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Τρίτη και φαρμακερή για τα 
αδήλωτα τετραγωνικά

   Ως επιτυχημένη κρίνεται η  ρύθμιση για τα 
αδήλωτα τετραγωνικά των ακινήτων ανά τη χώρα, 
καθώς Αυτοδιοίκηση και κράτος κερδίζουν πολλές 
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο πρόσθετα 
έσοδα, που κακώς δεν εισπράττονταν τα προηγούμενα 
χρόνια, όπως εκτιμά το Υπουργείο. Έως χθες, 
1.650.000 πολίτες διόρθωσαν τα τετραγωνικά τους στις 
ιδιοκτησίες τους, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί 
τους 8 μήνες που εφαρμόζεται η ρύθμιση,  35 εκατ. 
επιπλέον τ.μ. ακινήτων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα  
γλιτώσουν από πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ευρώ. Κυρίως από σπίτια που ήταν  δηλωμένα με 
λιγότερα τετραγωνικά προς τους Δήμους από ότι είναι 
στο Ε9.
  Η έκταση του προβλήματος είναι τεράστια, 
παραδέχεται το Υπουργείο, αφού τα αδήλωτα 
τετραγωνικά όπως φαίνεται ήταν ο κανόνας και όχι η 
εξαίρεση. Για τις δηλώσεις δόθηκαν ήδη 2 παρατάσεις, 
ωστόσο εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού που  
έχει δημιουργήσει δυσκολίες σε πολλούς πολίτες, το 
υπουργείο Εσωτερικών πάει για μια ακόμα, τελική, 
ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Και τότε οι «ελληνικές» 
δικαιολογίες, εκατέρωθεν, θα περισσεύουν...  Τρίτη 
και φαρμακερή, για να μπορούμε να επικαλούμαστε 
μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού, 
μεταξύ πολιτών και κράτους.
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Χωρίς έξωθεν έγκριση θα μπορούν οι αιρετοί
να οδηγούν οχήματα Δήμων και Περιφερειών 

Αλλάζει τοθεσμικόπλαίσιο για
τηδυνατότητατωνΑιρετώντηςΤο-
πικήςΑυτοδιοίκησης να οδηγούν
οχήματα τωνΟΤΑ, καθώς επιτρέ-
πεταιπλέον η οδήγηση των οχη-
μάτων τωνΟΤΑΑ΄ καιΒ΄βαθμού
απόΠεριφερειάρχες,Αντιπεριφε-
ρειάρχες,Δημάρχους,Αντιδημάρ-
χους, καθώς και μέληΠεριφερει-
ακών καιΔημοτικώνΣυμβουλίων,
μετάαπόέγκρισητηςΑποκεντρω-
μένηςΔιοίκησης.

Με τη νέα διαδικασία, απαλεί-
φεται τοπροαπαιτούμενο της λή-
ψηςέγκρισηςαπότηνΑποκεντρω-
μένη Διοίκηση για να οδηγήσει
όχημα τουΔήμου έναςΔήμαρχος
καιαντιστοίχωςόχηματηςΠεριφέ-
ρειαςέναςΠεριφερειάρχης.

Επιπλέον, η έξωθεν έγκριση
μετατρέπεταισεμιαεσωτερικήδιαδικασίαεντόςτουΔήμουκαιΠεριφέρειας. Δίδεται,επίσης,δυνατότηταοδήγησης
καιστουςΓενικούςΓραμματείςΔήμωνκαιΕκτελεστικούςΓραμματείςΠεριφερειών,υπό την ίδιαδιαδικασίαμε τους
Αιρετούς.

ΣημειώνεταιότιμέχρισήμεραγιαναοδηγήσειοΣυντονιστήςΑποκεντρωμένηςόχηματηςΑποκεντρωμένηςχρεια-
ζότανέγκρισητουΥπουργού,(προϋπόθεσηηοποίααπαλείφεταιμετοΝομοσχέδιο)καιδενήτανλίγοιοιαντιπολιτευ-
τικοί«καυγάδες»σταδημοτικάσυμβούλια,γιατοθέμααυτό…

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας απάντησαν
χθεςεργαζόμενοι τωνΚΔΑΠ,πανελλαδικά,στην
«στάσιμη»επιδότησητωνΚέντρωνΔημιουργικής
Απασχόλησηςγιαφέτος,ηοποίαμπορείναοδη-
γήσειστημηανανέωσησυμβάσεωνγιαπολλούς
εργαζόμενους(ήδη2.400άτομα).

Ζητούνλοιπόντηνανανέωσηόλωντωνσυμ-
βάσεωνκαι επιπλέονεπιδότησηγια τηνκάλυψη
περισσότερωνδικαιούχων.

ΤοίδιοπρόβλημαυπάρχεικαιστοΚΔΑΠτου
ΔήμουΒέροιας, για τοοποίομίλησεχθεςστην
εκπομπή«Πρωινέςσημειώσεις»τουΑΚΟΥ99.6
η προϊσταμένη προσχολικής αγωγής,Αθηνά
Καπρίνη.

Όπως ενημέρωσε, ο αριθμός των αιτήσεων
εγγραφής παιδιών στα τρία ΚΔΑΠ τουΔήμου
είναιπολύμεγαλύτερος, σχεδόν διπλάσιος από
πέρυσι,όμωςηχρηματοδότησηδενεπαρκείγια
τηνκάλυψητωνθέσεων-αιτήσεων.Πόσομάλλον
που έχουν δημιουργηθεί και 19 ιδιωτικάΚΔΑΠ
στηνΗμαθία,μεαποτέλεσμαη«πίτα»ναμοιρα-
στείσεπολύμικρότερακομμάτια.

Φέτος, μιλάμε για 14παιδιά στοΚΔΑΠΜα-
κροχωρίου και 23 στα δύοΚΔΑΠ τηςΒέροιας.
Ποιος ο κάβουρας, ποιο το ζουμί του δηλαδή, μπροστά
στιςανάγκεςτωνοικογενειώνκαιτωνπαιδιώντους.

Μοιραία, αυτές τις ημέρες η διοίκηση,προσπαθεί να
λύσειτοσταυρόλεξο,καιναβρειτρόπους,ναικανοποιήσει

όσο το δυνατόνπερισσότερα αιτήματα γονέων αλλά και
ανανεώσειςσυμβάσεωντωνεργαζομένων.

Στα τρία χρόνια λειτουργίας των δομών αυτών στον
ΔήμοΒέροιας,φαίνεται να είναι ηπρώτη, τόσοδύσκολη
χρονιά, όπωςυποστηρίζουν εργαζόμενοι και διοίκηση,σε
επίπεδοχρηματοδότησηςκαιπροϋπολογισμού!

Γιαπρωτόγνωρεςσεεύροςκαιμέγεθος
προσλήψειςστανοσοκομείαΗμαθίας

κάνειλόγοοΔιοικητής
Σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Λαϊκά και αιρετικά»

του ΑΚΟΥ 99.6 (1.00-2.00 το μεσημέρι)
Πλήρηπίνακαόλωντωνπροσλήψεωνόλωντωνειδικοτήτων(γιατροί,νοσηλευτικό

προσωπικό,διοικητικό-βοηθητικόπροσωπικό,συμβασιουχοιΟΑΕΔκ.α.)πουτηντε-
λευταίαπερίοδομέσωόλωντωνδιαδικασιών(πρόσληψη,ανανέωσησύμβασης,νέες
συμβάσεις κ.α) ενίσχυσαν το δυναμικό και των δύοΜονάδωνΥγείας τηςΗμαθίας,
έδωσεχθεςστηδημοσιότηταοΔιοικητήςτουΓενικούΝοσοκομείουΗμαθίας,Ηλίας
Πλιόγκας,χαρακτηρίζονταςτον αριθμότων256ατόμωνπουενίσχυσαντιςΜονά-
δες,πρωτόγνωροσεεύροςκαιμέγεθος.Καιέπεταισυνέχεια,όπωςαναφέρει,μετις
διαδικασίες ενίσχυσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμούαλλά και την νέαπτέρυγα
τουΝοσοκομείουΒέροιας.ΓιαόλααυτάθαμιλήσεισήμεραΤρίτηοδιοικητήςκαλεσμέ-
νοςστηνεκπομπή«ΛαίκάκαιΑιρετικά»τουΑΚΟΥ99.6(1.00-2.00τομεσημέρι).

Χαρήκαμε 
με τα μηδενικά 
νούμερα στην 

ανακοίνωση της 
Κυριακής, χθες ,όμως 
η ανησυχία επανήλθε 

δριμύτερη.
Στα ψηλά ξανά η Ημαθία, 
με 8 νέα κρούσματα και 
συνολικά αρκετά πάνω 
από 100 από την αρχή 

της πανδημίας.
Το νου μας!

ΔύσκολεςμέρεςγιαταΚΔΑΠτωνΔήμων
καιστηνΗμαθία
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3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό 
οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

 Στο πλαίσιο της θωράκισης και ενίσχυσης του ΕΣΥ με ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συντονι-
σμό με την 3η ΥΠΕ, οι Μονάδες Υγείας Βέροιας και Νάουσας ενισχύο-
νται περαιτέρω.

Από τα τέλη Ιουνίου όποτε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγη-
σης  για την τακτική πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών,  το δυναμι-
κό των Μονάδων Υγείας του Γ.Ν Ημαθίας ενδυναμώθηκε σε πρωτόγνω-
ρο βαθμό. Από 1/9/2019 και εν μέσω πανδημίας,  τους πρώτους επτά 
μήνες του 2020 έως και σήμερα η ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό 
αποτυπώνεται ως εξής: 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ   ΑΠΟ 01/09/2019  ΕΩΣ  27/8/2020
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ  -  
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΔΡΑΣ   ΒΕΡΟΙΑ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
ΕΝΑΣ  (1) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ  &  ΜΙΑ (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗ-

ΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Η αρ.πρωτ.2177/11-02-2020 Απόφαση - Προκήρυξη Πλήρωσης θέ-
σεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ.

• ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 2 ΘΕΣΕΙΣ.
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ια-

τρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.
• ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, επαναξιολόγηση από 

τους επιλαχόντες. 
• ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ -  1  ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ιατρού 

έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.
Με το αρ.πρωτ.10613/04-08-2020 έγγραφο μας υποβλήθηκαν αιτή-

ματα για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στην 
3η ΥΠΕ Μακεδονίας μετά το υπ΄πρωτ.38101/03-08-2020 έγγραφο της, 
οι οποίες είναι οι εξής:

• 2  ΘΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄
• 3  ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ  (1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, 2 ΕΒ΄)
• 1  ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΒ΄
• 1  ΘΕΣΗ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  ΕΒ΄
•  2  ΘΕΣΕΙΣ  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄
• 1  ΘΕΣΗ  ΩΡΛ  ΕΒ΄
• 1  ΘΕΣΗ  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄
• 1  ΘΕΣΗ  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ 
Επίσης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.4634/24-01-2020 έγγραφο 

του Υπουργείου Υγείας σας παραθέτουμε πίνακα με τις θέσεις της Ορ-
γανικής Μονάδας Έδρας Βέροια που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 
6Κ/2020.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Σε διαδικασία 
πρόσληψης είναι : 

 
- (1) ΕΒ’ Ορθοπαιδικής.  
 -  (1) ΕΒ΄Οφθαλμολογίας.
- (1) ΕΒ΄Μ/Γυναικολογίας.     
 -  ( 1 ) Αναισθησιολογίας.  
(1) Ακτινοδιαγνωστικής . 
Εγκρίθηκε 1 θέση επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας.
Εγκρίθηκε λόγω covid-19 οι παρακάτω ειδικότητες Επικουρικών 

Ιατρών.   
 - Μία ( 1 ) Οφθαλμολογίας Η πρόσληψη έγινε.    

 
Προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ στην  6Κ/2020 προκήρυξη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΗ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ 1



Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Από θέση Ισχύος
Η δύναμη του 

δημόσιου λόγου
Σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας σε συνέργεια με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Σερρών παρουσιάζει την παράσταση:

Από θέση Ισχύος
Η δύναμη του δημόσιου λόγου
Θουκυδίδης, Ηρόδοτος, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αρριανός, Δι-

όδωρος Σικελιώτης, M.L. King στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, σήμερα 
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, στις 21:15.

Σύλληψη-σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι με τους Φιλαρέτη Κομνη-
νού, Αλέξανδρο Συσσοβίτη, Άννα Μάσχα, Καλλιόπη Ευαγγελίδου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Δραματουργία-έρευνα – επιλογή κειμένων : Κάτια Σωτηρίου Ενκε 

Φεζολλάρι
Μουσική: Γιώργος Ανδρέου
Σκηνικός χώρος-κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης
Συγγραφική επιμέλεια : Σοφία Καψούρου
Βοηθός Σκηνοθέτη : Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και η προμήθεια των καρ-

τών ελευθέρας εισόδου γίνεται μέσω της εφαρμογής viva.gr

• Θα τηρηθούν όλα τα πρωτοκόλλα ασφαλούς προσέλευσης και 
παραμονής στον χώρο. Παρακαλούνται οι θεατές να ακολουθούν τις 
οδηγίες του προσωπικού της ΕΦΑ Ημαθίας για την κίνησή τους στον 
χώρο και να μην μετακινούνται από την θέση τους. 

• Την παράσταση θα παρακολουθήσουν μόνον όσοι έχουν εξα-
σφαλίσει την είσοδό τους κατά προτεραιότητα ή με κάρτα ελεύθερης 
εισόδου και μόνον καθήμενοι.

• Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των θεατών προς και 
από το αρχαίο θέατρο της Μίεζας και σε όλη την διάρκεια της παρά-
στασης είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας. 

• Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να αποφεύγουν τον συνωστι-
σμό και να κρατούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους. 

• Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων του ΕΟΔΥ και των 
υγειονομικών αρχών.  

Αναβάλλεται λόγω covid η παράσταση
 «Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου

Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που υπεβλήθησαν 
στην ΠΕ Ημαθίας εξαιτίας του covid-19, η προγραμματισμένη παρά-
σταση (ΕΛΕΝΗ) στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας στις 2 Σεπτεμβρίου 
και ώρα 20.30 μ.μ. με διοργανώτρια την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημα-
θίας και  με τη συμμετοχή της Π.Ε Ημαθίας,  αναβάλλεται.  
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ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
TROLLS WORLD TOUR 
Προβολές:    Σάββατο 29/8  - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα 31/8 

– Τρίτη 1/9 στις 20.00
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΠΕ-

ΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥ-
ΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥ-
ΧΡΑΜΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ, ΑΡΗΣ 
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ, ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
RADIOACTIVE
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΖΑΝ ΣΑΤΡΑΠΙ
Σενάριο: ΤΖΑΚ ΘΟΡΝ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΡΑΪΛΙ, ΡΟΖΑΜΟΥΝΤ ΠΑΪΚ, ΑΝΙΟΥΡΙΝ 

ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΡΑΣΕΛ ΜΠΙΛ
Προβολές :    Πέμπτη 27/8, στις 21.00
Παρασκευή 28/8 – Σάββατο 29/8 – Κυριακή 30/9- Δευτέρα 

31/8 - Τρίτη 1/9  στις 21.45
Τετάρτη 2/9 (εκτός)
(Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

TENET 
Προβολές:    Τετάρτη 26/8 στις 21.00 (Θερινή – Μη υπο-

χρ, χρήση μάσκας) 

Πέμπτη 27/8 - Παρασκευή 28/8 - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα 
31/8 – Τρίτη 1/9 – Τετάρτη 2/9  στις 21.00 (αιθ1 – Υποχρ, 
χρήση μάσκας)

– Σάββατο 29/8 στις 19.00 και 21.45 (αιθ1 – Υποχρ, χρή-
ση μάσκας)

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ, 

ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑΪΚΛ ΚΕΪΝ, 
ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ 
ΚΑΠΑΝΤΙΑ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     27/8/20 - 2/9/20

Με την απονομή 
των βραβείων όπως 
κρίθηκαν από την 
5μελή κριτική επιτρο-
πή της διοργάνωσης 
καθώς και το Βραβείο 
κοινού όπως κρίθηκε 
από το ίδιο το κοινό, 
ολοκληρώθηκε το  6ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Ται-
νιών Μικρού Μήκους 
Αλεξάνδρειας, από τη 
Λέσχη Κινηματογρά-
φου και Πολιτισμού 
Αλεξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ, στο χώρο του 
Εκκοκκιστηρίου Ιδεών της Βέροιας. 

Τα βραβεία έλαβαν:
1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 

(BEST GREEK FILM)
Balsamon, της Έφης Σιαλευρή, Ελλάδα 2019
Μια ταινία με έναν τίτλο που προκαλεί άμεσα 

το ενδιαφέρον του θεατή να την παρακολουθήσει. 
Το «βάλσαμο» της μουσικής είναι γνωστό πόσο 
θεραπευτικό είναι στις βαθύτερες εκδηλώσεις του αν-
θρώπου εδώ και χρόνια, σε όλους τους πολιτισμούς. 
Στην ταινία διακρίνεται καθαρά η θεραπευτική της 
ιδιότητα ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας, διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας. Το δυνατό σημείο της ταινίας είναι ότι καταφέρνει να παρασύρει 
το θεατή σε έναν όμορφο κόσμο γεμάτο ελπίδα και αισιοδοξία. Η ζωή 
τραβάει την ανηφόρα, αλλά η τέχνη και η μουσική «παρηγορεί». Ένα 
νέο ζευγάρι στήνει ένα όμορφο σπιτικό σε ένα ελληνικό νησί παραμε-
ρίζοντας δυσκολίες και άγχη με οδηγό τη μουσική κοντά στη φύση και 
στην τέχνη. Φωτεινά σκηνικά, ηλιόλουστα τοπία, νέοι πρωταγωνιστές 
με όνειρα γεμάτα μουσική. Το «βάλσαμο» θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί ως μια εξόχως εξαιρετική καλλιτεχνική αναπαράσταση μιας 
πραγματικότητας, πετυχαίνοντας την αισθητική απόλαυση του θεατή. 
https://www.facebook.com/Balsamon

2.  ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (BEST 
INTERNATIONAL SHORT FILM)

AΝΝΑ, του Dekel Berenson, Ηνωμένο Βασίλειο 2019
Η ταινία απεικονίζει τις μεταπολεμικές οικονομικές και κοινωνικές 

συνέπειες στην Ουκρανία της Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά τις δυσκο-
λίες των γυναικών στην καθημερινή ζωή. Η φτώχεια, η διαφθορά, οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, η μοναξιά, ο σεξισμός και η εκμετάλλευση 
των γυναικών από τους άνδρες απεικονίζονται στην ταινία, ενώ ο κύ-
ριος χαρακτήρας της Άννας προσπαθεί να διατηρήσει την οικογενεια-
κή αξιοπρέπεια και να προχωρήσει προς τα εμπρός αναζητώντας μια 
καλύτερη ζωή με την κόρη της. Η ταινία έχει εξαιρετική σκηνοθεσία, 
φωτογραφία και κινηματογράφηση, και έστω και εάν αφηγείται μια 
θλιβερή ιστορία χρησιμοποιεί αποτελεσματικές δόσεις χιούμορ που 
θυμίζει Άκι Καουρισμάκι. Ενώ η διάρκεια της ταινίας είναι μόλις 15 
λεπτά, δίνει στους θεατές την εντύπωση μιας ολοκληρωμένης ταινίας 
μεγάλου μήκους. https://www.annashortfilm.com/

3. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ (AUDIENCE 
AWARD)

STICKER (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ) του 
Georgi M. Unkovski, Βόρεια Μακεδονία 
2019 http://stickershortfilm.com

4. ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ (SPECIAL 
MENTION)

The Quiet, του Radheya Jegatheva, 
Αυστραλία 2019

Δυνατές εικόνες με ευφάνταστα εφέ 
και μουσική, μια αφήγηση για ένα πολύ 
ενδιαφέρον θέμα που τρομάζει γιατί εί-
ναι η ρεαλιστική απεικόνιση της ψυχής. 
Μιας ψυχής που τρέμει για το αύριο, 

τρέμει να αντικρίσει τον άνθρωπο, επιμένοντας στη σιωπή. Ποια εί-
ναι η σχέση της σιωπής με την ησυχία; Τι είναι ησυχία; Η εσωτερική 
αναζήτηση, η παιδική ηλικία, η δόξα, το χρήμα, ο θάνατος. Ποια είναι 
η ευτυχία; Μήπως κρύβεται στα αστέρια; Μια δραματική αφήγηση σε 
ένα αριστοτεχνικό animation που συναρπάζει!

Στην διάρκεια της βραδιάς δόθηκαν αναμνηστικά στον δημιουργό 
της ταινίας «Ο Γιάννης ζει» που παραβρέθηκε αλλά και στους χορη-
γούς των βραβείων, που είναι :

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : RAM computer 
Alexandrias

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : ΑΛΜΗ ΑΕ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ : ΕΛΤΑ Courier Αλεξάνδρειας
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΙΣΑΣ : BLACK LIST by Kampakis
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ : RE ART Factory
Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής κ. Κορ-

ρές Κώστας Πολιτιστικός Διαχειριστής και Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων του “Νεανικού Πλάνου”.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν  θερμά τους εθελοντές που υπό δύ-
σκολες συνθήκες λόγο των μέτρων προστασίας από την πανδημία, 
εργάστηκαν για την υλοποίηση της διοργάνωσης , τους θεατές που 
ακολούθησαν το φεστιβάλ και στον νέο χώρο , το νέο κοινό που γνω-
ρίσει και αγκάλιασε θερμά το φεστιβάλ.

Ο σύλλογος «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» το αμέσως επόμενο διάστημα 
θα ανακοινώσει την μεταστέγαση του σε νέο χώρο , ένα χώρο που 
ευελπιστεί να αποτελέσει μια κοιτίδα πολιτισμού και να «παντρέψει» 
πολλές και διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις που τόσο πολύ έχει 
ανάγκη η περιοχή ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Με την απονομή των βραβείων, ολοκληρώθηκε το  6ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΑΡΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Σπυρίδωνα 

και της Κυριακής, το γένος Κωστογλίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του 
Ερμή και της Αναστασίας, το γένος Τσια-
μήτρου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Κουμα-
ριάς Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Θε-

μιστοκλή και της Τριανταφυλλιάς, το γέ-
νος Μπαλαμπάνου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Βασιλείου και της Ει-
ρήνης, το γένος Ανάστου, που γεννήθηκε 

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

Συγχαρητήριο του διευθυντή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας 

για τις Πανελλαδικές
Με αφορμή την ανακοίνωση των απο-

τελεσμάτων των φετινών πανελλαδικών 
εξετάσεων θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά 
μου συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυ-
χόντες για το δύσκολο «ταξίδι» που κατά-
φεραν να φέρουν εις πέρας σε μια τόσο 
διαφορετική χρόνια, προσδοκώντας να φτά-
σουν στην δική τους «Ιθάκη». Καταφέρατε 
με προσωπικό αγώνα και ζήλο να επιτύχετε 
τους στόχους σας και να ανταμειφθείτε για 
την πολύχρονη προσπάθειά σας.

Θα ήταν παράλειψη, όμως, να μην απευθύνω θερμά συγχαρητήρια 
και στους γονείς καθώς και στους καθηγητές των μαθητών που στάθη-
καν ακούραστοι «συνοδοιπόροι» στο ταξίδι αυτό. Στις πρωτόγνωρες 
αυτές συνθήκες που βιώσαμε φέτος, ήσασταν πολύτιμοι αρωγοί και 
συμπαραστάτες στον δύσκολο αγώνα των παιδιών.

Σε όλους εσάς που δεν πετύχατε την εισαγωγή σας σε κάποια σχο-
λή, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ζωή δεν τελειώνει στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις αλλά συνεχίζεται με επιμονή, υπομονή και προσήλω-
ση στους προσωπικούς σας στόχους. Ευκαιρίες θα έχετε πολλές αρκεί 
να μην χάσετε ποτέ την πίστη στις δυνάμεις σας και να θυμάστε πάντα 
ότι, με σκληρή δουλειά, η επιτυχία είναι δεδομένη.

Με εκτίμηση
Παπαδόπουλος Γ. Αθανάσιος

Δ/ντής της Δ.Δ.Ε Ημαθίας

Συγχαρητήριο μήνυμα στους 
επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμά-
των για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, θέλω να εκφράσω τα θερμά 
και ειλικρινή συγχαρητήριά μου σε όλες 
και όλους που πέτυχαν την εισαγωγή 
τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα. Οι φετινές επιτυχίες των μαθητών μας, 
ιδιαίτερη αυτή τη δύσκολη χρονιά λόγω 
της πανδημίας, δείχνουν το υψηλό μαθη-
σιακό τους επίπεδο.

Με τη σημερινή τους επιτυχία επι-
σφραγίζεται η προσπάθεια πολλών ε-
τών. Εύχομαι οι επιλογές τους να τους 
δικαιώσουν και μέσα από το δρόμο που 
επέλεξαν να ακολουθήσουν, να νιώσουν 
πλήρεις και ευχαριστημένοι.

Επίσης συγχαίρω τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς για την πολύ σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία των 
παιδιών, όπως επίσης και τους συνεργάτες μου στις Σχολικές Επιτροπές του 
Δήμου, που καταφέρνουν να λειτουργούν τα σχολεία μας χωρίς ελλείψεις.

Στους μαθητές που παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να 
επιτύχουν, θα πρέπει να ξέρουν ότι η προσπάθεια δεν σταματά σε μια 
πρόσκαιρη αποτυχία και δεν αποτελεί μοναδική ευκαιρία στη ζωή τους. 
Τα όνειρα και οι στόχοι μπορούν πάντα να πραγματοποιηθούν όταν η 
θέληση είναι μεγάλη.

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης Γκυρίνης

Με τους Δημήτρη Πυρινό και  Θανάση Παπαδόπουλο, Διευθυ-
ντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, 
συναντήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας, εν όψει της πρόσφατης ανά-
ληψης των καθηκόντων τους και κυρίως, της αναμενόμενης έναρ-
ξης του νέου διδακτικού έτους. Ο Τάσος Μπαρτζώκας τους συνε-
χάρη και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχίες κατά τη θητεία 
τους, η οποία εκκινεί υπό τις προκλήσεις που θέτει η υγειονομική 
κρίση του κορωνοϊού.

Κατά τη συνάντηση τους συζητήθηκαν τρέχοντα και επίκαιρα 
ζητήματα της σχολικής πραγματικότητας, όπως π.χ. η ολοκλήρω-
ση των νέων διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού στην ειδική 
και γενική αγωγή και η στελέχωση των Νηπιαγωγείων της Ημαθί-

ας, καθώς επίσης και ζητήματα επιχειρησιακής φύσεως. Σε κάθε 
περίπτωση, το επίκεντρο του διαλόγου ήταν η πανδημία και το 
επικείμενο άνοιγμα των σχολείων με ασφάλεια.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας, ως μέλος της διαρκούς Επιτροπής Μορ-
φωτικών Υποθέσεων της Βουλής, δήλωσε ότι θα στηρίξει τους Δι-
ευθυντές στα καθήκοντα τους με κάθε διαθέσιμο μέσο, τονίζοντας 
ότι επιθυμεί μια ουσιαστική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον 
των μαθητών, εκπαιδευτικών και όλων των άμεσα εμπλεκόμενων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπό αυτό το πρίσμα, ανέφερε ότι 
επιθυμεί συχνή επικοινωνία με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, 
προκειμένου να ενημερώνεται και να συμβάλλει στην επίλυση κάθε 
εκπαιδευτικού ζητήματος στην Ημαθία. 

Με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας 
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

συναντήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ  ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ 
ΜΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ  ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Επί τη αγγελία του πρόωρου θανάτου του εκλεκτού μας συναδέλφου 

Κωτσόπουλου Στέργιου  συνήλθε εκτάκτως σήμερα  Σάββατο  29-8-2020 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας και αποφά-
σισε ομόφωνα τα κάτωθι:

1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
2) Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
3) Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού 

Συλλόγου Ημαθίας στη τέλεση του 40νθημέρου μνημόσυνου.
Αιωνία σου η μνήμη

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο. Σ.Η

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 31 Αυ-

γούστου 2020 στις 11.00 π.μ. στο Κε-
φαλοχώρι Σφηκιά Ημαθίας ο Ευθύμι-
ος Γκιορτζής σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγού-

στου 2020 στις 1.15 μ.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Μεταμόρφωση του Σωτήρος 
στο Λιανοβέργι Ημαθίας η Αναστασία 
Σανδροπούλου σε ηλικία 49 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγού-

στου 2020 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Ρα-
ψωμανίκη Ημαθίας ο Χρήστος Γεωρ. 
Τσαγιόπουλος σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγού-

στου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αθανασίου Αλεξάνδρει-
ας η Σοφία Τζίκα σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 29 Αυγού-

στου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας η Ελισά-
βετ Αλεξ. Χατζή σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγού-

στου 2020 στις 1.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριώτισσα Βέροι-
ας ο Ιωάννης Δημ. Μαρτίκας σε ηλι-
κία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 1 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 10.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Κλειδίου ο Χρήστος Αντωνάκης σε 
ηλικία 70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 1920-2020

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Επί την εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγ. Νε-

κταρίου Αιγίνης.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20.30-00.30
Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία 

να προσκυνήσουν τεμάχιο λειψάνου του Αγ. Νεκταρίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-
ας``, ευχαριστούν θερμά: 

-Την κ.Μακρή Αικατερίνη,για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της Ιωάννου Μακρή , με την 

συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.
-Την κ.Γαϊτανίδου Πηνελόπη , για την ευγενική προσφορά 1 πλή-

ρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της Παύλου Γαϊτανίδη , με 
την συμπλήρωση 6 μηνών , από τον θάνατό του. 

-Ανώνυμη Οικογένεια, για την ευγενική προσφορά 1 δοχ. μελιού 
25 Kgr , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, εις μνή-
μη των γονέων του.

-Την Οικογένεια Γρηγορίου Νεδέλκου,για την δωρεά χρηματικού 
ποσού,εις μνήμη Νικολάου Κουτόβα.

-Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας(Υγειονομικό),για την ενημέρωση που 
πραγματοποιήθηκε στους Εργαζόμενους του Γηροκομείου Βέροιας 

για την μάστιγα του Covid19 , τους τρόπους καθώς και τα μέτρα 
αντιμετώπισης του στις Μ.Φ.Ηλικιωμένων.

                             Εκ της Δ/νσεως

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Τὴν Παρασκευὴν 4 Σεπτεμβρίου 2020 
ἑορτάζεται  ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ἰερουσαλὴμ 
καὶ τῶν τριῶν τέκνων της.
Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν στὸν 
Ἱ. Π. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου ὡς ἑξῆς:

Πέμπτη 3/9/2020
6.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.

Παρασκευὴ 4/9/2020
7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.
6.30 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θὰ τεθεῖ σὲ 
προσκύνηση ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Ἰερουσαλήμ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Έφυγε από τη ζωή το μέλος του Συνδέσμου
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολι-
τικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας εκφράζουν την βαθιά τους 
θλίψη για το θάνατο του αγαπημένου μέλους του Συνδέ-
σμου, συνταξιούχου δασκάλου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 28 Αυγούστου 
2020.

Ο εκλιπών προσέφερε άοκνα τις υπηρεσίες του στο 
Σύνδεσμο.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του!
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



Δημοτική 
Παράταξη 

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»:  
Έπεσαν οι μάσκες

                                              

K. Δήμαρχε
Μας κουράσατε με το να 

μην μπορείτε να κατανοήσετε 
το πρόβλημα των Ριζωμάτων 
και να επανέρχεστε με άσχετες 
αναφορές. Και πρέπει να ασχο-
ληθείτε και με τον υπόλοιπο 
Δήμο! Άλλωστε εκτός από την 
θέση της δημοσιογράφου ως Ει-
δικού Συνεργάτη  σας, θέλετε να 
μοιράσετε κι άλλες θέσεις. Των 
Αντιδημαρχιών. Έτσι κι αλλιώς 
την εποχή που οι «μάσκες» γί-
νονται υποχρεωτικές, οι δικές 
σας και των «συνεταίρων» σας 
έπεσαν και μας δικαιώσατε.

Δεν είναι όμως σοβαρό κι υ-
πεύθυνο να έχετε άγνοια των 
θεμάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Έχετε ξεπεράσει κάθε 
όριο. Τι είναι αυτά που λέτε; Σε επιστολή σας και σε απάντηση για 
τα θέματα που έθιξα και που αφορούν το γνωστό ιδιοκτησιακό πρό-
βλημα των Ριζωμάτων, γράφετε: «Από την πρώτη στιγμή ανάδειξης 
του ζητήματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της δασικής έκτασης 
Ριζωμάτων, πράξαμε.....»!!!

Με συγχωρείτε αλλά έχετε χάσει εντελώς τον έλεγχο! Είστε εκτός 
θέματος! Οι κάτοικοι των Ριζωμάτων δεν αγωνίζονται για τις δασικές 
εκτάσεις, αλλά για τα αγροκτήματα!!!

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν καταλαβαίνετε τι σας λέμε.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή τα ουσιαστικά θέματα δεν «περ-
νούν» από τις αποστεωμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου, εκτιμώ ότι καλύτερο θα είναι να ενημερώσω μέσω των μέσων 
ενημέρωσης και σε συνέντευξη τύπου, τους πολίτες για τα πολλά 
θέματα που χρήζουν σοβαρής και υπεύθυνης αντιμετώπισης και με 
την ευκαιρία να ενημερωθείτε και εσείς και οι συνεργάτες σας. Άλλω-
στε πέρασε ένας χρόνος θητείας σας και θα εντυπωσιαστείτε με τα 
έργα σας! Υπομονή  λίγες μέρες...

Υ.Γ. Τα περί πολιτικής αθλιότητας σας χαρακτηρίζουν. Εγώ 
δεν ενέταξα στο ψηφοδέλτιο «υποψήφιους» οι οποίοι  διέσυραν 
τον πολιτικό  αντίπαλο προεκλογικά με την δική σας ανοχή αν όχι 
προτροπή, για προφανείς πολιτικούς σκοπούς και που βέβαια θα 
απολογηθούν οσονούπω για την απρέπεια αυτή. Δεν προχώρησα 
και δεν θα προχωρήσω σε συνεργασίες «εμπορικού τύπου»,  με την 
υποτιθέμενη «αξιωματική» αντιπολίτευση, για τις οποίες γελά η κοι-
νωνία. Αν θέλετε να δείτε πραγματική πολιτική αθλιότητα, κοιταχτείτε 
στον καθρέφτη!

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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Εξιχνίαση κλοπής 
φορτηγού

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίστη-
κε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών διότι 
όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεσημέρι της 14ης 
Αυγούστου 2020 αφαίρεσαν ένα Ι.Χ. φορτηγό όχημα που 
βρίσκονταν σταθμευμένο σε χώρο επιχείρησης, η αξία του 
οποίου ανέρχεται στις 5.000 ευρώ, 
σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Στα Ριζώματα για το θέμα με τους 
κτηματολογικούς πίνακες η Φρόσω Καρασαρλίδου 

και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ 
Τα ορεινά Ριζώματα επισκέ-

φθηκε την Κυριακή η βουλευτής 
Φρόσω Καρασαρλίδου μαζί με 
κλιμάκιο της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ- 
Προοδευτική Συμμαχία αποτε-
λούμενο από το συντονιστή της 
Ν.Ε. Τάσο Κωστόπουλο, τους 
Σάκη Χειμωνά, Δημήτρη Χαμπί-
δη, Γρηγόρη Γεωργιάδη, Κώστα 
Μελιόπουλο και τους δημοτικούς 
συμβούλους Αντώνη Μαρκούλη 
και Κυριάκο Θεοδωρίδη.

Η επίσκεψη έγινε με αφορμή 
το θέμα που προέκυψε με την 
προσωρινή ανάρτηση των κτη-
ματολογικών πινάκων, όπου το 
Ελληνικό Δημόσιο εμφανίζεται ως 
συνιδιοκτήτης με ποσοστό 24% 
σε όλα τα κτήματα των ιδιοκτητών στο αγροτοδασόκτημα της Κοινότητας Ριζωμάτων, ακόμα και στην επέκταση του οικισμού (οικόπε-
δα) που έγινε στη δεκαετία του 2000.

Η κα Καρασαρλίδου και η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού συζήτησαν το θέμα με τους εκπροσώπους του συνεταιρισμού και της 
κοινότητας παρουσία των κατοίκων, δήλωσαν ότι θα παράσχουν την έμπρακτη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά τους για τη δωρεάν 
παραχώρηση του ποσοστού του δημοσίου και δεσμεύτηκαν να προβούν σε κάθε ενέργεια για τη λύση του προβλήματος κάνοντας ό-
μως καθαρό ότι η λύση πρέπει να είναι πολιτική και μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να τη δώσει.

ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας, ξεκινούν σήμερα 
Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

 
   Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, από σήμερα Τρίτη 1 

Σεπτεμβρίου 2020, ανακοινώνεται ότι, ακολουθώντας πιστά τις αναλυτικές οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε 
την υγεία των μικρών παιδιών που θα φιλοξενηθούν στις δομές μας. Έχει πραγματοποιηθεί ενδελεχής καθαρισμός των χώρων μέσω α-
πολύμανσης από πιστοποιημένο ιδιώτη, καθώς επίσης και η ενημέρωση, εκπαίδευση και εργαστηριακός έλεγχος όλου του προσωπικού 
μας, προς εφαρμογή όλων των ανωτέρω οδηγιών  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΒΑΛΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Θωμά και της Μαρίας, το γένος Ντόβα, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στη Μελίκη Ημαθίας και η ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ 
ΣΟΦΙΑ του Παύλου και της Δαφνούλας, 
το γένος Ζησοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στη Ν. Νικομήδεια 

Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Μελίκης Η-
μαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΩΣΤΕΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του 

Κων/νου και της Παρασκευής, το γένος 
Σαρογλίδου, που γεννήθηκε στη Θεσ/
νίκη και κατοικεί στη Βεργίνα Ημαθίας και 
η ΤΣΙΛΙΚΑ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου και της 
Φωτεινής, το γένος Νοβάκη, που γεννή-
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στην Αγ. Τρι-

άδα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Ειρήνης Χρυσοβα-
λάντος στην Αγ. Τριάδα Ημαθίας.

Bρέθηκαν 
κλειδιά

Βρέθηκαν κλειδιά στην 
περιοχή 25ης Μαρτίου.Ό-
ποιος τα έχασε ας περάσει 
από τα γραφεία της εφημε-
ρίδας, Βενιζέλου 10.
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Αποχαιρετώντας 
έναν ιδιαίτερο φίλο…

Την περασμένη Παρα-
σκευή πέθανε ο καλύτερος 
μου φίλος, ο Στέργιος Κω-
τσόπουλος. 

Μερικές μέρες πέρασαν 
μετά τον θάνατο του και 
προσπαθώ ακόμα να χει-
ριστώ το πένθος μου. 

Θα περάσει  πολύς 
καιρός που όταν θα είμαι 
στην Βέροια και περνώ-
ντας έξω από το ιατρείο 
του, θα συνειδητοποιήσω 
ότι ο Στέργιος δεν είναι 
πλέον εκεί. 

Μαζί περάσαμε τα παι-
δικά μας χρόνια, μαζί τε-
λειώσαμε το Γυμνάσιο και 
ζήσαμε αξέχαστες στιγμές. 

Οι σπουδές μας χώρι-
σαν, ο Στέργιος στην Θεσ-
σαλονίκη, εγώ στο Μόνα-
χο. 

Αλλά μας χώρισαν μό-
νο γεωγραφικά. Η αδελφι-
κή φιλιά έμεινε ακλόνητη. 

Και η χαρά μου ήταν 
πολύ μεγάλη όταν ήρθε 
στην Γερμανία και άνοιξε 
ένα οδοντιατρικό ιατρείο 
για  πολλά χρόνια στο 
Fürth. 

Το όνομα του έγινε σε 
πολύ μικρό χρονικό διά-
στημα γνωστό σε όλη την 
περιοχή. 

Ένας θαυμάσιος επι-
στήμονας.

Αλλά και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ο φιλικός δεσμός μας παρέμεινε ακέραιος.
Κάθε φορά που ερχόμουν στην Βέροια πάντα αναζητούσα την συντροφιά του φίλου μου Στέρ-

γιου.
Ο Στέργιος ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, χαμογελαστός, γενναιόδωρος, μεγαλόψυχος, χωρίς 

εγωισμούς. Άνθρωπος πολύ κοινωνικός με αγάπη και εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπο. 
Για μένα ήταν ο Στέργιος ένας αγνός και πραγματικός φίλος με αρχές, ήρεμος, ευγενικός, φιλόξε-

νος, έντιμος, ειλικρινής, δίκαιος και ακέραιος χαρακτήρας
Τον Στέργιο τον εκτιμούσα βαθιά και απολάμβανα τα βράδια μαζί του, με τις συζητήσεις, όχι μόνο 

επιστημονικές, αλλά επαγγελματικές, πολιτικές και  κοινωνικές. 
Επίσης η πένα του υπήρξε έως το τέλος ακούραστη και ήθελε πάντα να μεταφέρει τις ιδέες του 

ως σκεπτόμενος άνθρωπος και προοδευτικός διανοητής. 
Μέχρι τις τελευταίες του στιγμές φρόντιζε ο Στέργιος για την άρρωστη σύζυγό του Μανουέλα και 

παρείχε επί χρόνια την καλύτερη δυνατή θεραπεία. 
Αιωνία σου η μνήμη, αξέχαστε φίλε Στέργιο

Γρηγόρης Αντωνιάδης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Διευθυντής του Τμήματος
Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων“
του Πανεπιστημίου Ουλμ/Γερμανίας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ανακοίνωση για την πλήρωση 
θέσεων ειδικευμένων ιατρών

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε πως έχει ολοκληρωθεί ήδη από τα τέλη Ιουνίου 
η διαδικασία αξιολόγησης για την τακτική πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών για το Γ.Ν. Νάου-
σας. Έτσι, εντός των επόμενων ημερών αναμένουμε την τοποθέτηση πέντε ιατρών στο βαθμό του 
επιμελητή Β´ στις ειδικότητες της Αναισθησιολογίας, Ορθοπεδικής, Οφθαλμολογικής, Μαιευτικής-Γυ-
ναικολογίας, και Ακτινολογίας.  Είναι ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός πως καλύφθηκαν όλες οι θέσεις 
οι οποίες προκηρύχθηκαν και καμία δεν κατέστη άγονη. Επιπλέον, την προηγούμενη εβδομάδα 
προκηρύχθηκε και μια θέση ειδικευμένου παθολόγου για την Υγειονομική Μονάδα, ώστε να τονωθεί 
περαιτέρω το ιατρικό της προσωπικό.  Τα παραπάνω μαζί με τις 23 προσλήψεις νοσηλευτικού και 
λοιπού προσωπικού (φύλακες κ.λπ.) έρχονται να επιβεβαιώσουν τη διαρκή βούληση για την ενδυνά-
μωση της νοσοκομειακής μας μονάδας ειδικά ενόψει του δύσκολου χειμώνα που αναμένεται. 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέ-
τρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό την Κυριακή 30 Αυγούστου πραγματοποιή-
θηκαν σε όλη την επικράτεια (58.240) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι 
ακόλουθες παραβάσεις:

• (3) παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας 
από το προσωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, αποστά-
σεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελα-
τών, κ.λπ.) και επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε (1) κατάστημα 
για υπεράριθμους πελάτες στη Σαντορίνη.

Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (480) σχετι-
κές παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (28) άτομα.

• (2) για λειτουργία καταστήματος πέραν της 24:00 ώρας με ε-
πιβολή διοικητικού προστίμου 10.000 ευρώ και τριήμερη αναστολή 
λειτουργίας, από τα οποία (1) στην Αττική και (1) στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (Τρίτη 11 Αυγούστου) 
έχουν βεβαιωθεί συνολικά (64) σχετικές παραβάσεις.

• (6) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF 
(Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (127) σχετι-
κές παραβάσεις. 

• (328) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης 
απόστασης και επιβλήθηκαν (327) διοικητικά πρόστιμα των (150) 
ευρώ και (1) των (300) ευρώ, ως ακολούθως:

o (46) στην Κεντρική Μακεδονία, 
o (40) στη Θεσσαλονίκη,
o (38) στη Στερεά Ελλάδα, 
o (36) στο Βόρειο Αιγαίο,
o (30) στην Αττική,
o (27) στην Κρήτη,
o (21) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
o (17) στην Πελοπόννησο, 

o (17) στην Ήπειρο 
o (16) στη Θεσσαλία, 
o (12) στα Ιόνια Νησιά,
o (12) στη Δυτική Ελλάδα,
o (10) στο Νότιο Αιγαίο και
o   (6) στη Δυτική Μακεδονία.
Σημειώνεται ότι από αρχές Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί συ-

νολικά (10.843) παραβάσεις και επιβλήθηκαν (10.833) διοικητικά 
πρόστιμα των (150) ευρώ και (10) των (300) ευρώ.

Στις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν (68) έλεγχοι σε καταστήμα-
τα, επιχειρήσεις κ.λπ. και βεβαιώθηκαν συνολικά (11) παραβάσεις 
από τις οποίες (9) στη Μύκονο και (1) στη Σαντορίνη για μη χρήση 
μάσκας και (1) για παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων 
σε κατάστημα στη Σαντορίνη (υπεράριθμοι πελάτες – αναστολή 
λειτουργίας).

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία 
της δημόσιας υγείας.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, συμπορευόμενος με 
τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την 
βιώσιμη κινητικότητα, προωθεί την υλοποίηση 
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(στο εξής ΣΒΑΚ), το οποίο θα θέσει τις βασικές 
κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί 
το σύστημα μετακινήσεων της πόλης τα επόμε-
να χρόνια.

Μέσω του ΣΒΑΚ επιδιώκεται η διαμόρφωση 
ενός συστήματος που θα συμβάλλει στην αστική 
αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προ-
τεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών 
μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μη-
χανοκίνητης κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ο 
άνθρωπος και οι καθημερινές του ανάγκες τους, 
τοποθετούνται στο επίκεντρο ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργείται ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανό-
μενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Σήμερα βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο 
στάδιο εκπόνησης του σχεδίου, στο πλαίσιο του 
οποίου και έχοντας λάβει υπόψη το σύνολο των 
αποτελεσμάτων των προηγούμενων βημάτων, 
προδιαγράφεται το σύνολο των μελλοντικών πα-
ρεμβάσεων αστικής κινητικότητας που θα σχε-
διαστούν και θα εφαρμοστούν στο δήμο για την 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών κοινωνικής συμμε-
τοχής και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 
των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Βάση αρχικού σχεδιασμού, το δίκτυο φορέων 
της τοπικής κοινωνίας θα έπρεπε να συναντηθεί 
στην παρούσα φάση προκειμένου:

• Να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα 
της διαδικτυακής διαβούλευσης για την ανάδειξη 
του μελλοντικού σεναρίου κινητικότητας

• Να του παρουσιαστεί το προσχέδιο 

των μέτρων αστικής κινητικότητας που έχει δια-
μορφωθεί από την ομάδα έργου

• Να συζητήσει και να τοποθετηθεί επί 
του καταλόγου των προτεινόμενων μέτρων αστι-
κής κινητικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο τις ιδιαίτερες 
συνθήκες τις οποίες καθημερινά καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε λόγω της πανδημίας, η τρίτη 
(3η) διαβούλευση πραγματοποιήθηκε ‘κεκλει-
σμένων των θυρών’ με τη συμμετοχή μόνο της 
ομάδας έργου του δήμου και της αντίστοιχης 
ομάδας υποστήριξης από τον ανάδοχο την Τε-
τάρτη 26 Αυγούστου 2020.

Από την έναρξη του έργου, ο δήμος στην 
προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και 
δυναμικό δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που 
συζητά και συνδιαμορφώνει το μέλλον της πό-
λης, επιζητούσε την ενεργή συμμετοχή και στή-
ριξη όλων των δημοτών του, για την αποτελε-
σματική εκπόνηση του σχεδίου.

Υπό την έννοια αυτή, σας καλούμε και πάλι 
μέσω της παρούσας αλληλογραφίας και της επι-
συναπτόμενης παρουσίασης -η οποία περιλαμ-
βάνει τον κατάλογο του προτεινόμενου πακέτου 
μέτρων αστικής κινητικότητας-, να τοποθετηθείτε 
με σχόλια, παρατηρήσεις και προσθήκες, με 
απώτερο σκοπό την σχετική επεξεργασία τους 
και τη συμπερίληψή τους στο τελικό σχέδιο.

Παρακαλούμε θερμά για την αποστολή των 
ως άνω παρατηρήσεων έως και την Κυριακή 6 
Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου: giannopoulos@alexandria.gr

Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Γιώργος
Τηλ. Επικοινωνίας: 23333-50132

Με τον αδελφικό μου φίλο Στέργιο το 1968 στην Βέροια

Διαβούλευση Πολιτών και Φορέων
για το προτεινόμενο Πακέτο Μέτρων

του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Αλεξάνδρειας

58.240 έλεγχοι για τα μέτρα αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
        Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020 

Για  την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,   

για την κάλυψη των   εποχικών ή παροδικών αναγκών 
των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του 

Ο.Α.Ε.Δ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμ-
βασης και όχι πέραν της 30-07-2021, συνολικά εκατόν είκοσι 
ένα(121) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  α-
ναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ 
εντός  του Νομού Αττικής(38)  και των Νομών Αιτωλ/νίας(7) 
Άρτας(3), Αχαϊας(5), Δράμας(2), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(6), 
Πυλαίας- Θεσσαλονίκης(5) Θεσπρωτίας(4), Ιωαννίνων(4),  
Καβάλας(12), Καρδίτσας(11), Λάρισας(5), Μεσσηνίας(1), Ξάν-
θης(6), Ροδόπης(4), Σερρών(1) και  Τρικάλων(5) .

 *Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νο-
μού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2020) που 
είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.
gr

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 
από 18 έως 65 ετών .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – 
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : αναγράφονται στην οικεία ανα-
κοίνωση (ΣΟΧ 1/2020 που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή 
πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις  
Οι ενδιαφερόμενοι  μέσω της ψηφιακής πύλης του ελλη-

νικού δημοσίου www.gov.gr. θα οδηγηθούν   στις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr)  στη σχετική σελίδα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 
ακολουθώντας τη διαδρομή,  https://www.gov.gr/ipiresies/
ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-
proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed  αφού 
καταχωρήσουν   τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους 
(username και password) στο TAXISnet.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) 
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της που θα  γίνει στο κα-
τάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των βρεφο-
νηπιακών παιδικών σταθμών αυτής, όπου προκηρύσσονται 
οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των 
δημοτικών καταστημάτων των δήμων,  στους οποίους αυτά 
εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή 
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 

• Υποβολή αιτήσεως  μετά την καταληκτική ημερομηνία που 
θα ορισθεί με Ανακοίνωση του Διοικητή του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr)  δεν είναι δυνατή. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Συνεχίζεται η συγκέντρωση σχολικών ειδών από το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού 
του Δήμου Αλεξάνδρειας, για ακόμη 
μια φορά καθώς η νέα σχολική χρο-
νιά πλησιάζει, καλεί όλους τους δημό-
τες, συλλόγους και φορείς της πόλης 
να συμμετέχουν στην δράση συγκέ-
ντρωσης σχολικών ειδών.

Στόχος της δράσης μας είναι όλα 
τα παιδιά να ξεκινήσουν με αξιοπρέ-
πεια το σχολείο καθώς αρκετοί γονείς 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικο-
νομικά στην απόκτηση των βασικών 
σχολικών ειδών για την πρόοδο των 
παιδιών τους και η έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς αποτελεί για αυτούς 
περίοδο αγωνίας και άγχους.

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι:
Σχολικές τσάντες – τετράδια – μολύβια – γόμες – ξύστρες – στυλό – μπλοκ ζωγραφικής – μαρκαδόρους – ξυλομπο-

γιές – κασετίνες – κόλλες – ντοσιέ – πλαστελίνες – γεωμετρικά όργανα – ψαλιδάκια κ.λ.π.
Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών θα πραγματοποιείται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας, που 

στεγάζεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού στην Αλεξάνδρεια και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 23330-53071 και 
53072.

Τα αποτελέσματα των εισαγωγικών 
εξετάσεων, η εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα 
και οι προκλήσεις της  εποχής

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
 
Εν μέσω του γενικότερα βε-

βαρυμένου κλίματος που κυρι-
αρχεί συνεπεία της σοβούσας 
επιδημικής κρίσης, αλλά και των 
έντονων γεγονότων που απα-
σχολούν έντονα το ενδιαφέρον 
των πολιτών,  η κοινή γνώμη ε-
πικεντρώνεται  στα αποτελέσμα-
τα των εισαγωγικών εξετάσεων 
στα Ανώτατα και Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώ-
ρας, που ήδη ανακοινώθηκαν.

 Οι νέοι μας κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες 
που ανέκυψαν συνεπεία της επιδημικής κρίσης, οι οποίες  πλήν άλλων 
υποβάθμισαν γενικώς την παιδεία και ειδικότερα την εκπαιδευτική δια-
δικασία.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την γενικά αναμενόμενη πτώση των βά-
σεων εισαγωγής στις σχολές, που σχολιάστηκε  δυσμενώς. 

Μετά την ανακοίνωση των  αποτελεσμάτων  των εισαγωγικών εξε-
τάσεων, αυτοί που  διαγωνίστηκαν, οι οικογένειες τους και ο κοινωνικός 
τους περίγυρος, αποτιμούν  το αποτέλεσμα των κόπων και των θυσιών 
στις  οποίες υποβλήθηκαν.

Όλοι όσοι έχουν βιώσει αυτή τη διαδικασία, γνωρίζουν επακριβώς 
τις συνθήκες μέσα από τις οποίες οι νέοι αγωνίζονται για το 
μέλλον τους και αναζητούν τον προορισμό τους στην ζωή.

Μετά τα πρώτα συναισθήματα που ακολούθησαν την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ασκείται από κάθε οι-
κογένεια μια αυτονόητη κριτική του εκπαιδευτικού μας συ-
στήματος, μέσα από το πρίσμα της διαρκούς οικονομικής 
αφαίμαξης και της μόνιμης έντασης που αφήνει ανεξίτηλα 
τα σημάδια της στον χαρακτήρα των παιδιών και αυριανών 
πολιτών.

Οι νέοι από την πρώτη στιγμή που δραστηριοποιούνται 
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιδίδονται σε έναν ατέ-
λειωτο αγώνα με φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, έως 
ότου φτάσουν στην τελευταία τάξη του Λυκείου, με στόχο 
τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ακόμη και στην σύγχρονη πραγματικότητα με την δραματική υπο-
βάθμιση της αξίας των πτυχίων και τις στρατιές των ανέργων πτυχι-
ούχων, που τελικά επιλέγουν την μετανάστευση σαν επαγγελματική 
διέξοδο, η επιτυχία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί το όραμα 
μέσα από το οποίο ο κάθε νέος σχεδιάζει το μέλλον και την προσωπική 
του εξέλιξη.

Είναι όμως αναμενόμενο ότι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν ει-
σέρχονται όλοι όσοι διαγωνίζονται.

Σε όσους  δεν επιτυχαίνουν τους στόχους τους, πρέπει να επικρατή-
σει ψυχραιμία και διατήρηση της αισιοδοξίας από τους ίδιους και τους 
οικείους  τους.

Η μη εισαγωγή σε κάποια Ανώτατη η Ανώτερη Σχολή δεν πρέπει να 
συνδέεται με την έννοια της αποτυχίας για τον νέο. 

Στον καθένα δίνεται η δυνατότητα της νέας προσπάθειας την οποία 
πρέπει να αξιοποιήσει.

Πέραν τούτου καθημερινώς παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες 
στη ζωή, οι οποίες ανοίγουν αισιόδοξους δρόμους επαγγελματικής επι-
τυχίας, παρά την σοβούσα  κοινωνική και οικονομική κρίση που επιβα-
ρύνεται ακόμα περισσότερο από τα επιδημικά δεδομένα.

Το αισιόδοξο αύριο του τόπου ανήκει στους νέους ανεξαίρετα τον 
δρόμο που θα ακολουθήσει ο καθένας.

Πέραν από τα  συγχαρητήρια και τις ευχές που συνοδεύουν ΟΛΟΥΣ 
τους νέους που έδωσαν τον αγώνα τον καλό,  ισχυρή κοινωνική διεκδί-
κηση ας αποτελέσει η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και 
η διασφάλιση του, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις 
της εποχής.

Διάθεση καυσόξυλων 
από τον Δήμο Νάουσας

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τη διάθεση των καυσόξυλων σε δικαι-
ούχους από σήμερα  Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 11 Σε-
πτεμβρίου 2020. Η διανομή ξυλείας αφορά σε 190 δικαιούχους, η ποσότητα ανά 
δικαιούχο θα είναι 6χκμ. και η τιμή για τα 6χκμ. καυσόξυλων θα είναι 100 ευρώ.

Οι δικαιούχοι δημότες θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες τρεις 
κατηγορίες: α) πολύτεκνοι με συνολικό εισόδημα (ή τεκμαρτό για τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες) έως 15.000€, β) ΑΜΕΑ και ανάπηροι με ποσοστό αναπη-
ρίας 67% και άνω με συνολικό εισόδημα έως 8.000€ και γ) μακροχρόνια άνεργοι 
άνω των δώδεκα μηνών με συνολικό εισόδημα (ή τεκμαρτό για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες) έως 8.000€. Οι μακροχρόνια άνεργοι πρέπει να είναι μόνο έγγα-
μοι.

Εξαιρούνται τα μέλη δασικών συνεταιρισμών καθώς και οι ιδιοκτήτες ιδιωτι-
κών δασών και οι κάτοικοι τοπικών κοινοτήτων που λαμβάνουν μερίδα συνιδιό-
κτητου δάσους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, ανάλογα με την κατηγορία στην 
οποία ανήκουν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ακόλουθη διεύθυνση: skodra@naoussa.gr.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Διαπαραταξιακή Επιτροπή, η 
οποία έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 149/2020 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας. (Περισσότερες πληροφορίες: Σκόδρα Ευμορφία, τηλ. 
23323 50344.)
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«Αυλαία» και στο 46ο Φεστιβάλ 
ΚΝΕ-ΟΔΗΔΓΗΤΗ

Την Παρασκευή  28 Αυγούστου  πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελιάς της Βέροιας το 46ο Φεστι-
βάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΔΓΗΤΗ.

Την κεντρική  ομιλία  έκανε το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ  Νίκος  Χριστάνης .
Ακολούθησε  μουσικό πρόγραμμα  με  έντεχνο λαϊκό τραγούδι  από  τον Γιώργο Τάμογλου  και   

ελληνικές  & ξένες   ροκ μελωδίες από τους Στέργιο και Διονύση. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο σύλλογος Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ,το ΔΣ , τα παιδιά μας, οι γονείς, ευχαριστούμε από καρ-

διάς την οικογένεια Μασούρα , για τη δωρεά ποσού προς το σύλλογό μας εις μνήμην της μητέρας 
Ειρήνης Μασούρα , φαρμακοποιού. Ο σύλλογός μας εκφράζει τα  βαθύτατα και ειλικρινή  συλλυπητή-
ρια. 

Το ποσό θα διατεθεί για αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες του κέντρου  δημιουργικής 
απασχόλησης του συλλόγου ΜΑμΑ.(κδαπ μεΑ Μ.Α.μ.Α)

Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
επί της Εγνατίας Οδού λόγω εργασιών διαγράμμισης 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφά-
λεια του κοινού κατά τις εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος επί της Εγνατίας Οδού και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας των τμημάτων (Α/Κ) Πολυμύλου- (Α/Κ) Βέροιας και (Α/Κ) Νησελίου/ Αλεξάν-
δρειας- (Α/Κ) Κλειδίου, καθώς επίσης και στους Ανισόπεδους Κόμβους Πολυμύλου – Βέροιας – Κουλούρας – Νησελίου/Αλεξάνδρειας,   αποφάσισε: 

- Την παράτασης ισχύος της ανωτέρω με α/α 3 Απόφασής μας έως και την Παρασκευή 18-12-2020,  καθότι οι εν θέματι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το ανωτέρω με α/α 4 σχετικό έγγρα-
φο-αίτηση της ανάδοχης εταιρείας. 

- Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω με α/α 3 σχετική Απόφαση του προοιμίου της παρούσης. 
-  Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την οικεία Υπηρεσία Τροχαίας, για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών έκαστης ημέρας, τουλάχιστον μέχρι την 2 10:00 ώρα της 

προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμένου εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου προς ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου. 
- Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-

ρίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της 

σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των πα-
ραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. 

Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομι-
κών του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 
και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληματικότητας, είχαν ως αποτέλεσμα να 
συλληφθούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου μία 
ημεδαπή γυναίκα και ένας ανήλικος ημεδαπός, 
για κλοπή καλωδίων χαλκού από σταθμό βά-
σης κινητής τηλεφωνίας.

Ειδικότε-
ρα, στις 29 
Αυγούστου 
2020 το α-
πόγευμα ε-
ντοπίστηκαν 
οι προανα-
φερόμενο ι 
σε περιοχή 
της Ημαθί-
ας να επι-
βαίνουν σε 
όχημα κα ι 
σε έρευνα 
που πραγ-
μ α τοπο ι ή -
θηκε βρέθη-
καν 24 κιλά 
κ α λ ώ δ ι α 
χαλκού, τα 
οποία αφαί-
ρεσαν λίγο νωρίτερα από σταθμό βάσης κινη-
τής τηλεφωνίας.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε 
ότι το χρονικό διάστημα από 14 Αυγούστου 
2020 έως 23 Αυγούστου 2020 διέπραξαν μαζί 
με έναν ακόμα συνεργό τους, τα στοιχεία του 
οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, άλλες 4 κλοπές 
από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και 
αφαίρεσαν ποσότητες καλωδίων χαλκού.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, όπως 
και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία που βρέθη-
καν στο εσωτερικό του οχήματος. 

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται 
προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμε-
τοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες 
πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Συνελήφθησαν δύο άτομα 
στην Ημαθία για κλοπή 

καλωδίων χαλκού από σταθμό 
βάσης κινητής τηλεφωνίας

-Μαζί με ακόμα έναν συνεργό τους 
διέπραξαν το τελευταίο 15νθημερο άλλες 

4 παρόμοιες κλοπές 

Εθελοντική Αιμοδοσία 
στην κοινότητα Τρικάλων

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσίας και Αλληλεγγύης 
της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα. Παρακαλού-
νται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου και οι Δημότες να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.
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Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας
“Εύηχη Πόλη”

Από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου
 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ VIVA.GR ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9.00μ.μ. 
Θέατρο Άλσους Βέροιας «Με-

λίνα Μερκούρη»
Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρού-

τσικο
« Το πιο όμορφο απ΄ όλα δεν 

στο ΄χω πει ακόμα..»
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Μίλτος Πασχαλίδης
Mαριάννα Πολυχρονίδη
Καλλιτεχνική δ/νση : Θύμιος 

Παπαδόπουλος
Μια συναυλία αφιέρωμα στον 

συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, τον 
συνθέτη της καρδιάς μας. 

Αγαπημένοι φίλοι και συνερ-
γάτες, άνθρωποι που περπάτη-
σαν μαζί του, θυμούνται και τρα-
γουδούν αγαπημένα κομμάτια 
του Θάνου. 

Ο Θάνος Μικρούτσικος έντυ-
σε με τη μουσική του τις τελευ-
ταίες δεκαετίες της ιστορίας του 
τόπου, έγραψε τραγούδια που 

σφράγισαν την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων,  τραγούδια που συν-
δέθηκαν με γέλια, δάκρυα, όνειρα κι αγώνες. Ο ίδιος δεν επαναπαύτηκε 
ποτέ αλλά επέμενε ότι «καθήκον μας είναι να ξανακάνουμε γοητευτική 
την εικόνα του κόσμου που θέλουμε να πάμε. Δεν θέλουμε έναν πλανήτη 
βάρβαρο»

Το έργο του άντεξε στον χρόνο κι αγαπήθηκε από πολλές γενιές. «Η 
μουσική και η ποίηση είναι οι δυο διαστάσεις της ζωής μου» έλεγε και μια 
από τις εμμονές του ήταν να ξεκλειδώσει τον λόγο των ποιητών μέσα από 
πρωτοποριακή φόρμα κι αξεπέραστες μελωδίες. Και κατάφερε κι έφτασε η 
ποίηση στα στόματα πολλών ανθρώπων αλλά και βαθιά μέσα στην ψυχή 
τους  ανοίγοντας πάντα ένα παράθυρο στον κόσμο. Ο ίδιος έζησε τη ζωή 
του μαχητικά και δυνατά. Μέσα από τη μουσική του, την προσωπική του 
ζωή αλλά και την κοινωνική του χειρονομία. 

«Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι 
μόνοι τους» έλεγε ο ίδιος και τα κατάφερε.  Με τη μουσική του υπήρξε 
συνοδοιπόρος  στις λύπες, στις χαρές, στα καθημερινά, στα δύσκολα, στη 
δουλειά και στο ταξίδι. Μοιράστηκε μέσα από τους ήχους του το όνειρο ε-
νός καλύτερου κόσμου.  Κι αν ο ίδιος δεν θα είναι με τη φυσική του παρου-
σία πάνω στη σκηνή, τα τραγούδια θα συνεχίσουν να μας ενθαρρύνουν, 
να μας συντροφεύουν. Τα τραγούδια θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύ-
πτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Κι ίσως το πιο ωραίο τραγούδι θα είναι 
αυτό που ως το τέλος θα αντέχει στον χρόνο και κάθε φορά θα φαντάζει 
νέο αφού θα μοιράζεται με τον καθένα από μας μια υπόσχεση ευχή: «Κι 
αυτό που θέλω να σου πω το πιο όμορφο απ΄ όλα δεν στο ΄χω πει ακόμα» 

Γιατί η ιστορία δεν γίνεται σιωπή. Γιατί ο μόνος τρόπος που θα ήθελε ο 
Θάνος να τον θυμόμαστε είναι μέσα από το έργο του,  τραγουδώντας τους 
ποιητές που τόσο αγάπησε..

Παρασκευή  4 Σεπτεμβρίου , 9.00μ.μ.
Θέατρο Άλσους 
Ζωή Τηγανούρια - Tango 

& Λαϊκά
Συμμετέχουν : Στάθης Γκα-

ντζούρας 
                       Άννα Κα-

τσούλη
Η μουσικοσυνθέτης και βιρ-

τουόζος του ακορντεόν Ζωή 
Τηγανούρια, πλαισιωμένη από 
τον Βεροιώτη μουσικό  Στάθη 
Γκαντζούρα και την  Άννα Κα-
τσούλη στο τραγούδι , κουαρ-
τέτο εγχόρδων και ορχήστρα 
σύγχρονης μουσικής  παρου-
σιάζει ένα πολυσυλλεκτικό 
πρόγραμμα που περιλαμβά-
νει από Αργεντίνικα tango έ-
ως  αγαπημένα ελληνικά λαϊκά 
τραγούδια σε διασκευασμένες 
συνθέσεις για ακορντεόν.

Συντελεστές 
Ακορντεόν : Ζωή Τηγανού-

ρια 
Ερμηνεύουν : Στάθης Γκαντζούρας και Άννα Κατσούλη
Βιολί : Αντρέι Ναστάζα
Βιολί : Βασίλης Κατσούλης 
Βιόλα : Λαρίσα Βινεκζάνινα
Τσέλο : Τεό Καζάνης
Κλασική κιθάρα : Μιχάλης Βερβελάκης
Μπάσο : Γρηγορίου Γιάννης

Κρουστά : Στέλιος Γενεράλης

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2020 – 8.00μ.μ.

Βεργίνα, Moυσείο Βασιλικών 
Τάφων 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗ-
ΣΤΡΑ ΕΡΤ

Σε συνεργασία με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Η Εθνική Συμφωνική Ορχή-
στρα της ΕΡΤ, στο πλαίσιο του 
φεστιβάλ «Βέροια εύηχη πόλη», 
παρουσιάζει το Σάββατο 5 Σε-
πτεμβρίου 2020 στο Μουσείο Βα-
σιλικών  των Αιγών στη Βεργίνα,  
μία συναυλία με έργα εμπνευσμέ-
να από την Αρχαιότητα .

Πρόγραμμα
Α΄ Μέρος 
Λ. Β. Μπετόβεν (1770 - 1827): 

Die Geschöpfe des Prometheus, Op.43 (αποσπάσματα)
 Β’ Μέρος 
Β. Α. Μότσαρτ (1756 - 1791): 
Συμφωνία αρ. 41, σε Ντο μείζονα, Κ 551 του Διός
Μουσική διεύθυνση – Πέτρος Στυλιανού
Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ3
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα 
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ ιδρύθηκε το 1938 και καλύπτει 

το κλασικό, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Έχει  παρουσιάσει έργα σημα-
ντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών, μαέστρων και ερευνητών μέσα από 
ηχογραφήσεις, ζωντανές μεταδόσεις από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση 
καθώς και από συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια. 

Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ διηύθυναν ως προσκεκλη-
μένοι συνεργάτες πολλοί Έλληνες και ξένοι μαέστροι καθώς και συνθέτες 
διεθνούς φήμης, όπως οι:Δημήτρης Μητρόπουλος, Μιλτιάδης Καρύδης, 
Γεχούντι Μενουχίν κ.ά. και έχουν συμπράξει  ως σολίστ πολλοί διάσημοι 
καλλιτέχνες, όπως οι: Τζίνα Μπαχάουερ, Χοσέ Καρρέρας, Aγνή Μπάλτσα, 
Mονσεράτ Kαμπαγέ, Πλάθιντο Ντομίνγκο, Άντζελα Γκεόργκιου κ. ά. 

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ έχει εμφανιστεί σε πολλά φε-
στιβάλ ανά τον κόσμο και  θεωρείται από τα πιο δυναμικά, άρτια και δρα-
στήρια συμφωνικά συγκροτήματα της Ελλάδας.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου  στο θέατρο Άλσους
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ
5 ΛΑΪΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Με Τρόπον Εντόνως Ερωτι-

κόν
 Μ. Χατζιδάκις -  Μ. Θεοδωρά-

κης – Β. Τσιτσάνης – Μ. Βαμβα-
κάρης – Σ. Ξαρχάκος

Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα πα-
ρουσιάσει, στην Βέροια το ξεχω-
ριστό και σπάνιο αφιέρωμα «5 
Λαϊκές Μορφές Με Τρόπον Ε-
ντόνως Ερωτικόν», που ενώνει 
τη νεότερη μουσική ιστορία της 
χώρας.

 Πρόκειται για μία μοναδική 
μουσική παράσταση, γεμάτη ει-
κόνες, εντάσεις και στιγμές, η ο-
ποία παρουσιάστηκε πρώτη φο-
ρά και αποθεώθηκε από το κοινό 
στον εορτασμό των δέκα χρόνων 
λειτουργίας του Μουσείου της Α-
κρόπολης και συνεχίστηκε με μία 
μεγαλειώδη και sold out συναυλία 

στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, που συγκλόνισε περισσότερους από 4.000 
θεατές και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Ο Μαέστρος, διευθύνοντας επταμελή ορχήστρα κορυφαίων σολίστ που 
τον πλαισιώνουν και φωνητικά, θα μας χαρίσει ένα σπάνιο ταξίδι ήχων και 
συναισθημάτων στα μουσικά έργα του ιδίου, καθώς και του Μάνου Χατζι-
δάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη και Μάρκου Βαμβακάρη.

Με ήχους αγαπημένους και μελωδίες που μας έχουν στιγματίσει και 
έχουν χαράξει ανεξίτηλη πορεία μέσα στον χρόνο, ο Σταύρος Ξαρχάκος θα 
παρουσιάσει το συγκλονιστικό μουσικό αφιέρωμα, 

«5 Λαϊκές  Μορφές Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν», για μια μόνο συλ-
λεκτική παράσταση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό, στο πλαίσιο του 
φεστιβάλ «Βέροια εύηχη πόλη»

 Την επταμελή ορχήστρα απαρτίζουν οι διακεκριμένοι μουσικοί :
Νεοκλής Nεοφυτίδης (πιάνο)
 Βασίλης Δρογκάρης (ακορντεόν)
 Αλέξανδρος Καψοκαβάδης (κλασική κιθάρα, νυκτά έγχορδα)
Γιώργος Λιμάκης (κιθάρα)
 Αντώνης Τζίκας (κοντραμπάσο)
Ηρακλής Ζάκκας (μπουζούκι , μπαγλαμάς, τζουράς)
 Δημήτρης Ρέππας (μπουζούκι , μπαγλαμάς, τζουράς)

Με ποια μέτρα θα 
γίνουν οι εκδηλώσεις 

της ΚΕΠΑ, 
λόγω covid-19 

 * Το εισιτήριο μηδενικής αξίας εξασφαλίζει 
δικαίωμα εισόδου στον χώρο της αναγραφό-
μενης  εκδήλωσης για την συγκεκριμένη ημε-
ρομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται σε αυτό.

* Όλες οι θέσεις που διατίθενται, αφορούν 
καθημένους, είναι αριθμημένες και έχει προ-
βλεφθεί  η υποχρεωτική τήρηση αποστάσεων 
μεταξύ των θεατών σύμφωνα με τις οδηγίες  
των υγειονομικών αρχών. Δεν επιτρέπονται 
οι μετακινήσεις των θεατών από τις θέσεις 
τους.

* Κατά την είσοδο και την έξοδο τους από 
το χώρο οι θεατές πρέπει να τηρούν  τις απο-
στάσεις του 1,5 μέτρου.

* Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υπο-
χρεωτική.

* Οι θεατές υποχρεούνται να συμμορφώ-
νονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων του 
χώρου  και να σέβονται τους υγειονομικούς 
κανονισμούς που έχουν τεθεί από τον Διορ-
γανωτή  καθ ‘όλη τη διάρκεια παραμονής 
τους στον χώρο.

* Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να 
μετακινήσει θεατές από τις θέσεις τους σε 
άλλες,  αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για υγειο-
νομικούς λόγους.

*  Το εισιτήριο μηδενικής αξίας  πρέπει να 
φυλάσσεται μέχρι το τέλος της εκδήλωσης  
και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του χώ-
ρου εφόσον ζητηθεί.

* Οι θεατές δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά 
την είσοδο μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικεί-
μενα  και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί 
κίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών.

  Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα 
ελέγχου στην είσοδο για λόγους ασφαλείας.

 
* Η είσοδος αργοπορημένων στις παρα-

στάσεις δεν επιτρέπεται. Η παράσταση δεν 
έχει διάλειμμα.

  Αργοπορημένοι θεατές που δεν τους επι-
τράπηκε η είσοδος δεν δικαιούνται αποζημί-
ωση  ή επιστροφή χρημάτων.

* Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους 
χώρους της εκδήλωσης

* O θεατής θα πρέπει να επιδεικνύει αίσθη-
μα ατομικής ευθύνης, να τηρεί τους κανόνες 
υγιεινής  και να συμμορφώνεται με όλα τα 
παραπάνω.

* Εάν η εκδήλωση αναβληθεί εξαιτίας καιρι-
κών συνθηκών, υγειονομικών αιτιών ή ανω-
τέρας βίας,  θα υπάρξει ανακοίνωση από τον 
Διοργανωτή για τυχόν επανάληψή της.
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Φιλική νίκη επί του ΠΑΟ Κου-
λούρας με σκορ 5-0 σημείωσε 
η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019. 

Ήταν η πρώτη αναμέτρηση προετοιμα-
σίας και σε αυτήν ο τεχνικός της ομά-
δας Παύλος Δερμιτζάκης μοίρασε τον 
χρόνο συμμετοχής σε όλους του τους 
ποδοσφαιριστές.

Οιομάδεςαγωνίστηκανδυο40λεπτα.Στοπρώτο
μέρος,ηΒέροιαάνοιξε τοσκορστο7’ μεσουτ του
Λουκίνα,μετάαπόσέντρατουΜουχάλη.

Στοδεύτερομέρος,ηΒέροιασημείωσεάλλατέσ-
σερα τέρματα.Στο 15’ τουβ΄μέρους, ο υπόδοκιμή
Σενεγαλέζος με Ιταλικό διαβατήριο εξτρέμΜπάρικ
Φλο μεψηλοκρεμαστό σουτ σημείωσε το 2-0. Τα
υπόλοιπα τρία τέρματα ταπέτυχε οΠόζογλου,στο
33’,στο39’καιστο40’τουβ’μέρουςμεσουτμέσα
απότηνπεριοχή.

Σεδήλωσήτουμετάτοματς,οπροπονητήςΠαύ-
λοςΔερμιτζάκηςδήλωσε:«Ήταντοπρώτοφιλικόκαι
σκόπιμα επιλέξαμε μια ομάδαπου βρίσκεται κάτω
απότηνομπρέλατηςΠΑΕμεταλαντούχουςπαίκτες.
Στόχοςμουήτανηισομερήςσυμμετοχήτωνπαικτών

μου.Έμεινα ευχαριστημένος από τηνπροσπάθεια
καιτονρυθμό.Όσοπερνάειοκαιρόςθαανεβάζουμε
στροφέςκαιμετουςπαίκτεςπουθαέρθουνθαδημι-
ουργήσουμεέναικανόρόστερ».

ΤοεπόμενοφιλικότηςΒέροιαςείναιτηνερχόμενη
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Κοζάνη, με την
τοπικήομάδα.

Διαιτησία:Παπαργυρίου,Παπαδάκης,Γκόγκος.
ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης(20’Τσιμόπουλος/46’Βοσνιά-

δης/65’Βάντσης),Μουχάλης(46’Μπουκουβάλας),
Πεταυράκης (46’ Παπαχρήστος), Μαραγκός (46’
Στάμου), Σκόνδρας, Βεργώνης (46’ Καραγιάννης),
Μπλέτσας(46’Περτσιούνης),Πασάς,Ποζογλου(46’
ΜπάρικΦαλ),Ιωάννου,Λουκίνας(46’Βασίλτσης).

*Στοτελευταίο20λεπτοτηςεπανάληψηςέπαιξαν
ξανάοιΜαραγκος,ΜπλετσαςκαιΠόζογλου

ΚΟΥΛΟΥΡΑ(Α’ημίχρονο):Τσιμόπουλος(20’Βελ-
λίδης), Σερεμέτας, Σακάκος,Τασιόπουλος,Μπιτό-
πουλος,Μαργαρίτης,Μιχαηλίδης,Μανωλόπουλος,
Μουγτουσίδης,Κουκουσίτσας,Λαζεκίδης.

ΚΟΥΛΟΥΡΑ (Β’ ημίχρονο):Βάντσης (65’Βοσνιά-
δης), Παπαδημητρίου, Χαβιαρόπουλος, Παπαθε-
οδωρου, Βράνας,Παπαϊωάννου, Γιαγτζίδης, Φω-
τόπουλος, Χατζηβασιλειάδης,Τσεας,Τεμιρτζόγλου,
Βασιλειάδης.

Την επι-
στροφή 
του 

πρώην παί-
κτη της ομά-
δας, Ανέστη 
Δομπρή, ως 
συνεργάτη 
του προπο-
νητή Κώστα 
Τούτση, ανα-
κοίνωσε ο 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ.

Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση

Ο Πρόεδρος και
τοΔΣ τουΦιλίππου
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την
έναρξη της συνεργασίας τους με τονΑνέστηΔο-
μπρή.Οπρώηνπαίχτης,αρχηγόςκαισημαία του
Φιλίππου,θαείναιοάμεσοςσυνεργάτηςτουπρο-
πονητήΚώσταΤούτση, τόσοστηναντρικήομάδα

όσοκαιστατμήματαυποδομήςτουσυλλόγου.
Ηπολυετήςπετυχημένηπροσφορά του στον

Φίλιππο και στηνΕθνικήομάδα, αποτελούν τα ε-
χέγγυαγιαμίαεπίσηςπολυετήπετυχημένησυνερ-
γασίακαιαπότοπόστοτουπροπονητή.

ΚαλήεπιτυχίαΑνέστη!!!

ΦιλικήνίκητηςΒΕΡΟΙΑΣ
επίτηςΚουλούρας

Στην Κοζάνη το επόμενο φιλικό με την τοπική ομάδα

Στο τεχνικό επιτελείο του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ο Ανέστης Δομπρής συνεργάτης

του Κώστα Τούτση

Στον Βώλακα Δράμας
το βασικό στάδιο προετοιμασίας 

της ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣτοορεινόχωριόΒώλακας,στονομόΔράμας,θαπραγματοποι-
ηθείτοβασικόστάδιοπροετοιμασίαςτηςΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ2019.
ΗαποστολήθααφιχθείστοαθλητικόκέντροτηνΔευτέρα7Σεπτεμ-
βρίουκαιθααναχωρήσειτηνΠέμπτη17Σεπτεμβρίου.

Στοπρόγραμμα του, ο τεχνικός τηςΒέροιαςΠαύλοςΔερμιτζά-
κης,έχειεντάξεικαιτρειςφιλικούςαγώνες.ΤοΣάββατο12Σεπτεμ-
βρίου,ηΒέροιαθαπαίξειστηνΔράμαμετονΠανδραμαϊκό.ΤηνΤρί-
τη15Σεπτεμβρίου,στοαθλητικόκέντροΒώλακαθααντιμετωπίσει
τηντοπικήομάδα.Τέλος,τηνΠέμπτη17Σεπτεμβρίουηαποστολή
τηςΒέροιαςθαμεταβείστιςΣέρρεςγιατοφιλικόμετονΠανσερρα-
ϊκόκαιαμέσωςμετάθαεπιστρέψειστηνπρωτεύουσατηςΗμαθίας.
Ταφιλικάθααρχίσουνστις6μ

ΣτηΒΕΡΟΙΑ2017οιΝίκοςΖλατάνος
καιΜαρίαΤιλαβερίδουσεβασικάπόστα

Από την γυναικεία ομάδα χαντ μπολ
ΒΕΡΟΙΑ2017έγινανγνωστάταεξής:

ΤοΔ.ΣΒεροιας2017 είναιστην ευχά-
ριστηθέση ναανακοινώσει την ενίσχυση
της ομαδας σε δυο πόστα που θα την
δυναμώσουν.

Προπονητής τερματοφυλάκων για την
νέασεζόν θα είναι οΝικόλαοςΖλατανος
που με την εμπειρία του και την γνώση
του θα δώσει άλλη δυναμική στο σύλ-
λογο μας, ενώ στη θέση του εφορα θα
βρίσκεται ηΜαριαΤιλαβεριδουπουμετά
τοτέλοςμιαςεπιτυχημένηςκαριέραςείναι
έτοιμη να προσφέρει από άλλο πόστο.
Ευχόμαστεστοκαθέναυγείακαιδύναμη.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημαα-

πό31-8-2020 μέχρι

6-9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

31/08/2020 έως 4/09/2020
ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-

τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονται τοΔημο-
τικό ΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Τρίτη 1-9-2020
13:30-17:30 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-

71601

21:00-08:00 ΚΑΛΟΥ-

ΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ)

23310-27507

Φαρμακεία Έναρξη
προπονήσεων

στονΣΧΟΒέροιας

ΤοΣάββατο29Αυγούστουέγινεηέναρξητηςπροετοιμα-
σίας για τη νέασεζόν2020-21για ταδυοαθλητικά τμήματα
τουσυλλόγουμας,αυτότουαλπικούσκικαιτουσκιδρόμων
αντοχής.

Γιαεγγραφές-πληροφορίεςπαρακαλούμεεπικοινωνήστε
τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες καιώρες ή με email
στοsxoveria@gmail.com

6972928887κα.ΚατερίναΚουκουτέγου
Στοπνεύμα της εποχής, κατά τηνπροπόνηση, τηρούνται

όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την ασφάλεια και
υγείατωναθλητώνκαιτουπροπονητικούteam.

Στο Ξηρολίβαδο με τους Ορειβάτες Βέροιας
ΒρισκόμαστεστοόροςΒέρμιο,

τόσο κοντά και τόσο μακριά!Ή
φύσημας  χαρίζει απλόχερα την
ομορφιά της. Πυκνή βλάστηση
από βελανιδιές, πεύκα, σπάνια
αγριολούλουδα καλύπτουν αυτή
την ευλογημένη γη. Εδώπου οι
εικόνεςεναλλάσσονται,  εδώπου
η μονοτονία είναι άγνωστη.Οα-
νηφορικόςφιδωτόςδρόμος τελεί-
ωσε και μπροστά μας εμφανίζο-
νταιταπρώτασπίτιατουχωριού.

Κοιτάζω γύρω, μια ζωγραφιά,
μια γοητεία.Ανατέλλει  ο ήλιος
και αποκαλύπτει το θαύμα της
δημιουργίας τηςφύσης, ορεινούς
όγκους , απέρανταδάση,σπάνια
αγριολούλουδα.ΠρωινόΚυριακής
και τοΞηρολίβαδομας υποδέχε-
ταιπανέμορφοκαιήρεμο.

Σαναπόπαραμύθιξεπροβάλ-
λειμέσαστηνυγρασίατουπρω-
ινού. Σε  γνωστά  έγγραφα του
Τούρκικου  ιεροδικείου  της  Βέ-
ροιας, τοΞηρολίβαδο μνημονεύ-

εταιπολλέςφορέςαπότο1640.
Ξαναζωντάνεψε γύρω στα

1840 όταν εγκαταστάθηκαν εδώ
100περίπου οικογένειες από τα
βλαχοχώρια τωνΓρεβενών.Είναι
από τουςπιο ορεινούςοικισμούς
τηςΕλλάδος,κτισμένοσευψόμε-
τρο1205μέτρωνσεοροπέδιοτου
όρουςΒέρμιουσεέναγραφικόε-
πίπεδολιβάδιμεσυστάδααιωνό-
βιωνπεύκων(μαύρηπεύκη)στο
δυτικό άκρο. Πυκνά δάση από
πανύψηλεςοξιέςκαιάλλαφυλλο-
βόλαοιγύρωβουνοπλαγιές.

Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν ντό-
πιοιΒεροιώτεςαπότηνγύρωπε-
ριοχή και είχανωςαποστολή την
φρούρηση και την ασφάλεια της
βασιλικήςοδού.

Δεν γνωρίζουμεπότεακριβώς
πρωτοκτίσθηκε τοχωριόγατίδεν
σώθηκαν αρκετά γραπτά μνη-
μεία,αφούτοχωριόκαταστράφη-
κεπολλέςφορέςαπό ληστές και
πυρπολήσεις.Το1795 καταστρά-

φηκε από ληστές και οι κάτοικοι
τουσκορπίστηκανσεάλλαμέρη.
Ξανακτίσθηκε μετά το 1805 και
ήταντσιφλίκιτουπερίφημουΑλή-
Πασάτων Ιωαννίνων.Οικάτοικοι
τουσυμμετείχανστην επανάστα-
σητου1821.

Σπουδαίος αγωνιστής του ΄21
ο Γεώργιος (Λιόλιος) Ξηρολει-
βαδιώτης, γαμπρός τουΜάρκου
Μπότσαρη, καθώς παντρεύτηκε
τηναδελφήτουΔέσπω.

Πυρπολήθηκε πάλι το 1822
μετάτηναποτυχίατηςεπανάστα-
σηςτηςΝάουσας.

Το όνομα  Ξηρολίβαδο  δια-
τήρησαν και οι βλαχόφωνοι κτη-
νοτρόφοι μετά την εγκατάσταση
τους στο Βέρμιο, προερχόμενοι
από τα βλαχοχώρια τηςΠίνδου.
Μέχρι το1912παρέμεινε τσιφλίκι
καιοικάτοικοιπλήρωναν ενοίκιο
για τηνπαραμονή τωνοικογενει-
ώντουςκαιτωνκοπαδιώντους.

Στα χρόνια τουΜακεδονικού

αγώνα το χωριόαπετέλεσε κατα-
φύγιο και ορμητήριο Ελληνικού
αντάρτικου. Σήμερα ο οικισμός
έχει πολλέςωραίες κατοικίες και
σφύζει από ζωή τους καλοκαιρι-
νούςμήνες.

Ξημέρωσεκαιανατέλλειημέ-
ραμεέναπερήφανοκατακόκκινο
ήλιο.Τοφωςτουήλιουαποκαλύ-
πτει το θαύμα της δημιουργίας,
ορεινούςόγκους,απέρανταδάση
καιμιαομορφιάπαραμυθένιατρι-
γύρω.

 Τώρα οι αχτίδες του ήλιου
μπλέκονται με τα θροίσματα των
φύλλωντααρώματατωνλουλου-
διών τις δικές μας χαρούμενες
φωνές.

Με τον σάκο στον ώμο και
τα απαραίτητα ηπορεία αρχίζει.
Προχωράμεη ίδιααίσθησηη ίδια
ελευθερία.Μπήκαμε στοπευκο-
δάσος, ένα αεράκι σανψίθυρος,
μας  μιλά για το Καλοκαίρι που
φεύγει.

Αφήσαμε τον δασικό δρόμο,
τώραοδοιπορούμεσε  μονοπάτι
ανηφορικό, σεπολλάσημεία της
διαδρομής το γυμνό τοπίο δια-
κόπτεται από επίπεδα μικρά λι-
βάδια.Ψηλά δένδρα ορίζουν το
μοναδικό δάσος που στεγάζει
πλήθοςαπόζώακαιπουλιά.

Φθάσαμεσε ξέφωτοαριστερά

τομονοπάτισυνεχίζει για την κο-
ρυφή Ξηρολίβαδο εμείς πήραμε
πορεία ευθεία και χαμηλότερασε
δασικόδρόμο.

ΣτοβάθοςτοΞηρολίβαδο.
Καταπράσινα βουνά και λιβά-

δια όπουβόσκουν καφετί αγελά-
δεςκαιγιδοπρόβατα.

ΑπέναντιταΠιέριαόρη,δίπλα
μας τα χιονοδρομικά τουΣελίου,
τηςΝάουσαςκαιοιάλλεςβουνο-
κορφές.Η καθαρότητα της ατμό-
σφαιρας,τοπλούσιοοξυγόνοπου
κατακλύζει ταπνευμόνιαμας και
η θέα απόψηλάμας κρατάνε α-
πορροφημένουςστιςσκέψειςμας
δέσμιουςτουρομαντισμούμας,η
μέρα ηλιόλουστη.Στιγμές απόλυ-
τηςηρεμίας.

Τούτητηνώραείμαστεμακριά
απόκάθετι…..

Απολαμβάνουμε την ομορφιά
καισυνεχίζουμε,μόνοιεμείςκαιη
ησυχίατουδάσους.

Συνεχίζουμε τηνπεριπλάνηση
μας μέσα από ένα καταπράσινο
τοπίο.

Ηπορείαμας γίνεταιμέσαα-
πό το πευκοδάσος από μια δι-
αδρομή ονειρεμένη και πρωτό-
γνωρη.

Κάπουστοβάθος χαμηλάμέ-
σα από ένα αδιαπέραστο δάσος
ακούγεται το ρέμαπου κατεβάζει

το υγρό φορτίο του. Ο δασικός
δρόμος  χάθηκεπρος την ρεμα-
τιά, εμείς συνεχίζουμε μέσα από
πυκνόάβατοδάσοςοξιάς.Άγρια
ζωήπουαναπτύσσεται ακόμηα-
νενόχλητη δίπλα μας , μόλιςπέ-
ρασε έναμικρό καφετί σκιουράκι
καιχάθηκεπίσωαπόταδένδρα.

Το μονοπάτι φιδοσέρνεται σε
πυκνή φυλλωσιά, κωνοφόρα,
πεύκακαιοξιές.

Ηώραπερνά και εμείς τυλιγ-
μένοιμέσασεφυλλωσιέςκαιδρο-
σιστικά μονοπάτιαπροσπαθούμε
ναπαραμείνουμεήρεμοιστοαπά-
τητομονοπάτι.

Επιτέλουςμετάμιααπόπολύ-
ωρηπεζοπορία μέσααπόήχους
και φωνές μυστικές απόπουλιά
καιζώατουδάσουςφθάσαμεκαι
πάλισε ξέφωτοκαταπράσινο ζω-
ντανό.Αιγοπρόβατα και αγελά-
δεςβόσκουναμέριμνεςστιςγύρω
βουνοπλαγιές.Ημιαβουνοπλαγιά
διαδέχεται η μια την άλλη χωρίς
τέλος.Ηπυκνή βλάστηση και το
κατηφορικό σημείο του βουνού
καταπονεί λίγο περισσότερο τα
πόδιαμας, οαγέραςανάλαφρος
ηαύρατουπράσινουδροσιστική..
Πετροπέρδικεςπετούντρομαγμέ-
νεςαπότοδικόμαςθόρυβο.

Έχουμε2ώρεςκαισυνεχίζου-
με , μεσημέρι και το τρεχούμενο
δροσερόνερόσεπηγήπου ξεδι-
ψά ζωντανά και ανθρώπους μας
δίνει δυνάμεις για τη συνέχεια.
Συνεχίζουμε με μόνη συντροφιά
τουςήχουςτουδάσους.

Δεν υπάρχουν λόγια ναπερι-
γράψεις αυτάπου είδαν ταμάτια
μαςαυτάπουχόρτασανοιαισθή-
σειςμας.ΤοόροςΒέρμιοθαείναι
πάνταεδώγιαναμαςδεχτείκαι
τηνεπόμενηφορά.

ΕπιστροφήστηνπόλητηςΒέ-
ροιας.Όπωςσε κάθε επιστροφή
στηνπαρέα επικρατεί μια γλυκιά
μελαγχολία.

Υ.Γ.  Συγχαρητήρια σε όλους
Εμάς!

Τσιαμούρας Νικόλαος

Πρώτο φιλικό της χρονιάς για την ομάδα βόλεϊ
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ στην Θεσ/νικη με τον Ηρακλή

Μετάαπόπερίπουέ-
ναμήναπροετοιμασίας,
η ομάδα του Σωκράτη
Τζιουμάκα θααντιμετω-
πίσει τον Ηρακλή Πε-
τοσφαίριση 2015, στο
παρθενικό φιλικό τεστ
της χρόνιας,πουθαδι-
εξαχθεί αύριοΤετάρτη2
Σεπτεμβρίου,στις16.00
στο «Κατσάνειο» της
Θεσσαλονίκης.

Στοναγώνα,πουγια
αμφότερες τις δύο ομά-
δεςθαέχειπροπονητικό
χαρακτήρα, ο τεχνικός

τουΦίλιππουΒέροιαςκ.Τζιουμάκαςθαέχειτηνευκαιρίαναδιαπιστώσειτονβαθμόαγωνιστικήςετοιμό-
τητας τωναθλητών του,αλλάκαι τηδυνατότηταναδοκιμάσεισχήματακαισυστήματαστοπλαίσιο της
συνεχιζόμενηςπροετοιμασίας εν όψει της ιστορικήςσυμμετοχής των«ερυθρόλευκων τηςΒέροιας»στο
πρωτάθληματηςVolleyLeagueτηςαγωνιστικήςπεριόδου2020-2021.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγορά
γκαρσονιέραστοκέντρο,
μεασανσέρ,1οςκαιά-
νω,μέχρι20.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-
φη κατοικία του ‘71,
140 τ.μ. συνολικά, κά-
τωαπόΠιερίων, εντός
οικοπέδου, 55.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομήαπό100 τ.μ.

περίπουοκάθεόροφος,
κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.
Τηλ.:6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατά-
στημα 63 τ.μ. με πα-
τάρι και υπόγειο στη
Βέροια,  οδός Τρύ-
φωνος 3. Τηλ.: 6944
024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
κα ι  ο ικόπεδο 200
τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα,τιμή130.000
ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιά-
ζεταιμεζονέτα100 τ.μ.,

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό1-7-2020έως6-9-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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 11500&1
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
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
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(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 Νάου-
σας

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτά-

διοΒέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προςΑγ.

Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλιΛαζοχωρί-

ου,ποτιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.
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μονοκατοικία,απέναντιαπό
ταείδηυγιεινής«Ιωαννίδη».
Τηλ.:6973226912.

ΔΙΑΒΑΤΟΣενοικιάζεταιδι-

αμέρισμα3Δ,ΣΛΚ,2W.C.,1ος
όροφοςμονοκατοικίας.Τιμήσυ-
ζητήσιμη.Τηλ.:6981760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα επιπλωμένη,Πλατεία
Ωρολογίου,οδόςΜιαούλη17,
Βέροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-
νούργιαγέφυρα«Κούσιου».
Τηλ.:6984108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ.,πλήρωςα-
νακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN
ζητάει άτομο για μόνιμη
εργασίαμε εμπειρίασεκα-
τασκευή και τοποθέτηση
κουφωμάτων.Επικοινωνία
για ραντεβού 2331073281
υπεύθυνος προσωπικου
ΒύρωνΣταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαερ-
γασίασεφαρμακείομεεπι-
δότησηκαισχετικήεμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση
κάρταανεργίας.Τηλ.:23310
27507,6947259696.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ29-8 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

ΔΟ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1
χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,
ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομική
θέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,
ενοίκιο150€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό ,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαι
Ανελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:180€.
Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ: 106623 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24413ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα46
τ.μ.,μικτάκαι37τ.μ.καθ.κατασκευή2004,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,1οςόροφος,
σεάψογηκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκα-
τασκευής,σεπολυκατοικίααξιώσεων,αυτόνο-
μηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπιπλω-
μένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1983,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,2οςόροφος
,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο250€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/09/2020.

Κωδ:106238-ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
63τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικό,απεριόριστηθέαστονκάμπο,
κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζάμια,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ανελκυστήρα,πάρκινγκ
πιλοτής,μερικώςεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευές,έχειτέντες,σεπολύκαλήγειτονιάμε
μίσθωμαμόνο230€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106672ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Ενοικιάζεται
ωραιότατοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
80τ.μ.στον1οόροφομε2υ/δ,σαλοκουζίνα
καιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,νεόδμητο,
σεάριστηκατάσταση,διαμπερές,κομπλέε-
πιπλωμένο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μετζάκι,χωρίςκοινόχρηστα,μεμίαντουλάπα
εντοιχισμένη,σεπολύκαλήγειτονιά,μεμηνιαίο
μίσθωμα300€.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψι-
μοαπό1/09/2020.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108 τ.μ.

3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδό

ΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατά-
στασημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό
2-3Υπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιο
ΔιαθέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέ-
λαιοκαιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

κατασκευή1976,ημιόροφος,ανακαινισμένοεκ
βάθρωνκαιάψογασυντηρημένο,σεεξαιρετική
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσημεκλιματιστι-
κό,επιπλωμένοκομπλέ,μεκοινόWC,κεντρι-
κότατο,ενοίκιο150€.

Κωδ.23189ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο40 τ.μ.,
προςενοικίασηκοντάστονΆγιοΑντώνιο,κα-
τασκευή1974,2χώροικαιWC,3οςόροφος,
ενοίκιοπολύχαμηλόμόνο150€.

κωδ.23272ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
50τ.μ.,1οςόροφος,πολύμεγάληςπροβολής
,γωνιακό ,δύοχώροιμεδικήτουτουαλέτα
έξω,κατασκευή1972,κουφώματακαινούργια
συνθετικά,ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειγιαθέρμανσηΚλι-
ματισμόταδεκουφώματατουείναιαλουμινίου
συρόμενα,μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο130€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22738-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκατάστημα
ηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37τ.μ.ισόγεια
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Είναικα-
τασκευασμένητο2002καιδιαθέτεικουφώματα
συνθετικάμεδιπλάτζάμια-Τιμή:100€.

Κωδ:14607 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας55 τ.μ. Ι-
σόγειομεμεγάληκαινούργιαβιτρίνακαιδύο
WC,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:
450.ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου τιμήαπό80€/μήνα
μόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.14046ΚΕΝΤΡ0,κάτωαπότηνΕληά

πωλείταιδιαμ/μα77τ.μ.,κατασκευή1975,2
υ/δ,1οςόροφος,πρόκειταιγιαδιπλοκατοι-
κίακαλοδιατηρημένηωραιότατηκατασκευή ,
μεωραίαβεράντακαιμεατομικήθέρμανση
,διαθέτεικαιμίααποθήκη9τ.μ. ,συνολική
τιμή63.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου
καινούργια ,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυ-
λωτήςκαιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσης
καιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-

λονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο .
Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή , έχει επίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δσκλ
καιεπιπλέονμίααποθήκη 50τ.μ.σεοικό-
πεδο1236τ.μ. τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

δμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας50
τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεα-
νεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-
μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς

αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη, μεδιπλό
γκαράζκλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκε-
παστάμεντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,αλουμινίου
κουφώματα μεθερμογέφυρακαιμεδιπλά
τζάμιακαι3μπάνια .Τοοικόπεδοτουείναι
5680τ.μ.περιφραγμένο , ζητούμενοτίμημα
380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέροι-
ας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1οςόρο-
φος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίοχώρο
γραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακόχώροκαι
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.
Πρόκειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλή-
ρουανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό
τρειςγραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυ-
κατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,ατο-
μικήθέρμανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένη
πόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία, τιμή:87.000€. Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικό τουςWC ,  ισό-
γειο,νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαι
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση

καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Τιμή92.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

κόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρικό
,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρασεπρο-
νομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερσηΒίλλας
,τιμή130.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα32.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
σεπολύκεντρικόσημείοπάνωστονκεντρικό
δρόμογωνιακόπωλείταιένασπάνιοωραιότατο
οικόπεδογωνιακό617τ.μ.,καταπληκτικόαπό
κάθεάποψη,εντόςσχεδίουπόλεωςμεσ/δ0,8
καιτιμήστα20.000€μόνο.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜα-
γούλαπάνωστοδρόμογιατηΡαχιά12.000
τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτης
Ημαθίαςκαιορατότηταμέχρι τηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέροι-
ας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1οςόρο-
φος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίοχώρο
γραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακόχώροκαι
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
25.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ.πατάρι, με μεγάληπρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,πλησίον
τηςνέαςΓέφυραςΚούσιου,κατάλληλογια
πολλές χρήσεις.Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839κ.Γιώργος.

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερ-
μανικώνήΑγγλικών,2)υπευθ.παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτορά-
πτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.:6996882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης καθαριό-
τηταςστηΒέροιαγιαμόνιμηα-
πασχόληση.Τηλ.:2331021904

κ.Κώστας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαία για εργα-

σία σε γυναικολογικό ιατρείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
245365.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςσε ξε-
νοδοχείο στη Βέροια για απο-
γευματινή εργασία.Απαραίτητη
η ικανότητα συνεννόησης στα
Αγγλικά.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα, γυ-
ράς και λαντσέρα, ημερομίσθιο
πολύ καλό.Τηλ.: 23310 88018
&6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
για πλήρη απασχόληση. Ικα-
νοποιητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγόςταξίγιαπλήρηαπασχό-
ληση, καθώς καιΠΩΛΗΣΗ γαϊ-

δουράκια. Τηλ. επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας: 9:00 με
18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαπεριποί-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣκατοικια80τ.μμεοικοπεδο350τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγιαεργα-
σιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/
τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚΧ.Θ.εμπροσθιο220€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχη,2ΔΣΚχωριςΘερμνση,ξυλινεςμπαλκονοπρτες200€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ1ΔΣΚχωριςκοινοχρ.1οςΑ.Θ,πολύομορφο250€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.απόπα-
ραλια45000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρ-
κιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβα-
ρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επί-
σηςένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικών
βιβλίων.Δεν απαιτείται οποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Α-
παιτείται βασική γνώσηαγγλικών και εκπλήρωσηστρα-
τιωτικών υποχρεώσεων. Νικόλαος Γκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,
ΕμπόριοΞυλείας, 5,5ο χλμ.ΠΕΟΒέροιας –Νάουσας,
Τηλ.6983438046.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό γιαπαρασκευαστήριο
κρεάτων.Πληρ.στο τηλ.:
23310 42680 απο τις
9.00π.μ.έως1.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
γραφείου - βοηθόςΛογι-
στήγιαΛογιστικόΓραφείο
στη Βέροια. Τηλ.: 6932
245383.



ηση και φροντίδα ηλικιωμένου
στηΒέροια.Τηλ.:2331091098
κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφροντί-
δα ηλικιωμένης στηνΑγ. Βαρ-
βάρα για 24ωρη βάση. Πληρ.
τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-
ποίηση και φύλαξη ηλικιωμέ-
νου με άνοια σε 24ωρη βάση
στο Διαβατό Ημαθίας. Τηλ.:
6970307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη
Μεταφορ ική  «Ν.  Ίκαρος»
CarrierμεδίπλωμαΓ΄ήΕ΄κα-
τηγορίας. Επιθυμητή προϋπη-
ρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
το κρεοπωλείο «Καρατζούλας»
στηΒέροια, με εμπειρία.Τηλ.:
6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-
γός με επαγγελματικό δίπλω-
μα.Πληρ.τηλ.:2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεδιπλω-
μαΓ΄κατηγορίαςγιαοδικήβο-
ήθεια στηΒέροια.Τηλ.: 23310
41601& 6980 136902& 6988
564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-
ηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητή ή πωλήτρια για τους
Νομούς Ημαθίας,  Πέλλας,
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα
προσόντα, ευχέρεια λόγου,
αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασί-
ας προσωπικού ασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και
συστάσεις. Μισθός, ασφάλι-
ση και ποσοστά. Παραλαβή
δ ικα ιολογητ ικών με συνέ-
ντευξη στα κεντρικά γραφεία

μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-
ροια www.securitytsif l idis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με
φροντιστηριακηπείρα, παρα-
διδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασί-
ου,Λυκείου (με εξειδίκευση
στηνΈκθεση).Τιμέςπροσιτές
μεμονωμένα και σε γκρουπά-
κια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα με-

ταχειρισμένα. Τηλ.:  6938
436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου
ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,
17 ίππους, μαζί μεπλατφόρ-
μα, σε καλή κατάσταση.Τηλ.:
6942 256821 από τις 3.00
μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθητή
τουΜουσικούΣχολείουσεάρι-
στηκατάστασηAltoΣαξόφωνο
μάρκαςJinbaoκαιταμπουράς.
Ελαφρώς μεταχειρισμένα μα-
ζί με τις θήκες τους.ΤιμήΣα-
ξόφωνου 300 ευρώ.Τιμή τα-
μπουρά80 ευρώ.Τηλ.: 6973
658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-
σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με κο-
μπιούτερσεάριστηκατάστα-
ση. Τηλ.: 6977 402239 κος
Γιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδη
τηςCICUσεπολύ καλή κα-
τάσταση,400ευρώόλαμαζί.
Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
με μεγάλη κινητή και ακίνη-
τη περιουσία, καθώς και υ-
ψηλά εισοδήματα, ζητει σύζυ-
γο-σύντροφο για σοβαρή κι
ανθρώπινησχέση.Τηλ.:6949
215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-
βαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις
άνω των 65 ετών έως 75 ε-
τών με τηνπροοπτική γνωρι-
μίαςκαισυμβίωση.Τηλ.:6977
951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-

ούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
γιαμίαουσιαστικήσχέσηζωής.
Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:
6997933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
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
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(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

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητάάνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδο-
φόραεπιχείρηση,ερ-
γαστήριοζυμαρικών,
μεσταθερήπελατεία
καιμηχανήματασεε-
ξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥΚΑΙ ΣΙΑΟ.Ε. επιθυμεί
ναπροσλάβειμεπλήρηαπα-
σχόληση πωλητή/πωλήτρια
έως 30 ετών για το νομόΗ-
μαθίας.Απαραίτητη η κατοχή
διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου.
Ηπροϋπηρεσίασεαντίστοιχη
θέση θα συνεκτιμηθεί. Προ-
σφέρεται εταιρικό αυτοκίνητο
και ελκυστικό πακέτο απο-
δοχών.Αποστολή βιογραφι-
κού στο e-mail: logistirio@
oikobros.gr.



P Θα είναι με-
σάνυχτα και θα νο-
μίζεις ότι είναι ξημε-
ρώματα…

 
P Αν μας απαγο-

ρεύσουν και τη μετα-
μεσονύχτια καθιερω-
μένη επίσκεψη στο 
ψυγείο, τότε θα αρχί-
σει η επανάσταση.

 
P Ζούμε πολλές 

τέτοιες όλη τη διάρ-
κεια του 24ώρου. 
Αλλά σαν τη νυχτε-
ρινή λιγούρα δεν έ-
χει!

 
P Να φανταστεί-

τε ότι εμείς με την α-
γάπη, πολλές φορές 
τρώμε εκείνη την ώρα 
το μεσημεριανό.

 
P Γιατί αυτός ο 

αθεόφοβος ο διαιτο-
λόγος, έδωσε εντο-
λή για ένα γιαουρτά-
κι και μια φρυγανιά. 
Τέτοια χουβαρνταλίκια.

 

P By the way. Μετά το πρόσφατο παστί-
τσιο με λιγότερα συστατικά, ένεκα οικονομί-
ας, η αγάπη έκανε και αντίστοιχο μουσακά. 

Ένεκα νέας συνήθειας.
 
P Δεν υπάρχει π.χ. η μοριακή κουζί-

να; Ε, η αγάπη έχει ανακαλύψει την ορια-
κή. Πειράματα χωρίς όριο.

 
P Και επειδή είμαι και στα όριά μου.
 
P Αν στο τέλος ακόμη πεινάς, κατα-

βροχθίζεις τρεις φέτες ψωμί κι όλα καλά.
 
P Με τόση γλυκόζη που πέφτει 

το βράδυ, λογικά το επόμενο πρωί 
έχουμε κι οι δυο διαφορετική ομά-
δα αίματος.

 
P Όπως τότε που έπινα 

πολλούς καφέδες και στην αιμο-
δοσία μού έδιναν παραγγελίες 
για ντιλίβερι.

 
P Κατά τα λοιπά. Η γειτόνισσα 

χθες άπλωσε την μπουγάδα στο 
μπαλκόνι. Ή πολλές μάσκες έχει ή 
πολλά σουτιέν.

 
P Τα ελέη πλούσια. Οι ελεη-

μοσύνες κομμένες.

 
P Και:
Σε ένα χωριό, υπήρχε ένας γιατρός για τις 

ανάγκες των κατοίκων. Χρειάστηκε να λείψει 
για ένα χρονικό διάστημα και δεν ήξερε ποι-
όν να αφήσει για αντικαταστάτη. Προσφέρ-
θηκε λοιπόν ο Γιωρίκας και πήρε τη θέση 
του γιατρού. Πέρασε ο καιρός, ο γιατρός 
επέστρεψε στο χωριό και ρωτάει τον Γιωρίκα 
να του πει τι έκανε τον καιρό που έλειπε. Αρ-
χίζει ο Γιωρίκας και του λέει:

– Ήρθε ένας παππούς και είχε φοβερό 
πονοκέφαλο.

– Και εσύ τι του έδωσες;
– Ασπιρίνη.
– Ά εσύ είσαι καλός, θα σε προσλάβω για 

βοηθό! Άλλο;
– Ήρθε μια γιαγιά με στομαχόπονο.
– Και εσύ τι της έδωσες;
– Depon!
– Πω-πω Γιωρίκα, είσαι τέλειος! Για πες 

και κάνα άλλο περιστατικό.
– Ένα πρωί ήρθε μια αγουροξυπνημένη 

κοπελιά και μου είπε ότι δεν με βλέπει από 
τη νύστα…

– Και εσύ τι τις έδωσες;
– Τι άλλο; Κολλύριο!

Κ.Π.
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