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Τέλος καλό…όλα καλά στην 
κόντρα Εκκλησίας-Κυβέρνησης 

με αφορμή τα Θεοφάνια (;)
   Τελικά πέρασε το «αντάρτικο» της Εκκλησίας με 
αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανίων και οι εκκλησίες 
θα ανοίξουν σήμερα με τους περιοριστικούς όρους 
που ίσχυσαν τα Χριστούγεννα.
  Η κυβέρνηση προφανώς δεν περίμενε αντίδραση 
της Ιεράς Συνόδου μετά την αιφνιδιαστική 
σαββατιάτικη ανακοίνωση της για το κλείσιμο των 
ναών χωρίς να υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση 
με τους ιεράρχες. Από την άλλη η Εκκλησία δέχεται 
όλο αυτό το διάστημα πυρά ζηλωτών περί απόλυτης 
κάλυψης των κυβερνητικών μέτρων και ήταν μια 
καλή ευκαιρία να τους αποδείξει ότι όταν παραστεί 
ανάγκη, έχει λόγο…και αντίλογο! 
 Στο δια ταύτα η Εκκλησία με αποφασιστικότητα 
ξεκαθάρισε ότι οι ναοί θα λειτουργήσουν και είναι 
έτοιμη να δεχθεί τις συνέπειες, δεν προχώρησε σε 
προσφυγή στο ΣτΕ και υπαναχώρησε στις τελετές 
αγιασμού σε εξωτερικούς χώρους. Από την πλευρά 
της η κυβέρνηση δείχνει να θέλει να ρίξει τους 
τόνους και να μην ανοίξει μέτωπο με την Εκκλησία, 
γι’ αυτό όπως όλα δείχνουν η αστυνομική επιτήρηση 
θα είναι διακριτική χωρίς να περιμένουμε ακραία 
σκηνικά με αυτόφωρα και πρόστιμα-βροχή. Σήμερα 
θα δείξει αν τέλος καλό…όλα καλά!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Επίλεξε την ασφαλιστική κατηγορία σου στον ΕΦΚΑ
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου

Μέχρι και τηνΚυριακή 31/01/2021 ελεύθε-
ροιεπαγγελματίες,αυτοαπασχολούμενοικαια-
γρότεςέχουντηνδυνατότηταναεπιλέξουντην
ασφαλιστική τουςκατηγορίαγια το2021.Ηη-
λεκτρονικήπλατφόρματουe-ΕΦΚΑ,άνοιξεκαι
είναιδιαθέσιμησεόλουςτουςμημισθωτούς.

•Η κατάταξη κάθε επαγγελματίασε ασφα-
λιστικήκατηγορίαείναιυποχρεωτικήκαιγίνεται
με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλε-
κτρονικήςαίτησης.

•Η επιλογήθα ενεργοποιηθεί κατά την έκ-
δοσητωνεισφορώντουΙανουαρίου2021

• Η προθεσμία για υποβολή της αίτησης
είναιέωςκαιτηνΚυριακή31/01/2021

•Γιατηνχρήσητηςυπηρεσίαςαπαιτείταιη
ταυτοποίησησαςμε τους κωδικούςTAXIS και
τουΑΜΚΑ

Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα επιλογής
ασφαλιστικήςκατηγορίαςανανεώνεταιετησίως
καιοιασφαλισμένοιπουδενθαυποβάλλουναίτηση-δήλωσηθαπαραμείνουνγιατοέτος2021στηνκατηγορίαπουείχαν
καταταχθείτοπροηγούμενοέτος.

Σβήστηκε το πρόστιμο του γιατρού για άσκοπη 
μετακίνηση… στο νοσοκομείο!

Σάλος δημιουργήθηκε με την
επιβολή προστίμου για άσκοπη
μετακίνησηστονγιατρότουΝοσο-
κομείου Βέροιας την περασμένη
Κυριακή(3/1/2021)σταδιόδιατων
Μαλγάρων και μάλιστα το θέμα
έκανε τον γύρο όλων τωνΜΜΕ
πανελλαδικά!

ΟγιατρόςτουνοσοκομείουΒέ-
ροιαςτηνΚυριακήξεκίνησεαπότη
Θεσσαλονίκηνα έρθειστηΒέροια
όπουεργάζεται,γιανακάνειτηνε-
φημερίατουστονοσοκομείο.Κατά
τονέλεγχοσταδιόδιατωνΜαλγά-
ρωνοι αστυνομικοί του επέβαλαν
πρόστιμο γιαάσκοπημετακίνηση,
καθώςπροφανώςδενείχετοσχε-
τικόέντυπομετακίνησηςεργαζομένων,αλλάείχετηνταυτότηταμέλουςτουΙατρικούΣυλλόγουΗμαθίαςκαιτονσχετικό
πίνακαεφημεριώντουνοσοκομείου,όπωςαποδεικνυότανότικινούντανγιαεργασίακαιόχιγια...άσκοπολόγο.

Δυστυχώςηεμμονήτωναστυνομικώνστηνσυγκεκριμένηπερίπτωσηναεφαρμόσουντογράμμακαιόχιτηνουσία
τουνόμουκαιμάλιστασεένανλειτουργότηςυγείαςεξέθεσετηνΑστυνομία.

Γιατηνιστορίατοπρόστιμοτελικάσβήστηκε,έπειτααπότιςενέργειεςτουΙατρικούΣυλλόγουΗμαθίαςκαιτουΑ-
στυνομικούΔιευθυντήΗμαθίαςΔιονύσηΚούγκα.

ΞεκίνησανοιαιτήσειςγιατηνΕπιστρεπτέα
Προκαταβολή5

Από χθες, Τρίτη 5/1/2021 έως την
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 θα
μπορούν  οι δικαιούχοι της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής 5 να υποβά-
λουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
“myBusinessSupport”(https://www.aade.
gr/mybusinesssupport)τηςΑΑΔΕαίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορή-
γησητηςενίσχυσης.

Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης
χρηματοδοτικής ενίσχυσης προβλέπε-
ται να ανέλθει στα 1,5 δισ. ευρώ. Έ-
τσι, η συνολική απευθείας στήριξη του
Κράτουςπροςτιςεπιχειρήσεις,καιιδίως
τις μικρές και μικρομεσαίες, μέσω των
πέντε κύκλων της ΕπιστρεπτέαςΠρο-
καταβολής  θαφθάσει τα 7 δισ. ευρώ.
Τοπρόγραμμααφορά επιχειρήσειςπου
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφά-

νισηςκαιδιάδοσηςτουκορονοϊούCOVID-19κατάτουςμήνεςΣεπτέμβριοωςκαιΔεκέμβριο2020.Υπενθυμίζεταιότι
στηνΕπιστρεπτέαΠροκαταβολή5,όπωςκαιστονπροηγούμενοκύκλο,το50%τηςενίσχυσηςείναιμηεπιστρεπτέο.
Προϋπόθεσηείναιηδιατήρησητουίδιουεπιπέδουαπασχόλησηςέωςκαιτις30/6/2021.

Αυτήτηνφοράοτρόποςυπολογισμούτουύψουςτηςενίσχυσηςκαιάλλασχετικάζητήματαθαορισθούνμεεπόμε-
νηΚΥΑ,πουθαεκδοθείμετάτηνπαρέλευσητηςπροθεσμίαςυποβολήςαιτημάτων.

Μαζίμεδημοτικάκαινηπιαγωγεία,απόΔευτέρα
επαναλειτουργούνκαιοιβρεφονηπιακοίσταθμοί

Από την ερχόμενηΔευτέρα, μαζί με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα επαναλειτουργήσουν και οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί.ΗαπόφασηελήφθημετάτηνεπεξεργασίατωνεπιδημιολογικώνδεδομένωναπότηνΕιδικήΕπιτροπήΛοιμωξιο-
λόγων.

Ηεπαναλειτουργίατωνβρεφονηπιακώνσταθμώνσεκαθημερινήβάσηγιαόλαταπαιδιάθαγίνειμετηναυστηρήτήρη-
σηόλωντωνμέτρωνκαιτωνοδηγιών,πουπροβλέπουνότι:

-Ηχρήσημάσκαςγιαταπαιδιάτωνβρεφονηπιακώνείναιπροαιρετική.
-Υποχρεωτικήείναιηχρήσημηιατρικήςμάσκας(ήσεειδικέςπεριπτώσειςασπίδαςπροσώπου)απόόλουςτουςεργα-

ζόμενουςστουςσταθμούς.
-Διαχωρισμόςτωναύλειωνδραστηριοτήτωνκατάτμήματα.
-Ειδικήμέριμναγιατησίτιση.
 «Αναγνωρίζοντας τησημασία της κοινωνικοποίησηςστηνανάπτυξη τωνπαιδιώναλλά και λαμβάνονταςυπόψη τη

διευκόλυνση της επαγγελματικής ζωής και του καθημερινούπρογράμματος τωνοικογενειών, αποφασίσαμε την επανα-
λειτουργία τωνβρεφονηπιακώνσταθμώναπό την 11η Ιανουαρίου» εξήγησεη υφυπουργόςΕργασίας καιΚοινωνικών
ΥποθέσεωνΔόμναΜιχαηλίδου,τονίζονταςότιθαυπάρχειμέριμνατόσογιατηνασφάλειατουπροσωπικούόσοκαιτων
παιδιών.



Ανα ομάδες, λό-
γω των έκτακτων 
μέτρων κατά της 
διασποράς του κο-
ρωνοϊού, ορκίστη-
κε χθες το πρωί 
η νέα κυβέρνηση 
πο υ  π ρ ο έ κ υ ψ ε 
από τον ανασχη-
ματισμό της Δευ-
τέρας. Στις 11:00 
ενώπιον της Προ-
έδρου της Δημο-
κρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου 
και του Αρχιεπι-
σκόπου Ιερώνυμου ορκίστηκαν οι: Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μάκης Βορίδης, Υπουργός Εσωτερικών, Σπήλιος 
Λιβανός, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κοντοζαμάνης, Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας  και Στέλιος Πέτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. 

Σε δεύτερη φάση στις 11.45 ορκίστηκαν οι: Θοδωρής Λιβάνιος, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Χρή-
στος Ταραντίλης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Ζέττα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης και τέλος ορκίστηκαν οι: Σταύρος 
Καλαφάτης, Υφυπουργός Εσωτερικών, Σοφία Βούλτεψη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος 
Στύλιος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής,  Γιάννης Οικονόμου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σοφία Ζαχαράκη, Υφυ-
πουργός Τουρισμού, ενώ με πολιτικό όρκο ορκίστηκαν οι:. Γιώργος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και  Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πριν από την ορκωμοσία, υποβλήθηκαν όλοι σε rapid test. 2
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Τους νέους υπουργούς, συγχαίρει 
o Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 

 
Τους νέους υπουργούς, μετά την αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα, 

συγχαίρει (και με προσωπικές του επιστολές) ο Δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην παραμονή σε ένα πολύ νευραλγικό 
υπουργείο, του συντοπίτη μας Υφυπουργού Οικονομικών, κου Από-
στολου Βεσυρόπουλου. Συγκεκριμένα τονίζει ότι η παραμονή του εί-
ναι η ισχυρή απόδειξη του έργου και της αποτελεσματικής δουλειάς 
που προσέφερε.

Επίσης, συγχαίρει για την παραμονή του και τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, τον κο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του εύχεται καλή 
επιτυχία στη συνέχιση του σημαντικού έργου του.

Παράλληλα, συγχαίρει και τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσω-
τερικών με τον Υπουργό Μάκη Βορίδη για την αναβάθμισή του, ως 
αναγνώριση της αποτελεσματικότητάς του.

Τέλος, συγχαίρει κάθε μέλος του νέου Υπουργικού Συμβουλίου 
και τους εύχεται ολόθερμα καλή θητεία, σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα και την κοινωνία.

Από την Ομάδα  Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας
 Συνελήφθη άνδρας στην 

Θεσσαλονίκη για διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών

-Εντοπίσθηκαν στην οικία του πάνω από 140 γραμμάρια κοκαΐνη
Συνελήφθη στις 4 Ιανουα-

ρίου 2021, το βράδ, σε περι-
οχή της Θεσσαλονίκης, από 
αστυνομικούς της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τμή-
ματος Ασφάλειας Βέροιας, 
ένας ημεδαπός άνδρας, για 
διακίνηση ναρκωτικών ουσι-
ών.

Ειδικότερα, μετά από συ-
ντονισμένες ενέργειες των 
αστυνομικών, εντοπίσθηκε 
ο προαναφερόμενος άνδρας 
σε περιοχή της Θεσσαλονί-
κης και πραγματοποιήθηκε 
έρευνα στη οικία του, όπου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

• ποσότητες κοκαΐνης βά-
ρους 148 γραμμαρίων,

• ποσότητες κάνναβης βά-
ρους 199 γραμμαρίων,

• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακριβείας,

• σκευάσματα που χρησιμοποιούσε για την νόθευση της κοκαΐνης και
• χρηματικό ποσό 10.860 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρω-

τοδικών Θεσσαλονίκης.

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας προς τον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας

Επιστολή δυσαρέσκειας και απογοήτευσης για την άνιση 
κατανομή και κονδυλίων του ΕΣΠΑ από το πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απ.  Τζιτζικώστα, έστειλαν τα μέλη της 
Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας στην 
οποία αναφέρουν τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλό-

γου Βέροιας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και 
απογοήτευση για την άνιση κατανομή και κονδυλίων 
του ΕΣΠΑ όσον αφορά το πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ.

Με βάση τα πρόσφατα αποτελέσματα που δημο-
σιεύτηκαν στις 29/12/2020 οι έμποροι της Βέροιας 
αποκλείστηκαν από την χρηματοδότηση των συγκε-
κριμένων κονδυλίων, ρίχνοντας στις  καλένδες το 
λιανεμπόριο και κατ’ επέκταση την τοπική οικονομία.

Από το πρώτο γενικό κλείσιμο τον Μάρτιο του 
2020 το λιανικό εμπόριο υπέστη σοβαρό οικονομικό 
πλήγμα με δεδομένο ότι ήταν κλειστά και την περί-
οδο του Πάσχα. Το δεύτερο και πιο οδυνηρό γενικό 
κλείσιμο που διανύουμε οδηγεί τους εμπόρους-κα-
ταστηματάρχες σε αδιέξοδο διότι δεν υπάρχει «φως 

στο τούνελ».
Μια ελπίδα ανάσας ήταν για όλους μας η στήριξη 

του λιανεμπορίου από το συγκεκριμένο επενδυτικό 
εργαλείο και αυτή δυστυχώς αγνοήθηκε από του 
ιθύνοντες.

Ως πρόεδρος του Συλλόγου θα ήθελα να σας επι-
σημάνω ότι εμείς εστιάζουμε λιγότερο στο «πόσες» 
επιχειρήσεις θα πάρουν αλλά στον «σκοπό» για τον 
οποίο θα πάρουν.

Η αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων πόρων 
πρέπει να γίνει ορθολογικά χωρίς να διαταραχθούν 
κοινωνικές ισορροπίες και δίχως αδικίες γιατί ραχο-
κοκαλιά της κάθε τοπικής κοινωνίας είναι το λιανε-
μπόριο.

Η παραγωγική μεγέθυνση φέρνει ισχυρή τοπική 
οικονομία, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, σταθερές 
θέσεις εργασίας ενώ διευκολύνει και την εξωστρέ-
φεια.

Με βάση όλα τα παραπάνω, υπάρχουν πολλά 
αναπάντητα ερωτήματα για τον αποκλεισμό των 

συναδέλφων μας, πράγμα που είχε επισημάνει και 
η ΕΣΕΕ σε επιστολής της προς όλους τους περι-
φερειάρχες να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο λιανε-
μπόριο αλλά δυστυχώς οι παρατηρήσεις μας και τα 
δίκαια επιχειρήματά μας δεν σας έπεισαν. 

Εμείς θέλουμε να επενδύσουμε στην δουλειά μας 
και να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, εσείς επιθυμείτε 
κάτι τέτοιο;»

Mε εκτίμηση για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

*Την επιστολή κοινοποίησαν και προς τους:  Βου-
λευτές νομού Ημαθίας,  Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας,  
Περιφερειακούς συμβούλους Κεντρικής Μακεδονίας,  
Δήμαρχο Βέροιας,  Πρόεδρο ΕΣΕΕ,  Πρόεδρο Επι-
μελητηρίου Ημαθίας,  Πρόεδρο Ομοσπονδίας εμπο-
ρικών συλλόγων Δυτικής και Κεντρ. Μακεδονίας και  
Πρόεδρο ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

Ανα ομάδες έγινε χθες η ορκομωσία των μελών 
της νέας Κυβέρνησης
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Και τα Θεοφάνεια,  «φλΕΡΤ» 
από την Ημαθία και τη Νάουσα, στην ΕΡΤ1!

Μετά και το ραντεβού που δόθηκε στην χριστουγεννιάτικη εκπομπή «φλΕΡΤ», ένα ακόμα γλέντι 
γεμάτο κέφι από τη Νάουσα θα μεταδοθεί τα Θεοφάνεια, την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 4:00 μ.μ. 
στο «φλΕΡΤ» της Νάντιας Κοντογεώργη στην ΕΡΤ1.

Για άλλη μία φόρα η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας με τον Κώστα Καλδάρα και με την φιλοξε-
νία της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έρχονται κοντά μας, 
με ευχές και τραγούδια, από τον Αλέξη Παρχαρίδη, την Μαίρη Δούτση, την Δήμητρα Καραφούσια, 
τον Τρύφωνα Μπάιτση και μία παρέα αξιόλογων μουσικών, από τον όμορφο χώρο του Κτήματος 
Χρυσοχόου.

Ένα ακόμα «φλΕΡΤ» από την Ημαθία και τη Νάουσα, τα Θεοφάνεια στις 4:00 μ.μ. στην ΕΡΤ1

ΚΑΠΑ Δήμου Βεροίας: 
Ψυχολογική υποστήριξη 

στα μέλη των ΚΑΠΗ 
 Τα Κ.Α.Π.Η  του ΚΑΠΑ Δήμου Βεροίας,  λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφω-

θεί λόγω της πανδημίας Covid-19, πραγματοποιούν ήδη δράσεις παροχής ψυχολογικής υποστήρι-
ξης στα μέλη τους, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Κατόπιν εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών 
μέσων, ο πρόεδρος Λεωνίδας Ακριβόπουλος, ανακοινώνει την  περαιτέρω δυνατότητα υλοποίησης 
διαδικτυακών συναντήσεων με άτομα Τρίτης ηλικίας και άτομα ευπαθών ομάδων πληθυσμού, με 
θεματολογία όπως:

● Εισηγήσεις ψυχολογικών θεμάτων που απασχολούν τους ηλικιωμένους (πένθος, απομόνωση, 
απώλεια βασικών ρόλων, διαχείριση άγχους κτλ.) &

● Συναντήσεις ψυχο-εκπαίδευσης με τους ψυχολόγους του ΚΑΠΑ
● Συναντήσεις με βιωματικές δραστηριότητες από τους κοινωνικούς λειτουργούς και
● Ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα υγείας από τις νοσηλεύτριες 
Οι συναντήσεις αποσκοπούν:
● στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για θέματα ψυχολογίας και υγείας, 
● στην ψυχική ενδυνάμωση και ψυχο-προφύλαξη των συμμετεχόντων 
● στη δημιουργία δικτύωσης και στήριξης μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Οι  υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό (Ψυχολόγους- Κοιν. Λειτουργούς-Νοση-

λευτές).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2331066885 (ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑ) τις ώρες 09:00π.μ.-13:00μ.μ. η οποία από την Τετάρτη 09-12-20 
θα λειτουργεί ως γραμμή υποστήριξης κάθε πολίτη του Δήμου Βέροιας που έχει ανάγκη.

Τηλεργαστήριο της 
«Κινηματόδρασις» για τις 

βασικές αρχές ενός σεναρίου 
Η Λέσχη Κινημα-

τογράφου και Πολι-
τισμού Αλεξάνδρειας 
«Κινηματόδρασις» 
διοργάνωσε το ερ-
γαστήριο «Βασικές 
Αρχές Σεναρίου και 
Εργαστήριο Σεναρί-
ου»    με εισηγητή 
τον σεναριογράφο/
αναλυτή σεναρίων 
και κινηματογραφι-
στή, Ηλία Φλωρά-
κη. Το εργαστήριο 
υλοποιήθηκε με τη-
λεδιάσκεψη λόγω 
των περιοριστικών 
μέτρων κατά του 
Covid 19 και οι συμ-
μετέχοντες παρακο-
λούθησαν το θεωρητικό μέρος πάνω στις βασικές αρχές του σεναρίου και επιμέρους ενότητες, όπως 
η δομή, η πλοκή, οι χαρακτήρες και οι διάλογοι.

Στο εργαστηριακό μέρος, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τα δικά τους σενάρια, τα οποία αναλύ-
θηκαν από τον εισηγητή και συζητήθηκαν στην ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο είχαν την ευκαιρία να 
βελτιστοποιήσουν τα σενάρια που είχαν ήδη έτοιμα και να μυηθούν στον κόσμο της γραφής ‘out of 
scratch’ ξεκινώντας από μια απλή ιδέα!

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

 Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά 
το Γ’ Σύστημα Προσκόπων Βέροιας για την προσφορά ειδών ρουχισμού 
προς κάλυψη των καθημερινών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας 
της δομής μας. 

Το Γ’ Σύστημα Προσκόπων ως φορέας κοινωνικού ακτιβισμού στην 
τοπική μας κοινωνία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά τον «Έρασμο», τό-
σο με προσφορές και δωρεές, όσο και με επισκέψεις διαλόγου και κοινού 
προβληματισμού στη δομή μας. Δικαιώνει δε σημαντικά το πνεύμα του 
εθελοντισμού που διαπνέει τόσο τις αρχές του προσκοπισμού, όσο και τις 

ιδρυτικές αρχές αλλά και την όλη  δράση του Συλλόγου μας. 
Ευχόμαστε στον αρχηγό και τα μέλη του Συστήματος Χρόνια Πολλά και καλή χρονιά, με υγεία, 

αγάπη και κοινωνική αλληλεγγύη!
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 

-2020).  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο)

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος», εναρμονιζόμενος με την εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου των υγειονομικών μέτρων 
περιορισμού της πολιτείας κατά της διασποράς 
του COVID19, ως γνωστόν προέβη εδώ και 
ενάμιση μήνα και μέχρι νεωτέρας  σε προσω-
ρινή αναστολή όλων των δράσεων κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης (Σχολές Γονέων, Βιωματικά 
Σεμινάρια) σε Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια. 
Ωστόσο, οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης 
από την επιστημονική ομάδα των εργαζομένων 
της δομής παρέχονται κανονικά μέσω τηλεφω-
νικής και διαδικτυακής επικοινωνίας (τηλ. email 
– skype) για όποιον το έχει ανάγκη.

Κανονικά και η υποδοχή των περιστατικών 
στον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας

Δεδομένου ότι κατά το πρώτο κύμα έξαρσης 
και διασποράς της επιδημίας του ιού COVID19, 
και λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού του πε-
ρασμένου Μαρτίου, αυξήθηκαν κατακόρυφα τα 
κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας, ο Ξενώνας 

Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας είναι σε 
πλήρη ετοιμότητα να υποδεχθεί περιστατικά 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, με απόλυτη 
τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας 
που έχουν καθοριστεί, κατόπιν συνεννοήσεως 
στην 24ωρη τηλεφωνική μας γραμμή 23310 
74073.

Δευτέρα – Παρασκευή, 9π.μ.-14.00μμ
τηλ: 23310 74073 – email: erasmos.veria@

gmail.com
Για οποιαδήποτε μεταβολή ή παράταση θα 

προβούμε σε σχετικές έγκαιρες ενημερωτι-
κές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας WWW.
ERASMOSVERIAS.COM και δια του τοπικού 
Τύπου.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
(2014 -2020).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο)

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ το ωράριο 
λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια του lockdown
Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων (μέλη 

και μη μέλη της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας) λόγω των 
νέων μέτρων στο πλαίσιο του lockdown σε όλη τη χώρα για την 
περιορισμό διασποράς του κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περιοχής Βέροιας θα λειτουρ-
γούν, μέχρι νεοτέρας, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το 
μεσημέρι.

Διαρκής η ψυχοκοινωνική 
στήριξη του «ΕΡΑΣΜΟΥ» 

μέσω τηλεφώνου και internet



Με τα απαραίτητα μέτρα αύριο 
η Λαϊκή της Μελίκης

 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1/ τ.Β’/02-01-21 (Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:2), Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00, στη Λαϊκή 
Αγορά της Μελίκης την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, ισχύουν τα εξής:

α) πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
β) απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
Επίσης σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων:
1.Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και 

αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/
ΚΑΔ 47.82.

2.Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και 
προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.

Ομιλία του Μητροπολίτη 
Παντελεήμονα 

για τον κορωνοϊό
 και την Θεία Κοινωνία

  Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου το απόγευμα το Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας πραγματοποίησε την καθιερωμένη «Σύναξη 
Αναγνωστών και Ιεροπαίδων», με το πρόσφορο μέσο του διαδικτύου, καθώς καθίσταται 
αδύνατη η προσωπική επικοινωνία.

Παρά τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, εμπνευστής αυτής της προσπάθειας, επιθυμεί να 
διατηρηθεί ζωντανή η επικοινωνία με το ποίμνιο της τοπικής Εκκλησίας και ιδιαίτερα με τους 
νέους. 

Στην αρχή ο Σεβασμιώτατος ανέπτυξε το θέμα: «Κορωνοϊός και Θεία Κοινωνία», με α-
φορμή την πολεμική που ασκείται στις ημέρες μας εναντίον του 
μυστηρίου, ενώ στη συνέχεια το λόγο έλαβαν τα παιδιά, τα οποία 
μέσα από τρεις ομάδες θεματικής εργασίας αναφέρθηκαν στις ε-
μπειρίες τους από την Θεία Λατρεία, στην σχέση τους με τον Ιερέα 
και τον Λειτουργό, στην στάση τους μέσα στον Ιερό Ναό και έθεσαν 
ερωτήματα προς τον Σεβασμιώτατο, πραγματοποιώντας με αυτόν 
τον τρόπο έναν γόνιμο διάλογο. 

Τέλος τον λόγο έλαβε και πάλι ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος ευ-
χαρίστησε τους συμμετέχοντες και όσους κοπίασαν για αυτή την 
πρώτη διαδικτυακή «Σύναξη Αναγνωστών και Ιεροπαίδων» και 
ευχήθηκε ο Πανάγαθος Θεός να μας απαλλάξει σύντομα από τον 
μεγάλο πειρασμό.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 

Εμμανουήλ και της Ζβεζντάνα , το γέ-
νος Στογιάνοβιτς, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ-
ΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ του Χαράλαμπου και 
της Ελένης, το γένος Ζευγαροπούλου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

 Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας
Ευχαριστίες

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας ανακοινώνει ότι με την άμεση 
ανταπόκριση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας δια του 
Διευθυντή της κ. Διονύση Κούγκα επιλύθηκε το πρόβλημα που 
ανέκυψε με την επιβολή προστίμου για άσκοπη μετακίνηση και 
αφορούσε ιατρό μέλος του Συλλόγου μας ο οποίος εφημέρευε 
στο Νοσοκομείο Βεροίας .

ΟπρόεδροςΟΓενΓραμματέας
ΔιαμαντόπουλοςΒασίλειοςΧατζηϊωαννίδηςΛάζαρος



 Ἐάν πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες οἱ 
φωνές τῶν ἀγγέλων ἤχησαν στή 
Βηθλεέμ γιά νά κάνουν γνωστή τήν 
ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στή γῆ καί τό 
ἄστρο ἔδειξε τό ταπεινό σπήλαιο, 
στό ὁποῖο ἐγεννήθη τό Φῶς τοῦ 
κόσμου, σήμερα «ἡ φωνή τοῦ Λό-
γου, ὁ λύχνος τοῦ Φωτός», ὁ τίμιος 
Πρόδρομος, ἀκούεται στίς ὄχθες 
τοῦ Ἰορδάνου καί καλεῖ τούς ἀνθρώ-
πους νά ὑποδεχθοῦν ἐν μετανοίᾳ 
τήν καινή βασιλεία, νά ὑποδεχθοῦν 
τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ κό-
σμου, τόν Χριστό. 

Ἄν καί ἀναμάρτητος ὁ Χριστός 
θά ἔρθει στόν Ἰορδάνη, γιά νά βα-
πτισθεῖ. Θά ἔρθει, γιά νά κλίνει τήν 
κεφαλή Του ἐνώπιον τοῦ δούλου 
Του, προκειμένου νά ἁγιάσει τά 
ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου καί νά τούς 
δώσει «τήν καθαρτικήν τῆς ὑπε-
ρουσίου Τριάδος ἐνέργειαν». Θά 
ἔρθει, γιά νά ἐπισφραγίσει μέ τήν 
παρουσία Του τό κήρυγμα τῆς με-
τανοίας τοῦ Προδρόμου Του, γιά νά 
ἐπιβεβαιώσει ὅτι ἡ μετάνοια εἶναι 
ἡ ἀναγκαία προϋπόθεση τῆς καθάρσεως καί τῆς λυτρώσεως, 
εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά ἀπαλλαγεῖ ὁ ἄνθρωπος 

ἀπό τή φθορά τῆς ἁμαρτίας καί νά γί-
νει μέτοχος τῆς λυτρώσεως, τήν ὁποία 
ἔφερε ὁ Χριστός στόν κόσμο μέ τήν 
ἐνανθρώπησή Του. 

«Ἰδού γάρ πάρεστι Χριστός, ἐκ 
φθορᾶς τόν κόσμον λυτρούμενος». 

Ἡ ὁμολογία αὐτή, τήν ὁποία ὁ ἱε-
ρός ὑμνογράφος ἀποδίδει στόν τίμιο 
Πρόδρομο καί Βαπτιστή τοῦ Κυρίου 
μας, δέν εἶναι παρά ἡ συνέχεια τῆς 
προσκλήσεως γιά μετάνοια πού ἀπηύ-
θυνε μέχρι τήν ἡμέρα τῆς ἐμφανίσεως 
τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου 
εἶναι ἡ τελείωση τοῦ βαπτίσματος τῆς 
μετανοίας, τό ὁποῖο ἐλάμβαναν ὅσοι 
μετανοοῦσαν καί ἐξομολογοῦντο τίς 
ἁμαρτίες τους, διότι τό βάπτισμα πού 
προτείνει ὁ Χριστός δέν εἶναι βάπτισμα 
ἐν ὕδατι, ἀλλ’ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, εἶναι 
βάπτισμα λυτρώσεως καί σωτηρίας. 
Εἶναι προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
πρός τόν ἄνθρωπο, γι᾽ αὐτό καί εἶναι 
διαθέσιμο σέ κάθε τόπο καί σέ κάθε 
ἐποχή διά τῆς Ἐκκλησίας, ἀρκεῖ ὁ ἄν-
θρωπος νά προσέρχεται σέ αὐτό μέ 
μετάνοια καί ἐπιθυμώντας τήν κάθαρ-

ση καί τή σωτηρία.  
Ὁ Χριστός δέν εἶχε ἀνάγκη νά βαπτισθεῖ, γιατί ἦταν ἀπο-
λύτως ἀναμάρτητος. Τό ἔκανε ὅμως γιά χάρη μας. Τό 
ἔκανε, γιά νά μᾶς δείξει τή σημασία τῆς ταπεινώσεως γιά 
τή σωτηρία μας, γιά νά μᾶς δείξει ὅτι προϋπόθεση γιά νά 
γίνουμε καί ἐμεῖς τέκνα Θεοῦ, ὅπως καί Ἐκεῖνος εἶναι Υἱός 
ἀγαπητός τοῦ Πατρός, εἶναι νά ἀκολουθοῦμε τό θέλημά 
Του καί νά ἀγωνιζόμεθα νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τίς ἐντο-
λές Του. Τό ἔκανε, γιά νά μᾶς δείξει ὅτι εἶναι πάντοτε κοντά 
σέ ἐκείνους πού μετανοοῦν καί ζητοῦν τό ἔλεός Του, γιατί 
γιά ἐκείνους ἦλθε στή γῆ, ἦλθε γιά νά καλέσει «ἁμαρτωλούς 
εἰς μετάνοιαν».  

Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ὅσοι νομίζουν ὅτι εἶναι 
εὐσεβεῖς καί δίκαιοι καί δέν ἔχουν ἀνάγκη μετανοίας, αὐτοί 
δηλώνουν συγχρόνως ὅτι δέν ἔχουν καί ἀνάγκη τήν κάθαρ-
ση πού προσφέρει  ὁ Χριστός μέ τό βάπτισμα, δέν ἔχουν 
ἀνάγκη καί τή λύτρωση καί τή σωτηρία, καί κατά συνέπεια 
ἀποκλείουν τούς ἑαυτούς τους ἀπό αὐτήν. 

Ἡ βάπτιση ὅμως τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἑορτάζει σήμε-
ρα ἡ Ἐκκλησία μας, δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἱστορικό γεγονός, 

δέν εἶναι μία ἀνάμνηση. Εἶναι μία διαρκής κλήση πρός τόν 
κάθε ἄνθρωπο γιά μετάνοια καί κάθαρση. Εἶναι μία διαρκής 
ὑπόμνηση ὅτι, ἐάν ἐπιθυμοῦμε τή σωτηρία μας, θά πρέπει 
νά βαδίσουμε τόν δρόμο τῆς μετανοίας καί τῆς καθάρσεως, 
ἀξιοποιώντας τά μέσα τά ὁποῖα θέτει ἡ Ἐκκλησία μας στή 
διάθεσή μας, ἀξιοποιώντας τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 
μας, διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἡ κα-
θαρτική δύναμη τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀξιοποιώντας ὅλες τίς 
εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος 
«πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀλη-
θείας ἐλθεῖν», ἀκόμη καί μέ τίς δοκιμασίες καί τούς πειρα-
σμούς πού ἀντιμετωπίζουμε στή ζωή μας. 

Καί μία τέτοια εὐκαιρία εἶναι ἡ δοκιμασία πού μᾶς ἔπληξε 
καί μᾶς πλήττει τούς τελευταίους μῆνες μέ τήν πανδημία 
τοῦ κορωνοϊοῦ. Μία δοκιμασία, πού θά πρέπει νά μᾶς 
βοηθήσει νά κατανοήσουμε τήν ἀδυναμία μας, νά ταπει-
νωθοῦμε, νά μετανοήσουμε καί νά ζητήσουμε τό ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ, νά Τοῦ ζητήσουμε νά μᾶς λυτρώσει ἀπό αὐτόν τόν 
πειρασμό καί ἀπό κάθε ἄλλη ἀπειλή καί νά μᾶς χαρίσει καί 
τή σωματική καί τήν ψυχική σωτηρία. 

Ὁ Χριστός περιμένει ἀπό ἐμᾶς νά κάνουμε τό πρῶτο 
βῆμα, τό βῆμα τῆς μετανοίας. Καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά 
σπεύσει νά μᾶς βοηθήσει καί νά μᾶς λυτρώσει. Νά εἴμεθα 
βέβαιοι ὅτι, ἐάν Τόν πλησιάσουμε ἐν μετανοίᾳ, θά ἰσχύει καί 
γιά μᾶς τό «Ἰδού πάρεστι Χριστός, ἐκ φθορᾶς τόν κόσμον 
λυτρούμενος».  

 Διάπυρος πρός τόν ἐν τοῖς ρείθροις Ἰορδάνου
 βαπτισθέντα Κύριον εὐχέτης 

Ὁ Μητροπολίτης 
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων 
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 3 Ια-

νουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Παπάγου 
Βέροιας ο Σταύρος Ιωαν. Τιμίνης 
σε ηλικία 75 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας επί τη εορτής της Βαπτίσεως του Κυρίου και θα 
τελέσει εντός του Ιερού Ναού τον Μέγα Αγιασμό. Στις 12 το μεσημέρι θα απευ-
θύνει εορταστικό μήνυμα και ευχές μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με θέμα την Κλίμακα 
του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λό-
γος» στους 90.2 FM.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης  
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας. 
 

«Ἰδού γάρ πάρεστι Χριστός, ἐκ φθορᾶς τόν κόσμον λυτρούμενος»

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Πρόσκληση

 σε Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας - Εθνικής Βι-

βλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», σας προσκαλεί σε τακτική Γενική Συ-
νέλευση την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης 
όπως ορίζει η παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20/03/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου.  Τονίζεται πως για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη 
η προηγούμενη επικοινωνία με την γραμματεία του Σωματείου είτε τηλεφωνικώς 
στο 6988621149 είτε με e-mail στο elpnaousas@gmail.com.

Τα θέματα της Συνέλευσης είναι τα κάτωθι:
1ον Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης.
2ον Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4ον Κριτική μελών προς το Δ.Σ.
5ον Δευτερολογία  Προέδρου του Δ.Σ.
6ον Έγκριση Απολογισμού 2020 - Προϋπολογισμού 2021.
7ον Προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την τηλεδιάσκεψη θα χρησιμοποιηθεί η πιστοποιημένη πλατφόρμα Zoom 
meetings, η οποία είναι διαθέσιμη για υπολογιστές, tablet και κινητά, ενώ θα δοθούν 
και αναλυτικές οδηγίες χρήσης. Επαναλαμβάνεται πως για τη συμμετοχή σας θεω-
ρείται απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία με την γραμματεία του Σωματείου 
είτε τηλεφωνικώς στο 6988621149 είτε με e-mail στο elpnaousas@gmail.com.

Για την τακτοποίηση των ετήσιων συνδρομών σας προς το Σωματείο, μπορείτε 
να καταθέσετε το ποσό τραπεζικώς στον λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-
δος με τα ακόλουθα στοιχεία: 

GR0201104250000042562550279 (Εθνική Τράπεζα NBG)
Αρ. Λογ/σμού: 425/6255027-9 (EUR)
Δικαιούχος: ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυρια-

κή 17 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ. με τον ίδιο τρόπο.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας

Φανιάδης Φώτιος      Νικολάου Αντωνία



Έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρα-
σε στο, εκπαιδευτικό τομέα, παραθέτει η ΕΛ-
ΜΕ Ημαθίας απευθυνόμενη προς τους γονείς 
και κηδεμόνες  καλώντας τους να είναι δίπλα 
τους στις μάχες που συνεχίζονται την ισό-
τιμη αντιμετώπιση όλων των παιδιών μέσα 
στο σχολείο και την ανατροπή της πολιτικής, 
που ακολουθεί η κυβέρνηση, όπως τονίζουν.

Στην δημόσια επιστολή τους αναφέρουν: 
«Αγαπητέ γονέα,
Είμαστε οι δάσκαλοι του παιδιού σου.
Σου απευθυνόμαστε άμεσα, αδιαμεσολάβητα 

για να σου μεταφέρουμε την αγωνία μας για τις 
αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση που 
επιβλήθηκαν όλο το 2020 και συνεχίζουν να συ-
ντελούνται, ενώ γύρω μας μαίνεται η πανδημία. 
Αλλαγές που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο 
το καθιστούν πιο αυταρχικό, πιο αφιλόξενο αλλά 
και αποτρεπτικό για τα παιδιά μας. 

Αφορμή για αυτή την επιστολή στάθηκε ο 
πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για την Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, όμως για να 
κατανοήσουμε το μέγεθος της επιχείρησης διά-
λυσης της δημόσιας εκπαίδευσης από την κυ-
βέρνηση της Ν.Δ., πρέπει να συνυπολογίσουμε 
αθροιστικά όλους τους νόμους, τις διατάξεις και 
τις εγκυκλίους που εξέδωσε η πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Παιδείας.

Παραθέτουμε λοιπόν κάποια από τα μέτρα 
της κ. Κεραμέως από τον Ιανουάριο του 2020 
μέχρι και σήμερα: 

• Ανέστειλε τη λειτουργία και 37 τμημάτων 
ΑΕΙ που ήταν να ξεκινήσουν από το 2020-21. 

• Έδωσε το δικαίωμα σε κατόχους τίτλων 
κολεγίων και πτυχίων εξωτερικού, χωρίς την 
προϋπόθεση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης, να 
ενταχθούν στους πίνακες προσλήψεων εκπαι-
δευτικών εξομοιώνοντας de facto τους τίτλους 
αυτούς με τα πτυχία των δημόσιων Τριτοβάθμι-
ων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

• Θεσμοθέτησε τη λειτουργία τμημάτων με 
δίδακτρα στα δημόσια Πανεπιστήμια.

• Επανέφερε την αξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων μέσα από τυποποιημένες φόρμες που 
θα επιφέρουν την κατηγοριοποίηση των σχολεί-
ων και των μαθητών.

• Επανέφερε την Τράπεζα Θεμάτων, μια δι-
αδικασία μίνι Πανελλαδικών, η οποία σε συνδυ-
ασμό με τον τρόπο προαγωγής, όπως εφαρμό-
στηκαν το 2013-2014, πολλαπλασίασε κατακό-
ρυφα τη σχολική αποτυχία (εξαπλασιασμός των 
μετεξεταστέων από 4% σε 24%), αύξησε την 
καταφυγή στα φροντιστήρια και διαμόρφωσε το 
σύνολο της σχολικής ζωής γύρω από ένα εξετα-
στικό σύστημα με το εναγώνιο κυνήγι της ύλης 
να κυριαρχεί σε βάρος του παιδαγωγικού έργου. 

• Αύξησε τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειo και αυστηροποίησε 
τα κριτήρια προαγωγής και απόλυσης.

• Νομοθέτησε τη δημιουργία Πρότυπων Σχο-
λείων για την ακόμη μεγαλύτερη κατηγοριοποίη-
ση των μαθητών.

• Αύξησε εν μέσω πανδημίας τον αριθμό μα-
θητών ανά τμήμα.

• Προχώρησε σε εξοβελισμό μαθημάτων, 
ακόμη και πανελλαδικώς εξεταζομένων από τα 
ωρολόγια προγράμματα.

• Δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την 
ασφαλή λειτουργία των σχολείων εν μέσω παν-
δημίας και αδιαφόρησε για τις προτάσεις των 
εκπαιδευτικών σωματείων και των σωματείων 
Γονέων και Κηδεμόνων. Επέλεξε για τα παιδιά 
μας τη λύση της τηλ“εκπαίδευσης” που, όπως 
αποδείχθηκε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να αντικαταστήσει την δια ζώσης διδασκαλία. 
Και φυσικά δεν εξασφάλισε για μαθητές και εκ-
παιδευτικούς τους απαραίτητους τεχνολογικούς 
όρους για την απρόσκοπτη και ισότιμη συμμετο-
χή στην τηλ“εκπαίδευση”.

• Επιχειρεί να μετατρέψει τη σχολική αίθουσα 
σε reality show με τη ζωντανή μετάδοση του 
μαθήματος μέσα από την τάξη. Επιλέγει δηλαδή 
την εύκολη και φθηνή λύση για τη διδασκαλία 
των απόντων από την τάξη μαθητών ή τη μη 
πρόσληψη εκπαιδευτικών, αρνούμενη να λάβει 
τα κατάλληλα παιδαγωγικά και νομικά ενδεδειγ-
μένα μέτρα.  

Τώρα με τον νέο νόμο για την Επαγγελμα-
τική Εκπαίδευση και Κατάρτιση η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη συνεχίζει στον ίδιο δρόμο: 

1. Ιδρύει τις ΕΣΚ (Επαγγελματικές Σχολές 
Κατάρτισης). Σε αυτές τις δίχρονες μεταγυμνα-
σιακές σχολές κατάρτισης και όχι εκπαίδευσης 

η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ωθήσει την 
πλειοψηφία των μαθητών. Ως όχημα για κάτι 
τέτοιο θα χρησιμοποιήσει την Τράπεζα Θεμάτων 
σε Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και 
την αυστηροποίηση στην προαγωγή των μα-
θητών. 

2. Σε αυτές τις σχολές οι μαθητές στην ηλικία 
των 15 ετών θα απομακρύνονται από τη γενική 
παιδεία που αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη 
της προσωπικότητας και της ομαλής κοινωνικο-
ποίησής τους και που προσφέρεται στα Λύκεια, 
ενώ παράλληλα οι σπουδές τους θα περιορίζο-
νται σε χαμηλή κατάρτιση.

3. ΕΣΚ δεν ιδρύει μόνο το Υπουργείο Παι-
δείας. Μπορούν να ιδρύσουν και άλλοι φορείς 
του δημοσίου αλλά και ιδιώτες. Δε διδάσκουν 
σε αυτές εκπαιδευτικοί αλλά εκπαιδευτές. Τα 
μαθήματα ακόμη και τα εργαστηριακά μπορεί να 
διδάσκονται με τηλ“εκπαίδευση” (!!!). Επίσης, τα 
εργαστηριακά μαθήματα μπορούν να πραγμα-
τοποιούνται ως άσκηση σε χώρους εργασίας, 
χωρίς προβλεπόμενη αμοιβή. 

4. Οι μαθητές των ΕΣΚ αφού τελειώσουν τη 
δίχρονη φοίτησή τους δεν αποκτούν απολυτήριο 
Λυκείου αλλά ούτε και πτυχίο ειδικότητας. Πρέ-
πει να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης για να 
αποκτήσουν το πτυχίο επιπέδου 3. Ένα πτυχίο 
που ουσιαστικά πιστοποιεί την ιδιότητά τους ως 
ειδικευμένοι εργάτες.

5. Καταργούνται τα Δημόσια ΙΕΚ με λιγότε-
ρους από 250 σπουδαστές σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη, και με λιγότερους από 100 στην υπό-
λοιπη Ελλάδα (πλην παραμεθόριων περιοχών), 
οι σπουδαστές των οποίων θα γίνουν βορά σε 
ιδιωτικές δομές. 

6. Δημιουργούνται Κεντρικά και Περιφερει-
ακά Συμβούλια  που θα έχουν ως στόχο τη 
συστηματική αναπροσαρμογή δομών, τομέ-
ων, ειδικοτήτων, προγραμμάτων σπουδών των 
σχολείων. Οι τομείς και οι ειδικότητες σε ΕΣΚ, 
ΕΠΑΛ, ΙΕΚ δε θα δημιουργούνται με βάση τις ε-
πιθυμίες των μαθητών, αλλά με βάση τις επιλο-
γές της κυβέρνησης και των εν λόγω συμβουλί-
ων. Σκοπός δεν είναι άλλος από τη συρρίκνωση 
της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
την ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

7. Η τηλ“εκπαίδευση” νομοθετείται επίσημα 
σαν μορφή εκπαίδευσης ακόμη και σε συνθήκες 
ομαλής λειτουργίας των σχολείων. Η κυβέρνηση 
στοχεύει στη αποφυγή πρόσληψης εκπαιδευτι-
κών ή στην εξασφάλισης εργαστηριακού εξοπλι-
σμού για τους μαθητές αδιαφορώντας πλήρως 
για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
αλλά και για τα δικαιώματα των μαθητών σε 
αυτή.

8. Νομοθετείται η “αυτονομία” των σχολείων 
εννοώντας την κάλυψη οικο-
νομικών αναγκών των σχο-
λείων από άλλους πόρους 
πλην του προϋπολογισμού. 
Και φυσικά οι πρώτοι που 
θα κληθούν να συνεισφέ-
ρουν σε μια τέτοια περίπτω-
ση είναι οι ίδιοι οι γονείς. 

9. Δίνεται η δυνατότητα 
εγγραφής αποφοίτων κολε-
γίων στα Επιμελητήρια και 
εξισώνονται οι τίτλοι τους και 
τα επαγγελματικά τους δικαι-
ώματα με τους απόφοιτους 
Πολυτεχνικών, Οικονομικών 
σχολών κ.τ.λ. της Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης.

Και αν νομίζετε πως φτά-
σαμε στο τέλος κάνετε λά-
θος. Με δηλώσεις της η κ. 
Κεραμέως μας προετοιμάζει 
για νέο νομοσχέδιο διατάξεις 
του οποίου θα εφαρμοστούν 
για τους φετινούς αποφοί-
τους Λυκείων. Ουσιαστικά η 
κ. Κεραμέως προανήγγειλε 
τη μείωση των εισακτέων, 
τη μείωση του αριθμού σχο-
λών που μπορεί να επιλέξει 
ένας υποψήφιος και τον ορι-
σμό βάσης για την εισαγω-
γή στα ΑΕΙ . Μια βάση που 
θα καθορίζεται από τα ίδια 
τα ιδρύματα και θα εξαρτά-
ται από τον μέσο όρο των 
γραπτών των μαθητών στις 
Πανελλαδικές ανά επιστημο-

νικό πεδίο. 
Τι σημαίνουν όλα αυτά;
Όλα αυτά σημαίνουν πως ο Ελληνικός λαός 

πλήρωνε και θα συνεχίσει να πληρώνει, σε 
μεγαλύτερο βαθμό πλέον, για μια εκπαίδευση 
που πλέον δε θα παρέχεται στο σύνολο της για 
όλους τους μαθητές. Οι έχοντες θα μπορούν να 
στέλνουν τα παιδιά τους στα κολέγια αποφεύ-
γοντας τον σκόπελο του σκληρού εξεταστικο-
κεντρικού δημόσιου σχολείου και να αποκτούν 
ίσης αξίας πτυχία με τα δημόσια πανεπιστήμια. 
Οι μαθητές που έχουν το απαιτούμενο γνωστικό 
υπόβαθρο θα οδηγούνται σε ένα εξεταστικό 
Γολγοθά για να διεκδικήσουν με χειρότερους 
όρους την εισαγωγή τους σε μια σχολή. Η πλει-
οψηφία δε των μαθητών, προορίζονται να βρε-
θούν εκτός εκπαίδευσης, στις ΕΣΚ, όπου θα 
χρησιμοποιηθούν ως δωρεάν ανήλικο εργατικό 
δυναμικό με αντάλλαγμα μια στενή εξειδίκευση 
που σε καμία περίπτωση δεν τους εγγυάται την 
μελλοντική τους εργασιακή εξασφάλιση. Αντίθε-
τα, η χρησιμοποίησή τους ως εκπαιδευόμενους 
θα δυσχεράνει την αναζήτηση εργασίας για τους 
άνεργους. 

Και βέβαια σε όλα αυτά δε μπορούμε να 
μην προσθέσουμε και την ανάλγητη τακτική της 
κυβέρνησης που ζητά να μπαίνουν απουσίες 
στους μαθητές που δε μπορούν να παρακο-
λουθούν την τηλ“εκπαίδευση”, να βάλουμε τη-
λεδιαγωνίσματα και να παραδώσουμε βαθμούς 
τετραμήνου, που ανακοινώνει τη συμπλήρωση 
της Τράπεζας θεμάτων κ.α.

Αγαπητέ γονέα, πολλές φορές βρεθήκαμε 
μαζί τα προηγούμενα χρόνια. Μαζί έχουμε δώ-
σει στο παρελθόν μάχες για το δημόσιο σχολείο 
και όχι μόνο. Μαζί έχουμε φωνάξει χτυπώντας 
τις πόρτες των, κατά κανόνα κουφών, «αρμο-
δίων» που αποδεικνύονται μονίμως αναρμό-
διοι. Μαζί έχουμε κινητοποιηθεί, μαζί έχουμε 
διεκδικήσει. Για τις μεταφορές των μαθητών, τα 
σχολικά βιβλία, την κάλυψη των κενών στα σχο-
λεία. Αλλά και για τα αιτήματα των αγροτών, για 
το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό, τον κατώτερο 
μισθό, τις συμβάσεις εργασίας, την Κυριακάτικη 
αργία, τα μνημόνια κ.τ.λ.

Μαζί θα χρειαστεί να δώσουμε και αυτή την 
μάχη για τα παιδιά μας και την ισότιμη αντιμετώ-
πιση όλων των παιδιών μέσα στο σχολείο.  Για 
την ανατροπή αυτής της πολιτικής. 

Είναι μια μάχη που δεν αφορά αποκλειστικά 
τους εκπαιδευτικούς. Αφορά όλους μας.

 Με εκτίμηση και σεβασμό στην ιδιότητά μας. 
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

Ο Πρόεδρος      Η Γ. Γραμματέας
Μόσχος Αλέκος    Σπυρίδου Νατάσα
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Τ.Ε του ΚΚΕ Ημαθίας: 
Ανακοίνωση 

της για εγκατάσταση 
αιολικού πάρκου 

στο Βέρμιο Νάουσας
Από την Τ.Ε του ΚΚΕ  

Ημαθίας, ανακοινώνονται 
τα εξής: «Μετά  την  κα-
τά πλειοψηφία  θετική α-
πόφαση  τα  Επιτροπής 
Ανάπτυξης της  Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας  
ολοκληρώνεται ακόμα  μια  
πράξη στο  έργο  της  με-

τατροπής  του  Βερμίου  σε  ένα  απέραντο  αιολικό  πάρκο.
Κυβέρνηση ,περιφερειακή και τοπική διοίκηση (το ΔΣ  

του  Δήμου Βέροιας  ενέκρινε  κατά  πλειοψηφία  τη θετι-
κή  εισήγηση του  Δημάρχου για την  εγκατάσταση  των  
Αιολικών Πάρκων στα  όρια του  Δήμου  Βέροιας , ενώ  
το ΔΣ του Δήμου Νάουσας   απέρριψε κατά  πλειοψηφία 
τη  θετική εισήγηση του Δημάρχου Νάουσας  αντίστοιχα ) 
προχωράνε  χέρι-χέρι  στην παράδοση  του  φυσικού και  
ενεργειακού πλούτου  του ορεινού όγκου  του  Βερμίου  στις  
ορέξεις  των μεγάλων μονοπωλιακών  ομίλων  στην Ενέρ-
γεια , αδιαφορώντας  για τις καταστροφικές  συνέπειες  που 
θα έχει  στο  περιβάλλον  και  στη  ζωή των  κατοίκων  της 
περιοχής μας η άναρχη  διασπορά  των  ανεμογεννητριών.  
Συγκεκριμένα στις  ήδη  41  εγκατεστημένες  ανεμογεννή-
τριες  θα προστεθούν  άλλες  70, ενώ  έχουν εκδοθεί  κι 
άλλες  άδειες  για  την περιοχή.

Κριτήριο και αυτής της επένδυσης  δεν είναι  η κάλυψη  
των λαϊκών  αναγκών  για  φτηνό  ρεύμα ούτε  φυσικά η  
προστασία  του  περιβάλλοντος  όπως  ισχυρίζονται τα  μο-
νοπώλια  και  αναπαράγουν οι εκπρόσωποι  της  αντιλαϊκής 
πολιτικής  σε  κεντρικό  και  τοπικό επίπεδο, αλλά  τα  κέρ-
δη  των  καπιταλιστών.

Η  λεγόμενη «απελευθέρωση» της παραγωγής  ηλεκτρι-
κής  ενέργειας από  ιδιώτες επενδυτές έχει  οδηγήσει  σε  
όξυνση  της ενεργειακής φτώχειας του  λαού  μας μέσω  της  
αύξησης  του  κόστους  κάλυψης  των  ενεργειακών ανα-
γκών και των πράσινων χαρατσιών, στη  χειροτέρευση των 
όρων εργασίας  για τους εργαζόμενους  του  κλάδου  ,σε 
απολύσεις οι οποίες  δεν  αντισταθμίζονται  από  τις  όποιες 
προσλήψεις  στις  μονάδες ΑΠΕ.

Ακόμα και τα χιλιοειπωμένα  «αντισταθμιστικά οφέλη»  
για την τοπική κοινωνία, αποτελούν κοροϊδία, μπροστά  στα  
κέρδη  των  επιχειρηματικών ομίλων που θα εμπλακούν 
καθώς αυτά εξανεμίζονται από τις συνδυασμένες αρνητικές 
επιπτώσεις. 

Το πραγματικό  δίλημμα που τίθεται  δεν  είναι « ναι ή 
όχι» στα αιολικά πάρκα. Το πραγματικό  δίλημμα  είναι : 
ανάπτυξη  για τα  κέρδη  των μονοπωλίων ή  ανάπτυξη  για  
την ικανοποίηση  των σύγχρονων λαϊκών αναγκών»

 Το ΚΚΕ  απευθύνεται με  ξεκάθαρο  λόγο στους εργα-
ζόμενους και τα λαϊκά στρώματα  της περιοχής μας  προ-
τείνοντας  το  δρόμο της  εργατικής-λαϊκής εξουσίας   και  
οικονομίας  όπου  τα  συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής  θα  
αποτελούν  κοινωνική  ιδιοκτησία. Μέσα  σ’αυτό  το πλαίσιο 
η  παραγωγή, οι  εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές , η 
μεταφορά  και  η  διανομή  της Ενέργειας θα  σχεδιάζονται  
κεντρικά , επιστημονικά  και θα  υλοποιούνται  προς όφελος  
του  λαού.

Μόνο αυτός ο δρόμος ανάπτυξης μπορεί ουσιαστικά να 
διασφαλίσει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Πρέπει 
άμεσα να γίνει υπόθεση του εργατικού – λαϊκού κινήματος, 
να προχωρήσει η ενότητα της εργατικής τάξης και η συμ-
μαχία με τα λαϊκά στρώματα που θα βάλει στην ημερήσια 
διάταξη τη διέξοδο αυτή. Για να ανοίξει αυτή η ελπιδοφόρα 
προοπτική αγωνιζόμαστε ενάντια στην «απελευθέρωση»-ι-
διωτικοποίηση του τομέα Ενέργειας και ταυτόχρονα διεκδι-
κούμε:

• Ενέργεια – κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα. 
Όχι στην παράδοση του φυσικού και ενεργειακού πλούτου 
στα μονοπώλια. 

• Μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τα 
εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά, τους φτωχούς αγρότες και αυ-
τοαπασχολούμενους της πόλης. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην 
αύξηση τιμών για τη λαϊκή οικογένεια σε ηλεκτρικό, νερό, 
τηλέφωνο, βασικά αγαθά. Διεκδίκηση μείωσης των τιμών 
χρήσης ηλεκτρικού, πετρελαίου, νερού για την κατανάλωση 
των εργατικών - λαϊκών νοικοκυριών, για τους αγρότες.

• Καμία διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλε-
φώνου, σε άνεργους, απλήρωτους εργαζόμενους. Αναστο-
λή κάθε υποχρέωσης προς τράπεζες και Δημόσιο. Διαγρα-
φή των χρεών από τόκους».

ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: Γράμμα προς τους γονείς, 
για τη στήριξη του εκπαιδευτικού τους αγώνα
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

Την απάντηση της Επιτροπής Λοι-
μωξιολόγων περίμενε η Super 
League 2 τη Δευτέρα (04/01), 

όμως αυτή δεν ήρθε. Μοιραία, λοιπόν, 
το πρωτάθλημα στην καλύτερη περί-
πτωση θα εκκινήσει το διήμερο 16-17 
Ιανουαρίου, ενώ αβέβαιο είναι ακόμα 
τι μέλλει γενέσθαι με τη συμμετοχή 
των ομάδων στο Κύπελλο Ελλάδος.

ΟιπληροφορίεςτουFLNewsαναφέρουνότιηΕ-
πιτροπήβλέπειθετικάτοαίτηματηςδιοργανώτριας,
αλλάαπόφασηδενεξέδωσε,γιατίπεριμένειναδια-
πιστώσειτηνπορείατωνκρουσμάτωντηντρέχουσα
εβδομάδα.Τι σημαίνει αυτό; Σε κάθεπερίπτωσηη
SL2 δεν θα ξεκινήσει το διήμερο 9-10 Ιανουαρίου.
ΌσογιατονθεσμότουΚυπέλλου;

ΗΕΠΟέχειανακοινώσειότιηκλήρωσηθαγίνει
τηνΤρίτη (05/01,13.30),αλλάδενθαπρέπειναα-

ποκλειστείτοενδεχόμενομετάθεσηςγιαδύοημέρες,
δηλαδήγιατηνΠέμπτη(07/01).Σημειωτέονότιστις
12.00συνεδριάζει ηΕκτελεστικήΕπιτροπή και δεν
είναι απίθανο ναπέσει στο τραπέζι η πιθανότητα
αναβολής της κλήρωσης για να δοθεί χρόνος στη
δεύτερητητάξεικατηγορία.

Εάνηδεύτερητη τάξεικατηγορίαπάρει τοπρο-
σωρινό «οκ» για να μπει στην κληρωτίδα, τότε θα
ξεκινήσειτιςεπίσημεςυποχρεώσειςτηςτοτριήμερο
12-14 Ιανουαρίου. Σε διαφορετική περίπτωση το
πρωτάθλημα θα εκκινήσει το Σαββατοκύριακο (16-
17/01) και χωρίς τηνπίεση των ημερομηνιώνπου
είναιδεσμευμένεςαπότονθεσμό.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το κλίμα στη Super
League 2 έχει διαφοροποιηθεί και ομάδες όπως ο
Λεβαδειακόςπουήταναντίθετεςστησυμμετοχήστο
θεσμό έχουναλλάξει στάση.Από τηνάλληπλευρά
οιΠΑΕτηςSuperLeague1θαμοιραστούν150χι-
λιάδες επιπλέον εάνσυμμετάσχουνμόνοαυτέςστο
Κύπελλο.

Εμβόλιμα θα διεξαχθεί η 15η αγωνιστική της
Super League Interwetten με ταπαιχνίδια να γί-
νονται τηνΤετάρτη (6/1) και τηνΠέμπτη (7/1).Ο
ΣτάθηςΓκορτσίλαςορίστηκεναδιευθύνειτηνανα-
μέτρησηανάμεσαστονΑστέρακαιτονΟλυμπιακό
ενώ οΑριστοτέληςΔιαμαντόπουλος θα σφυρίζει
στοπαιχνίδιΑτρόμητος-ΠΑΟΚ

Από εκεί καιπέραοΑριστομένηςΚουτσιάυτης
θα είναι ο άρχων του αγώναΑπόλλων Σμύρνης
-Πανα8θηναικός  και οΕυάγγελοςΜανούχος θα
σφυρίξειστοΑΕΚ-Παναιτωλικός

Αναλυτικάοιορισμοί:
Τετάρτη 6/1
15:00ΑπόλλωνΣμύρνης-Παναθηναϊκός
Διαιτητής:ΑριστομένηςΚουτσιάυτης(Άρτας)
Βοηθοί:ΔημήτρηςΣαμοίλης(Αθηνών),Άγγελος

Ζήρδας(Αθηνών)
4ος:ΠαναγιώτηςΚουκουλάς(Λέσβος)

17:15ΑΕΚ-Παναιτωλικός
Διαιτητής:ΕυάγγελοςΜανούχος(Αργολίδας)
Βοηθοί: ΤρύφωναςΠετρόπουλος (Αρκαδίας),

ΦώτηςΚαμπερίδης(Καβάλας)
4ος:ΔημήτρηςΜαλούτας(Ημαθίας)

17:15ΑΕΛ-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:ΒασίλειοςΦωτιάς(Πέλλας),

Βοηθοί: ΓεώργιοςΧριστακόγλου (Χαλκιδικής),
ΒασίλειοςΜωυσιάδης(Γρεβενών)

4ος:ΆγγελοςΑγγελάκης(Μακεδονίας)

19:30Αστέρας-Ολυμπιακός
Διαιτητής:ΕυστάθιοςΓκορτσίλας(Μακεδονίας)
Βοηθοί: ΚωνσταντίνοςΨαρρής (Ζακύνθου),

ΗλίαςΠαπαδόπουλος(Μακεδονίας)
4ος:ΕυάγγελοςΓρατσάνης(Τρικάλων)

Πέμπτη (7/1)
17:15Άρης-Βόλος
Διαιτητής:ΑναστάσιοςΠαπαπέτρου(Αθηνών)
Βοηθοί:ΡέινχαντΜπούξμπαουμ (Αν.Αττικής),

ΑντώνιοςΔίπλαρης(Καρδίτσας)
4ος:ΚωνσταντίνοςΤσετσίλας(Γρεβενών)

17:15ΟΦΗ-Λαμία
Διαιτητής:ΠραξιτέληςΖαχαριάδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:ΓεώργιοςΣτεφανής (Καρδίτσας),Νικό-

λαοςΠάγκαλος(Λασιθίου)
4ος:ΑνδρέαςΓκάμαρης(Αθηνών)

19:30Ατρόμητος-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:ΑριστοτέληςΔιαμαντόπουλος (Αρκα-

δίας)
Βοηθοί: ΜιχαήλΔημόπουλος (Δυτ.Αττικής),

ΧρήστοςΜπαλτάς(Αχαϊας)
4ος:ΠαναγιώτηςΚουκουλάς(Λέσβος)

Νέαμετάθεσηστησέντρα
τηςSuperLeague2

SuperLeagueInterwetten
Γκορτσίλας στο Αστέρας - Ολυμπιακός, 
Διαμαντόπουλος στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

Στον Εθνικό Σχεδιασμό
της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
ο Μαύρης του «Εν Σώματι Υγιεί»

Ανακοινώθηκαναπό τηνΕθνικήΑθλητικήΟμοσπονδίαΑμεΑοι α-
θλητέςκαιοιαθλήτριεςπουεντάσσονταιστονΕθνικόΣχεδιασμόθερινών
ΑτομικώνκαιΟμαδικώνΑθλημάτωνγια το2021, τοοποίοβεβαίωςείναι
και έτος τέλεσηςΠαραολυμπιακώνΑγώνων.ΣτονΕθνικόΣχεδιασμό της
ΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισης,στηνΚατηγόριαΣτήριξης, εντάχθηκεοα-
θλητήςτου«ΕνΣώματιΥγιεί»Α.Σ.ΑμεΑΒέροιας,ΕλευθέριοςΜαύρης,ο
οποίοςαποκτήθηκεστηνπρόσφατημεταγραφικήπερίοδο,ωςφέρελπις
αθλητήςστηνηλικιακήκατηγορίαU23.ΟΛευτέρηςεπιστρέφειστονΕθνικό
Σχεδιασμό,αφούμετηνολοκλήρωσητωνσπουδώντου,μπορείπλέοννα
αφοσιωθείπερισσότεροστοάθλημαπουαγαπάμεστόχοναεπιστρέψει
στηνΕθνικήΟμάδα,τηςοποίαςδιετέλεσεαρχηγόςτο2015.Είναιοδεύ-
τεροςαθλητήςαπότοσωματείοτηςΗμαθίαςπουεντάσσεταιστονΕθνικό
ΣχεδιασμότηςΕπιτρ.ΑντισφαίρισηςΑμεΑ,μετάτονΚαραγιάννηΘωμά-Α-
ριστοτέλητιςχρονιές2017και2018.Ναθυμίσουμεότιγιατηχρονιά2021,
υπάρχειήδηακόμαέναςαθλητήςτουσωματείουστονΕθνικόΣχεδιασμό,
αλλάτωνΧειμερινώνΑθλημάτων,οΚωνσταντίνοςΠετράκης.Οιαθλητές
πουεντάσσονταιστονΕθνικόΣχεδιασμό,ανάλογα τηνκατηγορία (Α,Β,
Στήριξης),«απολαμβάνουν»κάποιαπρονόμια,όπως ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη,διευκόλυνσηγιατιςπροπονήσειςκ.α.
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CMYK

Ευρεία σύσκεψη μέσω 
τηλεδιάσκεψης πραγματο-
ποιήθηκε , με συμμετοχή 

του μέλους της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΕΠΟ, Παναγιώτη 
Διακοφώτη, του προέδρου του 
ΠΣΑΠ, Γιώργου Μπαντή, του 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, 
Γιώργου Μαυρωτά, του μέλους 
της ιατρικής επιτροπής της Γ.Γ.Α., 
Οδυσσέα Παξινού και εκπροσώ-
πων των ποδοσφαιριστών των 
ομάδων της Γ’ Εθνικής.

Αντικείμενό της ήταν η επανέναρξη του
πρωταθλήματοςτηςΓ’ΕθνικήςκατηγορίαςΑν-
δρώνκαιηέναρξητουπρωταθλήματοςτηςΑ΄
κατηγορίαςΓυναικών,εντόςτουπλαισίουπου
καθορίζει η εφαρμογή των μέτρων κατά της
πανδημίαςτουCOVID-19.

Δεδομένης της κοινής επιθυμίας για επι-
στροφήστα γήπεδα, εκφράστηκε η βούληση
όλων τωνπλευρών για αυστηρή τήρηση των
προϋποθέσεων επανέναρξης τωνπρωταθλη-
μάτων.

Στοπλαίσιο αυτόαποφασίστηκε η υποβο-

λή, εκ μέρους τηςΥγειονομικής Επιτροπής
τηςΕΠΟ,στιςαρμόδιεςυπηρεσίες τηςΓ.Γ.Α.,
προς έγκριση, υγειονομικούπρωτοκόλλου, το
οποίοθαπεριλαμβάνειτουλάχιστοντα9προ-

απαιτούμεναπου ισχύουν για όλα τα εθνικά
πρωταθλήματαπουβρίσκονταισεεξέλιξη,έτσι
ώστε -τηρουμένων των οδηγιών τουπρωτο-
κόλλου-ναεπαναρχίσουνοιπροπονήσεις.

Επανεκκίνηση 
πρωταθλημάτων 13-14/2 

θα ζητήσει η ΟΧΕ

EπιστολέςσεΔήμους,ΠεριφέρειεςκαιΕΟΔΥθαστείλειηΟΧΕ
γιανατηνστήριξητωνσωματείων

Σύμφωναμεπληροφορίεςτασημαντικότεραστοιχείαπουπρο-
κύπτουναπότοσυμβούλιοείναιταεξής

-Συζητήθηκαν ταόσα ειπώθηκανστις τηλεδιασκέψεις τουΣαβ-
βάτουμετασωματείατηςHandballPremierκαιτηςΑ1Γυναικών.

-Επιβεβαιώνεται και στηνπράξη η επιθυμία της συντριπτικής
πλειοψηφίας τωνσωματείων να συνεχιστούν ταπρωταθλήματα,
αφούαρκετάαπόαυτάέχουνήδηβρειλύσειςγιατηνπραγματοποί-
ησητωνεβδομαδιαίωντεστ.

-Προςαυτή την κατεύθυνσηαποφασίστηκε νασταλούνάμεσα
επιστολέςστιςΠεριφέρειεςκαιτουςΔήμους,όπουεδρεύουντασω-
ματείαχάντμπολτωνπρώτωνκατηγοριών,καθώςκαιστονΕΟΔΥ,
όπουηΟμοσπονδίαθα ζητάει τηνστήριξη τωνσωματείωνγια τα
τεστ,αλλάκαιγιαταοδοιπορικά.

-ΕπίσηςθασταλούνευχαριστήριεςεπιστολέςσεόσουςΔήμους
καιΠεριφέρειεςέχουνήδηβοηθήσεισυλλόγουςχάντμπολ.

-Πρόθεση τηςΟμοσπονδίας είναιστοχρονοδιάγραμμαπουθα
αποστείλει στουςαρμόδιουςφορείς να ζητήσει επανεκκίνηση των
πρωταθλημάτωντοδεύτεροΣαββατοκύριακο(13-14)τουΦεβρου-
αρίου.Αυτόθαοριστικοποιηθεί στο επόμενοΔ.Σ. εντός της εβδο-
μάδας, ότανθαυπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την έναρξη των
προπονήσεωντωνσωματείων.

-Αναφορικά με τις δυνατότητες τις ομοσπονδίας να συνδρά-
μει οικονομικά στα τεστ, με βάσει ενημέρωσηπου έγινε από το
λογιστήριο, το ταμείο τηςΟΧΕμπορεί να καλύψει οριακά για το
επόμενοδίμηνο ταπάγιαέξοδα, τηνμισθοδοσία τουπροσωπικού
και τιςυποχρεώσεις/προετοιμασίες τωνΕθνικώνομάδωνΑνδρών,
ΓυναικώνκαιΕφήβων.

ΕπιβεβαίωσηαπότηνΕΠΟ:«ΓΕθνικήκαιποδόσφαιρο
γυναικώνμόνομευγειονομικόπρωτόκολλο»

ΤοόνοματουΔημήτρηΓκίμα
θαπάρειησάλατουΔΑΚΔ.Βικέλας

Εγκρίθηκε από τοΔΣ του ΚΑΠΑ
Βέροιας η ονοματοδοσία της Σάλας
τουΔΑΚΔ.ΒΙΚΕΛΑΣΔήμουΒέροιας
ειςμνήμητουΔημήτριουΓκίμα,αθλη-
τή και προπονητή της ομάδας καλα-
θοσφαίρισης του «ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣ».
Επίσης τοΚΑΠΑαποφάσισε νασυν-
διοργανώσει τουρνουά μπάσκετ με
τονΦίλιπποστην μνήμη του άτυχου
τεχνικού.

Τώρα αναμένεται η κατάλληλη η-
μερομηνία να γίνει αυτό σε επίσημη
τελετή  Και φυσικά λόγο κορωνοιού
ίσως αργήσει κάπως  Σημασία έχει
πως πάρθηκε μία σωστή απόφαση
που άξιζε ο αδικοχαμένοςΔημήτρης
Γκίμας. ΤοΔΑΚΔ. Βικέλας ήταν το
δεύτεροσπίτιτου...

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια 
της κλήρωσης - Εκτός η SL2

Δώδεκα ομάδες έμαθαν τους α-
ντιπάλους τους για τηνπρώτηφά-
σης τουΚυπέλλουΕλλάδας  όπου
δημιουργήθηκανέξιζευγάρια.ΟΠα-
ναθηναικός  και ηΛαμία  θασυνε-
χίσουν χωρίς αγώναστην επόμενη
φάση του θεσμού, με την κληρωτί-
δα να μην βγάζει κάποιο ντέρμπι.
Ο Ολυμπιακός  θα αντιμετωπίσει
τονΠαναιτωλικό  δίνοντας τοπρώ-
τοπαιχνίδι εκτός έδρας,ηΑΕΚ θα
υποδεχθεί τονΑπόλλων Σμύρνης
ενώοΠΑΟΚθα βρει απέναντι του
τηνΑΕΛΤέλοςοΆρηςθααντιμετω-
πίσειτονΑστέραΤρίπολης

Αναλυτικάταζευγάριαπουπροέκυψαν:
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ
Βόλος-ΟΦΗ
ΠΑΣΓιάννινα-Ατρόμητος
Άρης-Αστέρας
ΑΕΚ-ΑπόλλωνΣμύρνης
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

Πωςθαδιεξαχθείηδιοργάνωση...
1η φάση: 12 ομάδες της SL1 σε διπλούς αγώνες: 19-20-

21/1/2021(1ηαγωνιστική)και2-3-4/2(2ηαγωνιστική).Δυοομάδες
τηςSL1θαπεράσουνμετυχαίακλήρωσηστη2ηφάση.

 2ηφάση:οι6ομάδεςπουθαπροκριθούναπότην1ηφάση
καιοιδυοομάδεςπουθαπροκριθούναπότηνκλήρωση.Ημερομη-
νίεςόπωςτώραη7ηφάση.

3ηφάση:όπωςείναιτώραη8ηφάση
Τελικός:όπωςείναιτώρα.

ΕΠΟ:Αποφάσεις
ΕκτελεστικήςΕπιτροπής

Συνεδρίασε  η Ε-
κτελεστική Επιτροπή
τηςΕλληνικήςΠοδο-
σφαιρικήςΟμοσπον-
δίαςκαιέλαβετιςπα-
ρακάτωαποφάσεις:

«Η διοργάνωση
του ΚυπέλλουΕλλά-
δος αγωνιστικής πε-
ριόδου 2020-21 θα
συνεχιστεί με τησυμμετοχήμόνον τωνΠΑΕ τηςSuper League1,
καθώςμεσημερινή επιστολή της ηΕθνικήΕπιτροπήΠροστασίας
τηςΔημόσιαςΥγείας έναντι του κορωνοϊούCOVID-19 γνωστο-
ποίησε στηνΕΠΟ ότι «αναφορικά με τη συμμετοχή ομάδων της
Super League 2 στη διεξαγωγή τουΚυπέλλουΕλλάδος, τα μέλη
θα επανέλθουν εντόςδεκαημέρουπροκειμένου να εισηγηθούν επί
τουθέματοςλαμβάνονταςυπόψητανεότεραεπιδημιολογικάδεδο-
μένα».ΤοαπόφασητηςΕπιτροπήςκαθιστάπρακτικάαδύνατοτον
περαιτέρωπρογραμματισμό,αλλάκαιτηνομαλήδιεξαγωγήτηςδι-
οργάνωσης,κατόπιντούτουησυμμετοχήμόνοντωνΠΑΕτηςSuper
League1αποτελείμοναδικήδυνατότηταγιατηφετινήδιοργάνωση
τουΚυπέλλουΕλλάδος.ΓιατουςαγώνεςτουΚυπέλλουΕλλάδοςθα
τηρηθεί το εγκεκριμένο υγειονομικόπρωτόκολλο τωναγώνων της
SuperLeague1.Σεσυνέχειατηςαπό4Δεκεμβρίου2020επιστολής
τωνFIFAκαιUEFA,πουπεριλαμβάνειτασχόλιάτουςγιασυγκεκρι-
μένεςδιατάξειςτουΝόμου4726/2020,ναζητηθεί,κατόπιντουεπα-
κόλουθουσχετικούαιτήματόςτους,απότονΥφυπουργόΠολιτισμού
&Αθλητισμούκ.Ελ.Αυγενάκηηδιοργάνωσηκοινήςσυνάντησηςτο
συντομότεροδυνατό,προκειμένου«να επισημανθούν ζητήματαα-
μοιβαίουενδιαφέροντοςστοΥπουργείοΠολιτισμούκαιΑθλητισμού,
μεστόχοτηνεναρμόνιση τουΝόμουμε τιςυποχρεώσεις τηςΕΠΟ
ωςομοσπονδίαςμέλουςτηςFIFAκαιτηςUEFA
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

04-01-2021 μέχρι 

10-01-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 6-1-2021

08:00-14:30 ΠΑ-
ΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ
Μ ΑΛΑΚΟΥΣΗ  4

(Πλ. Αγ. Αντωνίου)

23310-67420

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0
ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑ-
ΡΙΑ  ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

18ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΓΩΝΙΑ23310-29759

19:00-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

21:00-08:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

Φαρμακεία

ΠΑΕ Άρης: «Δε μας 
φρενάρουν οι κακές στιγμές!»

Την πρώτη του εκτός έδρας ήττα γνώρισε χθες ο  
Άρης  στη Λαμία.  Με δημοσίευσή τους στον επί-
σημο λογαριασμό της ομάδας σε μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης, οι άνθρωποι του συλλόγου στέλνουν 
αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια:

«Τοχθεςείναι...παρελθόν.Δενυπάρχειχρόνοςγιανακοιτάζου-
μεπίσω.Βλέπουμεμπροστά...

Οικακέςστιγμέςυπάρχουνστοποδόσφαιρο.Δενμας...φρενά-
ρουν,όμως.Μαςκάνουνπιοδυνατούς.Μαςενώνουνπερισσότερο!

????Πάμεπαρακάτω...ΈχουμεαγώνατηνΠέμπτηκαιετοιμαζό-
μαστεγιαναεπιστρέψουμεστιςνίκες...».

Το Πειθαρχικό 
Μονομελές Πει-
θαρχικό όργανο 

της Superleague 1  
αποφάσισε να καλέ-
σει του Θωμά Ναζλίδη 
Πανουργιά Παπαιωάν-
νου  αλλά και Αλέξη 
Κούγια για απολογία 
σχετικά με τις συμπερι-
φορές τους στο πλαίσιο 
της 14ης αγωνιστικής.

ΑναλυτικάηSuperleague1α-
ναφέρει:

Tο ΠρωτοβάθμιοΜονομελές
Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε
απολογία, την Παρασκευή 8-1-
2021 και ώρα 14:00, τις παρα-
κάτωΠΑΕ,στοπλαίσιο της14ης
αγωνιστικής:

Α/ ΠΑΕ ΑΕΛ, Α. Κούγιας:
«Βάσει των αναφερομένων στο
από 03/01/2021ΦύλλοΑγώνα,
το οποίο σας γνωστοποιήθηκε,
κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού
ΑγώνωνΠοδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)
καιστηναπό03/01/2021Έκθεση
ΠαρατηρητήΑγώνα»στοναγώνα
ΠΑΕΑΕΛ-ΠΑΕΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων
1, 2περ. ε, 5 επ, 9παρ. 1, 2 ε-
δαφ.β,11παρ.6και7,12παρ.
2, 14 και 23 παρ. 5 δ τουΠ.Κ.
τηςΕΠΟ,άρθρο17παρ.1,2,38

παρ.3τηςΠροκήρυξηςτουΠρω-
ταθλήματος «SUPERLEAGUE 1
ΕΛΛΑΔΑΑγωνιστικής Περιόδου
2020-2021».

Β/ ΠΑΕ Άρης, Θ. Ναζλίδης
(teammanager):«Βάσειτωνανα-
φερομένωνστο από 04/01/2021
Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας
γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15
του ΚανονισμούΑγώνωνΠοδο-
σφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από
04/01/2021ΈκθεσηΠαρατηρητή
Αγώνα» στον αγώναΠΑΕΛαμί-

α-ΠΑΕΆρης.
*Επί παραβάσει των άρθρων

1,2περ.ε,5επ,10παρ.1β΄σε
συνδ.με11παρ.1,2,3και5,14
παρ. 1, 2, 3, 4περ. β΄ τουΠ.Κ.
τηςΕΠΟ.

Γ/ ΠΑΕ Λαμία, Π. Παπαϊω-
άννου (μεγαλομέτοχος): «Βάσει
των αναφερομένων στο από
04/01/2021ΦύλλοΑγώνα, το ο-
ποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’
άρθρο 15 τουΚανονισμούΑγώ-
νων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και

στην από 04/01/2021 Έκθεση
ΠαρατηρητήΑγώνα»στοναγώνα
ΠΑΕΛαμία-ΠΑΕΆρης.

*Επί παραβάσει των άρθρων
1, 2 περ. ε, 5 επ, 10παρ. 1 β΄
σεσυνδ.με11παρ.1,2,3και5,
12,14παρ.1,2,3,4περ.α΄του
Π.Κ. τηςΕΠΟ, άρθρο14παρ. 2
τηςΠροκήρυξης τουΠρωταθλή-
ματος«SUPERLEAGUE1ΕΛΛΑ-
ΔΑΑγωνιστικήςΠεριόδου 2020-
2021».

Σε απολογία Ναζλίδης,
Παπαϊωάννου και Κούγιας

ΟιδιοκτήτηςτηςΑΕΛ,Αλέξης
Κούγιας,παρακολουθεί τηνανα-
μέτρηση των βυσσινί απέναντι
στονΠΑΣ.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ εξέδωσε ανα-
κοίνωση και απείλησε με απο-
χώρησηαπ’ τοπρωτάθλημασε
περίπτωσηπουδενυπάρξειβελ-
τίωσηστιςδιαιτησίεςτουπρωτα-
θλήματος.

Τη δυσαρέσκειά της για τις
διαιτησίεςστοφετινόπρωτάθλη-
μα εξέφρασε ηΠΑΕΑΕΛμέσω
ανακοίνωσης.Μάλιστα,οι«βυσ-
σινί» απείλησαν με αποχώρηση
απ’τοπρωτάθλημασεπερίπτω-
ση που δεν υπάρξει βελτίωση
τοπροσεχές διάστημα, ενώδεν
απέκλεισαν το ενδεχόμενοναα-
γωνιστούνμετηνΚ19.

Ηανακοίνωση:
Παρακολουθήσαμε τι συνέβη

στουςαγώνες τοΣαββατοκύρια-
κοσταπαιχνίδια τουΠαναιτωλι-
κούκαιτιςΛαμίας.

Είδαμεπωςσυγκεκριμένοιδι-
αιτητές και χειριστές του VAR,
που έχουν προκαλέσει πάρα
πολλάερωτηματικάμετιςεπιλο-
γές τους,πώς ευνόησανακραία
τις δύο συγκεκριμένες ομάδες,
τόσο με τους καταλογισμούς υ-
πέρ τους ανύπαρκτωνπέναλτι,
όσο και με το άγριο κυνηγητό
των αντιπάλων με ανύπαρκτες
κίτρινεςκαικόκκινεςκάρτες,αλ-
λάκυρίωςμετονμηκαταλογισμό
κίτρινων καρτών, επιτρέποντας
έτσι το άγριο κλάδεμα τωναντι-
πάλων τους. (Παναιτωλικός και
Λαμίαέχουντιςλιγότερεςκάρτες
απόόλους).

Αύριο στηνΛάρισα έρχεται
διαιτητής οΦωτιάς αυτός που
με τις υποδείξεις του στο VAR,

επέτρεψεστηνΛαμίαμεέναανύ-
παρκτοκαιπαράνομοπέναλτινα
προηγηθεί.

Μαζίτουστοπαιχνίδιως4ος
διαιτητής είναι ο γιός τουΑγγε-
λάκη του παλιού διαιτητή που
εργάζεται στα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης και είναι και οι
δύο ορκισμένοι οπαδοί τουΠΑ-
ΟΚ, με ότι σημαίνει αυτό, μα-
ζί του στο VAR είναι ο Γιάννης
Παπαδόπουλος, ο οποίος κατά
σύμπτωση ήταν διαιτητής στην
προκλητική διαιτησία υπέρ του
Παναιτωλικούστοπαιχνίδιμετον
ΟΦΗ, δηλαδή οι δύο διαιτητές
που κατά την κρίση μας, αλλά
και κατά την κρίσηόλων τωνα-
ντικειμενικώνπαρατηρητών, ή-
ταν αυτοί που συνετέλεσαν τα
μέγισταστο να κατακτήσουν τις
νίκες οι δύο ομάδες που είναι
υπό την προστασία του Γιάννη
Παπαδόπουλου.

Εμείς ταπαρατηρούμε και τα
αναδεικνύουμε όλα γιατί έχουμε
δικαιολογημένο ενδιαφέρον και
θέλουμεναπροστατεύσουμετην
ομάδα μας, γιατί δυστυχώςπα-
ράτηνστήριξητηνοποίαδώσα-
με στον Βαγγέλη Γραμμένο και
στους συνεργάτες του, είμαστε
απότηνημέραπουεξελέγηπρό-
εδρος ο απόλυτος στόχος των
διαιτητών που δυστυχώς κατά
την κρίσημαςοφείλουν την εξέ-
λιξη τουςστουςπροέδρους των
Ενώσεωνπουεκλέχθηκανμετα
βρώμικαχρήματακαιτουςπαρά-
νομους τρόπουςπου εφαρμόζει
ο Γιάννης Παπαδόπουλος μαζί
με τουςΔανιήλ και Ντάσιο στις
εκλογέςτωνΕνώσεων.

Εμείςγνωρίζουμεότιομόνος
τρόπος για να υπερασπιστού-
με την ομάδαμας, είναι η νομι-
μότητα και γι’ αυτό το λόγο και
με ονοματεπώνυμα και συμπε-

ριφορές θα ενημερώσουμε τις
επόμενεςημέρεςκαιμετάτοπαι-
χνίδι με τονΠαναθηναϊκό, τους
αναβαθμισμένους ηθικά από
τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο
ΜητσοτάκηΥπουργούς,Δικαιο-
σύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,
Υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη κ.Μιχάλη Χρυσοχοίδη και
τον εξαίρετο και πεντακάθαρο
ΥπουργόΑθλητισμούκ.Λευτέρη
Αυγενάκη.

Ηυπομονήμαςέχει εξαντλη-
θεί και επειδή η ιδιοκτησία μας
έχει αποδείξει διαχρονικά ότι
δεν υπολογίζει και δεν φοβάται
οποιοδήποτεκόστος,εφόσοναυ-
τήηπαράνομησυμπεριφοράεις
βάρος μας, αλλά και η εύνοια
τωναντιπάλωνμας με απροκά-
λυπτοτρόποσυνεχιστείθαφθά-
σουμεστηνδυσάρεστηθέση να
αποσύρουμετηνομάδαμαςαπό
τοπρωτάθλημαήνααγωνιστού-
μεμεπαίκτες τηςΚ19,ώστε να
μηνμείνουνελεύθεροιοιπρωτο-
κλασάτοικαιπεριζήτητοιπαίκτες
μας , ώστε να σπάσει αυτό το
απόστημαπουκυριαρχείαπότο
1996στο ελληνικόποδόσφαιρο
και δυστυχώς το ανέχθηκαν οι
προηγούμενεςκυβερνήσεις.

Αυτονόητο είναι ότι οι πρώ-
τοι που θα ενημερωθούν, είναι
ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο κ. Γεραπετρίτης
και οι κ.κ. Lakovic και Γεωργίου
τηςUEFA.

Μετά την κατάθεση της μη-
νυτήριαςαναφοράς, ο κ.Αλέξης
Κούγιας θα δώσει συνέντευξη
τύπου στηνΑθήνα, πιθανότατα
μεαπευθείαςμετάδοσηλόγωκο-
ρονοϊούαπόγνωστό τηλεοπτικό
σταθμό.

ΑΕΛ:«ΘααποσυρθούμεήθααγωνιστούμεμετηνΚ19
ανδενβελτιωθείηδιαιτησία»



Τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α 
Erasmus+KA2 που αφορά στην 
ανταλλαγή καλών πρακτικών 
σχετικά με τις Νέες Τεχνολογί-
ες στην Εκπαίδευση ξεκίνησε 
το διδακτικό έτος 2018-2019, 
αλλά παρατάθηκε λόγω των νέ-
ων συνθηκών που επιβλήθηκαν 
από την πανδημία του κορωνα-
ϊού και τελείωσε με την υλοποί-
ηση της τελευταίας δράσης που 
οργάνωσε η Ρουμανία από τις 
30/11/2020 έως τις 4/12/2020. 
Το σχολείο συμμετείχε στην τε-
λευταία δράση του  προγράμ-
ματος με τη μαθήτρια Μποβάκη 
Αγγελική, τoυς μαθητές Θεοχα-
ρόπουλο Βασίλη-Παναγιώτη, 
Καπράρα Στέργιο και Καρυπίδη 
Κυριάκο, τον καθηγητή Καραλή 
Δημήτρη (contact person) και 
τις καθηγήτριες Θυμιοπούλου 
Χριστίνα και Μπέτσα Ολυμπία. 

Στο πρόγραμμα μαζί με το 
5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας συμμετείχαν 
τα εξής σχολεία:

- Frei Waldorfschule Hamm 
από την πόλη Hamm της Γερ-
μανίας, 

- Colegiul Tehnic ‘Alexandru 
Domsa’ από την πόλη Alba Iulia 
της Ρουμανίας,

-  Abid in Pak Pakmaya 
Anadolu Lisesi από την πόλη 
Edremit της Τουρκίας,

-  Szkola Podstawowa nr 14 
z Oddzialami Dwujezycznymi  
από την πόλη Inowroclaw της 
Πολωνίας,

- Sargada Familia από την 
πόλη Elda της Ισπανίας

Έτσι, το σχολείο Colegiul 
Tehnic ‘Alexandru Domsa’ από 
την πόλη Alba Iulia της Ρουμα-
νίας πραγματοποίησε την εικονική εβδομάδα κινητικότητας  
(Virtual Mobility) ξεκινώντας το πρωί της Δευτέρας 30 Νοεμ-
βρίου με τη βοήθεια της πλατφόρμας Microsoft Teams όπου 
συνδέθηκαν 61 μαθητές και 19 εκπαιδευτικοί από όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες. Το θερμό καλωσόρισμα από τη διορ-
γανώτρια χώρα ακολούθησαν χαιρετισμοί από όλους τους 
εταίρους. Στη συνέχεια έγιναν οι παρουσιάσεις:

- του σχολείου, της πόλης και της χώρας από τους μαθητές 
όλων των χωρών του προγράμματος (powerpoint και βίντεο),

- Χριστουγεννιάτικων εθίμων από τους μαθητές όλων των 
χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (powerpoint και 
βίντεο),

- του Ρουμανικού σχολείου με εικονική live ξενάγηση από 
τους μαθητές του

και ακολούθησε ενημέρωση για το 3D Paint και αποστολή 
οδηγιών στους μαθητές για τις εργασίες (δημιουργία εορταστι-
κών καρτών) .

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου οι μεικτές ομάδες που δημιουργή-
θηκαν από το Ρουμανικό σχολείο συνεργάστηκαν με όποιο 
μέσο θεωρούσαν καλύτερο (email, viber, messenger, skype 
κ.λπ.) για τη δημιουργία ψηφιακών χριστουγεννιάτικων καρ-
τών με 3D Paint.

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου με τη βοήθεια της πλατφόρμας 
Microsoft Teams πραγματοποιήθηκαν: 

- ενημέρωση από καθηγητές και μαθητές του Ρουμανικού 

σχολείου για την εικονική γλώσσα προγραμματισμού Scratch 
και στη συνέχεια αποστολή οδηγιών στις μεικτές ομάδες και 
ανάθεση των εργασιών για την επόμενη μέρα,

- μαθήματα από τους καθηγητές των φιλοξενούμενων 
χωρών σε τάξεις του Colegiul Tehnic ‘Alexandru Domsa’. Η 
κ. Θυμιοπούλου για το 5o ΓΕ.Λ. παρουσίασε on line στους 
μικρούς μαθητές τόσο ζωντανά την Ελλάδα και τη Βέροια που 
στο τέλος όλοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να μας επισκε-
φτούν, 

- σύσκεψη των επικεφαλής καθηγητών των συμμετεχου-
σών χωρών για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου οι μεικτές ομάδες συνεργάστη-
καν για τη δημιουργία ψηφιακών animation με το Scratch. Το 
βράδυ οι καθηγητές συνδέθηκαν με το Microsoft Teams για 
χαλαρή κουβέντα με ένα ποτό μπροστά στις οθόνες λόγω των 
έκτακτων μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας 
προσπαθώντας, ωστόσο, να εκμηδενίσουν τις «αποστάσεις».

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου με τη βοήθεια της πλατφόρ-
μας Microsoft Teams πραγματοποιήθηκαν:

- Παρουσίαση από τη Ρουμάνικη ομάδα των Lego 
Mindstorms για τη δημιουργία ρομπότ και αυτοματοποιημέ-
νων ή αλληλεπιδραστικών συστημάτων.

- Παρουσίαση από όλους των Χριστουγεννιάτικων καρτών 
και των ψηφιακών animation.

- Αποχαιρετισμός με έκδηλη τη συγκίνηση όλων και πολλές 
υποσχέσεις για συνάντηση ξανά στο μέλλον.

Αυτή η τελευταία κινητικό-
τητα, έστω και εικονική, στη 
Ρουμανία έφερε έντονα συ-
ναισθήματα σε όλους και στά-
θηκε αφορμή για να αναλο-
γιστούμε για μια ακόμη φορά 
την απίστευτη αποτελεσμα-
τικότητα των προγραμμάτων 
Erasmus+ και τη συμβολή 
τους στη διαπολιτισμική επα-
φή, την εξάσκηση των ξένων 
γλωσσών και την τόνωση της 
ευρωπαϊκής συνείδησης! 

Το πρόγραμμα χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εθνικός φορέας 
για την Ελλάδα είναι το Ι.Κ.Υ.
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Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Η Τουρκία έλαβε τις προηγού-
μενες ημέρες δύο εκ διαμέτρου 
αντίθετα μηνύματα. Το ένα από 
τις ΗΠΑ, οι οποίες, έστω και στα 
τέλη της προεδρίας Τραμπ και με 
την ενεργό εμπλοκή του επικεφα-
λής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ 
Πομπέο, ανακοίνωσαν τις πρώ-
τες κυρώσεις μιας νατοϊκής χώρας 
προς ένα άλλο μέλος της συμμα-
χίας, με αφορμή τους ρωσικούς 
πυραύλους S-400. Παρά το ότι οι 
κυρώσεις δεν μπορεί να χαρακτη-
ριστούν ως ιδιαίτερα βαριές, ω-
στόσο το μήνυμα που στην Άγκυ-
ρα είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχε-
ται παρερμηνειών. Η Τουρκία δεν 
μπορεί να συνεχίσει να παίζει σε δύο 
ταμπλό, και με τη Δύση και με τη Ρω-
σία, κερδίζοντας και από τους δύο, για 
να προωθεί τους δικούς της στόχους. 
Το μούδιασμα του Ερντογάν και της 
τουρκικής ηγεσίας ήταν εμφανές στις 
πρώτες δηλώσεις που προέβησαν, οι 
οποίες τροφοδοτούνται και από τον 
φόβο για το ποια θα είναι η συνέχεια 
με τη νέα διοίκηση Μπάιντεν, καθώς 
θα είναι σαφώς δυσχερέστερη η απευ-
θείας επικοινωνία με τον νέο ένοικο 
του Λευκού Οίκου απ’ ότι συνέβαινε τα 
προηγούμενα τέσσερα χρόνια. 

Το δεύτερο μήνυμα προήλθε από 
την Ευρώπη και όσα συνέβησαν στη 
σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, που 
προκαλούν εύλογο σκεπτικισμό, αλλά 
και απογοήτευση για τον ρόλο και το 
μέλλον της. Δυστυχώς, για μια ακόμη 
φορά, επικράτησαν τα μικροεθνικά και 
οικονομίστικα συμφέροντα, καθώς και 
οι παρασκηνιακές συναλλαγές, που 
παραμέρισαν εκκωφαντικά τις αξίες και 
τις αρχές της Ένωσης. Η εκ νέου ανα-
βολή ακόμη και κάποιων προσχηματι-
κών κυρώσεων κατά της Τουρκίας -με-
τά την επιμονή, κυρίως, της Γερμανίας, 
της Ισπανίας και της Ιταλίας- κατέδειξε 
τις βαθιές παθογένειες που ταλανίζουν 
την Ένωση και ενισχύουν τις φυγόκε-
ντρες τάσεις στο εσωτερικό της. 

Ωστόσο, ο ‘‘ποντιοπιλατισμός’’ της 
ΕΕ απέναντι σε μια ανεξέλεγκτη Τουρ-
κία -που καταρρακώνει κάθε έννοια 
του διεθνούς δικαίου, επαναφέρει πρα-
κτικές της πολιτικής των κανονιοφό-
ρων και προωθεί ιδεολογήματα όπως 
του παντουρκισμού- πλήττει καίρια το 
ευρωπαϊκό όραμα. Ποιος, άραγε, μπο-
ρεί να έχει εμπιστοσύνη σε μια Ένω-
ση, η οποία όχι μόνο δεν διαθέτει έναν 
κοινό αμυντικό μηχανισμό, αλλά ούτε 
καν την πρόθεση να κινηθεί ενιαία και 
αποφασιστικά κατά τόσο σοβαρών ε-
ξωτερικών απειλών; 

Όλοι διαπιστώνουν το έλλειμ-
μα ηγεσίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, 
αυτοί είναι οι ευρωπαίοι ηγέτες που 
καλούνται να αρθούν στο ύψος των 
περιστάσεων και τις ιστορικής τους 
αποστολής, και να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα των ΗΠΑ λαμβάνοντας 
αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρ-
κίας, που θα την αναγκάσουν να α-
ναδιπλωθεί. Και ορθώς το υπουργείο 
Εξωτερικών θέτει ευθέως ζήτημα ευ-
ρωπαϊκού εμπάργκο όπλων προς την 
Άγκυρα. Δεν είναι δυνατόν με γερμα-
νικά ή ισπανικά οπλικά συστήματα να 
απειλούνται κράτη-μέλη της Ένωσης, 
όπως απειλούνται αυτή τη στιγμή Ελ-
λάδα και Κύπρος!

Γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία 
η γενναία αύξηση των αμυντικών μας 
δαπανών στον προϋπολογισμό του 
2021 και η ανακοίνωση από τον πρω-
θυπουργό της αγοράς των γαλλικών 
μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Καλές 
και χρήσιμες οι συμμαχίες, αλλά μην 
έχουμε αυταπάτες ότι αν δεχθούμε ε-
πίθεση από την Τουρκία κάποιοι άλλοι 
θα σπεύσουν πρώτοι να πολεμήσουν 
για λογαριασμό μας. Στην καλύτερη 
των περιπτώσεων, αν τα πράγματα 
οδηγηθούν σε πολεμική σύρραξη, οι 
σύμμαχοι και εταίροι θα παρέμβουν 
μετά τα πρώτα κρίσιμα εικοσιτετράω-
ρα για διαπραγματεύσεις, οπότε έχει 
μεγάλη σημασία τι θα έχει γίνει στο 
πεδίο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως 
ό,τι κερδίζεται με τα όπλα δύσκολα 
επιστρέφει με χαρτιά. Η Κύπρος είναι 
ζωντανό παράδειγμα της παταγώδους 
αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας και 
της ΕΕ να εφαρμόσουν το διεθνές δί-
καιο. Άρα, ορθώς η χώρα, έστω και με 
μεγάλη καθυστέρηση, αποφάσισε να 
ενισχύσει περαιτέρω την αποτρεπτική 
της ικανότητα.   

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να 
συρθούμε σε διαπραγματεύσεις εφό-
σον συνεχίζονται οι τουρκικές προ-
κλήσεις και, βεβαίως, είναι αυτονόητο 
ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δι-
αλόγου ο κατάλογος των τουρκικών 
διεκδικήσεων που φτάνουν ακόμη και 
σε κατοικημένα νησιά. Το μόνο ζήτημα 
στις συζητήσεις μας με την Τουρκία 
είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας 
και των θαλασσίων ζωνών. Οι διάφο-
ρες ιδέες για πολυμερή διάσκεψη στην 
ανατολική Μεσόγειο μπορεί να είναι 
χρήσιμες, εφόσον δεν θα είναι πεδίο 
έμμεσης επιβολής της τουρκικής ατζέ-
ντας διεκδικήσεων και υπέρβασης των 
κανόνων του διεθνούς δικαίου. Τέλος, 
όσον αφορά στο Κυπριακό, επειδή 
φαίνεται ότι κυοφορούνται πρωτοβου-
λίες για συνομιλίες, το πλαίσιο, επί-
σης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο: προ-
ϋπόθεση της όποιας επίλυσης είναι 
η αποχώρηση των κατοχικών στρα-
τευμάτων και η κατάργηση των ανα-
χρονιστικών εγγυήσεων. Ο εκβιασμός 
του Ερντογάν για λύση δύο κρατών με 
συνομοσπονδία, και άρα σε τουρκικό 
έλεγχο και του ελεύθερου τμήματος 
του νησιού, δεν πρέπει επ’ ουδενί να 
περάσει. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι 
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τά-
ξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, 
βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημο-
κρατίας, πρώην υπουργός.

Μην έχουμε 
αυταπάτες…

5ο ΓΕΛ Βέροιας: Τίτλοι τέλους
 για το πρόγραμμα «Innovating

 New Teaching Techniques for Our 
Future Schools – INTERNET



12 ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σα-
λοκουζινα, μπάνιο, βε-
ράντα.Κάτωδιαμέρισμα
πιομικρόσαλοκουζίναμε
τζάκι,δωμάτιο.Μεπρό-
σβασηστηναυλή.Αυτό-
νομηθέρμανσησεήσυ-
χηπεριοχή.Τιμή135.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντάστοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000
ευρώ.  Τηλ . :  6934
888738ΜεσιτιοκόΑκί-
νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειοκα-
τάστημαεπίτηςοδούΠιε-
ρίωνστηΒέροιαεμβαδού
54,16τ.μ.μευπόγειοαπο-
θηκευτικόχώροεμβαδού
41,63τ.μ..Τιμή70.000€
Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με

ροδάκινα συμπήρυνα
ANDROSSστηνπεριο-
χήΠΑΛΙΟΛΑΚΑ κοντά
στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.
Ηπεριοχή είναι κατάλ-
ληληγιακαλλιέργειαα-
κτνιδίων.Τηλ.επικοινω-
νίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικό δρόμο, οικό-
πεδο3.500 τμολόκλη-
ρο η ανεξάρτητα τεμά-
χια.Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια α-
ποθήκη 110 τ.μ., τιμη
150 ευρώ, 2) πατάρι
περίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμακέντρουμεατο-
μικήθέρμανση3δωμάτια
σαλόνικουζίναμπάνιοσε
άριστη κατάσταση, 280
ευρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-

ράφι2,5στρ.,πίσωαπό
τηΔΟΥΒέροιας,πιοκάτω
απότοΣιδ.ΣταθμόΒέροι-
αςγιαΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ.
Τηλ.:6983285942.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 2ου ορό-
φου, περιλαμβάνει Δ,
Κ, Χ, W.C., βεράντα,
ατομική θέρμανση και
air condition. Περιοχή
ΒυζαντινούΜουσείου.
Τηλ.επικοινωνίας:6973
551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ,
Μητροπόλεως 35, χώ-
ρος 90 τ.μ. περίπου,
με 3 χώους και κου-
ζινα,W.C., για επαγ-
γελματική χρήση ή για
διαμέρισμα, 3ος όρ.
Τηλ.: 6932 471705 &
2331021100.

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 Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ16-12-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένη
μικρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή
78,2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχει
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοί-
κιοτης140€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1
υ/δ,1οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα ,
σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργια
αλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,
έχεικεντρικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναι
επιπλωμένοκομπλέ,μεανελκυστήρακαιμε
μίαντουλάπα,εκπληκτικό ,μόνο180€.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/1/2021.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύ
άνετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ. με
αυλή,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξε-
χωριστήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώρο-
φος,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαι
μεκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24694ΠΑΝΟΡΑΜΑ,διαμέρισμα
σανΜονοκατοικίακατασκευή2000,3υ/δ,1
οςόροφος,εξαιρετικήανοιχτωσιά,125τ.μ.
μεονειρεμένηθέα ,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια, ,σίγουραεπιμελημένηςκα-
τασκευή ,υπερσύγχρονονεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα, μετζάκικαιαποθήκημέσαμε
αυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμεμετρητές
μεδύομπάνιακαιμίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά
τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκη ισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας26 τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-

σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά
καιφωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικά
καιΑνελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριο
καιόχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.
Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους,και
2WC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο
όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου ,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα. Διατίθεταισε
πολύκαλόμίσθωμαστα300€.Τογραφείο
μαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαι-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.22801.ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ.ισόγειοκαι
μεπολύαύλιοχώροελεύθερο ,μεγάληβι-
τρίναμπροστάκατάλληλογιακάθεχρήσημε
άδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικάπροσιτή
,μόνο420€. ολόκληρο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-

ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995καιδιαθέτειθέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής  ,
έχει καινούργιακουφώματααλουμινίουμε
διπλάτζάμια,καιανελκυστήρα,έχει επίσης
πάρκινγκπυλωτής,αποθήκημέσα,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστη
Θέα,οιχώροι τουλειτουργικοί,κουφώματα
ξύλινα,ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,με
εξαιρετικήδιαρρύθμιση,σκαλιάεισόδου, σε
μοναδική τοποθεσία,σε τιμήπροσφοράς
μόνο:52.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας116τ.μ.
μικτάη90τ.μ.καθ.στον5οόροφοΡετιρέ.
Αποτελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονο-
κουζίνακαιμπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμε

κλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,η-
λιακόθερμοσίφωνα, θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,ανελκυστήρα,έχειτέντες,ένακλει-
στόπάρκινγκ18τ.μ.στο ισόγειοκαθώςκαι
μιααποθήκη9τ.μ.,στουπόγειο.Ευρίσκεται
σεπολύκαλήγειτονιάοιχώροιτουάνετοικαι
ευρίσκεταιγιαλόγουςυγείαςσετιμήπροσφο-
ράςστα95.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητο
διαμέρισμα συνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.
στον1οόροφομεμοναδικήθέα ,σπάνια
ανοιχτωσιά , επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύ
άνεση.Πωλείταισε τιμήσπάνιαςευκαιρίας
μόνο42.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαι κήπο, Τιμήμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε 3.850τ.μ οικόπεδο  ,ηκατα-
σκευήτηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι
3δσκλστονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαι-
ρετικήςκατασκευής,γεωμετρικάδομημένο ,
ηλιόλουστοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,
σεπολύκαλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-

στημα65 τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οι
χώροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία ,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
μεμεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάου-
σαςσυνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στην
άκρητουσχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρε-
τικάχαμηλήστις9.000€μόνο.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστον κεντρικόδρόμο,πωλείται ένα
σπάνιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό 617
τ.μ.,καταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντός
σχεδίουπόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα
20.000€μόνο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-

ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοι-
κόπεδοστην είσοδο τουχωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο ,σε τιμή εξαιρετικάχαμηλή
μόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίοχρή-
ζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνα και μπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο22.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση/αγοράδι-
αμέρισμα κατά προτίμηση δύο υπνοδωματίων
εντός τηςπόλης τηςΒέροιας, σε όσο το δυνα-
τόνπιο καινούρια οικοδομή η τουλάχιστονπρό-
σφατα ανακαινισμενο. Σεπερίπτωσηπου είναι
στο κέντρο είναι απαραίτητη η θέσηπαρκινγκ.
Τηλ.694245660.

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νίκης–Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠολιτικόςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
2.ΜηχανολόγοςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
3.ΑδειούχοςΨυκτικός
4.ΑδειούχοςΥδραυλικός
5.ΑδειούχοςΗλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής

γλώσσαςκαιχειρισμούΗ/Υ.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από

8:00έως16:30)

Απότηνεταιρία
ΟΙΚΟΒΙΟΑ.Ε.,με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νί-
κης–Βέροιας,Μα-
κροχώρι Ημαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1)ΓεωπόνοςαπόφοιτοςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεκαλλιέργειαοπωρο-

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

2)ΒοηθόςΛογιστηρίου-ΓραμματειακήΥποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής

γλώσσας,χειρισμούΗ/Υκαιάδειαοδήγησης.
Αποστολήβιογραφικούστοoikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως

16:30)



ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ιατρε ί -
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθαρό,
λήρως ανακαινισμένοστην ο-
δό Βενιζέλου αρ. 46 Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 6932 361080,
6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο
Ακροπόλεως, στην καινούρ-
για γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.:
6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχό-
ληση. Ικανοποιητική αμοιβή.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για
πλήρηαπασχόληση.Τηλέφω-
ναεπικοινωνίας:2331071553

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,190€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,250€
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,180€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.16ετών,πολύκαλό,320€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλό,μπορείναμπεισόμπα,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,330€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετών,τζάκι,θέα,360€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επιπλωμένο,300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,21.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€

ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ270μέτρα,ευκαιρία,29.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνωστηνΑριστοτέλους,
44.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ750μέτρα,δίπλασεπάρκο,κτίζει600τ.μ.,
55.000€
ΡΑΧΙΑ750μέτρα,στοχωριό,28.000€
ΝΑΟΥΣΑ7.000μέτρα,στονΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ,50.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ15τ.μ.επενδυτικό,16.000€
ΤΟΥΜΠΑ60τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,25.000€
ΤΣΙΜΙΣΚΗ80τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,135.000€
ΠΑΡΑΛΙΑ110τ.μ.ευκαιρία,θέαθάλασσα,240.000€

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
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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
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικότουςμεφωτογραφίαστοπαρακάτωe-mail:

farmakeio@mourtzila.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυναί-
κες και άντρες για ερ-
γασίασεδιαλογητήριο.
Tηλέφωνο επικοινω-

νίας:2331051557

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

Η εταιρία Σ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε.ΣύμβουλοιΛογιστι-
κών καιΦορολογικώνΥπηρεσιών,
μεέδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκης
καιυποκατάστημαστηνΒέροια,επι-
θυμείναπροσλάβει

ένανΛΟΓΙΣΤΗκαι ένανΒΟΗΘΟ
ΛΟΓΙΣΤΗ στο υποκατάστημα της
ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία ΤΟΥΛΑΧΙ-
ΣΤΟΝ5ΕΤΩΝσεβιβλίαΓ’ κατηγο-
ρίαςγιαπλήρηαπασχόληση.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστη γνώση τηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ε-

τώνσεΓ’κατηγορίαςβιβλία(τήρηση
–έλεγχο–παρακολούθηση)

•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOfficeκρίνεταισκόπιμη
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οιενδιαφερόμενοιπουπιστεύουνότιμπορούνναανταποκριθούν

δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστείλουν το
βιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr



& 2331062900. Ώρες επικοι-
νωνίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφύλαξη
ηλικιωμένου σε 24ωρη βάση.
Πληρ.τηλ.:6972913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗεταιρίαμεέδρατηΒέροια,
αναζητά τεχνίτες γυψοσανί-
δων, ψευδοροφών & θερμο-
πρόσοψης-μονώσεων. Τηλ.
επικοινωνίας: 23310 23400,
Κιν.:6977443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα
τη Βέροια, αναζητά χειριστή
μηχανημάτων έργου με ικανό-
τηταοδήγησηςεπαγγελματικού
φορτηγού για να εργαστεί σε
έργο ύδρευσης στηΘεσσαλο-
νίκη.Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςσεεπιχεί-
ρηση εισαγωγής & εμπορίας
καταναλωτικών προϊόντων με
έδρα το Νομό Ημαθίας.Απα-
ραίτητα προσόντα: κάτοχος
διπλώματος οδήγησης Γ΄ κα-
τηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία έως 38
ετών (εκπληρωμένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις), προϋπη-
ρεσίασεαντίστοιχηθέσηθεω-

ρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικανο-
ποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@otenet.gr
καιστοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45 ε-
τών με ενεργή κάρτα ανεργίας
καιβασικηγνώσηαγγλικώνγια
απογευματινήεργασίασεξενο-
δοχειο στη Βέροια με πλήρες
ωράριο.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη
Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που
ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρίζε-
ταιπρόγραμμαεμπορικήςδια-
χείρισης.Πληρ.στοτηλ.:6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακεί-
ουήφαρμακοποιόςναεργαστεί
σε φαρμακείο στη Βέροια για
πλήρηαπασχόληση.Απαραίτη-
τηπροϋπόθεση κάρατ αεργίας
για τουλάχιστον έναμήνα.Τηλ.
επικοινωνίας:6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ
ουζερί, δίπλα στο παλιό Κρα-
τικόΚΤΕΟστο δρόμοΜακρο-
χωρίου-Λυκογιάννης, για απο-
γευματινή εργασία.Τηλ.: 6977
755040&6984427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND ,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-
ζητεί barista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: coffeeislandveria@
gmai l . com.  Τηλ . :  6976
633096.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  φ α ρ μ α κ ο -
ποιός ή βοηθός φαρμακο-
ποιού με εμπειρία για φαρ-
μακείο στο Νομό Ημαθιας.
Αποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία σε φαρμακείο με επι-
δότηση και σχετική εμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση
κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310
27507,6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει ναπροσλάβει για μόνιμη
απασχόληση, εξωτερικό πω-
λητήήπωλήτρια για τουςΝο-
μούςΗμαθίας, Πέλλας,Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτηταπροσό-
ντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινή-
του, άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις.Μι-
σθός, ασφάλιση καιποσοστά.
Παραλαβήδικαιολογητικώνμε
συνέντευξηστα κεντρικά γρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παιδα-

γωγική κατάρτιση παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα -διαδικτυ-
ακά και διά ζώσης- σε μαθη-
τέςΔημοτικού,Γυμνασίου,Λυ-
κείου σε προσιτές τιμές. Τηλ.:
6972890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη
φροντίδα και περιποίηση η-
λικιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-
να με βάση, τραπεζάκι φαγη-
τού, κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ
κατάσταση,400 ευρώόλαμα-
ζί.Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-
λέντζες χειροποίητες σε διά-
φορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινο σε διάφορα χρώμα-
τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:
6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια
50-55 ετών, για σοβαρή σχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.
ΚΥΡΙΟΣ  75  ετών,  ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60 έ-
ως70 ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

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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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθόλογιστήπουναγνω-
ρίζει τοπρόγραμμαΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τάάνδραήγυναίκααπό30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό.Πληρο-
φορίεςστο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαραμε κομοδίνα,συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά καιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτι μεστρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαι ταδύο.Τηλ.:
6939575993.

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•ΑπόφοιτοςΑΕΙ/ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός
•Απαραίτητηπροϋπηρεσία 10 έτησε κατασκευή ή/και λει-

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

•ΆριστηΓνώσηΗ/Υ
•ΆριστηΓνώσηΑγγλικήςΓλώσσας
•ΔίπλωμαΟδήγησης
•ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςΥποχρεώσεις
Σημείωση:Ταπροσόνταπρέπειυποχρεωτικάνατεκμηριω-

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες
δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαιικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία,προσαρμο-
στικότητακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

 Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρωπροσόντα και
ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην
παρακάτωδιεύθυνση:

e-mail:cv.recruit12@gmail.com
Hδιαχείρισητωνβιογραφικώνπραγματοποιείται

μεαπόλυτηεχεμύθεια.



Με  ανοιχτούς ναούς και περιορισμένο αριθμό πιστών 
(25 άτομα στις εκκλησίες ή 50 άτομα στους μητρο-
πολιτικούς ναούς) και χωρίς την ρίψη του Σταυρού σε 
εξωτερικούς χώρους (ποτάμια, λίμνες ή θάλασσες), 

θα εορτασθόυν σήμερα τα Θεοφάνεια σε όλη τη χώρα μετά από 
αλλεπάλληλες συζητήσεις που έγιναν χθες μεταξύ πολιτείας και 
Ιεράς Συνόδουγια τον τρόπο τέλεσης του αγιασμού των Υδάτων 
και των Θείων λειτουργιών στο πλάισιο τήρηση των υγειονομικών 
μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα στη συνάντηση μεταξύ 
του πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου ήταν βαρύ, ωστόσο 
εκείνο που σημειώνουν εκκλησιαστικές πηγές είναι πως δεν υπάρ-
χει κανένα προσωπικό ζήτημα μεταξύ των δυο πλευρών οι οποίοι 
προσπάθησαν να βρουν την χρυσή τομή.

Έτσι ο σημερινός  εκκλησιασμός θα γίνει με την παρουσία ελά-
χιστων πιστών, όπως έγινε και τα Χριστούγεννα και την Πρωτο-
χρονιά, και με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας. Ο Μέγας 
Αγιασμός με τον καθαγιασμό των υδάτων θα τελεσθεί εντός των 
Ιερών Ναών, χωρίς την καθιερωμένη πομπή, ενώ ο αγιασμός θα 
μοιραστεί στους πιστούς σε μικρά μπουκαλάκια για να αποφευχθεί 
ο συγχρωτισμός.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος  αποφάσισε να μην κάνει χρήση 
της σχετικής εξουσιοδοτήσεως, την οποία έλαβε από την Ιερά Σύ-
νοδο και να μη μεταβεί σε οποιοδήποτε θαλάσσιο χώρο, για την 
τέλεση του αγιασμού των υδάτων.
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P Ο φετινός 
αγιασμός των υ-
δάτων θα γίνει 
Ντουμπάι…

 
P Σήμερον ο 

φωτισμός; Εδώ και 
10 μήνες η πανδη-
μία μάς έχει αλλά-
ξει τα φώτα.

 
P Έκανε α-

νασχηματισμό ο 
Μητσοτάκης. Πιο 
συνωστισμός πε-
θαίνεις.

 
P Εντέλει ενέ-

σκηψε και στην πολιτική η αγοραία τακτική 
‘δώσε και μένα μπάρμπα’.

 
P Ακούς τόσα ονόματα και λες: Να, 

όπου να ’ναι θα με ανακοινώσει κι εμένα!
 
P Θα μου πείτε, παλιά στους ανασχημα-

τισμούς έβαζαν και τον Γεράσιμο Γιακουμά-
το.

 
P Έμφαση στη δημογραφική πολιτική 

δίνει ο Κυριάκος. Αλλά από λάθος την Ιγ-
γλέζου την ανακοίνωσε το Survivor.

 
P Κανείς δεν σκέφτηκε τι θα γίνει αν διώ-

ξουν τη μαχήτρια Ασημίνα από το παιχνίδι; 
Είναι καιρός τώρα για δεύτερο σερί Brexit;

 
P Πρόστιμο στα διόδια Μαλγάρων 

σε γιατρό που πήγαινε για εφημερία στο 
νοσοκομείο Βέροιας. Τι δεν πήγαινε κα-
λύτερα Ντουμπάι ο άνθρωπος να έχει το 
κεφάλι του ήσυχο;

 
P By the way. Ξεστολίζω δέντρα. Τιμές 

λογικές.
 

P Ωχ! Με το 
νέο έτος επέ -
στρεψαν ακόμη 
πιο άγριες οι ά-
γριες μέλισσες.

 
P Κι άρχισε 

και η Έξαψη στο 
Μέγκα. Πιο προ-
βλέψιμη πλοκή 
αυτοκτονείς από 
πλήξη.

 
P Τελικά ε-

κ τ ό ς  α π ό  τ η 
δ ιατροφή μάς 
αρέσει και η δια-
στροφή. Που εί-
ναι και πιο διαί-
της.

 
P Και:
 Ένας τακτικός πελάτης ενός sex shοp 

έρχεται στο αγαπημένο του κατάστημα και 
ρωτάει τον πωλητή:

– Τι καινούριο έχετε;
– Έχουμε μια πλαστική κούκλα με εσωτε-

ρική θέρμανση.
– Αυτό το έχω ήδη, του λέει.
– Ακόμα έχουμε μια πλαστική κούκλα που 

γρατζουνάει την πλάτη σας με φυσικότητα.
– Μπα και αυτό το έχω είναι πολύ παλιό, 

του λέει.
– Αυτό εδώ είναι το πιο καινούριο για-

πωνέζικο μοντέλο: η πλαστική κούκλα με 
θέρμανση, που γρατζουνίζει, κάνει φυσικές 
κινήσεις και έχει και Τεχνητή Νοημοσύνη!

– Πω πω, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, θα 

το πάρω! του λέει, αγόρασε την κούκλα και 
έφυγε.

Μετά από δυο εβδομάδες ξαναέρχεται 
στο κατάστημα και λέει στο πωλητή:

– Ξέρετε κάτι, θα ήθελα να τη γυρίσω πί-
σω την κούκλα…

– Μήπως δεν λειτουργεί η θέρμανση της; 
τον ρωτά ο πωλητής

– Όχι, η θέρμανση λειτουργεί…
– Μήπως δεν λειτουργεί το κινητικό σύ-

στημα.
– Μου φαίνεται πως λειτουργεί πολύ κα-

λά…
– Μήπως δεν δείχνει Νοημοσύνη;
– Αυτό είναι το πρόβλημα! του λέει.
– Δηλαδή; ρωτά ο πωλητής
– Δεν μου έχει κάτσει ακόμα!

Κ.Π.

Θεοφάνεια στα μέτρα του covid

Εντός των Ναών και 
με ελάχιστους πιστούς, 

ο σημερινός
καθαγιασμός των Υδάτων
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