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Συνδικαλιστικό κίνημα,
μετά κομμάτων;  

   Λες και όσο μαζικότερες γίνονται τα τελευταία χρόνια λόγω 
των συνθηκών και της οικονομικής κρίσης,  οι  απεργιακές 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας , τόσο περισσότερο «διασπάται» 
το συνδικαλιστικό κίνημα. Η χθεσινή πανελλαδική 
απεργιακή κινητοποίηση για την εργατική πρωτομαγιά,  
τιμήθηκε στη Βέροια,  με  τρεις συγκεντρώσεις,  εκεί που 
κάθε χρόνο γινόταν κλασικά, δύο: Στο Ρολόι το ΠΑΜΕ , 
συνταξιούχοι και συνδικάτα εργαζομένων και στην πλατεία 
Δημαρχείου ΕΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ.
  Σημειωτέον ότι προηγήθηκαν καταγγελίες και 
«αποκλίσεις»  μελών του Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ Ημαθίας από την 
επίσημη ανακοίνωση – κάλεσμα του φορέα που εκφράζει 
τον δημόσιο τομέα, ότι καθυστέρησε να σχεδιάσει τα της  
συγκέντρωσης(που έγινε τελικά στην Ελιά)  μέχρι που 
πήρε την πρωτοβουλία η ΕΛΜΕ και καθόρισε χρόνο και 
τόπο, την Πλατεία Δημαρχείου.
  Έτσι διασπάστηκαν οι δύο φορείς που χρόνια 
οργάνωναν από κοινού, κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας 
και η  φετινή πρωτομαγιά αντί να ενώσει τους μεγάλους 
συνδικαλιστικούς φορείς  τους οδήγησε σε διαφορετικές 
πλατείες, όπως όλοι διαπιστώσαμε εκ των γεγονότων.
   Οι πολίτες ωστόσο διαπίστωσαν και κάτι ακόμα: Ότι 
στην χθεσινή κινητοποίηση για την εργατική πρωτομαγιά 
η κομματική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην συγκέντρωση της 
ΕΛΜΕ, ήταν  μακράν ευρύτερη και μαζικότερη από κάθε 
άλλη φορά, «καλύπτοντας» ακόμα και την διοργανώτρια 
ΕΛΜΕ.  Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό επηρέασε τις σχέσεις 
των δύο φορέων, αλλά με την χθεσινή αφορμή, έρχεται 
μοιραία και το ερώτημα, κατά πόσο η ενότητα (και όχι 
η μαζικότητα) του  συνδικαλιστικού  κινήματος  που 
καλείται να υπερασπιστεί δικαιώματα όλων  των πολιτών 
και των εργαζομένων  χωρίς ταμπέλες, αποδυναμώνεται ή 
ενισχύεται από την εμπλοκή των κομμάτων και μάλιστα 
κομμάτων εξουσίας που νομοθέτησαν, νομοθετούν ή θα 
νομοθετήσουν στο μέλλον…
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φανέντος Σταυρού

ΤουπουργείοΠαιδείαςστηρίζειτουςεκπαιδευτικούς
που«περιφρουρούν»ταμέτρακαιαναλαμβάνει

ταέξοδαγιαδικαστικές«περιπέτειες»
Τονλογαριασμόαπόπιθανέςδικαστικέςπροσφυγέςεναντίονεκ-

παιδευτικώνπουτηρούνστοσχολείοταμέτρακατάτουκορωνοϊού,
ανέλαβεηυπουργόςΠαιδείαςΝίκηΚεραμέως,δείχνονταςέμπρακτη
στήριξηστουςεκπαιδευτικούς.«Το υπουργείο Παιδείας, θα αναλάβει 
τις δικαστικές δαπάνες οποιουδήποτε εκπαιδευτικού εγκαλείται από 
πολίτη για την τήρηση και «περιφρούρηση» των μέτρων ασφαλεί-
ας, μάσκας και self test», ανέφερε μιλώντας το απόγευμα τηςΠέ-
μπτης(06/5)στοMegaκαιτοLiveNewsηυπουργόςΠαιδείαςΝίκη
Κεραμέως, ερωτώμενησχετικάμε τηνπροσφυγήπολιτώνστοΣτΕ
κατάτωνselftestsστασχολεία.

Παράλληλασημείωσε:«Μιλάμε για εξαιρετικά μεμονωμένα περι-
στατικά. Είναι λιγότερα από τους αρνητές της μάσκας. Είμαστε πολύ 
ευτυχείς που τα σχολεία μας ανοίγουν επιτέλους».Ηυπουργόςξεκα-
θάρισεπως«Είναι πολύτιμο μέτρο ασφάλειας και πρόληψης για όλα 
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εφαρμόστηκε υποδειγματικά 
στα Λύκεια. Την πρώτη εβδομάδα των Λυκείων εντοπίστηκαν σχεδόν 
600 φορείς που θα μπορούσαν να μεταδώσουν τον ιό. Μας βοηθά 
να ανιχνεύουμε ασυμπτωματικούς φορείς».

Ανοίγουν μουσεία, θερινοί κινηματογράφοι,
θέατρα και συναυλίες;

Με τησυμμετοχή της υπουργού
Πολιτισμού,ΛίναςΜενδώνηαναμέ-
νεταινασυνεδριάσεισήμεραηεπι-
τροπή λοιμωξιολόγων, καθώς στο
επίκεντρο θαβρεθεί μεταξύ άλλων
και η επανεκκίνηση των δραστηρι-
οτήτων τουπολιτισμού ενόψει του
ανοίγματος του τουρισμού στις 15
Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
Μαξίμου έχει προτείνει με βάση
τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς
το άνοιγμα των μουσείων στις 14
Μαΐουμε αυστηράυγειονομικάμέ-
τρα(μάσκα,θερμομέτρησηκαιόριο
επισκεπτών) και self test για τους
εργαζόμενουςκαιμίαεβδομάδααρ-
γότερα, δηλαδή στις 21Μαΐου οι
θερινοίκινηματογράφοι.

Οτρίτοςσταθμόςπουπροτείνεταιαπότηνκυβέρνησηείναι–εφόσονόλαεξελιχθούνομαλά–τοάνοιγματωνθεά-
τρωνκαιηάρσητηςαπαγόρευσηςτωνσυναυλιώνστις28Μαΐου.

Ο ημαθιώτης Μητροπολίτης Δράμας Παύλος
στέλνει στον εισαγγελέα αρνητές ιερείς 

«Δενείναιδουλειάτωνιερωμένωνναασχολούμεθαμειατρικάζητήματα»
Επικριτικός είναι ο μητροπολίτηςΔράμας κ.Παύ-

λος,προςτουςιερείςτηςπεριφέρειάςτουπουέκαναν
ανταρσία και δεν ακολούθησαν όσα ορίστηκαν την
Ανάσταση.Μάλιστα διεμήνυσε ότι θα καταθέσει στον
εισαγγελέαγιατουςαρνητέςιερείς.

Συγκεκριμένα, ο με καταγωγή από την Ημαθία
Μητροπολίτης αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τον εμ-
βολιασμότουγιαναστείλειμήνυμααντιμετώπισηςτης
πανδημίας,ενώστιςδηλώσειςτουαναφέρθηκεκαισε
ιερέα,οοποίοςκάλεσεόσουςπιστούςφοράνεμάσκα
ναμηνπλησιάσουντονΕπιτάφιο.

Γιαόλααυτάταπαραπτώματαανέφερεότιθαεπι-
σκεφτείτηνΕισαγγελίαΔράμαςκαιθαδώσειτημαρτυ-
ρίατουγιατουςαρνητέςιερείς.Μάλισταέχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρονκαιηαναφοράτουσειερέαοοποίος«πε-
ριδιαβαίνει μεσορτσάκι» το καλοκαίρι στην αυλή της
Εκκλησίαςκαι«ενοχλείταιησυνείδησήτουανθακάνει
τηνΑνάστασηδύοώρεςενωρίτερα».

ΚλείνειτοκυλικείοστονοσοκομείοΝάουσας
«Θύμα»τηςυγειονομικήςκρίσης

Όλοιλέγανεότιθακλείσουνμαγαζιάστηδι-
άρκειατηςπανδημίαςήεξαιτίαςτης.Νομίζουμε
ότιηαρχήέγινεμετοκυλικείοστονοσοκομείο
Νάουσας,πουαυτές τιςμέρεςκατεβάζειρολά,
μετάαπόπερίπου2,5χρόνιαλειτουργίας.

Τανέααυστηράδεδομέναστουςνοσοκομει-
ακούςχώρουςστηνπερίοδοτουcovid(έλλειψη
συνοδών,επισκεπτών,αύξησηκινδύνωνκ.λπ.)
έχουνοδηγήσεισεκάθετημείωσητωνεσόδων,
με τη δυνατότητα ανταπόκρισης του μισθωτή
στις υποχρεώσεις του να είναι απόπολύ δύ-
σκοληέωςαδύνατηκάτωαπόαυτέςτιςσυνθή-
κες.Ταμέτραστήριξηςτηςπεριόδουτουcovid
(π.χ. κούρεμα ενοικίων) δεν ισχύουν πια, με
τηνπροτεινόμενημείωσηαπό τηνπλευρά της
διοίκησης να μην αφήνει περιθώρια βιώσιμης
λειτουργίας του κυλικείου, αφούη κίνηση είναι
απαγορευτικάμειωμένησεσχέσημε τηνκατά-
στασηπριντονκορωνοϊό.

ΑπώλειαλοιπόνγιατονοσοκομείοΝάουσας,πουπιθανόταταδενθαείναιτομοναδικόπουχάνειτοκυλικείοτου,
αφούταίδιαδεδομέναισχύουνκαισεάλλεςμονάδες.
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Θανάσιμος 
τραυματισμός 

36χρονου σε τροχαίο
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5 Μαΐου 2021, στο 41ο 

χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, Ι.Χ.Ε., όταν όχημα που 
οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 46χρονος  ημεδαπός, εξετράπη της πορεί-
ας του και συγκρούστηκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 
36χρονου οδηγού και τον τραυματισμό του 46χρονου συνοδηγού. Προανάκριση για τα 
ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από τον Αστυνομικό Σταθμό Πλατέος.

Σε τρεις διαφορετικές Πλατείες 
χθες η Εργατική Πρωτομαγιά στη Βέροια

Με τρεις συγκεντρώσεις τιμήθηκε η Εργατική Πρωτομαγιά χθες στη 
Βέροια, καθώς ΕΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ χωρίστηκαν σε δύο συγκεντρώσεις, 
ενώ μέχρι πρότινος διαδήλωναν από κοινού για κοινά αιτήματα και 
προβλήματα. Οπότε υπήρξε η  καθιερωμένη συγκέντρωση του  ΠΑΜΕ 
μαζί με το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ημαθίας – Πέλλας, 
το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας – Πέλλας και το Σωματείο 
Συνταξιούχων ΙΚΑ, το πρωί, στην πλατεία Ωρολογίου, η συγκέντρωση 
της  ΕΛΜΕ Ημαθίας  στην Πλατεία  Δημαρχείου της Βέροιας στην οποία 
συμμετείχε η Ν.Ε. και  η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ Ημαθίας και το Μ-Λ 
ΚΚΕ Ημαθίας και η ΑΔΕΔΥ στην Ελιά.

Στην πλατεία Ωρολογίου
Στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ κατά του νέου εργασιακού νομο-

σχεδίου της Κυβέρνησης και  της κατάργηση του 8ωρου, απηύθυναν 
χαιρετισμό η Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας, κα 
Βάσω Αθανασιάδου και ακολούθησε  η κεντρική ομιλία , από τον Λουκά 
Ιακωβίδη. Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με  πορεία στο κέντρο της 

Βέροιας, από την πλατεία Ωρολογίου μέχρι το  πάρκο της Ελιάς.
Στην πλατεία  Δημαρχείου

Ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της 
ΕΛΜΕ Ημαθίας , με τη συμμετοχή  εκπαιδευτικών, καθώς και  του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και του Μ-Λ ΚΚΕ. Στην πλατεία  Δημαρχείου την κεντρική ομιλία 
έκανε η αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Στέλλα Τσούλιου ενώ απηύθυναν 
χαιρετισμό,η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, ο συντονιστής της Ν.Ε. 
Κώστας Καλδάρας, ο Γιάννης Μελιόπουλος ως εκπρόσωπος του Μ-Λ 
ΚΚΕ Ημαθίας και ο Σάκης Χειμώνας εκ μέρους των εργαζομένων ΟΤΑ. 
Παρόντες επίσης οι: Άγγελος Τόλκας, Δημ. Χαμπίδης, Π. Τσαπαρόπου-
λος, Αντ. Μαρκούλης και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Την εκδήλωση συ-
ντόνιζε η ταμίας του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, Χαρά Αξούριστου.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ καλούσε τα σωματεία, τους εργαζόμε-
νους, και όλους τους εκπαιδευτικούς να βάλουν φραγμό στην αντερ-
γατική πολιτική της κυβέρνησης και να ανατρέψουν τον νέο εργασιακό 
μεσαίωνα, τονίζοντας: «Εναντιωνόμαστε στις πολιτικές που ενθαρρύ-

νουν κάθε μορφής ελαστική εργασία, που οδηγούν σε μειώσεις μισθών, 
που καταστρατηγούν τα κεκτημένα εργασιακά και συνδικαλιστικά μας 
δικαιώματα. Διεκδικούμε στήριξη της Δημόσιας Παιδείας και Υγείας. 
Διεκδικούμε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Υπερασπίζουμε τα συν-
δικάτα, τους αγώνες, την απεργία και τα δημοκρατικά μας δικαιώματα.  
Υπερασπίζουμε το οκτάωρο και τις κατακτήσεις μας».

Ακλούθησε επίσης πορεία με πανό και συνθήματα στο κέντρο της 
Βέροιας.

Στην Πλατεία Ελιάς
Παράλληλα στην Πλατεία της Ελιάς έκαναν την δική τους συγκέ-

ντρωση διαμαρτυρίας το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Ημαθίας, με ομιλητή τον πρό-
εδρο Θόδωρο Κακαγιάννη, διεκδικώντας στήριξη και αναβάθμιση της 
δημόσιας και δωρεάν παιδείας με μείωση μαθητών ανά τμήμα, διορισμό 
βοηθητικού προσωπικού, διορισμό εκπαιδευτικών κ.α., αλλά και της Υ-
γείας, με την παρουσία και του πρόεδρου του Σωματείου Εργαζομένων 
στο Νοσοκομείο Βέροιας, Ηλία Νοβάκη. 



Την Κυριακή 9 Μαΐου από την Π.Ε Ημαθίας
Εκδηλώσεις εορτασμού των Εθνικών 
Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης 
κατά του ναζισμού και του φασισμού

Όπως ανακοινώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθιερώ-
θηκε η 9 η Μαΐου, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
ως ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της 
Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού, για την 
έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το Έθνος τιμής προς τους 
πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του Ιερού 
Αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του Ελληνικού Λαού, 
εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής. Ο φετινός εορτασμός 
για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα γίνει σε ολόκληρη 
την επικράτεια, την Κυριακή 9 Μαΐου 2021. Οι κύριες εκδηλώσεις του 
εορτασμού θα γίνουν στην πόλη της Βέροιας, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα που καταρτίστηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εορτασμού περιλαμβάνει
α) Γενικό σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή ώρα μέχρι τη δύση 

του ηλίου, την ημέρα της εορτής. β) Φωταγώγηση όλων των Δημο-
σίων, Δημοτικών Καταστημάτων καθώς και των Καταστημάτων των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών από τη δύση του ηλίου της 9ης Μαϊου 
μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Κυριακή 9 Μαΐου 2021: 
• Πέρας προσέλευσης στον Ιερού Ναού Αγίου Αντωνί-

ου Βέροιας των Αρχών και του Λαού. Ώρα 10.20’ 
• Πέρας προσέλευσης των επισήμων. Ώρα 10.25’ 
• Τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντω-

νίου με τη χοροστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας κ. Παντελεήμονα. Ώρα 
10.30’

 Στις 11.00΄ π.μ. της ιδίας μέρας κατάθεση στεφάνων 
στο Ηρώον της πόλης στην  Πλατεία Ωρολογίου.

 Να σημειωθεί ότι βάσει του ισχύοντος υγειονομικού 
πρωτοκόλλου, κατά την τελετή κατάθεσης στεφάνων 
επιτρέπεται η παρουσία αυστηρά 20 ατόμων, όπου και 
θα τηρηθεί το πρωτόκολλο εθιμοτυπίας, όπως ακριβώς 
ορίζεται με την υπ’αριθμ. Πρωτ.: 52749/28-09-2006 (ΦΕΚ 
488/β΄/06-10-2006) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερι-
κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον κα-
θορισμό της σειράς προβαδίσματος, αυστηρά μόνο με τη 
χρήση μάσκας, ενώ είναι επιβεβλημένη η τήρηση των α-
παιτούμενων αποστάσεων μεταξύ των παρευρισκόμενων.
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας: 
Έκθεση περιγραφικών λαβάρων 

της δράσης «1821:
Οι βιβλιοθήκες της Μακεδονίας 

στην Τοπική Ιστορία»

Ο  Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στο πλαίσιο των παράλληλων εκ-
δηλώσεων για την 199η ιστορική επέτειο του Ολοκαυτώματος της Νάουσας 
(Κυριακή 9 Μαΐου), διοργανώνει στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας,  Έκθε-
ση περιγραφικών λαβάρων της δράσης «1821:Οι βιβλιοθήκες της Μακεδονί-
ας στην Τοπική Ιστορία». 

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα εκτίθενται αντίτυπα από την συλλογή της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που αφορούν στην τοπική ιστορία (ώρες 10:00-
13:00 και 18:00-20:00).

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 7 Μαΐου έως τις 13 Μαΐου 2021 και θα 
λειτουργήσει τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας κατά 
της πανδημίας COVID-19. 

Δωρεάν rapid tests σήμερα και 
την Κυριακή στη Νάουσα

Δωρεάν τεστ ελέγχου για Covid θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πα-
ρασκευή 7 Μαΐου στην πλατεία Καρατάσου στη Νάουσα και την Κυριακή 
(9.05.2021), στο Δημοτικό Πάρκο της πόλης, από τις 10:00 έως τις 14:00.   

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, ενώ για την μετακίνη-
σή τους θα αποστέλλουν sms με αριθμό 1 στο 13033.

Με καλό καιρό και κατάνυξη 
η Ανάσταση στο Σέλι

Το Μεγάλο Σάββατο πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σέλι η Τελετή της Αναστάσεως, κατόπιν πρωτο-
βουλίας του Πολιτιστικού Τουριστικού Ομίλου Σελίου και σε συνεργασία με την εκκλησιαστική επιτροπή. Με σύμμαχο τον υπέροχο καιρό 
πλήθος κατοίκων και επισκεπτών του χωριού παρακολούθησαν το σούρουπο την τελετή στον προαύλιο χώρο του ναού με ιδιαίτερη συγκί-
νηση και κατάνυξη λόγω της σπουδαιότητας της ημέρας αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν ενώ τήρησαν όλα τα μέτρα για 
τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού. Μετά το  «Χριστός Ανέστη» και το τέλος της Τελετής, το Δ.Σ. του Π.Τ.Ο.Σ. προσέφερε ατομικά 
τσουρεκάκια και κόκκινα αβγά στους παρευρισκομένους τηρώντας το έθιμο, με την ευχή να έχουν όλοι υγεία και του χρόνου να εορταστεί 
και πάλι το Πάσχα στο όμορφο Σέλι.



Παρουσία της Προέδρου της Επι-
τροπής  «Ελλάδα 2021»,  Γιάννας Αγ-
γελοπούλου – Δασκαλάκη,  θα πραγ-
ματοποιηθούν, την Κυριακή 9 Μαΐου, 
οι εκδηλώσεις για την 199η Επέτειο του 
Ολοκαυτώματος της πόλης της Νάου-
σας. Στις επετειακές εκδηλώσεις του 
Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας την 
Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο  Υφυ-
πουργός Οικονομικών,  Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Α-
πόστολος Βεσυρόπουλος.

To πρόγραμμα εορτασμού και των 
παράλληλων εκδηλώσεων για την 199η 
Επέτειο του Ολοκαυτώματος έχει ως 
εξής:

Σάββατο 8 Μαΐου 2021
18:00:  Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, 

Μέγας Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός 
Εσπερινός της εορτής μετ’ αρτοκλα-
σίας  και εν συνεχεία δέηση με κατεύθυνση στο Χώρο Μαρτυρίου 
(«Κιόσκι»).

Κυριακή 9 Mαΐου 2021
07:30: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτή-

ρος, Όρθρος, Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, μνημόσυνο δωρητών 
και ευεργετών του Δήμου Νάουσας.

10:15: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος: Πέρας προσέλευσης επισήμων.

10:30: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος, Δοξολογία.

11:15:  Έναρξη τελετής στον Χώρο Θυσίας. Επιμνημόσυνη 
δέηση, ρίψεις (στον ποταμό της Αράπιτσας) και καταθέσεις στεφά-
νων στο Μνημείο από εκπροσώπους Αρχών και Φορέων. Τήρηση 
ενός λεπτού σιγής. Ανάκρουση του Εθνικού Υμνου. Εκφώνηση 
του Πανηγυρικού της Ημέρας. Αναπαράσταση της θυσίας των γυ-
ναικών στον ποταμό της Αράπιτσας.

12:20 - 12:50:  Ξενάγηση της Προέδρου της Επιτροπής  «Ελ-
λάδα 2021» στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας και περιήγηση στην 
υπαίθρια φωτογραφική εγκατάσταση «Ελευθερία ή Θάνατος».

13:30 - 14:00: Υποδοχή στο Δημαρχείο της Προέδρου της Επι-
τροπής  «Ελλάδα 2021», από τον Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας Νικόλα 
Καρανικόλα. Προσφορά αναμνηστικών δώρων.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ 
στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου στο Ρολόι.

14:05 - 14:25: Ξενάγηση της Προέδρου της Επιτροπής  «Ελλά-
δα 2021», στο χώρο της Σχολής Αριστοτέλη.

14:45 -15.20:  Ξενάγηση της Προέδρου της Επιτροπής  «Ελλά-
δα 2021»,  στο Οινοποιείο - Αμπελώνα «Κτήμα Κυρ Γιάννη», στο 
Γιαννακοχώρι Νάουσας.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

-7 Mαΐου -7 Ιουνίου 2021, Δημοτι-
κό Πάρκο Νάουσας: «Ελευθερία ή Θά-
νατος», φωτογραφική εγκατάσταση της 
φωτογράφου Κατερίνας Καμπίτη στη 
λίμνη του Δημοτικού Πάρκου. 13 νέες 
κοπέλες, η νέα γενιά, αποδίδουν φόρο 
τιμής στις 13 Ναουσαίες που μαζί με 
τα παιδιά τους έπεσαν τον Απρίλιο του 
1822 στα παγωμένα νερά της Αράπι-
τσας για να γλιτώσουν από την τουρκική 
σκλαβιά.

-7 Μαΐου-13 Μαΐου 2021, Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Νάουσας: Έκθεση περιγρα-
φικών λαβάρων της δράσης «1821: Οι 
βιβλιοθήκες της Μακεδονίας στην Τοπική 
Ιστορία». Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα 
εκτίθενται αντίτυπα από την συλλογή της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που αφορούν 
στην τοπική ιστορία (ώρες 10:00-13:00 
και 18:00-20:00).

-7 Μαΐου - 13 Μαΐου 2021, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας: «Ο 
χαλασμός της Νάουσας», έκθεση ζωγραφικής με έργα του Γιώργη 
Μπαδόλα (1943-2010) από την ιδιωτική συλλογή της Κατερίνας 
Μπαδόλα, με την συνεπιμέλεια της Κατερίνας Καμπίτη (ώρες 10:00-
13:00 και 18:00-20:00).

*Όλες οι εκδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν  τηρου-
μένων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας κατά της πανδημίας 
COVID-19 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο Χαζαρίδης Θεμιστοκλής του 

Μιχαήλ και της Αναστασίας, το γένος 
Χαριτωνίδου που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Θεσσαλονίκη και η Εκατό 
Αικατερίνη του Ευστρατίου και της Αι-
κατερίνης, το γένος Χαλατζιούκα, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονί-

κη, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη 
Σύμη.  

Την Κυριακή 9 Μαΐου
Η Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη  
στις εκδηλώσεις για την 199η Επέτειο 

του Ολοκαυτώματος της Νάουσας

Α. Τζιτζικώστας στον Πρωθυπουργό
 της Πορτογαλίας: «Μόνο η ισότιμη 

συμμετοχή των Περιφερειών και των 
Δήμων της Ευρώπης στο Σχέδιο 

Ανάκαμψης από την πανδημία του 
κορονοϊού εγγυάται την επιτυχία του»

Παρουσία του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Antonio Costa και υπό 
την προεδρία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, ξεκίνησε η 
Σύνοδος της Ολομέλειας της Επιτροπής.

Ο κ. Costa παρουσίασε τις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των Περιφερειών και 
των Δήμων της Ευρώπης στην πορεία της, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε 
από τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να υποστηρίξει την κοινωνικά δίκαιη α-
νάκαμψη της ΕΕ, με την ενεργό συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων 
στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της ΕΕ έχουν 
κομβικό ρόλο στην υγειονομική και οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία 
του κορωνοϊού, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην οικο-
δόμηση μιας ισχυρής και κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης. Η αποτελεσματική 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό, συνεργαστούν. Η Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής στο Πόρτο 
στο τέλος της εβδομάδας, θα είναι μια αποφασιστική στιγμή, κατά την οποία 
πρέπει να αναδειχθεί η περιφερειακή και τοπική διάσταση των πολιτικών 
που υιοθετούνται και εφαρμόζονται. Πέρα από αυτό, τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ 
και όλα τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα θα πρέπει να βάλουν στο επίκε-
ντρο τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ευρώπης στην προετοιμασία των 
εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα σχέδια αυτά θα 
είναι αποτελεσματικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και την προ-
στασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Με άλλα λόγια, η συμμετοχή 
των Περιφερειών και των Δήμων στη διαμόρφωση των εθνικών σχεδίων α-
νάκαμψης, εξασφαλίζει την επιτυχία τους στην κοινωνία. Οι Περιφερειάρχες 
και οι Δήμαρχοι εγγυώνται ότι η ΕΕ μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες λύσεις 
στα προβλήματα των πολιτών σε κάθε τοπική κοινωνία ξεχωριστά».

Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι της Ευρώπης επισήμαναν στις το-
ποθετήσεις τους στην Ολομέλεια ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης –ευ-
ρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό-τοπικό- πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ 
τους για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων και την εξασφάλιση της δίκαιης ανάκαμψης από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 

κ. Παντελεήμων:
 Την Παρασκευή της Διακαινησί-

μου 7 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει 
στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Πανα-
γίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία 
της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής. Η Ι-
ερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθεί-
ας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2FM». 

 Το Σάββατο της Διακαινησίμου 8 
Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος 
στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό 
Εσπερινό των Αγίων Ναουσαίων Νε-
ομαρτύρων στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Μηνά Ναούσης. 

Την Κυριακή του Θωμά 9 Μαΐου 
το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυ-
αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Χριστού Ναούσης με 
την ευκαιρία της εορτής των Αγίων 
Ναουσαίων Νεομαρτύρων.

 Την Κυριακή του Θωμά 9 Μα-

ΐου στις 5:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο 
διαδικτυακό Συνέδριο της Ιεράς Συ-
νόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη 
μας με θέμα: «Οι εθνικοί αγώνες των 
Μακεδόνων από το 1453 έως και το 
1878». Τις εργασίες του Συνεδρίου 
μπορείτε να παρακολουθήσετε στους 
ιστοχώρους www.imverias.gr - www.
ekklisia1821.gr

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 7 

Μαΐου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως Αγίου Νεκταρίου Βέροιας 
ο Αλκιβιάδης Παναγ. Παπαδόπου-
λος σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 6 Μαΐου 

2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Γεώργιος Μαρκίκος σε ηλικία 93 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 6 Μαΐου 
2021 στις 4.00 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Α-
ποστόλων Πέτρου και Παύλου στην 
Λευκόπετρα Ημαθίας η Αφροδίτη 
Μαστοροπούλου σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση του Μητροπολίτη«Ελευθερία ή Θάνατος»: 
Έκθεση φωτογραφίας 

για τη θυσία των 
γυναικών της Νάουσας 

Ο Δήμος Η-
ρωικής Πόλεως 
Νάουσας στο 
πλαίσιο των πα-
ράλληλων εκδη-
λώσεων για την 
199η ιστορική 
επέτειο του Ο-
λοκαυτώματος 
της  Νάουσας 
(Κυριακή 9 Μα-
ΐου)  διοργανώ-
νει φωτογραφική 
έκθεση «Ελευ-
θερία ή Θάνα-
τος», με θέμα εμπνευσμένο από τη θυσία των γυναικών της 
Νάουσας, τον Απρίλιο του 1822. Πρόκειται για τη φωτογρα-
φική εγκατάσταση της διακεκριμένης φωτογράφου Κατερίνας 
Καμπίτη, στη λίμνη του Δημοτικού Πάρκου της Νάουσας. 

13 νέες κοπέλες, η νέα γενιά, αποδίδουν φόρο τιμής στις 
13 Ναουσαίες που μαζί με τα παιδιά τους έπεσαν τον Απρίλιο 
του 1822 στα παγωμένα νερά της Αράπιτσας για να γλιτώσουν 
από την τουρκική σκλαβιά.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 7 Μαϊου έως τις 7 Ιουνίου. 

Πανηγυρίζει σήμερα η 
Ιερά Μονή της Παναγίας 

Δοβρά Βεροίας 
Όπως κά-

θε χρόνο, την 
Πέμπτη  κα ι 
τ η ν  Π α ρ α -
σκευή της Δια-
καινησίμου Ε-
βδομάδος θα 
πανηγυρίσει 
η Ιερά Μονή 
Παναγίας Δο-
βρά επί τη ε-
ορτή της Ζωο-
δόχου Πηγής, 
που αποτελεί 
την κυρία Πανήγυρη της Μονής. Φέτος, λόγω των περιοριστι-
κών μέτρων οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεστούν στον αύλειο χώ-
ρο της Ιεράς Μονής έμπροσθεν του θαυματουργού Αγιάσματος 
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

Παρασκευή της Διακαινησίμου 7 Μαΐου στις 7:30 π.μ. 
Όρθρος, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Α-

γιασμός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος 

Οι Ιερές Ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας στην Ιστο-
σελίδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως www.imverias.gr , την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στη συχνότητα των 90.2 FΜ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

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

-Τον π.Παναγιώτη Χαλκιά , τα παιδιά και τα εγγόνια του , για την δω-
ρεά του ποσού των 200 Ε , εις μνήμη της συζύγου , μητέρας και γιαγιάς 
τους , πρεσβυτέρας Ασπασίας Χαλκιά.

-Τον Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Βέροιας , για την δωρεά 
του ποσού των 200 Ε , υπέρ οικονομικής ενίσχυσης του Ιδρύματος.

-Τον κ.Ιορδάνη Χατζόγλου , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , για 
ένα πλήρες γεύμα , εις μνήμη του πατέρα του Κυριάκου.

-Τον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας , για την δωρεά του ποσού των 200 
Ε , για  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , για τις Άγιες 
Ημέρες του Πάσχα.

-Την κ.Στέλλα Γιαννακάκη-Θεοδουλίδου , για την δωρεά του ποσού 
των 100 Ε ,  εις μνήμη του πατέρα της Παναγιώτη.

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , για τις Άγιες 
Ημέρες του Πάσχα.  

-Την κ.Ειρήνη Δουλγέρογλου , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε , 
για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.   

-Το S/M MAZI markets και την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας , για την ευγε-
νική προσφορά κρέατος , σαλάτες και τροφίμων , για τις Άγιες Ημέρες 
του Πάσχα.   

-Την Εταιρεία  NBMG  AGRO IKE , για την ευγενική προσφορά 7 κιβ.
μπανάνες , για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.  

-Τον κ.Αντώνη Μαρκούλη , για την ευγενική προσφορά ειδών προ-
σωπικής Υγιεινής (Πάνες) και 10 τεμ.τσουρέκια , για  τις Άγιες Ημέρες 
του Πάσχα.   

-Την κ.Γεωργία Τραπεζανλή , για την  ευγενική προσφορά 17 LTR 
Ελαιόλαδου και 100 Αυγών , για  τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.   

-Την κ.Σωτηρίου Ελισάβετ , για την ευγενική προσφορά 1 αρνιού  , 
για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.  

-Τον κ.Θωμά Εμμανουηλίδη , για την ευγενική προσφορά 10 κοτό-
πουλα , για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.  

-Την κ.Κάκαρη Αγγελική , για την ευγενική προσφορά 1 πρωινού με 
τυρόπιτες , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Καραβασιλειάδου Συμέλα , για την ευγενική προσφορά φρού-
των , εις μνήμη του συζύγου της Χαράλαμπου Ιωσηφίδη με την συμπλή-
ρωση 9 ετών , από τον θάνατό του.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προσφορά 
15 Kgr Γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Στέλλα Λ. Σιαμπάνη  , για την  ευγενική προσφορά 15 LTR Ε-
λαιόλαδου , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 61 τεμ κώκ ,εις μνήμη 
προσφιλών προσώπων. 

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 50 τσουρεκάκια  , για 
τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα. 

                                                                     Εκ της Δ/νσεως

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Όπως κάθε χρόνο, ενόψει της 

εορταστικής περιόδου του φετινού 
Πάσχα, ο Σύλλογος Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος» εξασφάλισε 
την υποστήριξη συμπολιτών μας που 
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες, με την παροχή ειδών διατροφής 
και Α’ ανάγκης. Για την επίτευξη  της 

προσπάθειάς μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε χορηγούς 
επιχειρηματίες της τοπικής μας αγοράς αλλά και συμπολί-
τες που ενίσχυσαν το έργο μας, ο καθένας με το δικό του 
τρόπο!

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ αυτών ευχαριστούμε:
- Την εμπορία κρεάτων των Υιών Γαλίκα 
- Την αλυσίδα super market ΑΒ – Βασιλόπουλος για την 

προσφορά δωροεπιταγής αξίας 100€
- Την επιχείρηση Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής του κ. 

Δημητρίου Κόγια για την προσφορά πασχαλινών τσουρε-
κιών.

- Την κ. Μ. Βλαχογιάννη (Goody’s Burger) για την προ-
σφορά ποσότητας γάλακτος.

- Την επιχείρηση «Πρόδρομος & Υιός» για την προσφο-
ρά ειδών διατροφής. 

- Την επιχείρηση μαναβικής «Λευτέρης» για την προ-
σφορά φρούτων & λαχανικών.

- Τον κ. Θεόδωρο Τσανακτσίδη για την προσφορά ει-
δών διατροφής. 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)



Του Αλέξη Χαρίτση
Βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Εν μέσω πανδημίας, η κυ-
βέρνηση επέλεξε να βάλει στο 
στόχαστρο της και τις λαϊκές α-
γορές. Με πρόσχημα την υπο-
τιθέμενη «στασιμότητά» του, η 
κυβέρνηση απειλεί έναν θεσμό 
με ισχυρό κοινωνικό χαρακτή-
ρα, που εδώ και δεκαετίες έχει 
λειτουργήσει προς αμοιβαίο 
όφελος παραγωγών και κατα-
ναλωτών. Συχνά μάλιστα, όλα 
αυτά τα χρόνια και σε ολόκλη-
ρη τη χώρα, η λαϊκή αγορά λει-

τούργησε ως η μοναδική διέξοδος για τον εφοδιασμό με ποιοτικά 
βασικά είδη διατροφής για την πλειονότητα των συμπολιτών μας. 

Όλα αυτά όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να τα 
διαγράψει. Με το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί σε διαβού-
λευση, η άδεια παραγωγού και εμπόρου μετατρέπεται σε «θέση 
δραστηριοποίησης», με περιορισμένη μάλιστα ισχύ τριών ετών 
και με αυστηρούς χωρικούς περιορισμούς. Το δικαίωμα του 
αγρότη να διαθέτει τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές σε όλη 
την επικράτεια, μετατρέπεται σε προνόμιο που αναγκάζεται να 
διεκδικήσει μέσα από ένα μεικτό σύστημα μορίων και χρηματικής 
προσφοράς. Ο παραλογισμός μάλιστα είναι ότι η ίδια κυβέρνηση 
που κατάργησε το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προ-
ϋπόθεση για διορισμό σε θέση μετα-
κλητού σε υπουργείο, το μοριοδοτεί και 
μάλιστα ισχυρά για την απόκτηση μιας 
θέσης σε λαϊκή αγορά!! 

Επιπλέον, τίθενται ανέφικτοι όροι 
δραστηριοποίησης και επιφυλάσσονται 
εξοντωτικές ποινές για παραγωγούς και 
επαγγελματίες. H άδεια τους ανακαλεί-
ται για τρεις μήνες για την μη έκδοση 
τριών αποδείξεων στο διάστημα ενός 
έτους - ποινή που επιβάλλεται επιπλέον 
του διοικητικού προστίμου. Υποχρεώ-
νονται να αποστέλλουν στο Ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (ΟΣΔΕ) 
τις ποσότητες και τις τιμές εκκίνησης 
των προϊόντων τους στην 7 το πρωί. 
Μια υποχρέωση στην οποία παραγωγοί 
και επαγγελματίες δηλώνουν ότι είναι 
αδύνατον προσαρμοστούν και η οποία 
μέχρι στιγμής έχει επιβληθεί μόνο σε 
super market με τζίρο άνω των 90 εκ 
ευρώ. 

Παραγωγοί και επαγγελματίες κα-
λούνται να πληρώσουν τα τέλη ακό-
μη και τις ημέρες που δεν μπορούν να 
παραβρίσκονται στην αγορά, μην έχο-
ντας ακόμη και το δικαίωμα ούτε καν να 
αρρωστήσουν. Και τους αφαιρείται η 
άδεια αν δεν πουλήσουν το 70% της 
δηλωθείσας παραγωγής. Ποιος άλλος 

επαγγελματίας τιμωρεί-
ται με αφαίρεση της ί-
διας του της ιδιότητας 
επειδή οι δουλειές του 
δεν πήγαν καλά;  Ενώ, 
αντί εν μέσω κρίσης να 
τους στηρίξει, η κυβέρ-
νηση τους στερεί την α-
νανέωση της άδειας αν 
δεν είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήμεροι. 
Τους θεωρεί αποκλειστι-
κά υπεύθυνους για τα 
χρέη τους, στερώντας 
τους το μόνο μέσον που 
έχουν για να τα απο-
πληρώσουν. 

Την ίδια στιγμή, μια σειρά διατάξεων για τους όρους διάθε-
σης των προϊόντων, τα είδη πώλησης και κυρίως τους όρους 
δραστηριοποίησης των πωλητών, που συγκέντρωσαν τα πυρά 
παραγωγών και εμπόρων,  μεταφέρονται στην δικαιοδοσία του 
υπουργού Ανάπτυξης και ρυθμίζονται σε δεύτερο χρόνο. Με τις 
γνωστές fast track διαδικασίες δηλαδή στις οποίες μας έχει συ-
νηθίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ακόμη λιγότερες ευκαιρίες 
για δημοκρατικό διάλογο. 

Για μια ακόμη φορά, η κυβέρνηση μιλάει για εκσυγχρονισμό 
ενώ κατασυκοφαντεί ένα θεσμό που για δεκαετίες απολαμβάνει 
την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολιτών. Βάλλει ευθέως 
κατά των ίδιων των παραγωγών, στερώντας την μοναδική ευκαι-
ρία τους να έλθουν σε αδιαμεσολάβητη επαφή με τον καταναλω-
τή, με δυσμενείς επιπτώσεις και στις τιμές και στην ποιότητα των 
προϊόντων. Ο στόχος προφανής: λίγοι μεγάλοι όμιλοι τροφίμων 
να κυριαρχήσουν σε ένα ακόμη, πολύ κρίσιμο, κανάλι διάθεσης 
βασικών ειδών διατροφής. Όπως σε όλες τις βασικές επιλογές 
της κυβέρνησης για την οικονομία, είναι κι εδώ ευδιάκριτη η από-
πειρα βίαιης αναδιάρθρωσης και περαιτέρω συγκεντροποίησης 
της αγοράς. 

Οι λαϊκές αγορές χρειάζονται ενίσχυση, διαφάνεια και εκσυγ-
χρονισμό - οι παραγωγοί και οι έμποροι είναι οι πρώτοι που 
ζητούν κάτι τέτοιο. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης όμως αντί να 
ενισχύει, γκρεμίζει. Αντί να αναβαθμίζει, απαξιώνει. Το κυβερνη-
τικό σχέδιο υπονομεύει την αγροτική παραγωγή της χώρας μας 
και ναρκοθετεί την διατροφική της αυτάρκεια και για αυτό πρέπει 
να ακυρωθεί.  
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Μήνυμα Μπάιντεν 
στον “σουλτάνο”

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενί-
ων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν 
ήρθε ως νέμεσις στην εδώ και πλέον του ενός 
αιώνα γενοκτονία της μνήμης που συστημα-
τικά διαπράττει η Τουρκία. Πολλοί θυμήθηκαν 
την αποστροφή του Χίτλερ πριν την εισβολή 
στην Πολωνία «ποιος θυμάται τη γενοκτονία 
των Αρμενίων!». Η αλήθεια είναι ότι οι Αρμένιοι 
είχαν στοχοποιηθεί στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία πολύ πριν την έναρξη του Α΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου. Ήδη, το 1894-95 κατά το πρώτο 
μαζικό αντιαρμενικό πογκρόμ έχασαν την ζωή 
τους τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι. Ωστόσο, 
αυτό που συνέβη μετά τον Απρίλιο του 1915 

επρόκειτο για μια προσχεδιασμένη επιχείρηση καθολικής εξόντωσης του 
αρμενικού πληθυσμού, με σκοπό την δημιουργία μιας μονοθρησκευτικής 
κρατικής οντότητας. Η Τουρκία, ήδη, στις 2 Αυγούστου 1914 είχε υπογρά-
ψει μυστική συνθήκη με την Γερμανία, στην οποία προβλεπόταν, μεταξύ 
άλλων, η αλλαγή των ανατολικών συνόρων της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας και η δημιουργία ενός διαδρόμου προς τους μουσουλμάνους της 
Ρωσίας. Για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να εξαλειφθούν οι Αρμένιοι αυτών 
των περιοχών. Αφορμή για την εφαρμογή του σατανικού σχεδίου υπήρξε 
η καταστροφική για τους Τούρκους και τον Ενβέρ πασά ήττα στην μάχη 
του Σαρικαμίς τον Ιανουάριο του 1915, η οποία ψευδέστατα αποδόθηκε 
στους Αρμενίους. Οι βίαιοι εκτοπισμοί, οι πορείες του θανάτου, οι εκτελέ-
σεις, τα βασανιστήρια οδήγησαν στον θάνατο 1.500.000 Αρμενίους. Έτσι, 
καταγράφηκε μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της ανθρωπό-
τητας, που άνοιξε ταυτόχρονα τον δρόμο για τα ναζιστικά εγκλήματα του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και τη Γενοκτονία των Εβραίων. Οι Τούρκοι, όμως, 
δεν περιορίστηκαν στους Αρμένιους, αλλά επέκτειναν τις εκκαθαρίσεις 
τους στους Έλληνες του Πόντου και τους Ασσυρίους και τέλος στους Έλ-
ληνες της Ιωνίας. Ο αρχικός στόχος για την εξάλειψη του χριστιανικού στοι-
χείου από την ιστορική γη της Μικράς Ασίας και την εξαφάνιση λαών από 
τις πατρογονικές εστίες τους, ολοκληρώθηκε. Δυστυχώς, σε αυτό το έγκλη-
μα η διεθνής κοινότητα έδειξε μια ασυγχώρητη ολιγωρία, επιτρέποντας 
στους απογόνους των θυτών να συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με τρόπο 
αλαζονικό και επιθετικό, απειλώντας ανερυθρίαστα τους γείτονες τους. 

Για αυτόν τον λόγο η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από 
τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζων Μπάιντεν αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για 
όσους επιμένουν να παραβιάζουν τις αρχές του δικαίου και του σεβασμού 
στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Το γεγονός αυτό, επιπλέον, μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία ότι πλησι-
άζει η ώρα και για την αναγνώριση της Γενοκτονίας όλων των Χριστιανών 
της Μικράς Ασίας. Τουλάχιστον, ως ελάχιστη δικαίωση για τα εκατομμύρια 
των θυμάτων εκείνου του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, ως ένα κερί 
για την ανάπαυση των ψυχών τους.

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας της Δια-
κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής Λαρίσης της 
Νέας Δημοκρατίας

Στοχοποιώντας τις λαϊκές αγορές,  
η κυβέρνηση βάλλει ευθέως κατά των 
παραγωγών και των καταναλωτών και 

υπονομεύει την αγροτική μας παραγωγή

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΨΑΡΙΑΗΣΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣΓΡΗΓΟ

ΡΙΟΣ του Θωμά και της Πετρούλας, το 
γένος Σταμπουλή, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θωμά και της Μαρίας, 

το γένος Πιπερίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Νάουσας.
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Δεν τα κατάφερε η Βέροια 
στο φινάλε του α’ γύρου 
με την εντός έδρας ισο-

παλία με την Τρίγλια κάτι που 
ανέφερε και ο προπονητής της 
ομάδας Παύλος Δερμιτζάκης 
στις δηλώσεις μετά την λήξη 
του αγώνα.

ΟτεχνικόςτηςΒέροιαςδήλωσεταεξής
«Γνωρίζαμε ότι είχαμε να αντιμετωπί-

σουμε μίαπολύ καλή ομάδα, παρότι είναι
χαμηλάστην βαθμολογία .Όμως ΄έχει μία
νίκημετηνΚαβάλα,5ισοπαλίεςκαι2ήττες,
καιαυτόδεντολέωωςδικαιολογίααλλάώς
αναφορά.

Είχαμεμίαομάδααπέναντιμαςπουήρθε
ναπαίξεικαλόκαιορθολογικόποδόσφαιρο.
Ετοιμαστήκαμεγιαυτότοπαιχνίδικαιθέλα-
μεπάραπολύόλοι μαςόλοςοοργανισμός
νακερδίσουμεκαινακλείσουμετονα’γύρο
με22βαθμούς,καιθεωρώότιθαήτανμία
πολύκαλήσυγκομιδήβαθμών.

Δυστυχώςδεντακαταφέραμεγιατίστοα’
ημίχρονο δεν είμασταν τόσοσυγκεντρωμέ-
νοιπου έχει να κάνει τοσύστημααπέναντι

στοσύστημα , με αποτέλεσμαοαντίπαλος
ναπάρει την κατοχή να βγεί μπροστά ορι-
σμένεςφορέςμεαξιώσεις ναμας κτυπήσει
τοκουδουνάκικάτιπουέγινεστηνφάσητου
πέναλτιόπουφανήκαμετυχεροί.

Μιλήσαμεστοημίχρονοκαιδώσαμεποιο
συγκεκριμένεςεντολές,τόσογιατηνάμυνα
όσο και στην επίθεση γιατί ο στόχος μας
ήταννακερδίσουμετοπαιχνίδι.

Πιστεύω ότι ανεβάσαμε τον ρυθμό μας
και τηνπίεση μαςστον αντίπαλο θέλοντας
ναεκμεταλλευτούμε ιδιαίτεραταάκραμας ,
κάτιπουέγινεαπότο65’καιμετάαφούδη-
μιουργήσαμε 3 καλές ευκαιρίες ναπροηγη-
θούμε και να διαχειριστούμεστηνσυνέχεια
τοπαιχνίδι , κάτιπουδενέγινεκαιμεαυτό
το 0-0 φθάσαμε στους 20 βαθμούς , ενώ
οστόχος μας ήταν ναφθάσουμεστους 22
βαθμούς.αλλάείμαστεπολύκοντά.

Είμαστε μία ομάδαπου δουλεύει πάρα
πολύ , όλος ο οργανισμός καιπιστεύωοτι
στοτέλοςθαπετύχουμετονστόχομαςπου
είναιηάνοδοςστηνSL2.

Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα
τηςΤρίγλιαςγιατίοφίλοςμουοΚώσταςέχει
μίακαλήομάδακαιθακάνεικαιάλλεςζημιές
, είναι μία ομάδαπου ξέρει τι ζητάει μέσα
στογήπεδο.»

Την πρώτη 
του συνέ-
ντευξη 

μετά το τέλος της 
συνεργασίας του 
με το Αιγάλεω 
έδωσε ο Θωμάς 
Γράφας. Ο έμπει-
ρος προπονητής 
σχολίασε μέσω 
του liganews.gr 
το πρωτάθλημα 
της Super League 
2, της Football 
League ενώ ανα-
φέρθηκε και στο 
Αιγάλεω.

ΟΘωμάς Γράφαςμίλη-
σεγιαταεξήςθέματα:

-Στηντελικήευθείαβρί-
σκεται η Super League 2,
φαβορίγιαάνοδο-υποβιβα-
σμό και αν κάποια ομάδα
ξεχωρίσατεσεόλοτοπρω-
τάθλημα;

«Σταπλέιοφθεωρώότι
αν χρίσεις κάποιο φαβορί
είναιπαρακινδυνευμένο.Η
διαφοράτουΙωνικούμετην
Ξάνθη και τονΛεβαδειακό
έχειμειωθεί.Τοενδιαφέρον
θα είναι αμείωτο μέχρι το
φινάλε.Η3ηαγωνιστικήεί-
ναισημαντικήκαι ίσωςκάτι
δείξει. Σταπλέι άουτ οΟ-
ΦΙ βρίσκεται στηνπιο δύ-
σκοληθέσηαπόόλους.Το
Σάββατο (8/5) θα κριθούν
πολλά από το ματςΔόξα
Δράμας-Καραϊσκάκης. Ση-
μαντικόπαιχνίδι και οριακό
γιατιςδύοομάδες. Έχασε
τηνευκαιρίαοΚαραϊσκάκης

να κερδίσει τηνΠαναχαϊκή
στοματς τηςΤετάρτης», εί-
πεκαισυνέχισε:

«Ο Ιωνικός έδειξε στα-
θερότηταστοπρωτάθλημα,
όμως στα πλέι οφ δεν το
έχει δείξει.Με τη λήξη της
κανονικής περιόδου δικαί-
ως ήτανπρώτος.Η εικόνα
τουάλλαξεσταπλέιοφ.Το
ματς τηςΚυριακής (9/5) με
τηνΞάνθηείναιπάραπολύ
σημαντικό».

-Ολοκληρώθηκε ηπρώ-
τος γύρος της Football
League, τι εντυπώσειςσας
άφησε;

«Αμφίρροποπρωτάθλη-
μα και στους δύο ομίλους.
Θεωρώ ότι στο Βόρειο ό-
μιλοΒέροια,Καβάλα,Παν-
σερραϊκός έχουν ξεχωρίσει
και δείχνουν σταθερότητα.
ΣτοΝότιοόμιλοθαείναια-
μείωτο το ενδιαφέρον για
άνοδο και υποβιβασμόμέ-
χρι το τέλος. Οι διαφορές
είναι μικρέςστηνβαθμολο-
γίατουΝότου,ταπαιχνίδια
είναιοριακά.Οιομάδεςπου
βρίσκονταιστις2-3πρώτες
θέσεις δείχνουν σταθερό-
τητα».

-Τέλος, τελείωσε κάπως

πρόωραησυνεργασίασας
μετοΑιγάλεω...

«Πιστεύω ότι Αιγάλεω
δείχνει ότι περνάει δύσκο-
λη καμπή όμως στο τέλος
θα βρίσκεται στις υψηλές
θέσεις τηςβαθμολογίας.Ε-
ξάλλουτώραξεκινάειοδεύ-
τερος γύρος. Έχει όλα τα
εχέγγυα τοΑιγάλεωμε την
οικογένεια Παλτόγλου για
τηνεύρυθµηλειτουργίατης
οµάδας. Τέτοιοι άνθρωποι
και χρηματοδότες πρέπει
ναπαραμείνουνστοποδό-
σφαιρο».

«ΠαύλοςΔερμιτζάκης:«Δενκλείσαμε
τονα’γύροόπωςθέλαμε»

Γράφας: «Αμφίρροπο πρωτάθλημα
και στους δύο ομίλους»
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Πανέτοιμη η γυναικεία ομάδα 
χαντ μπολ Βέροια 2017 για το 
ΦΑΙΝΑΡ ΦΟΡ του Κυπέλου  

που θα διεξαχθεί Κυριακή και Δευτέρα 
στο ΔΑΚ του Κορυδαλού. 

Ησχετική ανάρτησήστο fb τουσυλλόγου  ανα-
φέρει

«Ποιοςθα τοπίστευεπωςηομάδαμας, οσύλ-
λογοςμας, ηπόλημας το καμάρι μας, ύστερααπό
τέσσεραχρόνιααπότηνίδρυσητηςθαβρισκότανσε
κάποιοφάιναλφορανάμεσασεκορυφαίεςδυνάμεις
τουγυναικείουχαντμπολ,ναπρωταγωνιστείδίνοντας
πολλάχαμόγελασεολόκληροτονόμοΗμαθίας.

Δεν είναι τυχαίο πως στο αίμα της πόλης μας

κυκλοφορεί τοDNA του χαντμπολάλλωστεπολλές
οι διακρίσειςπάνωστο άθλημαμας, αυτό μας κά-
νει αισιόδοξους και πολύ ζωτικούς για τηνπρώτη
συμμετοχή μας στη διοργάνωση του θεσμού του
κυπέλλου.

Ηπίστηγιακαταξίωσηκαιδιάκρισηπηγάζειμέσα
στην οικογένεια τηςΒέροιας 2017, με το κλίμα της
ομάδαςνα είναι τόσοδεμένοκαι τόσοκαλόδουλε-
μένοπου γίνεται μια γροθιά για την μεγάλη γιορτή
δείχνονταςποσόπολύ τα κορίτσια τοΤεοΠαυλιδη
θέλουνναβρεθούνστηκορυφή.

Τοταξίδιμαςξεκινάειγιατοδρόμοτωνεπιτυχιών
έχονταςτηςευλογίεςολόκληρηςτηςπόληςπουαπό
τηναρχήήτανστοπλευρότης.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΒΕΡΟΙΑΡΑ ΜΑΣ
ΦΕΡΕ ΜΑΣ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Ο Τρίτωνας δεν αντιμετώπισε 
ιδιαίτερα προβλήματα απέ-
ναντι στον Φίλιππο Βέροιας, 

τον οποίο νίκησε 80-68. Οι Μάντζα-
ρης (15 πόντοι), Παπαδημητρίου (15 
πόντοι), Θεοδώρου (13 πόντοι) και 
Κόκκαλης (13 πόντοι) ξεχώρισαν από 
τον Τρίτωνα, ο οποίος δημιούργησε 
διαφορά 10 πόντων στο 17’ με σερί 
9-0 και τη διατήρησε μέχρι τέλους.

Ημέγιστηδιαφοράπουαπέκτησανοιγηπεδού-
χοιήτανστο36’(77-61),ενώητελευταίαφοράπου
είδαντηνπλάτητουΦίλιππουήτανστο6’(11-13).
ΟιΣουτζόπουλος(20πόντοι,7ριμπάουντ)καιΠιλ-
κούδης(19πόντοι,7ριμπάουντ)ήτανοικορυφαίοι
τωνφιλοξενούμενων.

Τρίτωνας-ΦίλιπποςΒέροιας80-68
Διαιτητές:Χαλαμπαλάκης-Ντάνος-Σκανδαλάκης
Δεκάλεπτα:21-16,42-33,61-53,80-68
Τρίτωνας (Μιχελάκος): Καφέζας 2, Ντούσιας,

Θεοδώρου13,Γερομιχαλός6(6ασίστ),Κόκκαλης
13(3),Σταθόπουλος2,Μάντζαρης15(3τρίποντα,
3 κλεψίματα),Παπαδημητρίου 15 (7 ριμπάουντ),
Νάνος1,Πράπας7(1),Τσιώκος4,Σαρλής2.

ΦίλιπποςΒέροιας(Μπλατσιώτης):Τσεσμετζίδης
3,Ντόβας12 (3 τρίποντα,7ασίστ),Ελευθεριάδης
2,Πιπεράκης,Νικάι,Κοθράς2(7ασίστ),Παραπού-
ρας4,Σουτζόπουλος20(1τρίποντα,7ριμπάουντ),
Πολυμένης,Πιλκούδης19 (7ριμπάουντ),Καραγε-
ωργίου6.

Τααποτελέσματατης10ηςαγωνιστικής
Τρίτωνας-ΦίλιπποςΒέροιας................. 80-68

Καρδίτσα-Παγκράτι............................... 85-64
ΑπόλλωναςΠάτρας-Πανερυθραϊκός.... 73-58
Καβάλα-Ψυχικό.................................... 77-71
Ολυμπιακός-Μαρούσι........................... 82-73
ΔάφνηΔαφνίου-Αμύντας..................... 67-93
Ρεπό:ΟίακαςΝαυπλίου,Ελευθερούπολη

Ηβαθμολογία(σε10αγώνες)
1.Ολυμπιακός8-1(747-629)...................... 17
2.Παγκράτι7-3(807-763)........................... 17
3.ΑπόλλωναςΠάτρας7-1(643-537).......... 15
4.Ελευθερούπολη6-3(708-665)................ 15
5.Καρδίτσα5-4(695-648)........................... 14
6.Αμύντας5-3(567-571)............................ 13
7.Μαρούσι5-3(643-590)............................ 13
8.Ψυχικό4-4(608-595).............................. 12
.........................................................................
9.Πανερυθραϊκός4-4(606-555)................. 12
10.Τρίτωνας4-4(611-620)......................... 12
11.ΟίακαςΝαυπλίου2-6(557-686)............ 10
12.ΔάφνηΔαφνίου1-8(627-717)............... 10
13.ΦίλιπποςΒέροιας1-8(583-723)........... 10
14.Καβάλα1-8(614-717)........................... 10
*ΟΚόροιβοςκαιτοΑγρίνιοδήλωσαναδυναμία

νασυνεχίσουνστοπρωτάθλημα.
* Στο 2ο γύρο συνεχίζουν οι ομάδες που θα

τερματίσουνστιςπρώτες οκτώθέσεις της βαθμο-
λογίας.

Ηεπόμενηαγωνιστική(11η,8/5)
ΦίλιπποςΒέροιας-ΟίακαςΝαυπλίου
Παγκράτι-Ελευθερούπολη
Πανερυθραϊκός-Τρίτωνας
Ψυχικό-ΑπόλλωναςΠάτρας
Μαρούσι-Καβάλα
Αμύντας-Ολυμπιακός
Ρεπό:Καρδίτσα,ΔάφνηΔαφνίου

ΗΒέροια2017στοδρόμογιατο
ΦάιναλΦόρστογυναικείοχαντμπολ

Α2Μπάσκετ
Ήττα 80-68 του Φιλίππου στον Τρίτωνα

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές
των αγώνων της 10ης αγωνιστι-
κής της Football League σε Βό-
ρειοκαιΝότιοόμιλο.

Αναλυτικά:
Football League – 10η αγω-

νιστική
Κυριακή9/5–17:00
Βόρειος όμιλος
Πανσερραϊκός-Καβάλα (Σάβ-

βατο8/5–14:45)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Η-

πείρου)
Βοηθοί:Τοροσιάδης (Μακεδο-

νίας),Μαλανδρής(Χαλκιδικής)
4ος:Δραγούσης(Κιλκίς)

ΑΕΠΚοζάνης-Βέροια
Διαιτητής:Θεοχάρης (Θεσσα-

λίας)
Βοηθοί: Σταΐκος (Λάρισας),

Θανασιάς(Ηπείρου)
4ος:Τάσης(Ηπείρου)

Τρίγλια-ΟλυμπιακόςΒόλου
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλ-

λας)
Βοηθοί: Νικολάου (Αθηνών),

Κορωνιάς(Πειραιά)
4ος:Βουρνέλης(Μακεδονίας)

ΑλμωπόςΑριδαίας-Πιερικός
Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Μάνασης(Τρικάλων),Νίκζας(Λάρισας)
4ος:Τσιοφλίκη(Λάρισας)

Θεσπρωτός-ΑπόλλωνΠόντουΑΝΑΒΟΛΗ

Νότιος όμιλος
Αιγάλεω-ΝίκηΒόλου
Διαιτητής:Κατόπης(Σάμου)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας), Κωνστάντιος (Εύ-

βοιας)
4ος:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)

Επισκοπή-Ρόδος
Διαιτητής:Κρασαγάκης(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Δασκαλάκης,Μαυραντωνάκης (Ηρα-

κλείου)
4ος:Κουκουράκης(Χανίων)

Ασπρόπυργος-ΑστέραςΒλαχιώτη
Διαιτητής:Αντωνίου(Ανατ.Αττικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης (Ανατ.Αττικής),Δέτση

(Αθηνών)
4ος:Βλάχος(Ανατ.Αττικής)

Καλαμάτα-Σαντορίνη
Διαιτητής:Λεμπέσης(Πειραιά)
Βοηθοί:Βεργέτης(Αργολίδας),Καραλής(Ηλείας)
4ος:Μπαϊρακτάρης(Αθηνών)

Καλλιθέα-ΙάλυσοςΑΝΑΒΟΛΗ

FL: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής
ΑΕΠΚοζάνης-Βέροιαοκ.Θεοχάρης(Θεσσαλίας)

ΗΚΕΔόρισετουςδιαιτητέςτωναγώνωντης3ης
αγωνιστικής τηςSuperLeague2για ταπλέιοφκαι
ταπλέιάουτ.

Αναλυτικάοιορισμοί:
Σάββατο8Μαΐου-14:45
Παναχαϊκή–Τρίκαλα
Διαιτητής:Περράκης(Αθήνας)
Βοηθοί:Κόλλιας(Ηπείρου),Κάλλης(Αν.Αττικής)

ΑπόλλωνΛάρισας-ΟΦΙεράπετρας
Διαιτητής:Γρατσάνης(Τρικάλων)
Βοηθοί:Κούλα(Ξάνθης),Η.Παπαδόπουλος(Μα-

κεδονίας)

ΔόξαΔράμας–Καραϊσκάκης
Διαιτητής:Ζαμπαλάς(Ηπείρου)
Βοηθοί: Βασιλόπουλος (Έβρου),Πάτρας (Μακε-

δονίας)

Κυριακή9Μαΐου-14:45
Ιωνικός–Ξάνθη
Διαιτητής:Σιδηρόπουλος(Δωδ/νήσου)
Βοηθοί:Πετρόπουλος (Αρκαδίας),Αλεξέας (Μεσ-

σηνίας)

Λεβαδειακός–Διαγόρας
Διαιτητής:Φωτιάς(Πέλλας)
Βοηθοί:Κολοσιώνης(Αιτ/νίας),Δημόπουλος(Δυτ.

Αττικής)

Εργοτέλης–Χανιά
Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθήνας), Κουφός (Μακεδο-

νίας)

Playoff-out:Οιδιαιτητές
της3ηςαγωνιστικής
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Απρίλιος-Μάϊος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

30-04-2021 μέχρι 

09-05-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/04/2021 έως 30/04/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Παρασκευή 07-05-2021
13:30-17:30ΓΚΡΕ-

ΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 11 (κάτω από τα

αστικά)23310-23023

21:00-08:00 ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ)

23310-64102

Φαρμακεία

 Handball Premier, Κύπελλο 
Ανδρών, Κύπελλο Γυναικών

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές
Σάββατο8Μαΐου2021
Handbal l  Premier

(13ηαγωνιστική)
E.Κ.Γ Μίκρας 15:00,

ΠΑΟΚ-ΦίλιπποςΒέροιας
(Νάσκος-Χαρίσκος,Κα-

τσίκης)

ΔΑΚ Έδεσσας 15:00,
Α ε ρωπ ό ς  Έ δ ε σ σ α ς
ManDynamic-ΦαίακαςΚέρ-
κυρας

(Λινάρδος-Νικολαίδης,
Σίσκου)

ΟΑΚΑ,Γ.Κασσιμάτης17:00,ΑΕΚ-HCΣαλαμίνα
(Φωκίτης-Γιαβρουτάς,Μίγκας)

ΝέαΚίος18:00,ΔιομήδηςΆργους-ΑΣΕΔούκα
(Αβράμης-Χρόνης,Δημάκης)

Ε.Κ.Γ.Μίκρας18:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-ΖαφειράκηςΝάουσας
(Τζαφερόπουλος-Τόλιος,Παρτεμιάν)


Α1Γυναικών(εξ’αναβολής2ηαγωνιστική)
ΔΑΚΚοζάνης18:00,ΕθνικόςΚοζάνης-Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών
(Τσιάνας-Πήττας,Αγγελίδης)

Κυριακή9Μαΐου2021
ΚύπελλοΓυναικών(Ημιτελικά)
ΔΑΚΚορυδαλλού15:00,Βέροια2017-ΑναγέννησηΆρτας
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Μίγκας)

ΔΑΚΚορυδαλλού17:30,ΝέαΙωνία-ΠΑΟΚ
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Τσάκωνας)

Δευτέρα10Μαΐου2021
ΚύπελλοΓυναικών(Τελικός)
ΔΑΚΚορυδαλλού20:15

Τετάρτη12Μαΐου2021
HandballPremier
Σαλαμίνας(εκκρεμείηώρα)HCΣαλαμίνα-ΔιομήδηςΆργους

Σαν  απόπαραμύθι  ξεπρο-
βάλλειμέσαστοανοιξιάτικοτο-
πίοτοΞηρολίβαδο.

ΣεγνωστάέγγραφατουΤούρ-
κικουιεροδικείουτηςΒέροιας,το
Ξηρολίβαδο μνημονεύεται  πολ-
λές φορέςαπότο1640.Τοχω-
ριόκαταστράφηκετο1795από
ληστές,

Ξαναζωντάνεψε  γύρω  στα
1840ότανεγκαταστάθηκανεδώ
100περίπουοικογένειεςαπό τα
βλαχοχώριατωνΓρεβενών.

Αφήσαμε  πίσωμαςτηνπό-
λητηςΒέροιας.

Ηίδρυσητηςχάνεταισταμυ-
θικά χρόνια.Πήρε το όνομα της
από τη νύμφηΒέροια κόρη του
ΩκεανούκαιτηςΘέτιδος.

Πρώτη ιστορική αναφορά γί-
νεται από τονΘουκιδίδη το 432
π.Χ. κατά την εκστρατεία τωνΑ-
θηναίωνστηνΠοτίδεια τηςΧαλ-
κιδικής.

Ο ανηφορικός φιδωτός δρό-
μος  τελείωσε καιμπροστάμας
εμφανίζονται τα πρώτα σπίτια

τουχωριού.
Βρισκόμαστε  στο όροςΒέρ-

μιο,τόσοκοντάκαιτόσομακριά!
Ήφύσημαςχαρίζειαπλόχε-

ρατηνομορφιάτης.
Πυκνή βλάστηση απόβελα-

νιδιές,oξιές,πεύκα,σπάνιααγρι-
ολούλουδα καλύπτουν αυτή την
ευλογημένηγη.

Εδώπουοι εικόνες εναλλάσ-
σονται,  εδώ που η μονοτονία
είναιάγνωστη.

Κοιτάζουμε  γύρω μας, μια
ζωγραφιά,μιαγοητείαμαςπερι-
τριγυρίζει.

Είναι από τουςπιο ορεινούς
οικισμούςτηςΕλλάδος,κτισμένο
σε υψόμετρο 1205 μέτρων σε
οροπέδιο του όρουςΒέρμιουσε
ένα γραφικό επίπεδο λιβάδι με
συστάδα αιωνόβιων πεύκων (
μαύρηπεύκη)στοδυτικόάκρο.

Πυκνάδάσηαπόπανύψηλες
οξιές και άλλαφυλλοβόλα ΄΄ντυ-
μένες΄΄ οι γύρω βουνοπλαγιές,
πανέμορφες.

Οιπρώτοι κάτοικοι ήταν ντό-

πιοι Βεροιώτες από την γύρω
περιοχή και είχανως αποστολή
τηνφρούρηση και την ασφάλεια
τηςβασιλικήςοδού.

Δενγνωρίζουμεπότεακριβώς
πρωτοκτίσθηκε το χωριό για-
τί δεν σώθηκαν αρκετά γραπτά
μνημεία, αφού το χωριό κατα-
στράφηκεπολλέςφορέςαπόλη-
στές και πυρπολήσεις.Το 1795
καταστράφηκε από ληστές και
οι κάτοικοι τουσκορπίστηκανσε
άλλαμέρη.

Ξανακτίσθηκε μετά το 1805
και ήταν τσιφλίκι τουπερίφημου
Αλή-ΠασάτωνΙωαννίνων.

Οι κάτοικοι  τουσυμμετείχαν
στην επανάσταση του 1821.
Σπουδαίος αγωνιστής του ΄21 ο
Γεώργιος (Λιόλιος) Ξηρολιβα-
διώτης, γαμπρός του Μάρκου
Μπότσαρη, καθώςπαντρεύτηκε
τηναδελφήτουΔέσπω.

Πυρπολήθηκε πάλι το 1822
μετάτηναποτυχίατηςεπανάστα-
σηςτηςΝάουσας.

Το όνομα  Ξηρολίβαδο  δια-
τήρησανκαι οιBλαχόφωνοι κτη-
νοτρόφοι μετά την εγκατάσταση
τους στοΒέρμιο, προερχόμενοι
απόταβλαχοχώριατηςΠίνδου.

Μέχρι το1912παρέμεινε τσι-
φλίκι και οι κάτοικοι πλήρωναν
ενοίκιο για την παραμονή των
οικογενειών τους και των κοπα-
διώντους.

Στα χρόνια τουΜακεδονικού
αγώνα το χωριό απετέλεσε κα-
ταφύγιοκαιορμητήριοΕλληνικού
αντάρτικου.

Σήμερα ο οικισμός έχει πολ-
λέςωραίες κατοικίες και σφύζει
απόζωήτουςκαλοκαιρινούςμή-
νες.

Μετονσάκοστονώμοκαιτα
απαραίτηταηπορείαμόλιςάρ-
χισε…….

Προχωράμεη ίδιααίσθησηη
ίδιαελευθερία!

Μπήκαμε στο πευκοδάσος,
έναβουβόαεράκισανψίθυρος,
μαςκαλωσορίζει.

Mια υποψία συννεφιάς μας
τυλίγειαπότοπρωίσήμερα.

Αφήσαμε τον δασικό δρόμο,
τώραοδοιπορούμεσεμονοπά-
τι ανηφορικό, σε πολλά σημεία
της διαδρομής το γυμνό τοπίο
διακόπτεται από επίπεδα μικρά
λιβάδια.

Τώρα το μονοπάτι χαμένο
στην απεραντοσύνη των γύρω
βουνοκορφών.

Πήραμε πορεία δεξιά,  απέ-
ναντιμαςψηλάδένδραντυμένα
στο χρώμα της άνοιξης ορίζουν
τομοναδικόδάσοςπουστεγάζει
πλήθοςαπόζώακαιπουλιά.

Βουνά και λιβάδια, απλωμέ-
ναστοκαταπράσινοτοπίο.

ΣτοβάθοςτοΞηρολίβαδο.
Βγήκαμεαπότοδάσος,τώρα

τοπίογυμνόαπόδένδραπήραμε
πορείαγιατηνκορυφή.

Ανάβασηηβουνοπλαγιάδυ-
σκολεύειτιςκινήσειςμας,ανάσες
βαριές,απτόητοισυνεχίζουμε.

ΜαςοδηγείοΧρήστοςκαιη
υπόλοιπησυντροφιάτωνoρειβα-
τώνακολουθεί.

Ανεβαίνονταςψηλότεραοκαι-
ρός αγριεύει, τα μακρινάσύννε-
φαπλησιάζουναπειλητικά.

Ένας δροσερός αέρας μας
κτυπάτοπρόσωπο,-ευχάριστα
– φοράμε γάντια και σκούφους
καισυνεχίζουμε.

Απέναντι  ταΠιέρια όρη, δί-
πλα  μας τα χιονοδρομικά του
Σελίου,   πιο μακριά τηςΝάου-
σαςκαιοιάλλεςβουνοκορφές.

Μετά απόμιαπορείασχετι-
κά εύκολης διαδρομήςφθάσαμε
στο χιονοδρομικό τουΣελίου και
στην ψηλότερη κορφή του , το
Αρσούμπασι.Σευψόμετρο1878
μέτρων , τοσημείο τηςκορυφής
πήρε το όνομα του Τηλέμαχου
ΚανελίδηαπότονΣΧΟΒέροιας.

Ενέπνευσετηναγάπητουγια
τοβουνόσεπολλούςνέουςορει-
βάτες  και ορειβάτησανμαζί του
πάραπολλοί ,Σωκράτης,Τοτός,
Κογκέζος, Σταύρος, Χριστάκης
Γιώργος…ακόμη κάποιοι ορει-
βατούν.

Στιγμέςαπόλυτηςηρεμίας.
Τούτη τηνώρα είσαι μακριά

απόκάθετι………….
Απόεδώψηλάθέααπεριόρι-

στη,ο δυνατός αέρας,   δεν μας
αφήνειπεριθώρια.

Επιστροφή…….
Ηκατάβασηγίνεταιμέσααπό

το πευκοδάσος, από άλλη δια-
δρομή.

Τομονοπάτι φιδοσέρνεται σε
πυκνή φυλλωσιά, κωνοφόρα,
πεύκακαιοξιές.

Η πυκνή βλάστηση   και το
κατηφορικό σημείο του βουνού
καταπονεί λίγο περισσότερο τα
πόδιαμας,οαγέραςανάλαφρος
η αύρα του νοτισμένου τοπίου
μαςταξιδεύει……………..

Πετροπέρδικες πετούν τρο-
μαγμένεςαπότοδικόμαςθόρυ-
βο.Χαμηλότεραο καιρόςηρεμεί
και η κατάβασημας  γίνεται χω-
ρίςδυσκολία.

Συνεχίζουμε  με  μόνη συ-
ντροφιάτουςήχουςτουδάσους.

Φθάσαμεστο χωριό. Μεση-
μεράκικαιηκίνησηαπόπεριπα-
τητές και κατοίκους του χωριού
αυξημένη.

Επιστροφή……………
Μεσημέρι και ηπόλη τηςΒέ-

ροιαςζειστονδικότηςνωχελικό
ρυθμό.

Ταπάρκα και οιπλατείες γε-
μάτααπόπλήθοςκόσμου.

Όπως σε κάθε επιστροφή
στην συντροφιά επικρατεί μια
γλυκιάμελαγχολία.

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

Οι Ορειβάτες Βέροιας στο Αρσούμπασι (1878 μέτρα)

ΕΝΩΣΗΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝΣΩΜΑΤΕΙΩΝΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Σ. & ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ 

Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚύριεΠρόεδρε
Έχονταςυπόψιν τιςδιατάξεις τουΑθλ.Νόμου4726/2020και

πιοσυγκεκριμέναταάρθρα4&5πουτροποποιούνταάρθρα11
& 14 τουΝόμου 2725/99,και τουΚαταστατικού τηςΕΠΣΗΜΑ-
ΘΙΑΣ,όπωςαυτό ισχυει,καθωςκαι τηναπό26.04.2021απόφαση
τηςεκλεγείσαςαπότοσώματηςΓ.Σ.της29.03.2021Εφορευτικής
Επιτροπής

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕΤην ΣΥΝΕΧΙΣΗ τηςΈκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης τωνΣωματείων-μελών τηςΕ.Π.Σ.ΗΜΑΘΙΑΣ,η οποία θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 17.05.21 ημέραΔΕΥΤΕΡΑ και
ώρα έναρξης 19.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «ΒΕΡΟΙΟΠΟΛΙΣ» με
μοναδικόθέμα:Το5°θέματηςδιακοπείσαςΓεν.Συνέλευσηςτης
29.03.2021:Αρχαιρεσίες για την εκλογήΕΝΤΕΚΑ (11) τακτικών
και μέχρι ΕΝΤΕΚΑ (11) αναπληρωματικών μελών τουΛ.Σ. της
Ένωσηςτετραετούςθητειας,μεμυστικήψηφοφορια,καθωςκαιγια
τηνεκλογήΤΡΙΩΝ(3)τακτικώνκαιμέχριΤΡΙΩΝ(3)αναπληρωμα-
τικώνμελώντηςΕξελεγκτικήςΕπιτροπήςτηςΕνωσης,τετραετους
θητειας,μεμυστικήψηφοφορία.

Η διεξαγωγή τηςπαραπάνωΓεν. Συνέλευσης θασυνεχισθεί
απότηνεκλεγείσαΕφορευτικήΕπιτροπη,απότοσημείοδιακοπής
τηςμε τις ίδιεςσυνθήκες κατά τηνδιακοπή της, δηλαδήμε τους
ίδιουςυποψηφιους,καθωςκαιτουςίδιουςαντιπροσωπους,πουδή-
λωσανμεταπληρεξούσιατουςτασωματεια-μελητηςΈνωσηπριν
τηνδιακοπείσαΓ.Σ..

Κατά τα λοιπάη εκλογή τουΔ.Σ. γίνεται με τις διατάξειςπου
προβλέπονταιαπότονΑθλ.Νόμο4726/20,καθωςκαιαπότοισχύ-
ονΚαταστατικότηςΈνωσης.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ότανπαραβρίσκεται σε αυτή το
ήμισυκαιέναςπαραπάνωαπότονόλοαριθμότωντακτικώνσω-
ματειων-μελων.ΣεπερίπτωσηπουδενυπάρξειαπαρτίαηΓ.Σ.θα
επαναληφθείτηνΤΡΙΤΗ18.05.2021τηνίδιαωρα,στοίδιομερος.Τι
ίδιοθαγίνεικαιστηνπερίπτωσηπουδενθακαταστείδυνατη,κατά
τηνπρώτηημέραηεκλογήτωνμελώντουΔ.Σ.ήτηςΕξελεγκτικής
Επιτροπής.

ΟΠρόεδρος-ΣτέργιοςΜουρτζίλας
ΟΓεν.Γραμματέας-ΙωάννηςΠοζιάδης
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Έκτακτη αποζημίωση στους εποχικά 
εργαζομένους σε τουρισμό-επισιτισμό χωρίς 

δικαίωμα επαναπρόσληψης
Απενεργοποιήθηκε χθες Πέμπτη 6 Μαΐου 

2021 η πλατφόρμα για την έκτακτη αποζημίωση 
στους εποχικά εργαζομένους σε τουρισμό-επισι-
τισμό χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης για τους 
μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που «άνοιξε» στις 
7 Απριλίου. Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζό-
μενοι του τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου που: 

1. Απασχολήθηκαν κατά το 2019 - με πλήρη 
ή μερική απασχόληση - χωρίς να υπάρχει υπο-
χρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις το 2020

2. Έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρ-
κειας 3 μηνών και 5 ημερών κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, ή η τακτική 
επιδότηση ανεργίας επιμηκύνθηκε κατά 1 μήνα στο ως άνω χρονικό διάστημα

3. Δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν τακτική επιδότηση ανερ-
γίας για τους μήνες Σεπτεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021

4. Δεν έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας ή το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες 
Σεπτεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021

5. Δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκο-
πού από άλλη αιτία για το πρώτο δίμηνο του έτους.

Η αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι, 
εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστη-
μα. Οι δικαιούχοι πρέπει να εισέλθουν µε κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ για να επικαιροποιήσουν στοι-
χεία (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ) και να υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ότι παρέμειναν άνεργοι κατά 
τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και δεν απορρέει υποχρέωση επαναπρόσληψης από τη σύμβασή 
τους. Η διεύθυνση είναι: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-meniaia-apozemiose-epokhika-
ergazomenon

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Έκτακτη μηνιαία 
αποζημίωση εποχικά εργαζομένων

Η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης πραγματοποιείται άμεσα μετά από έλεγχο στο μητρώο 
εγγεγραμμένων ανέργων και διασταύρωση με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους. Η αποζημίωση είναι 
αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό 
εισόδημα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) 
του ΟΑΕΔ. 

Το Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59, 
λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων 
των δικαιούχων της Επιταγής Διαμονής σε Παι-
δικές Κατασκηνώσεις και των παρόχων κατασκη-
νωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους 
στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2021 του 
ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιου-
νίου 2021 έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης και έως τις 10 Σεπτεμβρίου 
για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και 
άνω. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα 
φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 
70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του 
προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr με τους κω-
δικούς TAXISnet στις διευθύνσεις:

Δικαιούχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση 
→ Κατασκηνώσεις → Προγράμματα κατασκηνώ-
σεων ΟΑΕΔ)

h t tps : / /www.gov.g r /a rxes /o lo i - fo re i s /
organismos-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-
oaed/programmata-kataskenoseon-oaed 

Πάροχοι (Αρχική  → Εργασία και ασφάλιση  
→ Ανεργία  → Πάροχοι κατασκήνωσης)

h t tps : / /www.gov.g r /a rxes /o lo i - fo re i s /
organismos-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-
oaed/parokhoi-kataskenoses  

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με 
πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού 
έτους 2019 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι το έτος 
2020:  

• είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην 
ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή

• έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής πα-
ροχής προστασίας μητρότητας ή

• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο 
μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

• συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες α-
θροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, 
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και 
επιδότησης ανεργίας) ή

• είναι  εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη 
ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μορι-
οδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (οικογενειακό 
εισόδημα, αριθμός παιδιών) με αντικειμενικό και 
διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη-

ροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή 

των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κα-
τασκήνωση του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ 
με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές 
Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μο-
ναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Ωφελού-
μενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν 
γεννηθεί από 01.01.2005 έως 14.06.2015. Η 
μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες 
ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών 
προσέλευσης και αναχώρησης).

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 
διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών 
κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία. 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστι-
κή ταυτότητα, στο εισόδημα και στην ανεργία των 
δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες 
περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη 
δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά 
επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνε-
πώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στα 
ΚΠΑ2 για την προσκόμιση δικαιολογητικών. 

Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δη-
λώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει 
μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον 
ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν 
μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ 
στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των 
στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών 
στην οικογενειακή μερίδα και να προσέξουν ιδιαί-
τερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην 
αίτηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του 
ΟΑΕΔ www.oaed.gr 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ανακοινώνεται ότι από την  Τετάρτη  05-05-2021 
έως και την Τρίτη 11-05-2021 και ώρα 15.00 θα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των 
υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστο-
ποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής  περιόδου 
2021.

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 05 Ιου-
νίου 2021 και την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021 για όλες 
οι εξεταζόμενες γλώσσες και όλα τα εξεταζόμενα 
επίπεδα ως εξής:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική 
γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), 
στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική 
και Ισπανική

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε 
ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες 
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και 
Τουρκική

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώ-
ση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις 
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ι-
σπανική και Τουρκική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετά-
σεις, παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα 
να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης 
διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, 
έως την Τρίτη 11-05-2021 και ώρα 15.00:

Α) Να έχουν εκδώσει και να έχουν πληρώσει το 
παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) για το αντίστοιχο 
επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμούν. 

Β) Να συγκεντρώσουν (και σε ηλεκτρονική μορ-
φή αρχείων τύπου pdf) και να μεταφορτώσουν στην 
ηλεκτρονική αίτησή τους όλα τα απαιτούμενα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά. 
Γ) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους 

έως την Τρίτη 11-05-2021 και ώρα 15.00, μέσω 
της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης 
αιτήσεων υποψηφίων, η οποία είναι προσπελάσιμη 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://kpg.it.minedu.gov.gr/
ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφο-

νται αναλυτικά στο σχετικό αναρτημένο εγχειρίδιο 
(manual).

Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υ-
ποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις 
Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποι-
ητικού Γλωσσομάθειας (Τρίτη 11-05-2021 και ώρα 
15.00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται 
από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
με επιτυχία η καταχώριση και υποβολή της αίτησής 
του ως μη οριστικοποιημένης. 

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τη Δι-
εύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εφόσον ο-
λοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτής), ο υποψήφι-
ος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης 
αιτήσεων συμμετοχής για την οριστικοποίηση της 
αίτησής του και λαμβάνει μέσω αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή. 

Λόγω των κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων 
επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι για τη διενέργεια των 
εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-
μάθειας θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα με αρ. Δ.1α/
Γ.Π.οικ.26380/23-04-21 (Β’ 1682/24-04-21) Κοινή Υ-
πουργική Απόφαση αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει.

ΠΕ Ημαθίας: Παράταση ισχύος αποφάσεων 
παραχώρησης χρήσης εκτάσεων του Ελληνικού 

Δημοσίου στην   περιοχή  «Έλος Κλειδίου»
 Ανακοινώνεται ότι με το άρθρο 21 του Ν.4792/2021 (ΦΕΚ 54Α) παρατείνεται η ισχύς των αποφάσεων 

που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) μέχρι 31 Δε-
κεμβρίου 2021. 

-  Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα κάτωθι: 
A) Για τα ακίνητα που από 01.01.2021 έως την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της Περιφέρειας για να παραχωρηθούν 
κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ν. 4061/2012 δηλαδή για τις πλάκες 
Τ-11, Τ-12, Τ-13, Τ-14, Τ-15, Τ-16, Τ-17, τεμάχιο 607 αναδασμού ΣΑΑΚ Πρασινάδας και τεμάχιο 710 ανα-
δασμού ΣΑΑΚ Τρικάλων.

Μετά τα παραπάνω, δεδομένης της ισχύος της παρ.β του άρθρου 21 Ν.4792/2021 σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι τα ακίνητα είχαν παραχωρηθεί για ομαδική καλλιέργεια και δεν υπάρχει εξουσιοδότηση 
για αντικατάσταση αυτών με άλλα αδιάθετα της ίδιας κατηγορίας στην  περιοχή, η Υπηρεσία θα προβεί 
σε τροποποίηση των αποφάσεων που επηρεάζονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, με αναλογική μείωση της 
δικαιούμενης έκτασης και ειδικότερα των εξής αποφάσεων Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας:

 1) οικ.22307/2013 (δικαιούχοι Κλειδίου),  2) 15771/2014 (δικαιούχοι Ν. Μαλγάρων),  3) 16711/2014 
(δικαιούχοι Κυμίνων), 4) οικ.22318/2013 (δικαιούχοι Πρασινάδας) και 5) 16390/2014 (δικαιούχοι Τρικά-
λων).

 Δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία της παράτασης, των δικαιούχων της  υπ’ αριθ. 
οικ.22310/2013 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας για το συνοικισμό Κυδωνέας διότι τα ακίνητα που 
αυτή αφορά, έχουν περιληφθεί, στο σύνολό τους, στη διαδικασία μοριοδότησης.

Β) Για τα «αδιάθετα ακίνητα» που αφορούν οι υπ’ αριθ.οικ.258936(13650)/26-05-2020, 
190036(8348)/30-04-2020 και 192146(8498)/30-04-2020 αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, τα 
οποία παραχωρήθηκαν στην ίδια περιοχή την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. 

Για τη διαδικασία διάθεσης των ακινήτων αυτών θα ακολουθήσει ανακοίνωση στο αμέσως προσεχές 
διάστημα. 

Επιπλέον  θα τροποποιηθούν αποφάσεις των οποίων οι δικαιούχοι είτε έχουν αποβιώσει είτε  έχουν 
αιτηθεί εξαίρεση από τη διαδικασία.

Εξετάσεις για Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
Α’ εξεταστικής περιόδου 2021

Μέχρι το Σάββατο οι αιτήσεις 
για το Κατασκηνωτικό 

Πρόγραμμα 2021 του ΟΑΕΔ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ-

ρ ισμα 2ου ορόφου,

άριστο, 85 τ.μ., χ. α-

σανσέρ, στην Μητρό-

πολη, σε τιμή ευκαιρί-

ας 38.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 95 τ.μ. σταΑστικά,

2ος όροφος, χ. ασαν-

σέρ,σεκαλήκατάσταση

37.000ευρώ.Τηλ.:6945

122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟ ΙΚ ΙΑ

διόροφηστοΠανόραμα

με 3 υπνοδωμάτια, σα-

λοκουζινα, μπάνιο, βε-

ράντα.Κάτωδιαμέρισμα

πιο μικρό σαλοκουζίνα

με τζάκι, δωμάτιο. Με

πρόσβαση στην αυλή.

Αυτόνομη θέρμανση

σε ήσυχη περιοχή. Τι-

μή 135.000 ευρώ.Τηλ.:

6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

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
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σμα κοντάστοΜουσείο, 90

τ.μ.,34.000ευρώ.Τηλ.:6934

888738ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗ-

μαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια

Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου

2χωράφιακολλητά,25και

11 στρέμματα, περιφραγ-

μένα, παλμέττα βερύκοκα

6 ετών σε φούλ παραγω-

γή, άριστης κατάστασης,

4 εξαιρετικές ποικιλίες, με

μπεκάκια. Παρακαλώ μόνο

σοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:

6945769920.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟσταΚΤΕΛκοντά
ενοικιάζεταιγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας40τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λονι,κουζίνα,μπάνιο.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,μεάνετους
χώρους,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύο
κλιματιστικά,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιητιμήτου210€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθερηαπό15/5/2021.

Κωδ:106232-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι ένανθερμοπομπό,έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεθερμοπροσοψη,τέντες,θωρακισμέ-
νηπόρταεισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθω-
μα230€.Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροό-
ροφοεπικοινωνούνεσωτερικά ,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντι-
στήριοκαιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ., ισόγειο,καλήςεμπορικό-
τηταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογια
κάθεεμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμή
μόνο200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνασε
καλόεμπορικόσημείο,πάροδοτηςΜητροπόλε-
ως36τ.μ.,ισόγειοκαιμε36τ.μ.πατάρι,διατίθε-
ταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13866 Διατίθεταιπροςενοικίαση
ένακατάστημασταΦανάριαΚύπρου65τ.μ.
ισόγειοκαιάλλα65τ.μ.υπόγειο,σεκεντρικό
σημείοκαιδρόμο,ενοίκιομόνο250€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-
ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή20.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαιακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1
οόροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά
,επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλεί-
ταισετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτουκε-
ντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106892ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοστην

καρδιάτηςπόληςτηςΒέροιας84τ.μ.μικτάκαι
72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοόροφο,το
οποίοαποτελείταιαπό3γραφειακούςχώρους,
κουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε
2κλιματιστικά,προσόψεως,σεπολύκαλή

τοποθεσία,έχειηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,
μεανελκυστήρα,καινούργιακουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλει-
τουργικοί,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο
ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8 άρ-
τιοοικοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτων
παραλλήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμε
απεριόριστηθέα τιμήμόνο50.000€.Γιαα-
ποφασιστικόαγοραστήέτοιμο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίας πω-
λείταιμοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.
εντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-

μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας1400τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:350.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφάνει-
ας3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥΔι-
ατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔιαμέρι-
σμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκεταιστον
1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτειγερμανικά
συνθετικάκουφώματαμάρκαςKömmerling
μετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρολάκαισήτες,
DAIKININVERTER12000BTUκλιματιστικό
στοσαλόνι,αναμονήγιαa/cσταυπνοδω-
μάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίουμε
λέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρηεγκατάστα-
σησυστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακο-
σμητικέςκατασκευέςμεκρυφούςφωτισμούς
LED.Πραγματοποιήθηκεαντικατάστασητων
δικτύωνύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης
καθώςκαιεξολοκλήρουνέαηλεκτρολογική
εγκατάσταση.ΕπίσηςδιαθέτειΚΛΕΙΣΤΗΘΕ-
ΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο ισόγειοτης
οικοδομής.Ιδανικόακίνητοτόσογιαεπένδυση
όσοκαιγιαιδιοκατοίκησησεμιαεξαιρετικήτο-
ποθεσίαμεπολλέςανέσειςκαιευκολίες.Τιμή:
155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗ-
ΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑKTITORS
www.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,300€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,260€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ70τ.μ.μονοκατοικία,180€
ΕΛΗΑ70τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,θέσηστάθμευσης,400€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90τ.μ.επιπλωμένο,καλό,300€
ΕΛΗΑ100 τ.μ.ατομ.λέβητας,ηλιακός,θέα,πολύκαλό,
370€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,330€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ120τ.μ.επιπλωμένο,καλό,310€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
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€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
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€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

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
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩΒΕΡΜΙΟ400τ.μ.Ξενοδοχείοεξαιρετικό,16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα,στοκέντροτουχωριού,24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

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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ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» 
νέος με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και 
αυτοκινήτου, με ανάλογη εμπειρία, 
για τη διανομή της εφημερίδας (για 

μόνιμη απασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστώνPCs& συστημάτωνPCs καθώς και
άριστεςγνώσειςΑγγλικών.ΗΕταιρίαπροσφέρειΙ.Χ.
και κινητό τηλέφωνο.Βιογραφικάστο: dimis2010@
gmail.com.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΣΤΙΚΑ2οςχ.ασανσερ,ευρυχωρο95τ.μκοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ26000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ50000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ110τ.μΑνεξ.θερμ.κοπλαμ,διαμπερες,3ΔΣΚ
57000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ110τ.μ2ΔΣΚ,Αυτ.Θερμ.ηλιακος,κοπλαμ,360€
ΕΛΗΑ80τ.μ2ΔΣΚ,Τζακι.Ωρ/ση,αποθηκη,παρκιγκ400€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη80000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ0201000τ.μ100000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπωλείο ε-

πί της οδούΜητροπόλεως στη

Βέροια. Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-

ως35,χώρος90τ.μ.περίπου,με

3 χώρους και κουζινα,W.C., για

επαγγελματικήχρήσηήγιαδιαμέ-

ρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932471705

&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα ηλικίας

30-50 ετών για πλήρη απα-

σχόληση σε ξενοδοχείο της

Βέροιας για μόνιμη συνεργα-

σία. Ωράριο πρωί-απόγευμα.

Απαραιτητα: συνεννόηση στα

Αγγλικά και κάρτα ανεργίας.

Τηλ.επικ.:6948457059.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ε ρ γα το τ ε χ ν ί -

της γ ια εργασία σε Τεχνική

ε τα ι ρ ε ί α  σ ι δηροκα τασκευ -

ών ,  κατασκευών αλουμ ιν ί -

ου και κουφωμάτων με έδρα

τη Βέροια.  Η προϋπηρεσία

θα  ε κ τ ι μηθε ί .  Τηλ  επ ι κο ι -

νω ν ί α ς  2 3 3 1 0 2 3 4 0 0 ,  κ ι ν

6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-

γασία στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ».Πληρ. τηλ.: 23310 25170

και 6946 103998 (ώρες επικ.:

09.00-13.00).

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ζητείται υπάλληλος για δια-

νομή. Πλήρες ωράριο, εργασία

5ήμερη.Αποστολήβιογραφικού:

tnk.veroia@gmail.com. Τηλ. ε-

πικ.:2331071670(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο έμπειρο

για το κυλικείο στο Νοσοκομείο

Βέροιας. Ώρες επικοινωνίας για

ενημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00

μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγυναίκαέμπειρηγια

καθημερινή εργασία σε κουζίνα

εστιατορίου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έμπει-

ροςγιακαθημερινήεργασία σε

εστιατόριο.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣΠΩΛΗ-

ΤΡΙΑαπότοκατάστημαTOUCH

DENIM με εμπειρία, γνώση αγ-

γλικών και H/Y, έως 40 ετών.

Τηλ.:6932627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΙατρικόΔι-

αγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑΓΙΑ»

υπάλληλος γραφείου για γραμ-

ματειακή υποστήριξη. Γνώσεις

μηχανογράφησης ηλεκτρονικού

υπολογιστή και λογιστικής είναι

ευπρόσδεκτες.Αποστολή βιο-

γραφικών στο emai: lpanagia.

epe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπολο-

γιστών και αγγλικής γλώσσας,

για πλήρη απασχόληση.Αντι-

κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.

Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

γ ια μόνιμη εργασία.  Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειριστής

Wagondrill,3)χειριστήςDumper

για μόνιμη εργασία στη Βέροια.

Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAIβοηθόςλογιστήγια

εργασία σε λογιστικό γραφείο.

Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-

στον προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολή βιογρα-

φικώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοηθός

λογιστή για εμπορική επιχείρηση

με τριετή τουλάχιστον προϋπη-

ρεσία σε ανάλογη θέση  καθώς

και άριστη γνώση αγγλικών σε

επίπεδο επικοινωνίας και προ-

αιρετικά   επικοινωνία σε μια

τουλάχιστον γλώσσα ακόμα κα-

τά προτίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ καλές

γνώσειςMicrosoft Office (Excel

,Word ,Outlook). ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιες ώ-

ρες ή και για 24ωρη βάση, κα-

θαριότητα σπιτιών, γραφείων

καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-

τικο-καλοκαιρινό),καλαθούναμε

βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,

400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310

62621.

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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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜη-
χανικό αυτοκινήτων για
πλήρηαπασχόληση.Τηλ.:
23310 62780 & 6978
770066.

Α π ό  τ η ν
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητάπροσωπικό (φύλα-
κα)πουθααπασχοληθείστιςεγκαταστάσειςτηςεπιχείρη-
σης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμΑλεξάνδρειας –
ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
φωτοτυπίαταυτότητας.

Επικοινωνία: τηλέφωνο: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr

HTSAVDARIDIS PACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΩΝΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμεναπροσόντα:
-Προϋπηρεσία2-3έτησεδιαμορφωτικέςμηχανέςχαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρίαστοχώροτηςσυσκευασίαςαγροτικώνπρο-

ϊόντων
-ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςυποχρεώσεις
-Ομαδικόπνεύμα,ΤεχνικέςΙκανότητες
Θασυνεκτιμηθούν:Προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχα-

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης

Ζαχαροπλάστης
Η εταιρία PainiΑ.Ε. επιθυμεί να

προσλάβει ζαχαροπλάστη, έδρα εργα-
σίαςΒέροια

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Τουλάχιστον 3 χρονιάπροϋπηρε-

σίασεανάλογηθέση (παραγωγήγλύ-
κων)

•ΓνώσηH/Y
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-

χρεώσεις
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Προθεσμίαυποβολήςαίτησης:25/2/2021
ΑποστολήΒιογραφικού:info@panini-foods.gr

Τεχνολόγος Τροφίμων
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Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τον ατμοηλεκτρικό σταθμό παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ στην Καρδιά Κοζάνης, 
καθώς έπειτα από 47 χρόνια λειτουργίας η μονάδα περνάει στην ενερ-
γειακή ιστορία της Ελλάδας.

Ώρα 23:55 τα μεσάνυχτα. Ο Γρηγόρης Τσαλιάνης, διευθυντής του Α-
ΗΣ Καρδιάς Κοζάνης, δίνει ο ίδιος την εντολή στον μηχανικό λειτουργίας 
του σταθμού και ακολούθως στους χειριστές της νυκτερινής βάρδιας, 
που είναι στο κοντρόλ ελέγχου της μονάδας 4 του ΑΗΣ Καρδιάς, να 
προχωρήσουν στην άμεση μείωση του φορτίου και του σβησίματος της 
μονάδας.

Προχθες, αργά την νύκτα, ολοκληρώθηκαν οι 32.000 ώρες λειτουρ-
γίας που είχαν δοθεί στον ατμοηλεκτρικό σταθμό, προκειμένου να λει-
τουργεί κατά παρέκκλιση, ώστε να εξυπηρετεί όχι μόνο τις ενεργειακές 
ανάγκες της χώρας, αλλά, κατά κύριο λόγο, τις ανάγκες της Τηλεθέρ-
μανσης του Δήμου Εορδαίας, που λάμβανε θερμικό φορτίο 100 Mw 
από την 3η και την 4η μονάδα του εργοστασίου.

Η ολοκλήρωση του εξηλεκτρι-
σμού της Ελλάδας

Ο ΑΗΣ Καρδιάς είναι το δεύτερο 
λιγνιτικό εργοστάσιο της ΔΕΗ μετά 
την κατασκευή του ΑΗΣ Πτολεμαΐ-
δας και η λειτουργία του συνδέθηκε 
με την ολοκλήρωση του εξηλεκτρι-
σμού της χώρας, την ενεργειακή 
αυτονομία και την βιομηχανική ανά-
πτυξη της Ελλάδας. Το 1975, σε μια 
περιοδεία του στην Κοζάνη, ο τότε 
πρωθυπουργός Κωσταντίνος Κα-
ραμανλής, περιηγήθηκε στις νεότευ-
κτες εγκαταστάσεις και τα κοντρόλ 
λειτουργίας του σταθμού, με τις δύο 
μονάδες που είχε κατασκευάσει η 
Γαλλική ALSTHOM και για την επο-
χή θεωρούνταν από τις πλέον σύγ-
χρονες στην λιγνιτική βιομηχανία 
της Ευρώπης.

Η μονάδα Μονάδα Ι, ισχύος 
300Mw,τέθηκε σε λειτουργία το 
1974 και έπαυσε τη λειτουργία της 
στις 13 Ιουνίου 2019, η Μονάδα ΙΙ, ι-
σχύος 300 Mw τέθηκε σε λειτουργία 
το 1975 και έπαυσε την λειτουργία 
της στις 25 Ιουνίου 2019.

Η Μονάδα ΙΙΙ, ισχύος 306M w, 
τέθηκε σε λειτουργία το 1980 και 
έπαυσε να λειτουργεί στις 18 Απριλίου 2021 και η Μονάδα IVΙ, ισχύος 
306M w, που τέθηκε σε λειτουργία το 1981, έπαυσε να λειτουργεί τα 
μεσάνυχτα της 5ης Μάϊου 2021.

Εκανε ρεκόρ στην παραγωγή ενέργειας
Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το αρχείο του ΑΗΣ 

Καρδιάς, ο ατμοηλεκτρικός σταθμός από την ημέρα της λειτουργίας 
της πρώτης μονάδας και για 47 χρόνια συνεχούς λειτουργίας σημείωσε 
ρεκόρ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με 293.464.797 MWh, 
ενώ για καύσιμο χρειάστηκαν περίπου 543.452.059 tn λιγνίτη. Όπως 
ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο κ. Τσαλιάνης, στο μέγιστο της λει-
τουργίας του, στα μέσα της δεκαετίας του 80 έως και το 1994, απασχο-
λούσε 1.200 εργαζόμενους, ενώ αργότερα μόλις 400 και περίπου 100 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ανέφερε ότι στην αίθουσα ελέγχου 
της μονάδας, «την ώρα που εκτελούσαμε χειρισμούς για το τελευταίο 
σβήσιμο της τελευταίας μονάδας το κλίμα ήταν ιδιαίτερο οι εργαζόμενοι 
κάποιοι αμήχανοι, άλλοι συγκινημένοι, αφού οι περισσότεροι εξ΄ αυτών 
εκεί ξεκίνησαν τον εργασιακό τους βίο. Κλείνει ένα κύκλος για τα στελέ-
χη κα τους εργαζόμενους και ανοίγει ένας άλλος για την επιχείρηση και 

τους εργαζόμενους, κατέληξε ο κ. Τσαλιάνης.
Στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης στις εκτάσεις που καταλαμβάνει 

ο σταθμός έχει αποφασιστεί από την ΔΕΗ ότι θα κατασκευαστεί η νέα 
μονάδα Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(ΣΗΘΥΑ) Φυσικού Αερίου που θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τις 
Τηλεθερμάνσεις της Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου.

Αδαμίδης: «Σταθμός σύμβολο»
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης, σχο-

λίασε ότι «για κάτι λιγότερο από μισό αιώνα ο ΑΗΣ Καρδιάς αποτέλεσε 
έναν σταθμό σύμβολο, που χαρακτήρισαν και συνέδεσαν την περιοχή 
της Κοζάνης και τη χώρα μας με την ηλεκτρενέργεια, το κοινωνικό αγα-
θό του ρεύματος, τη λειτουργία της πρωτοποριακής τηλεθέρμανσης» 
και ότι το σβήσιμο του ΑΗΣ «αποτελεί ένα σημαντικότατο οικονομικό 
πλήγμα για την περιοχή».

Ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, τόνισε ότι η πόλη 
Της Πτολεμαΐδας οφείλει την θέρμανση της τόσο στον ΑΗΣ Πτολεμαΐ-
δας, που έκλεισε το 2011, αλλά και στον ΑΗΣ Καρδιάς, που προσέφερε 
σημαντικές υπηρεσίες και ανέφερε ότι «κάθε κλείσιμο λιγνιτικής μονά-
δας είναι μια τεράστια απώλεια για την περιοχή μας».
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P Μέχρι και χάπι βγαίνει 
για τον κορωνοϊό, κι ούτε μια 
ασπιρίνη για τον γάμο…

 
P Ναι, το διαζύγιο, αλλά δεν 

θα την αποφύγω τη ΜΕΘ από το 
πολύ ξύλο.

 
P Έχει και βαρύ χέρι η 

αγάπη. Στο ξύλο και στο αλάτι.
 
P Ο Μπιλ Γκέιτς πήρε δια-

ζύγιο μετά από 27 χρόνια γάμου. 
Με τόσα λεφτά, προσωπικά θα 
έπαιρνα ένα κάθε χρόνο.

 
P Ανοίγει ο τουρισμός και 

τελειώνει η μάσκα. Ναι, γιατί 
δεν είναι στα εθνικά μας προ-
σόντα το μουλωχτό καμάκι.

 
P Έλλειψη μπύρας στις 

βρετανικές παμπ μετά την άρση του λοκ ντάουν. 
Πιέστε ένα κρασί ρε κρυόκωλοι. Να πεινάσουμε 
εμείς δηλαδή;

 
P Το τσιγάρο στο τασάκι τούς το άφησες 

/ Μα την καρδιά τους πήρες / Και μόνους τους 
παράτησες / Και πίνουν μπύρες, πίνουν μπύ-
ρες, πίνουν μπύρες.

 
P Θαρρώ τα παιδιά από την Πάτρα ήταν οι 

λαϊκοί Beatles της παρακμής.
 
P Με κόσμο ο τελικός Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ 

στο ΟΑΚΑ. Μετά το άνοιγμα της εστίασης, α-
νοίγουν και οι βομβαρδισμοί.

 
P Στα σοβαρά. Όλοι ομολογούν ότι τα εμ-

βόλια είναι η μόνη διέξοδος από την πανδημία. 
Πρωτίστως οι επιστήμονες. Το να υπονομεύεται 
όμως αυτός ο ορθός δρόμος με δημόσιες δηλώ-
σεις των ίδιων των επιστημόνων, είναι μια επικίν-
δυνη ανευθυνότητα. Στατιστικά, τα δύο περιστα-
τικά θρομβώσεων στους 100.000 εμβολιασμούς, 
δεν δικαιολογούν έναν επιστήμονα να αφήνει 
ψήγματα αμφιβολίας για οποιοδήποτε εμβόλιο, 
προτρέποντας με τον τρόπο αυτό εκατοντάδες ή 
χιλιάδες πολιτών να καθυστερήσουν (σε αναμονή 

του ‘καλού’ εμβολίου) ή και 
να μην κάνουν καθόλου το 
εμβόλιο…

 
P Αναλαμβάνει άραγε 

την ευθύνη για την υγεία 
αυτών των ανθρώπων ο ε-
πιστήμονας; Μήπως όσες 
και όσοι σ’ αυτή την ανα-
μονή προσβληθούν από 
τον θανατηφόρο ιό είναι 
περισσότεροι από 2 στους 
100.000 που κινδυνεύουν 
από θρόμβωση; Μήπως 
εντέλει είναι προτιμότερη 
μια πιθανή θρόμβωση από 
τον ίδιο τον ιό; Ή μήπως 
μόνο από το εμβόλιο υπάρ-
χουν κίνδυνοι θρομβώσε-
ων;

 
P Το ίδιο ισχύει φυσικά 

και για τα κανάλια, τα οποία 
επίσης συνεχίζουν σχεδόν 
εργολαβικά να τρομάζουν με-
γάλη μερίδα πληθυσμού με 
την εμμονή στις σπάνιες ε-
ξαιρέσεις ενός κανόνα που 
προσφέρει απλόχερα την ίδια 
τη ζωή.

 
P Για δε τους πολιτικούς και τις πρόσφα-

τες χυδαίες αναφορές περί ξεστοκαρίσματος 
εμβολίων, λυπόμαστε πολύ. Συμβάλλουν τα 
μέγιστα στην υπερβολική αντιεμβολιαστική 
καχυποψία, παράλληλα όμως απαξιώνουν 
την ίδια την πολιτική και τον θεσμό της αντι-
πολίτευσης.

 
P Και:
 - Γιατρέ μου, βλέπω στον ύπνο μου αρουραί-

ους να παίζουν μπάλα!

- Πάρε αυτό το φάρμακο για μια εβδομάδα και 
δεν θα τα ξαναδείς.

Μετά από μία βδομάδα.
- Γιατρέ, το φάρμακο δεν έκανε τίποτε. Ακόμα 

βλέπω τα όνειρα…
- Καλά, για πάρε αυτό το φάρμακο και έλα ξα-

νά σε μία εβδομάδα.
Ξαναπάει την άλλη βδομάδα.
- Ακόμα βλέπω τα όνειρα…
- Καλά, πάρε σήμερα αυτό το φάρμακο και έλα 

πάλι αύριο να σε δω.
- Α, δεν γίνεται! Αύριο έχει τελικό!

Κ.Π.

Τέλος εποχής για τον αρχαιότερο 
ατμοηλεκτρικό σταθμό λιγνίτη της ΔΕΗ
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