεγάληΓκαρσονιέρα5ου
ορ.στηνπεριοχήΡόδων , κατασκευής του
2004ρετιρέμε85τ.μ.μικτάκαι72τ.μ.καθ.
με1δσκλκατοικήθηκεμόνοαπό ιδιοκτήτες ,
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμε
ογκομετρητές ,μεγάληβεράντα,μεθέασε
ενοίκιο230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3υ/δ,πολυτελούςκατασκευής,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι , ηλιακό ,
BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη , έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή,τιμή350€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή ,σεεξαιρετικήκατάσταση ,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο, ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,
Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζε-

ταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150
τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα
,ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκετο1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

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

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.

Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείται από έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Δι-
πλάτζάμια.Ενοίκιο170€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Χώρο
μεδικό τουWC .Είναι κατασκευασμένο το
1970 -Μίσθωμα τα300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Κατάστημα180
τ.μ.,ισόγειοκαιμε180τ.μ.υπόγειο,γωνιακό,
σπάνιοκατάστημα,εξαιρετικήςπροβολήςκαι
μεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρίσκεταισεμονα-
δικόσημείοκαιπροσφέρεταισε τιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχει ανελκυστήραυδραυλικό καιπάρκινγκ
πυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτες
καιΔιπλάτζάμια-Τιμή:158.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:13713 -ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειο κατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι

κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεπολύωραίοκήπο ,οιχώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985,ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική
στέγηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλή-
ρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95 τ.μ.,
καθ.  και105 τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4
χώροι ,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,οι
χώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρμανσηανε-
ξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθωρα-
κισμένηπόρτακαιμεδύοWC , εξαιρετικής
προβολήςκαισε κεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας ,μόνο53.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,
ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.
καιάλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10
στρ.στην τιμή των21000€ τελική .σπάνια
ευκαιρία .ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€. .Αποκλειστι-

κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο170

τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεμοναδικήθέαστον
κάμπο ,άρτιοκαιοικοδομήσιμομεσ/δ0,8 ,
τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€.

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,
15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
42.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ

ισόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ται για έναμοναδικόακίνητο, εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους , με θωρακισμένηπόρτα εισόδου
καιαποτελεί ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:
98.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπουα-
ναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
πωλείταιμίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονο-
κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.ισόγεια.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκου-
ζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατασκευασμένη το
1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέ-
λαιοκαιξυλολέβητα,Ανοιχτωσιά,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,
Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλκό-
νια15τ.μ.-Τιμή:80.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχοςπτυχιούχος τουΤμήματος
ΜουσικήςΕπιστήμης&Τέχνης τουΠανε-
πιστημίουΜακεδονίας, με ειδίκευσηστη
μονωδία,διδάσκειτραγούδι.Διδάσκονταιό-
λαταείδηελληνικούκαιξένουρεπερτορίου
(έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,μιούζικαλ,κλασ-
σικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαι

κιθάραγιατησυνοδείατουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισα-
γωγήσεμουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετρο-
συγκολλητής από την
εταιρία «Τζάκια-Φω-
τιάδης» στηνΠατρίδα.
Τηλ.: 6976 791774 &
2331072872.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας

με πτυχίο και προϋπη-
ρεσία και κοπέλα για
λάντζα. Τηλ.:  23310
70846 & ωρες 5.00
μ.μ.-8.00μ.μ.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά τομο
γ ια Del ivery και  κο-
πέλα για τύλιγμα στο
ψη τοπωλ ε ί ο  Γ Ι ΑΝ -
ΝΗΣ .  Πληροφορ ί ε ς
κ .  Γιώργος  -  6984
472747.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητούνται
φύλακες με άδεια ερ-
γασίας και πιστοποίη-
σηγαιμόνιμηεργασία.

18 26-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ80τ.μ.καλήεπιπλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,πάρ-
κινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ43τ.μ.καλό23.000€
ΡΟΛΟΪ45τ.μ.καλόμεκόπλαν18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ42.000€
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.25ετώνπολύκαλό75.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό24.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.14ετίαςκαλό67.000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένοπολύκαλό40.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ
108.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα
62.000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα& νερό
11.000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο
18.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ11.500μέτραευκαιρία16.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα40.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές30.000€

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.διαμέρισμαφωτεινό,διαμπερές11.000
ΚΤΕΛ72Τ.Μ.διαμέρισμαρετιρέ,θέα18.000
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.διαμέρισμακαλό9.500
ΚΕΝΤΡΟ33τ.μ.γραφείο20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ
350€-300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚ+Αποθηκηκαινουριο350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ1ΣΔ-Σ-Κανακαινισμενο200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μ.ομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο
12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ
22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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Τηλ.επικοινωνίας:6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώληςγιαεργαστή-
ριο κρεάτων.Πληροφορίες κ. Γιώργος

6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως

εσωτερική, γιαφροντίδαηλικιωμένων.

Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίη-
ση γερόντων, γιαπρωί ή για απόγευ-

μα, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων,

σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 6940

679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία

και εξειδίκευση στις μαθησιακες δυ-

σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας

διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μα-

θήματα σε παιδιά δημοτικού και γυ-

μνασίου. Τμές πολύ προσιτές. Τηλ.

επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙιδιαίτεραμαθήμα-
τα σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή

πτυχιούχοΜαθηματικούΑΠΘ σε φι-

λικές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6906

471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  TOYOTA YAR I S

1.300 κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόμα-

το, με ταχύητες,  30.500 χιλ ιόμε-

τρα, σε καλή κατάσταση, μαύρο.

Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρεςφοιτητικό δω-

μάτιολευκόμεστρώμα,πλυντήριορού-

χων 45άρι, διπλή ντουλάπα, καναπές

που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με

λευκό τζάμι αμμοβολή και συρταριέρα

γραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβάτιμονόμετοστρώ-
μα.Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφειου,σα-
λόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες, τρα-

πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο

συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά

(κερασί), ντουλάπα-ρά-

φια (μελί), καναπέδες,

όλασεάριστηκατάστα-

ση.Τηλ.:2331021210,

Κιν.:6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡΑχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

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

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

άριστη γνώσηυπολογιστικώνπρογραμμάτων και απο-
θήκηςεμπορευμάτωνγιαμόνιμηεργασία,θαπροτιμηθεί
εμπειρία.Βιογραφικόμεραντεβούστοτηλ.6937226565.

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



Οι ζαχαροπλάστες έκοψαν την βασιλόπιτα τους
Την βασιλόπιτα του 2019 έκοψε ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Βέροιας, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου στις 7:00μ.μ στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον».
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τάσος Παγούρας αφού καλωσόρισε όλα τα μέλη , ευχήθηκε καλή χρονιά, με οικονομική ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις, δύναμη στον καθημερινό αγώνα επιβίωσης των επιχειρήσε-

ων και πάνω από όλα Υγεία. Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα παρουσιάστηκε ο γενικός απολογισμός της χρονιάς και διεξήχθη εποικοδομητικός διάλογος από τα μέλη και τους φίλους του σωματείου .
Τα μέλη στηρίζοντας για άλλη μία φορά με την παρουσία τους το θεσμό της συλλογικότητας είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν ενδελεχώς επί των όλων κρίσιμων ζητημάτων του 

κλάδου.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και τον απολογισμό της δράσης τους, δύο προβλήματα ξεχώρισαν στη 
συζήτηση μεταξύ των ζαχαροπλαστών της Βέροιας, προβλήματα που απασχολούν εδώ και καιρό το Σύλλογο. Το ένα 
αφορά το παρεμπόριο και τη διάθεση προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής χωρίς άδεια και το δεύτερο τους πά-
γκους με τα γλυκίσματα στις λαϊκές αγορές και τους κανόνες υγιεινής στον τρόπο λειτουργίας τους. Όπως επισημαί-
νει το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου, έχουν παραπέμψει τα θέματα στο Τμήμα Εμπορίου και Υγιεινής και το επόμενο 
βήμα τους θα είναι η αναφορά τους στον Εισαγγελέα.

Στην κοπή της πίτας το φλουρί το έτυχε η επιχείρηση Κριαρά και τα αναμνηστικά δώρα, ένα τυχερό ρόδι και το 
δέντρο της ζωής, τα παρέλαβε ο κ. Κριαράς Γιώργος και ο κ. Κώστας Τρίγκας υπεύθυνος και συνέταιρος της επιχεί-
ρησης.

Με 153 θετικές ψήφους, η Βουλή των Ελλήνων επικύρωσε χθες 
το μεσημέρι την Συνθήκη των Πρεσπών, με πολλές στιγμές έντασης 
και αψιμαχίες μεταξύ της κυβερνητικής πτέρυγας και της αντιπολί-
τευσης.

Με ονομαστική ψηφοφορία, υπέρ της Συνθήκης ψήφισε η Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ (145 βουλευτές) και οι βουλευτές Έ-
λενα Κουντουρά, Κατερίνα Παπακώστα, Θανάσης Παπαχριστόπου-
λος, Σταύρος Θεοδωράκης, Σπύρος Λυκούδης, Γιώργος Μαυρωτάς, 
Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Σπύρος Δανέλλης.

Κατά της Συμφωνίας ψήφισαν 146 βουλευτές (ΝΔ, ΧΑ, ΔΗΣΥ, 
ΚΚΕ, ΑΝΕΛ, Ένωση Κεντρώων και ανεξάρτητοι), ο Βασίλης Κόκ-
καλης, ο οποίος μετέχει στην κυβέρνηση, ψήφισε «όχι», ενώ κατα-
γράφηκε ένα «παρών», αυτό του ανεξάρτητου βουλευτή, Γρηγόρη 
Ψαριανού.

 Η Συμφωνία των Πρεσπών εισήχθη και ψηφίσθηκε από την 
Ολομέλεια της Βουλής ως νομοσχέδιο με τον τίτλο: «Κύρωση της 
Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περι-
γράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμ-
φωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης 
μεταξύ των Μερών».

Η διαδικασία συζήτησης της Συνθήκης διήρκησε τρεις ημέρες 
στην Ολομέλεια και δύο στην Επιτροπή Εξωτερικών και Εθνικής 
Άμυνας. Όπως ενημέρωσε την Εθνική Αντιπροσωπεία ο Πρόεδρος 
της Βουλής, η Ολομέλεια διήρκησε 38,5 ώρες και μίλησαν 200 βου-
λευτές συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αρχηγών, 
των εισηγητών, ειδικών αγορητών κ.λπ.

Αλ. Τσίπρας: «Σήμερα 
είναι μια μέρα ιστορική»

 «Σήμερα είναι μια μέρα ιστορική. Η Ελλάδα θωρακίζει σημαντι-
κό κομμάτι της ιστορίας της, την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής 
Μακεδονίας», τονίζει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αμέσως 
μετά την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή 
των Ελλήνων, σε δήλωση του στην προσωπική σελίδα του στο 
Facebooκ και το Twitter.

«Σήμερα γράφουμε μια νέα σελίδα για τα Βαλκάνια. Το μίσος 
των εθνικισμών, οι διενέξεις και οι συγκρούσεις δίνουν τη θέση τους 
στη φιλία, την ειρήνη και τη συνεργασία», υπογραμμίσει ο πρω-
θυπουργός. Τονίζει ότι «οι επόμενες γενιές και στις δυο χώρες θα 

χρωστούν ευγνωμοσύνη στους 
βουλευτές που με θάρρος και 
τόλμη, έβαλαν τα θεμέλια για ένα 
μέλλον ειρήνης, αλληλεγγύης και 
αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα 
στους δυο λαούς».

Ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει 
ότι «η Βόρεια Μακεδονία που 
σήμερα γεννήθηκε, θα είναι μια 
φίλη χώρα. Σύμμαχος και συ-
μπαραστάτης της Ελλάδας στις 
προσπάθειές της για την ασφά-
λεια, τη σταθερότητα και τη συ-
νανάπτυξη στη περιοχή».

Κυρ. Μητσοτάκης: Σήμερα εί-
ναι μία δύσκολη, μία στενάχωρη 
μέρα για την Ελλάδα

«Σήμερα είναι μία δύσκολη, 
μία στενάχωρη μέρα για την 
Ελλάδα. Η κυβέρνηση, με μία 
ευκαιριακή πλειοψηφία, ψήφισε 
την επιζήμια Συμφωνία των Πρε-
σπών. H κύρωσή της σημαίνει 
την επίσημη αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας 
στους κατοίκους των Σκοπίων για πρώτη φορά από ελληνική κυ-
βέρνηση. Εγκαταλείπεται έτσι μία εθνική γραμμή δεκαετιών. Ο κ. 
Τσίπρας είπε «ναι» εκεί που όλοι οι προκάτοχοί του είπαν «όχι». 
Τους λόγους τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος» δήλωσε ο πρόεδρος της 
ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κι αυτό μπορεί να γίνει αρχή νέων δεινών. Δυστυχώς, τα κομ-
ματικά παζάρια και ο κυνισμός του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησαν του εθνι-
κού συμφέροντος. Πριν από 4 χρόνια ακριβώς, ο κ. Τσίπρας κέρ-
δισε τις εκλογές εξαπατώντας τους πολίτες. Για να μας πάει τελικά 
πολλά χρόνια πίσω, κάνοντας χειρότερη τη ζωή των Ελλήνων και 
ειδικά των πιο αδύναμων. Τώρα, ολοκληρώνει το καταστροφικό του 
πέρασμα και με μία εθνική υποχώρηση» πρόσθεσε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «πιστή 
στη λαϊκή εντολή, η Νέα Δημοκρατία έδωσε τη μεγάλη μάχη. Α-
νέδειξε την αλήθεια για το εθνικό θέμα, αλλά και το πραγματικό 

πρόσωπο κάθε κόμματος και κάθε βουλευτή. Προσωπικά, μίλησα 
με ειλικρίνεια για τις μεγάλες δυσκολίες που έρχονται από την εφαρ-
μογή της Συμφωνίας. Δεσμεύτηκα, όμως, και ότι θα μείνω σταθερός 
στο εθνικό καθήκον: Το δικαίωμα της Ελλάδας για βέτο στην ένταξη 
των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπο-
λήσω. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να αμβλύνω τις 
αρνητικές συνέπειες που είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν από μία 
προβληματική συμφωνία».

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Οι Ελληνίδες και 
οι Έλληνες πλέον γνωρίζουν. Βίωσαν τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ και έχουν 
βγάλει τα συμπεράσματά τους. Πρέπει, όμως, να μείνουν ενωμένοι 
και να επιδείξουν δημοκρατική ωριμότητα. Μακριά από ακρότητες. 
Σύντομα θα μιλήσουν και η απάντησή τους στις κάλπες θα είναι 
συντριπτική. Η πιο σκοτεινή στιγμή της νύχτας είναι λίγο πριν απ’ 
το ξημέρωμα. Και η στιγμή της ελπίδας και της προόδου πλησιάζει. 
Γιατί οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και πρέπει να πάμε μπροστά. 
Το μπορούμε».
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Πέρασε με 153 ΝΑΙ 
η Συμφωνία των Πρεσπών
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