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Δήμος Νάουσας: Υπογράφηκε 
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Η Δεσποτική εορτή της Βαπτίσεως
 του Κυρίου στη Βέροια
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Απολογισμός διαδικτυακών 
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Ανοίγουν από Δευτέρα, νηπιαγωγεία,
δημοτικά και Ειδικά Σχολεία, 

εκτός… απροόπτου!
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«Με υγεία» να αξιοποιήσουμε 
το φετινό εμβολιαστικό δώρο 

από τον «Άι-Βασίλη»   
  Η φετινή σημασία της ευχής «Με υγεία» έχει 
αποκτήσει ουσία και περιεχόμενο και δεν αποτελεί 
μια τετριμμένη  φράση από συνήθεια. Το λέμε και 
το εννοούμε για εμάς, τις οικογένειες, τους φίλους 
και όλο τον κόσμο που χειμάζεται εδώ και τόσο 
καιρό από έναν ιό, που καλό θα είναι να μην τον 
υποτιμούμε, να τον κοιτάξουμε κατάματα και να τον 
αντιμετωπίσουμε όχι με λεονταρισμούς ή σενάρια 
φαντασίας, αλλά με μέτρα προστασίας. Παράλληλα 
όπως είπε και ο γιατρός Σωτήρης Κουπίδης στην 
συνέντευξη που φιλοξενεί το σημερινό κύριο θέμα 
μας, να καταλάβουμε την σημασία του φετινού 
δώρου που ήρθε από την καμινάδα και έφερε 
ως Άι-Βασίλης, η επιστήμη και δεν είναι άλλο 
από το εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Όπως συνέβη 
με τόσες ασθένειες διαχρονικά, που θέρισαν την 
ανθρωπότητα και εξαλείφθηκαν ή περιορίστηκαν 
χάρη σε κάποιο αντίστοιχο εμβόλιο, έτσι και τώρα η 
απόκτηση ανοσίας θα φέρει πίσω τις ζωές μας, την 
ελευθερία μας που έχουμε στερηθεί τόσο καιρό. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου
η ισχύς των αδειών οδήγησης

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2021παρατείνεται η ισχύς των αδειών ο-
δήγησης,ΠιστοποιητικώνΕπαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), αδειών
άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών καιΔελτίων
ΕκπαίδευσηςΕξέτασης(Δ.Ε.Ε.)πουέληγανχθες,7Ιανουαρίου.

Η νέαπαράτασηδίνεται στοπλαίσιο της λήψηςμέτρωναντιμετώ-
πισης τωνσυνεπειών τηςπανδημίας τουCΟVID-19, με εγκύκλιοπου
υπέγραψεουφυπουργόςΥποδομώνκαιΜεταφορώνΓιάννηςΚεφαλο-
γιάννης.

Διοικητής Νοσοκομείου Βέροιας για το πρόστιμο στον 
γιατρό: «Ατυχέστατη η συμπεριφορά του αστυνομικού» 

Ατυχές γεγονός χαρακτήρισε ο
διοικητής του νοσοκομείουΒέροιας
ΗλίαςΠλιόγκας τοπεριστατικό στα
Μάλγαρα με την βεβαίωσηπροστί-
μου για αδικαιολόγητη μετακίνηση
σε γιατρόπου κατευθυνόταν για να
πιάσει δουλειά στο νοσοκομείοΒέ-
ροιας.Οδιοικητήςμιλώνταςμετους
ΖήσηΜιχ.ΠατσίκακαιΝίκοΒουδού-
ρηστηνραδιοφωνικήτουςεκπομπή
στονΑΚΟΥ 99.6, δήλωσε ότι ήταν
ενήμεροςαπότηνπρώτηστιγμήγια
τοθέμακαιότιλύθηκεάμεσα.Ωστό-
σο ο υπερβάλλων ζήλος και η ατυ-
χής συμπεριφορά του αστυνομικού
δημιούργησε το πρόβλημα και την
εσφαλμένη εικόνα, που θα έχουμε
ναθυμόμαστε,σχολίασεοδιοικητής.

ΑνοίγουναπόΔευτέρα,νηπιαγωγεία,
δημοτικάκαιΕιδικάΣχολεία,εκτός…απροόπτου!

Τηνεπαναλειτουργίατωνσχολείωντης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ει-
δικήςΑγωγής ανακοίνωσε τοΥπουργείο
Παιδείας χθες το απόγευμα, ξεκαθαρίζο-
ντας ότι τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και
ταΕιδικάΣχολείαόλωντωνβαθμίδωνθα
λειτουργήσουν δια ζώσης την ερχόμενη
Δευτέρα,11 Ιανουαρίουκαιοι εκπαιδευτι-
κοίπου υπηρετούνστα εν λόγωσχολεία
καλούνται νααναλάβουνυπηρεσίασήμε-
ραΠαρασκευή.

Επίσης,ταγυμνάσιακαιταλύκειαόλης
τηςχώραςθααρχίσουντηνεξαποστάσε-
ωςλειτουργίατουςμέσωτηλεκπαίδευσης.

Ωστόσο για το άνοιγμα τωνσχολείων
οι ειδικοί δεν κρύβουν τηνανησυχία τους
μετονΑθ.Εξαδάκτυλο,ΠρόεδροτουΠα-
νελλήνιουΙατρικούΣυλλόγου,ναεκφράζει
τηναντίθεσήτου,τόσογιατοάνοιγματωνσχολείων,όσοκαιγιατηνεπαναλειτουργίατωνκαταστημάτωνμεclickaway,
δεδομένουότι το τρίτοκύματηςπανδημίαςπουενδέχεταιναεμφανιστείστηχώραμαςαπότονΦεβρουάριοκαιμετά,
όπωςεκτιμούν.

Σχετικέςοδηγίεςγια εκπαιδευτικούςκαιγονείςπροφανώςέχουναποσταλεί στιςκατά τόπουςδιευθύνσεις,ώστενα
εξεταστείοτρόποςκαιηδιαδικασίαμετακίνησης,προσέλευσηςκαιαποχώρησηςαπότασχολεία…

Σεαναμονή,εκτόςαπροόπτου!

ΗλίαςΠλιόγκας:Δενείμαιαισιόδοξος
μεαυτάπουβλέπω…

Την υψηλή ετοιμότητα και επαγρύπνηση του
ΝοσοκομείουΒέροιαςτόνισεοδιοικητήςΗλίαςΠλιό-
γκαςστηνχθεσινήραδιοφωνικήπαρουσίατουστον
ΑΚΟΥ 99,6 και την εκπομπήΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ.
«Παρά την κούραση όλων των μηνών βγήκαμε 
πιο δυνατοί από την μάχη που συνεχίζεται», εί-
πε χαρακτηριστικά ο κ. Πλιόγκας, ωστόσο σχολί-
ασε με νόημα ότι «Δεν είμαι αισιόδοξος με αυτά 
που βλέπω…αλλά θα τα καταφέρουμε»,προφα-
νώςαναφερόμενοςστηνσυμπεριφοράσυμπολιτών
μας και γι’αυτό καιπάλι συνέστησε εκτός από το
εμβόλιοπου είναι η αρχή του τέλους,παράλληλα
όλοιότι θαπρέπει ναδιατηρούμε ταμέτρα(μάσκα,
ατομικήυγιεινή,αποστάσεις κ.λ.π.).«Αν ενταθούν 
οι προσπάθειες, σε 6 μήνες θα είμαστε πολύ κα-
λά»,εκτίμησεοδιοικητής.

Ανάστα 
ο Κύριος 

παντού και 
είναι πλέον

διάχυτη
η αίσθηση

ότι ο κόσμος 
αλλάζει …

Σε τι
άραγε;;;
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Δήμος Νάουσας: Εγκρίθηκε 
από το Πράσινο Ταμείο η 
χρηματοδότηση Σταθμών 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, 
προϋπολογισμού 49.600 €

Ο Δήμος Νάουσας σε ακολουθία της πρόσκλησης του Πράσινου 
Ταμείου για τα «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» 
και καταθέτοντας σχετική πρόταση (στις 04.12.2020), εντάχθηκε με 
επιτυχία στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Δράσεις Περιβάλλοντος Ισοζυγίου 2020» 
(Σ.Φ.Η.Ο.)-Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός 
του 2021.

Η έγκριση χρηματοδότησης για το Δήμο Νάουσας ανέρχεται σε 
49.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και το πρόγραμμα θα 
αφορά  σε 32 φορτιστές που θα τοποθετηθούν σε περιοχές του δήμου, 
προκειμένου να δημιουργηθεί δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

Δήμος Νάουσας: Υπογράφηκε η σύμβαση 
του έργου συντήρησης δημοτικών κτιρίων 

Υπογράφηκε την Τρί-
τη 5.01.2021, η σύμβαση 
του έργου «Συντήρηση 
δημοτικών κτιρίων του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας έ-
τους 2020» που αφορά 
σε εργασίες επισκευής 
και συντήρησης (οικοδο-
μικές και ηλεκτρομηχανο-
λογικές) για την επίλυση 
προβλημάτων σε δημοτι-
κά κτίρια. Ο αρχικός προ-
ϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 74.000 €, 
ενώ το ποσό της σύμβα-
σης, ύστερα από σχετική 
έκπτωση, ανέρχεται σε 
63.640 ευρώ.

Ο Βεροιώτης γιατρός και σύμβουλος στον Π.Ο.Υ. 
Σωτήρης Κουπίδης στον ΑΚΟΥ 99.6: Ασφαλές με 94% 

 αποτελεσματικότητα το εμβόλιο για τον κορωνοϊό
-Ηλ. Πλιόγκας, διοικητής Νοσοκομείου: Κατά γράμμα, ο σχεδιασμός 
και οι εμβολιασμοί στην Ημαθία- Από σήμερα ξεκινά και η Νάουσα

Για την σημασία του φετινού δώρου του εμ-
βολίου που ήρθε από την καμινάδα και έφερε 
η επιστήμη-Άγιος Βασίλης, μίλησε ο βεροιώτης 
ιατρός εργασίας και σύμβουλος στο γραφείο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(Π.Ο.Υ.) στην 
Αθήνα, Σωτήρης Κουπίδης σε συνέντευξη που 
έδωσε στην ραδιοφωνική εκπομπή Λαϊκά και 
Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99.6 λίγο πριν την αλλα-
γή του χρόνου. Ο κ. Κουπίδης μίλησε για την 
διαδικασία έγκρισης και προμήθειας των εμβο-
λίων από την χώρα μας και εξήγησε τον αξιο-
θαύμαστο(όπως τον χαρακτήρισε) μηχανισμό 
του εμβολίου, που είναι ασφαλής και αποτελεί 
το σημαντικότερο όπλο για την μάχη κατά του 
κορωνοϊού.  Το μεσημέρι της Πέμπτης (χθες) 
μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή, ο διοικητής 
του Νοσοκομείου Βέροιας Ηλίας Πλιόγκας, για 
την έναρξη των εμβολιασμών στην Ημαθία και 
την εξέλιξη της διαδικασίας τις πρώτες 4 ημέρες,  
υπογραμμίζοντας τον εξαιρετικό σχεδιασμό και 
την κατά γράμμα υλοποίησή του, που έχει φέρει 
για την Ελλάδα καλύτερα εμβολιαστικά αποτελέ-
σματα σε σχέση με χώρες-μεγαθήρια της Ευρώπης που υπολείπονται. 
Ο διοικητής ενημέρωσε ότι σήμερα Παρασκευή ξεκινούν οι εμβολιασμοί 
και στη Νάουσα, που θα ολοκληρωθούν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 
για τους υγειονομικούς στις 20 Ιανουαρίου. Και οι δύο συνεντευξιαζόμε-
νοι έκαναν έκκληση σε όλο τον κόσμο να κλείσει τα αυτιά του στα fake 
news και την παραπληροφόρηση, να εμπιστευτούν την επιστήμη και να 
κάνουν το εμβόλιο όταν έρθει η σειρά τους.

Σ. Κουπίδης: Με το εμβόλιο θα μπορέσουμε 
να πάρουμε πίσω τις ζωές μας

Ο κ. Κουπίδης επισημαίνοντας τις απώλειες αγαπημένων προσώ-
πων που χάνονται δίπλα μας τόνισε ότι ο ιός δεν κάνει εξαιρέσεις σε 
φύλλο, φυλή, ηλικία, οικονομική κατάσταση και είναι ένας εχθρός με 
πολλά πρόσωπα που μας έχει πλήξει βαθιά. «Παρά τα αυστηρά μέτρα 
που ισχύουν εδώ και τόσους μήνες, ο ιός παραμένει εδώ και μετα-
δίδεται, γι’ αυτό οφείλουμε να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδο-
σης για να σταματήσει η εξάπλωση».

Για τους κινδύνους μετάδοσης του ιού ο βεροιώτης ιατρός ανέφερε 
ότι οι χώροι εργασίας είναι ένας βασικός χώρος μετάδοσης, που με τις 
σύγχρονες μορφές τηλεργασίας, αλλά και αδειών-αναστολών γίνεται 
προσπάθεια να περιοριστεί σημαντικά. Ο άλλος βασικός χώρος μετά-
δοσης είναι οι οικογένειες, επισήμανε ο κ. Κουπίδης και τόνισε ότι θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημεία. Το πρώτο πώς να 
περνάμε με ασφάλεια τις γιορτές σε μικρό οικογενειακό κύκλο και το 
δεύτερο είναι το μεγάλο δώρο που ήρθε από την καμινάδα, με την ορο-
λογία των ημερών, από τον Άγιο Βασίλη-την επιστήμη, από μια μεγάλη 
σύμπραξη δυνάμεων που φέρνουν το εμβόλιο που δίνει αισιοδοξία  
για το μέλλον.  «Ανεξάρτητα αν πιστεύει κάποιος στην επιστήμη, 
στην θρησκεία, στον Άγιο Βασίλη, να καταλάβει την σημασία του 
εμβολίου για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας», είπε 
χαρακτηριστικά ο βεροιώτης σύμβουλος του Π.Ο.Υ.

«Είμαστε μέλος της Ευρώπης και καλώς είμαστε, αφού μας δί-
νει την δυνατότητα ταυτόχρονα και πρώτοι μαζί με τις άλλες χώρες 
να ξεκινήσουν και στην χώρα μας οι εμβολιασμοί», σχολίασε ο κ. 
Κουπίδης. Για την πορεία του εμβολίου ο κ. Κουπίδης είπε: «Το πρώτο 

εγκεκριμένο εμβόλιο(Pfizer) πέρασε από τον επείγοντα μηχανισμό 
ελέγχου της Ε.Ε. και δεν χρειάστηκε επιπλέον χρονοβόρα διαδι-
κασία έγκρισης από κάθε εθνική επιτροπή, ενώ με όρους ισότητας 
και αναλογικότητας με βάση τους πληθυσμιακούς κανόνες γίνεται 
η κατανομή των δόσεων του εμβολίου.  Η πρώτη παρτίδα που έ-
φτασε στην Ελλάδα ήταν 9.000 δόσεις, ενώ η δεύτερη παρτίδα που 
έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Τρίτης 29 Δεκεμβρίου αριθμεί 
83.900 δόσεις, ενώ η ροή τους επόμενους 3 μήνες θα εξασφαλίσει 
500.000 δόσεις μόνο από το πρώτο εμβόλιο(Pfizer). Το δεύτερο 
εμβόλιο(Moderna) που περνά από τον επείγοντα μηχανισμό στις 
7 Ιανουαρίου θα φέρει ως «προίκα» ακόμη περισσότερες δόσεις 
εμβολίου, ενώ συνολικά 10 εταιρίες διαγκωνίζονται για να λάβουν 
έγκριση για τα εμβόλιά τους. Συνολικά οι πρώτες παρτίδες αναλο-
γούν σε περίπου 45.000 άτομα και θα δοθούν με την προτεραιό-
τητα που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και αφορά 
τους υγειονομικούς και εργαζομένους στην πρώτη γραμμή στα 
νοσοκομεία και τους εργαζομένους και ωφελούμενους σε οίκους 
ευγηρίας».

Για τις μεταλλάξεις του ιού 
Σε σχετική ερώτηση αναφορικά με τις μεταλλάξεις του ιού, ο βεροιώ-

της ιατρός απάντησε ότι η τελευταία μετάλλαξη του Σεπτεμβρίου, φαίνε-
ται να μην ανησυχεί την επιστημονική κοινότητα, αφού το εμβόλιο είναι 
εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας βασισμένο στο MRNA μια ανακάλυψη 
που είναι γνωστή εδώ και 30 χρόνια, βραβευμένη με Νόμπελ, ωστόσο 
δεν είχαν χρηματοδοτηθεί επαρκώς προσπάθειες για δημιουργία εμβο-
λίων τέτοιας τεχνολογίας, αφού πάντα το βάρος έπεφτε στα φάρμακα. 
Τώρα για πρώτη φορά λόγω της απειλής του κορωνοϊού, δόθηκαν πά-
ρα πολλά χρήματα για να γίνει ένα ασφαλές, αποτελεσματικό, υψηλής 
τεχνολογίας εμβόλιο. Ενδεικτικά το εμβόλιο της εποχικής γρίπης έχει 
αποτελεσματικότητα 60%, ενώ το νέο εμβόλιο για τον κορωνοϊό 94% 
και το σημαντικό είναι ότι δεν έχει ένα κομμάτι εξασθενημένου ιού που 
μπαίνει στον οργανισμό μας, αλλά διαθέτει έναν αξιοθαύμαστο μηχανι-
σμό, με μια πληροφορία που δίνει το μήνυμα στον οργανισμό μας και 
μόλις κάνει την δουλειά του, αυτοκαταστρέφεται. Το πιθανότερο είναι 
να καλύπτει και τις όποιες μεταλλάξεις προχωρήσει να κάνει ο ιός. Ο κ. 

Κουπίδης προέτρεψε τον κόσμο να εμβολιαστεί όταν έρθει η σειρά του 
καθενός, γιατί είναι ασφαλές και να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρή-
νες των fake news και της παραπληροφόρησης.

Διοικητής Νοσοκομείου: 
Από σήμερα ξεκινά εμβολισμούς

 και η Νάουσα
Εξαιρετικός σχε-

διασμός σε όλα τα 
επίπεδα. Όπως υ-
πήρχε στην πρώτη 
και δεύτερη φάση 
για την ενίσχυση 
των νοσοκομείων 
σε προσωπικό και 
εξοπλισμό, έτσι υ-
πάρχει  και  ένας 
άρτιος σχεδιασμός 
για την τροφοδοσία 
των εμβολίων. Πή-
ραμε στον σωστό 
χρόνο τις δόσεις 
που έπρεπε, διεκ-
περαιώνονται όλα 
όπως έχουν σχε-
διαστεί και αισίως 
η Ημαθία μπαίνει 
και στην 2η φάση. 
Υλοποιούνται όλα 
χωρίς προβλήματα με την στήριξη ηλεκτρονικών και πληροφοριακών 
συστημάτων που προμηθευτήκαμε εδώ και 10 ημέρες και διεξάγεται 
ομαλότατα ο εμβολιασμός. Δεν υπήρξε καμία αναβολή και όπως είχαμε 
σχεδιάσει η Νάουσα, ανάμεσα σε 55 συνολικά κέντρα σε όλη την Ελλά-
δα, μπαίνει από σήμερα Παρασκευή 8 Ιανουαρίου στο πρόγραμμα εμ-
βολιασμών, με ένα κέντρο σε πλήρες ωράριο. Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 
θα τελειώσει ο εμβολιασμός των υγειονομικών, που έχει πάει εξαιρετικά 
μέχρι σήμερα, χάρη και στην συνεργασία τους και έχουμε ξεπεράσει 
τους 200 εμβολιασμούς στην Ημαθία. Μετά θα ακολουθήσει ο εμβολι-
ασμός του γενικού πληθυσμού με τις προτεραιότητες που έχει δώσει 
ο ΕΟΔΔΥ. Ο διοικητής υπογράμμισε την ενημέρωση και διαφάνεια που 
υπάρχει στην διαδικασία, αφού ο κάθε πολίτης μπορεί να δει ανά πάσα 
στιγμή πόσος πληθυσμός έχει εμβολιαστεί, αφού το σύστημα ενημε-
ρώνεται διαρκώς μόλις γίνεται το κάθε εμβόλιο. Υπενθύμισε ότι στις 11 
Ιανουαρίου ανοίγει η άυλη συνταγογράφηση, που μπορεί ο κάθε πολί-
της να δηλώνει και να λαμβάνει ενημερωτικό για τον χρόνο και τόπο του 
εμβολιασμό του. Σε σχετική ερώτηση αναφορικά με τον αναλογικά με-
γαλύτερο αριθμό εμβολίων που ήρθαν στην χώρα μας σε σχέση με την 
Γαλλία ή την Γερμανία, ο κ. Πλιόγκας δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
για το πόσο καλά υλοποιείται ο σχεδιασμός και αυτός είναι ο λόγος που 
η Ελλάδα έχει αναλογικά 20πλάσιες δόσεις εμβολίων και έχει ήδη μεγα-
λύτερο αριθμό εμβολιασμένων. «Η επιστήμη νικάει τον λαϊκισμό, δεν 
κάνουμε πειράματα, ούτε παίζουμε με ζωές, ίσα-ίσα δίνεται ένας α-
γώνας για να προστατευτεί η ζωή. Ο κάθε πολίτης δικαιολογημένα 
έχει ψυχολογική κούραση, ωστόσο να αναζητήσει ενημέρωση από 
έγκυρες και ψύχραιμες φωνές», υπογράμμισε ο διοικητής. 

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

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

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

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

Απολογισμός διαδικτυακών εκδηλώσεων: 
“10 χρόνια μετά το Βραβείο συζητάμε για το μέλλον”

Δημόσια Βιβλιοθήκη απευθυνό-
μενη στο κοινό της και σε όλους τους 
πολίτες γνωστοποιεί τα εξής:

Οι εκδηλώσεις που οργανώσαμε 
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 
με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρό-
νων από τότε που η Δημόσια Βιβλιο-
θήκη της Βέροιας παρέλαβε το Βρα-
βείο «Πρόσβαση στη Μάθηση» από 

το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, ολοκληρώθηκαν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετο-
χή σας.

Οι διαδικτυακές συζητήσεις, μαζί με την προβολή του ντοκιμαντέρ, ξεπέρασαν τις 4.000 προβολές, ενώ 
μέχρι σήμερα τα podcasts ξεπέρασαν τις 9.000 ακροάσεις!

(Παρακολουθείστε όλες τις διαδικτυακες δρ future2020@libver.gr)

10 διαδικτυακές συναντήσεις
Η βιβλιοθήκη είναι οι άνθρωποι, είναι η γνώση και η 

πρόσβαση σε αυτή. Πενήντα επιστήμονες, επαγγελματίες, 
συγγραφείς που ζουν η κατάγονται από την περιοχή και άλλοι 
που έχουν επισκεφθεί τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας 
συνομίλησαν για το παρόν και το μέλλον της περιοχής.

«Πηγή είναι ο 
Λόγος - Αναζη-
τώντας την αό-
ρατη πόλη»

Ένα ντοκιμα-
ντέρ για τη Βέ-
ροια, με όμορφες 
εικόνες της πόλης 
και πολύ νοσταλ-
γική διάθεση. 10 
α ν α τ ρ ε π τ ι κ έ ς 
κ ινηματογραφι -
κές περιηγήσεις, 
παραγωγή της 
“ Κ υ ρ ι ώ τ ι σ σ α ς 
Ουτοπία” και του 
Γιάννη Καισαρίδη 
(Κίνηση Πολιτών 
Κυριώτισσας). 

Podcasts
Tα 10 πρώτα 

podcasts με ανθρώπους της πόλης στο προσκήνιο είναι εδώ 
και τα έχουμε αγαπήσει πολύ. Δέκα ιστορίες προσφοράς, 
μόχθου και αγάπης για την επιστημονική, πολιτισμική και 
κοινωνική πρόοδο της Βέροιας. Στο επίκεντρο, δέκα απλοί, 
καθημερινοί και ταυτόχρονα τόσο ξεχωριστοί άνθρωποι. Σε 
συνεργασία με το pod.gr.

Υπαίθριο Αναγνωστήριο

Το υπαίθριο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης είναι μία πραγματικότητα και είμαστε ενθουσιασμένοι. Ένας 
φρέσκος και ανανεωμένος χώρος, που έρχεται να ανταποκριθεί στις καινούργιες συνθήκες, στον οποίο οι επι-
σκέπτες θα έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο της βιβλιοθήκης και στις βάσεις δεδομένων, ενώ θα μπο-
ρούν να παρακολουθούν μαθήματα και εργαστήρια απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την άνεση και την ασφάλεια 
ενός υπαίθριου αναγνωστηρίου. 

Κινητές βιβλιοθήκες
Για 4η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) συνέ-

χισε να υποστηρίζει τη λειτουργία της κινητής βιβλιοθήκης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας και 
μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να συζητήσουμε ξανά και το ρόλο των Κινητών Βιβλιοθηκών στο 
νέο περιβάλλον που δημιουργεί η εποχή της πανδημίας.

Δανειστείτε ένα βιβλίο
Δωρεάν παράδοση βιβλίων κατ’οίκον
Και αυτό το καταφέραμε! Με δεδομένη 

την ανάγκη των μελών μας για διάβασμα, 
ανανεώσαμε μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021 
την υπηρεσία δωρεάν παράδοσης βιβλίων 
κατ΄ οίκον αποκλειστικά για τα μέλη της 
βιβλιοθήκης, που κατοικούν στην πόλη της 
Βέροιας.

Το κατάστημα My Market Βέροιας ήταν 
μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια, συνει-
σφέροντας με τις δωρεάν παραδόσεις στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών του αναγνωστι-
κού κοινού.

Η Δύναμη μας
10 χρόνια μετά, οι εκδηλώσεις που ορ-

γανώσαμε έγιναν πραγματικότητα με την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών μας, του δωρητή και των υπο-
στηρικτών μας, που τους ευχαριστούμε θερμά.

 Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε. Με περισσότερες ιστορίες, καινούργιες ιδέες, νέες συνεργασίες, ωραία 
βιβλία, προβληματισμούς και πλούσιο αρχειακό υλικό.

«Όλοι εμείς από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, σας στέλνουμε τις ομορφότερες ευχές μας 
για το νέο έτος»

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τους 

«Παλαίμαχους Ποδοσφαιριστές & Φίλους της ΑΕ Ποντίων Βέροιας» για τη 
γενναιόδωρη προσφορά μεγάλης ποσότητας ειδών καθαρισμού και απορ-
ρυπαντικών προς κάλυψη των καθημερινών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας 
Φιλοξενίας της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί 
σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, 
αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την 

προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 

-2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο)
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
ΟAyoubLahchiri του El Hadi και 

της Fatima το γένος Amekrane που 
γεννήθηκε στην Φρανκφούρτη Γερμα-
νίας και κατοικεί στο Μάινταλ Γερμανίας 
και η ΕλένηΝικολαΐδου του Δημητρίου 
και της Αφροδίτης το γένος Λάτσα που 

γεννήθηκε στην Χανάου Γερμανίας και κατοικεί στο Μάι-
νταλ Γερμανίας θα έλθουν σε πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στην Χανάου Γερμανίας.

Κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα 
γεννηθέντων το 2005
 
Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2005, οι οποίοι είναι εγγεγραμμέ-

νοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 
ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ) ανεξάρτητα από τη Δημοτο-
λογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται να 
επικοινωνήσουν με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου για 
την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα σύμφωνα με τις σχετικές δι-
ατάξεις του άρθ. 16 του Ν.Δ. 2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων», από 
τις 11/1/2021 έως και 13/3/2021 (Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 
08:00 έως και 13:00).

Πληροφορίες: Διαμαντοπούλου Αποστολία, τηλέφωνο: 23333-
501117 & 50150

Η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρ-
λίδου σε δήλωσή της για τα αποτελέσματα του προγράμ-
ματος “ΔΙΕΞΟΔΟΣ”, τόνισε τα εξής:

«Δυσάρεστη έκπληξη επεφύλασσαν για τον εμπορικό 
και επιχειρηματικό κόσμο τα αποτελέσματα του προ-
γράμματος “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, όπως καταγράφεται και στην επιστολή διαμαρ-
τυρίας-καταγγελίας του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας. 
Όπως ανακοινώθηκε, από το πρόγραμμα αποκλείστηκαν 
13.317 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγκρί-
θηκαν μόνο οι 6.683, δηλαδή το 1/3 των αιτήσεων, διότι 
εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος “ΔΙΕ-
ΞΟΔΟΣ” ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ. Έλειπαν δηλαδή 
από το πρόγραμμα 400 εκατομμύρια για να ενισχυθούν 
και οι υπόλοιπες 13.317 ή αλλιώς τα 2/3 των αιτήσεων. 
Όχι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 
αφήσει στην κυβέρνηση το “μαξιλάρι” των 37 δις, ενώ 
υπάρχουν και άφθονες ενισχύσεις και χαμηλότοκες χρη-
ματοδοτήσεις από την Ε.Ε.

Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνουμε κάθε φορά είναι 
ότι οι περισσότερες ενισχύσεις κατευθύνονται προς τους 
λίγους μεγαλοεπιχειρηματίες, ενώ παράλληλα διαγράφο-
νται και χρέη των “ημετέρων”.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από την όλη κατάσταση 
είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ χρησιμοποιεί την πανδημία 
και την οικονομική κρίση για να υλοποιήσει τη στρατηγική της και το πρόγραμμα 
Πισσαρίδη που στοχεύει στη δραστική συρρίκνωση του αριθμού των μικρών 
επιχειρήσεων στο όνομα της εξασφάλισης “βιώσιμων μεγεθών” και στην απελευ-
θέρωση της εργασίας από την αυτοαπασχόληση.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η ψήφιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, 
που η εφαρμογή του θα αρχίσει το 2021 μετά τη λήξη των αναστολών πληρω-
μών και θα αποτελέσει την ταφόπλακα για μικρά και μεγάλα νοικοκυριά. Θα είναι 
το επόμενο βήμα για να πετύχουν την αναδιανομή του πλούτου και της αγοράς 

υπέρ των συμφερόντων των ολίγων μεγάλων κεφαλαίων που υπηρετούν.
Οι έμποροι και επαγγελματοβιοτέχνες όμως ήδη κατεβαίνουν στους δρόμους 

αντιδρώντας στην απαξίωση και την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζονται 
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αντιδρούν στη διαρκή αδράνεια της κυβέρνησης 
που τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πτώχευση και τον αφανισμό.

Από την κατακραυγή του κόσμου την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα σώσουν 
στο τέλος ούτε οι επικοινωνιακού χαρακτήρα ανασχηματισμοί, ούτε τα ανοίγματα 
προς την ακροδεξιά και ο πακτωλός χρημάτων προς τα “φιλικά” μέσα ενημέρω-
σης για να λιβανίζουν το ανύπαρκτο έργο της.

Την επιστολή του 
Οδοντιατρικού 

Συλλόγου Ημαθίας 
για τον εμβολιασμό 

κατά της COVID-
19, κατέθεσε στον 
Υπουργό η Φρόσω 

Καρασαρλίδου
Η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 

Συμμαχία  Φρόσω Καρασαρλίδου κατέθεσε προς τον 
υπουργό Υγείας αναφορά την επιστολή του Οδοντι-
ατρικού Συλλόγου Ημαθίας με θέμα: «Εμβολιασμός 
κατά της COVID-19», με την οποία οι εκπρόσωποι 
του συλλόγου ζητούν να πραγματοποιηθεί εμβολι-
ασμός και στο βοηθητικό προσωπικό των ιατρείων, 
όπου αυτό υπάρχει, ταυτόχρονα με τον εμβολιασμό 
των οδοντιάτρων. Επίσης ζητούν να κοινοποιηθεί 
προς αυτούς ο οδικός χάρτης για τους εμβολιασμούς 
προκειμένου να γνωρίζουν οι ιδιώτες οδοντίατροι το 
χρονικό διάστημα του εμβολιασμού τους. Σημειώνουν 
ότι σύμφωνα με διεθνείς μελέτες το οδοντιατρικό 
επάγγελμα θεωρείται υψηλού κινδύνου ως προς τη 
νόσηση από Covid λόγω της παραγωγής αερολύμα-
τος κατά την οδοντιατρική πράξη, οπότε θα πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στους οδοντιάτρους, λαμβά-
νοντας υπόψη και το υψηλό ιικό φορτίο της Βόρειας 
Ελλάδας.

Φρόσω Καρασαρλίδου για “ΔΙΕΞΟΔΟ”: 
«Στόχος της κυβέρνησης η δραστική συρρίκνωση 

του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολί-

τες μας έχουν φάρ-
μακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  
να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Ια-

νουαρίου 2021 στις 11.30 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον 
Αγ. Γεώργιο Ημαθίας ο Νικόλαος 
Κυρ. Μπογιαννίδης σε ηλικία 62 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Ια-

νουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
στην Μικρή Σάντα Ημαθίας ο Χα-
ράλαμπος Χρ. Κουρουζίδης σε 
ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Ια-

νουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας στην Αγ. 
Μαρίνα Ημαθίας η Ελένη Παρμα-
κα σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 στις 3.00 

μ.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συ-
ναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Μ. Σάντας 
Ημαθίας ο Κωνσταντίνος Ιωαν. Συμεωνίδης σε ηλικία 
78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Ια-

νουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής 
Ροδοχωρίου Κοζάνης η Αγορίτσα 
Ιωαν. Γκαρα σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Πρωτοβουλία 
για το Παιδί:  

Ευχαριστήριο 
για το Bazaar

Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί τελείωσε με επιτυχία, δεδομένων των 
συνθηκών και των μέτρων που ελήφθησαν λίγες 
μέρες πριν την έναρξή του, αλλάζοντας τον αρχικό 
σχεδιασμό. Το Bazaar διεξήχθη από την Δευτέρα 
14/12/2020 έως και την Τετάρτη 23/12/2020, με εκθε-
σιακό χώρο και βάση το κατάστημα ιδιοκτησίας του 
κ. Νίκου Ζησιόπουλου, επί της οδού Κάππου 5 στη 
Βέροια, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος του κοινού 
σε αυτό.

Ο τρόπος διεξαγωγής προσαρμόστηκε στις κρατι-
κές αποφάσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων. 
Οι ενδιαφερόμενοι επέλεγαν τα προϊόντα από φωτο-
γραφίες (μέσω διαδικτύου) ή από τη βιτρίνα, έκαναν 
την παραγγελία και παραλάμβαναν τα προϊόντα στο 
σπίτι τους, από εντεταλμένους υπαλλήλους του Ορ-
γανισμού, τηρώντας σχολαστικά τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα που προβλέπονται. 

Με την ευκαιρία της λήξης του Χριστουγεννιάτικου 
Bazaar του Οργανισμού μας, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:

1.Τον κύριο Νίκο Ζησιόπουλο, που διέθεσε ευγενι-
κά το κατάστημά του.

2.Τον ηλεκτρολόγο κ. Σάκη Ακριβόπουλο, για την 
εθελοντική εργασία του.

3.Τις εθελόντριες που στήριξαν τη λειτουργία του 
(Ιωάννα Νάσου, Στεργιοπούλου Φωτεινή, Γιάννα Πι-
λιτσίδου, Μαρία Μελιοπούλου, Χαρούλα Γκανάτσιου).

4. Τις κυρίες Βίκυ Τριάμπελα, Γεωργία Μανασή, 
Βασιλική Αδραχτά, Ειρήνη Κουτσουρά, Κλεοπάτρα 
Γκιώνη, Ελένη Γεωργιάδου, Πατσαριτζή Άννα, που 
έστειλαν από μακριά τα έργα τους.

5.Την ομάδα κοσμήματος της Πρωτοβουλίας και 
ιδιαίτερα την κυρία Μάρα Κοκκίνου.

6.Τις κυρίες της Inner Wheel Ημαθίας και ιδιαίτερα 
την κυρία Βιβή Ιατροπούλου.

7. Τις πολυάριθμες εθελόντριες του τόπου μας, 
που διέθεσαν τις δημιουργίες τους.

8. Το κοινό της πόλης μας, που παρ’ όλη τη δυ-
σκολία των συνθηκών και την οικονομική κατάσταση, 
ανταποκρίθηκε και πάλι, ενισχύοντας το έργο μας.

9. Τα τοπικά ΜΜΕ, που βοήθησαν , όπως πάντο-
τε, στην προβολή της δραστηριότητας.

Με την ευκαιρία πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
Bazaar της Πρωτοβουλίας για το Παιδί αποτελούν 
βασικές δραστηριότητες οικονομικού χαρακτήρα, 
που δίνουν ανάσα στη λειτουργία του Οργανισμού. 
Όλα τα προϊόντα που παράγονται δημιουργούνται 
από τις εθελόντριες, με πρώτες ύλες που αγοράζο-
νται από την τοπική αγορά, είναι πρωτότυπα και δεν 
αντιστρατεύονται τα προϊόντα των καταστημάτων της 
πόλης. Στην Πρωτοβουλία για το Παιδί, κάθε αγαθό 
που χρειάζεται για τη λειτουργία των Δομών της, 
προέρχεται επίσης από την τοπική αγορά (τρόφιμα, 
ρούχα, υποδήματα, είδη υγιεινής κλπ) και αυτό απο-
τελεί αυστηρό κανόνα στην οικονομική της λειτουρ-
γία. Τέλος, θεωρούμε σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή 
εργάζονται στον όλο Οργανισμό 38 εργαζόμενοι από 
την πόλη και την εγγύς περιοχή και ότι αυτό αποτελεί 
μία συμβολή στην οικονομική ζωή του τόπου μας και 
στην αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως νέων σε ηλικία 
ανθρώπων.

Ευχόμαστε Καλή Χρονιά σε όλους!
ΤΟ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέ-
σχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 
10 του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλο-
γοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση που 
θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της 
Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 
1, Βέροια), την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 11.00 π.μ., 

Tο πρόγραμμα της  Γενικής  Συνέ-
λευσης έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή 
βασιλόπιτας

11.15 - 11.30: Βράβευση  επιτυχό-
ντων  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  
(παιδιών  της  Λέσχης)  

11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου 
Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμά-
των ημερήσιας διάταξης:

1)11.45 - 12.30:Διοικητικός απολο-
γισμός και προγραμματισμός

2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολο-
γισμός και προϋπολογισμός

3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής

4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοπο-

θετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
7) 13.45-14.00: Παρουσίαση υπο-

ψηφίων ΔΣ και ΕΕ
8)14.00-18.00:Ορισμός  Εφορευ-

τικής  Επιτροπής  και Εκλογές για α-
νάδειξη νέου Διοικητικού  Συμβουλίου  
και  Ελεγκτικής  Επιτροπής

 Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται 
εγγράφως (άρθρο 14) τουλάχιστον πέ-
ντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συ-
νέλευση, στη Γραμματεία της Λέσχης 

(δηλαδή μέχρι Δευτέρα 11/1/2021)
 Παρακαλούνται τα μέλη που πρό-

κειται να τακτοποιήσουν τις οικονομι-
κές τους υποχρεώσεις την ημέρα της 
Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν 
στο χώρο τουλάχιστον  μία  ώρα πριν 
την έναρξη των εργασιών.

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κα-
ταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις 
εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που 
είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κατα-
στατικού όσα μέλη έχουν περισσότε-
ρο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, 
τακτοποιούνται με την καταβολή της 
συνδρομής των δύο τελευταίων ετών 
(2020-2021).

  Η παρουσία σας στη ΓΣ καθώς και 
η τακτοποίηση των συνδρομών σας 
κρίνεται απαραίτητη καθώς επίσης και 
η έγκαιρη υποβολή υποψηφιοτήτων 
στα όργανα της Λέσχης.

 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική 
Συνέλευση θα επαναληφθεί την επό-
μενη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, την 
ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια 
θέματα.

 Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση 
θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ εφόσον το 
επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες  
και πάντα σύμφωνα με τα ισχύοντα 
υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το 
Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος 
Νικόλαος Τουμπουλίδης 

  Η Γ. Γραμματέας
  Ευαγγελία Τογκουσίδου            

 ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση 

σε γενική συνέλευση 
και εκλογές
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Η Δεσποτική εορτή της Βαπτίσεως
 του Κυρίου στη Βέροια

 

 Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, εορτή της Βαπτίσεως του Κυρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και 
στη συνέχεια τον Μεγάλο Αγιασμό.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Αρχιερατικός Επίτροπος Περιχώρων Βεροίας και Προϊστάμενος του Ιερού Προ-
σκυνηματικού Ναού του Αγίου Αντωνίου Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας ανέγνωσε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο. 

Στις 12 το μεσημέρι μεταδόθηκε στην ιστοσελίδα και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως εορταστικό μήνυ-
μα και ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Αλεξάνδρειας: Ολοκληρώθηκε

 η διανομή τροφίμων 
για Νοέμβριο και Δεκέμβριο

 

O Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, σύμ-
φωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και οδηγίες προφύλαξης από το νέο κορωνοϊό Covid-19, 
πραγματοποίησε σε συνεργασία με το προσωπικό του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 
Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, κατ’ οίκον διανομή τροφίμων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στους ωφελούμενους του προγράμματος.

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, 
Δριστάς Στέφανος, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου , εκφράζουν τις θερμές τους ευχαρι-
στίες σε όλους τους εργαζόμενους του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” που με την ενεργό συμμετοχή τους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση 
της διανομής τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Παγετός 17ης Μαρτίου 
2020: Ανακοινώθηκαν 

τα πορίσματα 
εκτίμησης ζημιών

 για την Αλεξάνδρεια
 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, χθες Πέμπτη 
7/01/2021, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών 
από το ζηµιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 17/03/2020 στις καλ-
λιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ Αλεξάνδρειας. Τα πορίσµατα 
αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 
10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 18/01/2021. Κά-
θε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα 
πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί 
µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην 
παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων από 7/01/2021 έως 
18/01/2021

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επι-
τόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι 
εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν 
από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει 
την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων 
και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν 
δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµί-
ωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβο-
λή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

• η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλω-
σης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι 
ζηµιωθείσες καλλιέργειες.

• η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστι-
κής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

 Η Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.
Ευθυμία Κιρτικίδου
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CMYK

Στους καφενέδες 
(τον καιρό 

Μικρά ξύλινα ή μεταλλικά τραπε-
ζάκια περιτριγυρισμένα από ξύλινες 
καρέκλες µε ψαθί και δερμάτινοι κα-
ναπέδες κολλητά στους τοίχους. Στη 
μέση του χώρου η ξυλόσομπα µε τα 
μεταλλικά μπουριά κι επάνω της έ-
να περίτεχνο ορειχάλκινο δοχείο (το 
θερμαράκι) για το ζέσταμα του νε-
ρού κι ένα τσαγιερό για το τσάι ή το 
φασκόμηλο. Στο κέντρο της οροφής 
κρεμασμένο ένα μεγάλο φωτιστικό 
(το λουξ, ακόμη κι όταν λειτουργούσε 
με ηλεκτρικό ρεύμα) που φώτιζε τα 
βράδια. Στο βάθος µια υποτυπώδης 
κουζίνα η οποία περιελάμβανε μια 
βρύση με νεροχύτη, ράφια στον τοίχο 
γεμάτα µε μικρά και μεγάλα ποτήρια, 
πιάτα και κουπάκια, καραφάκια. Δί-
πλα ακριβώς, πάνω σ’ έναν πάγκο η 
χόβολη (άσβεστη, χωνεμένη θράκα), 
η καφετιέρα κι η ζαχαριέρα, μπρίκια 
και κουταλάκια ορειχάλκινα µε μα-
κρύ χέρι, ξύλινα αναδευτήρια για το 
ανακάτεμα του καφέ και στο βάθος 
ένα ξύλινο ψυγείο πάγου µε τις μπύ-
ρες, τις πορτοκαλάδες, τις λεμονάδες, 
τις γκαζόζες. Χώρισμα ανάμεσα στην 
κουζίνα και τον κυρίως χώρο (τη σά-
λα) ένας μεγάλος ξύλινος πάγκος (ο 
μπουφές) με ένα-δύο συρτάρια για τις εισπράξεις και τα τεφτέρια µε τα επί πιστώσει (τα βερεσέδια) από την 
μεριά της κουζίνας. Επάνω του διάφορων τύπων δίσκοι για το σερβίρισμα των ποτών, µία μεταλλική κανάτα 
νερού, δύο μεγάλα μπουκάλια µε τσίπουρο και κονιάκ, γυάλες µε γλυκά κουταλιού (βύσσινο, κεράσι, μαστίχα) 
και απαραίτητα µία γυάλα µε λουκούμια. Σαν συνέχεια του μπουφέ, στερεωμένη στον τοίχο µια ξύλινη κατα-
σκευή µε μικρά χωρίσματα για τα παιγνιόχαρτα, πλάκες, κονδύλια από γραφίτη κι από επάνω ένα μεγάλο 
ράφι με στοίβες από τάβλι. Ολόγυρα στους τοίχους της σάλας καθρέπτες, πολλές φωτογραφίες άλλες με 
κορνίζες κι άλλες απλά στηριγμένες και ενδιάμεσα πινακίδες µε απαγορεύσεις (“Απαγορεύεται το σπάσιμο” 
κ.α.)… Αγαπητοί φίλοι, ο μυστηριακός κόσμος του βεργιώτικου καφενείου!!!

 
Δεν ήταν απλά ένας χώρος όπου κάποιος μπο-

ρούσε να πιει έναν καφέ ή ένα τσίπουρο. Ήταν 
τόπος συνάντησης ετερόκλητων ανθρώπων χωρίς 
προσκλήσεις και κανονισμένα ραντεβού, όπου 
ο καθένας γνώριζε με το μικρό όνομα ή το πα-
ρατσούκλι του τον άλλο, όπου ακούσματα όπως 
«καλησπέρα», «χάθηκες, που ήσουν;» και «καλό 
ξημέρωμα να ’χουμε» αποτελούσαν κώδικα συ-
μπεριφοράς. Ένα χωνευτήρι ψυχών, όπου μπο-
ρούσαν μυσταγωγικά να μοιράζονται άλλοτε τα δύ-
σκολα και άλλοτε τα όμορφα καθημερινά γεγονότα, 
ώστε να επέλθει η “κάθαρση” (με τη σημασία που 
χρησιμοποιείται για τις τραγωδίες ο όρος). Μέσα 
στα σύννεφα καπνού των τσιγάρων ανέβαιναν και 
κατέβαιναν κυβερνήσεις, καταδικάζονταν ή αθωώ-
νονταν παραπτώματα που έγιναν ή δεν έγιναν και 
γενικά εκεί ακουγόταν από το πιο σοβαρό ή αστείο 
έως το πιο αληθινό ή ψεύτικο…

 
Απέραντη η θεματολογία, όπως καταλαβαίνετε, 

αλλά προσαρμοζόμενοι στις ιδιαιτερότητες των 
καιρών, ας εστιάσουμε σήμερα σε κάποια εύθυμα 
περιστατικά κατά την περίοδο “του πανικού της 
γρίπης” (1918-1930).

Να θυμίσω εισαγωγικά στο θέμα όμως ότι η γνωστή ως «ισπανική 
γρίπη» εξαπλώθηκε από το 1918 και άφησε στο πέρασμά της μεγάλο 
αριθμό θυμάτων στην ευρύτερη περιοχή μας (για παράδειγμα, πρόσφατη 
μελέτη βεβαιώνει 4.336 νεκρούς μόνο στη Δυτική Μακεδονία, σημειώνο-
ντας όμως ότι άλλες πηγές αναφέρονται σε τριπλάσιο αριθμό θυμάτων, 
πιθανόν συμπεριλαμβάνοντας και μετέπειτα κύματα της γρίπης). 

Όπως ήταν φυσικό, διέσπειρε μεγάλη ανησυχία και στην πόλη της 
Βέροιας για πολλά χρόνια στη συνέχεια. Ο γνωστός μας αρθρογράφος 
“ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ” σχολίαζε πολύ παραστατικά την επικρατούσα κατάσταση 
στα 1930: «Άνθρωποι τυλιγμένοι με τα βαρινί παλτά τους και τα μάλλινα 
κασκόλ, με ανασηκωμένους τους γιακάδες, διασχίζουν τους δρόμους 
και μόλις κινούν το κεφάλι τους για χαιρετισμό (δεν παρατηρήθηκε ποτέ 
πιο ακριβώτερος  χαιρετισμός) γιατί δεν τολμούν να ανοίξουν το στόμα 
τους…»

 Όσο κι αν μας ακούγεται παράξενο και τότε έδιναν κι έπαιρναν τα 
ενημερωτικά δελτία της κυβέρνησης με τα απαγορευτικά πρωτόκολλα, 
τύπου Χαρδαλιά!!! 

 
 
Αν και τα προτεινόμενα μέτρα 

προφύλαξης έπλητταν σε μεγάλο 
βαθμό τη λειτουργία των καφενείων, 
ωστόσο υπήρχε σε κάποιες περι-
πτώσεις διαφορετική «ανάγνωση» 
του θέματος…  

Μεγάλη οικονομική αιμορραγία ε-
κείνη την εποχή προκαλούσαν στους 
ιδιοκτήτες των καφενείων οι αποκα-
λούμενοι “καφενόβιοι”, οι οποίοι «…
πρωί πρωί έπιαναν τες θέσεις των 
γύρω στη σόμπα και δεν ξεκολλού-
σαν από εκεί παρά το μεσημέρι. Έ-
καιγαν ασυλλόγιστα τα ξύλα φροντί-
ζοντες να διατηρούν “ακοίμητον την 
πυράν”. Έτρωγαν και επέστρεφαν 
αμέσως. Παρείχετο γαρ θερμότης 
τόσο φθηνά! Εκάθηντο ολημερίς με 
ενοίκιον 1 ½ δραχμών, την αξία ε-
νός καφέ.  (…) Ευτυχώς, όπως λέει 
ένας γείτονας ιδιοκτήτης καφενείου, η 
γρίππη τον γλυτώνει από την ενοχλη-
τική και δραχμοβόρα παρουσία τους. 
Αρκεί ένας να βήξη ή να φταιρνισθή 
για να σηκωθούν όλοι με τρόπο να 
φύγουν!!!» (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 
123 / 4 Φεβρουαρίου 1931).    

 

Του Πάρη Παπακανάκη



9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

CMYK

της Βέργιας 
της γρίπης !!! 
Κι άλλοι όμως γλίτωναν από βάσανα!!! Για παράδειγμα, ένας καλόκαρδος και κατά γενική παραδοχή 

ευπαρουσίαστος Βεργιώτης έμπορος, κάτοικος της ενορίας Κυριωτίσσης,  που ζούσε με τον καημό να τον 
συνοδεύει αδιαλείπτως η “αγρυπνούσα” σύζυγός του σε κάθε έξοδό του σε κοντινό καφενείο της συνοικίας. 
Τον πήγαινε “αλά μπρατσέτα” μέχρι την είσοδο, τον αποχαιρετούσε τρυφερά (παράλληλα και δηλωτικά-σημα-
σιολογικά…) και στη συνέχεια η ίδια πήγαινε για επίσκεψη σε μια φίλη της, που “συμπτωματικά” είχε το σπίτι 
της…   ακριβώς απέναντι.

Τα πειραχτικά σχόλια που δεχόταν ο δυστυχής από την “αμείλικτη” αρσενική ομήγυρη, κατάπικρη έκαναν 
τη γεύση του καφέ στο στόμα του κάθε φορά κι ας τον είχε παραγγείλει βαρύγλυκο… 

Πώς να μην αποτείνει λοιπόν ευχαριστίες ευγνωμοσύνης ο ταλαίπωρος άνθρωπος στη γρίπη (προσθέ-
τοντας απαραίτητα στο τέλος το κλασσικό: “Θεέ μου, σχώρνα με”) με τη φθινοπωρινή εμφάνιση των πρώτων 
κρουσμάτων της;

Τότε μόνο μπορούσε, κατρακυλώντας γρήγορα γρήγορα τα σκαλοπάτια του σπιτιού να πετάξει βιαστικά 
ένα: “Μην κατεβαίνεις κάτω, αγάπη μου, θα κρυολογήσεις, δεν βλέπεις τι λένε οι οδηγίες του Υπουργείου;”. 
Κι αν ξωπίσω του άκουγε κανένα επιτακτικά παραπονιάρικο: “Μα ούτε ένα φιλί δεν μου έδωσες!!! Να έρθω;” 
Ήταν εφοδιασμένος με το ακατανίκητο επιχείρημα: “Μα, για το Θεό! Δεν διάβασες πως τ’ απαγορεύει η επι-
στήμη;” 

Σαν άλλος άνθρωπος εμφανιζόταν την περίοδο εκείνη στην μικροκοινωνία του συνοικιακού καφενείου ο 
ευμορφέμπορος. Χαμογελαστός, ευπροσήγορος, να αστειευτεί με τον έναν, να σχολιάσει πειρακτικά (αλλά 
πάντα στα όρια της ευπρέπειας) τον άλλον, να κεράσει την παρέα… Σωστός άρχοντας!!!  

Αυτά βέβαια μέχρι τα τέλη της άνοιξης…  οπότε με την υποχώρηση της γρίπης άρχιζαν και πάλι να δια-
χέονται τραγουδιστά στην ατμόσφαιρα του καφενείου τα “άσπονδα” φιλικά στιχουργήματα, στον αγαπημένο 
μακεδονίτικο 9σημο ρυθμό: 

«Λεβεντονιέ μου κι εύμορφε, π’ ανθούς χειμώνα βγάζεις, 
την άνοιξη ζαρώνεσαι, στον θέρο μαραγκιάζεις…»

 Το καφενείο του Κόνιαλη (με καταγωγή από 
το Ικόνιο) Πέτρου Παπαδόπουλου ήταν γνωστό 
ως ένα από τα σημαντικά Βεργιώτικα κέντρα 
πολιτικών ζυμώσεων. Κάποια μέρα μια παρέα 
γεωργών προσφύγων με πρεσβύτη τον Ησαΐα 
Χεκίμογλου από την Καισάρεια συζητούσε με 
μεγάλη ζέση για το πώς και πόση αποζημίωση 
θα πάρουν… Ξαφνικά ήρθε να διαταράξει τη 
συζήτησή τους ένα αιφνιδιαστικό, έντονο και πα-
ρατεταμένο «αααα… πτσιού…ουουου !!!», που 
έσκασε ακριβώς πάνω από τις τραγιάσκες τους…

 “Πηγή του κακού” ήταν ένας ψηλόλιγνος λιμο-
κοντόρος, γνωστός προσφυγοπατέρας (πρόσφυ-
γας ο ίδιος, ζούσε εκμεταλλευόμενος την άγνοια 
ή την ανάγκη άλλων προσφύγων), ο οποίος δευ-
τερόλεπτα πριν τους είχε πλησιάσει με ύφος: «…
τώρα που οι δικοί μας έχουν την πλειοψηφία, στο 
τσεπάκι μου την έχω τη θέση του Νομάρχη». 

Τη νεκρική σιγή που επακολούθησε (το κλικ 
δηλαδή πριν ξεσπάσει γερός καυγάς), διέκοψε 
η στωική φωνή του γέροντα Ησαΐα Χεκίμογλου: 
«Να κοιτάς τα υποδήματα…». Μα πριν αποτε-
λειώσει ο γέροντας τον λόγο του, ο εκ πεποι-
θήσεως άεργος κι εκ βολέματος προσφυγοπα-
τέρας άρπαξε την ευκαιρία να ανατρέψει την 
εις βάρος του κατάσταση, να εντυπωσιάσει και 
να προσκολληθεί σε “υποψήφια θύματα”: «Ω! 
Θα αναφέρεστε βέβαια, αγαπητέ, στην ιστορία 
του ζωγράφου της Γιοκσεκ Καλδιρίμ στην Κων-
σταντινούπολη…». Άρπαξε τον λόγο με στόμφο 
και ποιος μπορούσε να τον σταματήσει πλέον:  
«Λοιπόν πατριώτες, κάποτε είχεν εκθέσει έξωθεν 
του εργαστηρίου του εικόνα παριστάνουσαν έναν 

καβαλάρην καλπά-
ζοντα. Οι διαβάται 
έστεκον, την εθαύ-
μαζον και καθείς 
κατά το επάγγελμα 
έλεγε τας εντυπώ-
σεις του. Πέρασεν 
ο ράπτης και εθαύ-
μασεν την εφαρμο-
γήν του χιτωνίου, 
ο κτηνίατρος εθαύ-
μασεν την στάσιν 
του ζώου, ο εφιπ-
πιοποιός την σέλ-
λαν… Τελευταίως 
έρχεται ένας νέος 
και ήρχισε να κάμη 
παρατηρήσεις ότι το χιτώνιον δεν εφαρμόζετο καλά, η στάσις του ζώου δεν ήτο καλή…  Ο ζωγράφος εστε-
ναχωρήθη και ερώτησεν:: “Ποιο το επαγγελμά σου;”. “Τσαγκάρης” απαντά ο νέος. “Τότε, νεαρέ τσαγκάρη, να 
κοιτάς τα υποδήματα κι όχι πιο πάνω” του είπεν ο ζωγράφος. Ω! Τι διδακτική ιστορία διά την ανθρώπινη αλα-
ζονεία!» κατέληξε ο λιμοκοντόρος.

Ρουφούσε με απόλαυση ίδια μ’ αυτήν ενός καλοψημένου καφέ τη δόξα της σιωπής των θαμώνων μπρο-
στά στη ρητορική του δεινότητα… ως τη στιγμή που ακούστηκε πάλι η χαρακτηριστική φωνή του γέροντα 
Ησαΐα Χεκίμογλου να του απευθύνεται με νόημα: «Όχι, γιε μου! Εγώ, να κοιτάς τα υποδήματά σου όποτε σού 
‘ρχεται φτάρνισμα, ήθελα να σε συμβουλέψω, για να μην πιάνουν άλλους τα “βόλια”, αλλά και του ζωγράφου 
η συμβουλή, κατά πώς βλέπω, κακό δε θα σου κάμει.».  

Έστριψε ο μικρομέγας κι έφυγε άκαρδος*…     
(*τοπικός ιδιωματισμός = με ξεριζωμένη καρδιά, καταρρακωμένο ηθικό)

Για τον φίλο μας “ΠΑΡΑΞΕΝΟ” όμως, το “χτύπημα” της γρίπης στάθηκε πολύ σκληρό, καθώς έχασε τη 
θαλπωρή της ηρεμίας που επί χρόνια του χάριζε το αγαπημένο του αστικό καφενείο-κοσμικό κέντρο, στο ισό-
γειο του ξενοδοχείου “ΕΘΝΙΚΟΝ” του Σαράφογλου. 

Τη χρονιά του 1930 λοιπόν, όποτε καθόταν με λαχτάρα να απολαύσει ένα περιποιημένο καφεδάκι ρεμβά-
ζοντας νωχελικά και αναζητώντας κάποιο ενδιαφέρον θέμα για την αρθρογραφία του, νά σου και θρονιαζόταν 
στο τραπέζι του ένας αυτοπρόσκλητος κι εξόχως αδιάκριτος τύπος. Παράγγελνε τον καφέ του κι έπιανε ψιλή 
κουβέντα αερολογίας. Ως εδώ καλά θα μου πείτε… Έλα όμως που «…ο αθεόφοβος είχε τη συνήθεια να πιά-
νει από τον γιακά κάθε συνομιλητή του και να πλησιάζει το πρόσωπό του για να μην ακούσουν οι άλλοι, ό-
πως έλεγε, τα “πολύ σοβαρά” που είχε να του εμπιστευθεί!». Πέραν της αφόρητα ενοχλητικής συμπεριφοράς, 
εξασφαλισμένη και η μετάδοση της γρίπης δηλαδή!!!

Για να γλυτώσει από το μαρτύριο ο δυστυχής “ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ” κάθε φορά προφασιζόταν ότι είχε ξεχάσει 
κάποια επείγουσα υποχρέωση. Ζητούσε τον λογαριασμό (κατά το εθιμικό της εποχής πλήρωνε αυτός και τον 
καφέ του αντιπαθητικού ομοτράπεζού του) κι εξαφανιζόταν διατρέχοντας την Πλατεία Ωρολογίου σαν κυνηγη-
μένος σκύλος...

Κι εφόσον αναφερθήκαμε στο «Ρολόι», λόγω συνάφειας κι επικαιρότητας δεν μπορώ ν’ αντισταθώ στον 
πειρασμό και θα γράψω δυο γραμμές παρουσιάζοντας το πρώτο delivery* - take away** (για click away*** 
δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά) κατάστημα της πόλης μας…  Ο λόγος για το παγωτατζίδικο-εξοχικό καφε-
νείο του Χατζή, στον (τότε) κινηματογράφο Ζάππειο (απέναντι από το σημερινό 16ο  Δημοτικό Σχολείο) επί 
της οδού 16ης Οκτωβρίου !!!

ΥΓ. Κατά Μπαμπινώτη:
Delivery*= Διανομή κατ’ οίκον
Take away**= Παραλαβή εκτός (καταστήματος)
Click away***= Παράδοση εκτός (καταστήματος)

Εργαζόμενοι μπροστά από το παγωτατζίδικο-εξοχικό καφενείο του Χατζή.
 (Αρχείο κ. Ροδής Σαλονικίδου) 

Βεροιώτες θαμώνες αστικού καφενείου στα 1930 (δια της κ. Μαργαρίτας Δαμιανίδου 
από το αρχείο κ. Χαρούση).
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ΑναλυτικάηεπιστολήτουΠΣΑΠαναφέρει:
Είστευπεύθυνοιγιαό,τισυμβεί
Όταν σε όλη τηνΕυρώπη ο επαγγελματικός α-

θλητισμόςσυνεχίζει κανονικά, στηνΕλλάδα ακόμη
παλεύουμεγιατοαυτονόητοκαισήμερα,δενξέρου-
μεπότεθαξεκινήσουνταπρωταθλήματατηςSuper
League2καιFootballLeagueγιατησεζόν2020-21!
Δυστυχώς ηπολιτικήπου ασκεί η κυβέρνηση της
χώραςμαςστοποδόσφαιροισοδυναμείμετηδολο-
φονίατου.Χωρίςεισαγωγικά.

Πανδημία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά
μόνοστηνΕλλάδαδύοαπό τα τρία επαγγελματικά
πρωταθλήματαπαραμένουν ανενεργά,παρότι έχει
κατατεθεί το ίδιο ακριβώς υγειονομικόπρωτόκολλο
με το μοναδικό ενεργό πρωτάθλημα, εκείνο της
SuperLeague1.

Κύριοι της Κυβέρνησης, το μοναδικό σκεπτικό
της απόφασής σας είναι το «λάθος μήνυμαπρος
την κοινωνία», όπως και οι ίδιοι αποδέχεστε, γιατί
επιδημιολογικάείναιπλέονξεκάθαροαπόόλουςότι
δενυπάρχεικανένααπολύτωςπρόβλημαδιασποράς
τουκορονοϊούήδημόσιουκινδύνου,σεενδεχόμενο
άνοιγματωνSuperLeague2-FootballLeague.

Είναιπέρααπόκάθελογικήτοναμηνεπιτρέπε-
ται να ανοίξει κάτι στο οποίο κυριαρχούν τα μέτρα
πρόληψης καιπροστασίας και έχει αποδείξει στην
πράξηότιμπορείναλειτουργήσει.

Πρέπεινακαταλάβετεότιαυτόείναιτοπραγματι-
κόλάθοςμήνυμα.Στις02.12.2020,στηνπαρέμβασή
μας στην υγειονομική επιτροπή, οι λοιμωξιολόγοι
μας μετέφεραν με βεβαιότηταπως έχουνσυμβου-

λευτικό ρόλο προς την Κυβέρνη-
σηκαιποτέδεν είχανή έχουν την
εξουσία της απόφασης, κάτι που
έγκεινταιαποκλειστικάκαιμόνοσε
εσάς, μαζί με όλη την ευθύνη για
αυτόπου θα ξημερώσει από εδώ
καιστοεξής.

Ακόμη και αν δεχτούμε ότι στις
επόμενες μέρες θα μπορούν να
ανοίξουν ταπάντα,πώςγίνεται να
μην αντιλαμβάνεστεπως για εμάς
δεν είναι εφικτό ναπραγματοποι-
ηθεί κάτι ανάλογο, αφού θα χρει-
αστούμε το λιγότερο ακόμη έναν
μήνα, ώστε να προετοιμαστούμε
γιατουςεπίσημουςαγώνες;

Ακούμεναλέτεότιμπαίνετεστα
παπούτσια μας,πως μας νιώθετε
και πως είστε κοντά στον αθλη-
τισμό και τον αθλητή.Οχι κύριοι,
δυστυχώςτίποτααπόόλααυτάδεν
συμβαίνει.

Ούτε μας νιώθετε, ούτε είστε
κοντά μας.Απεναντίας κάνετε τα
πάντα για να γκρεμίσετε όλα μας
τα χρόνια, που μεπολύ κόπο και
αμέτρητεςθυσίεςαγωνιστήκαμενα
γίνουμε αυτό που ονειρευτήκαμε
απόπαιδιά.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε
που βρίσκονται τα πρωταθλήμα-
τα της 2ης και 3ης κατηγορίας σε
διάφορες χώρες τηςΕυρώπης,ώ-
στε να γίνει ανάγλυφα αντιληπτό
τομέγεθοςτηςδιαφοράςστηνπο-
λιτικήπουασκείτεστοναθλητισμό
σε σχέση με άλλες χώρες, όπου
τοεπιδημιολογικόφορτίοβρίσκεται
αν όχι σεπολύ χειρότερο επίπεδο
από την Ελλάδα, τουλάχιστον σε
αντίστοιχο.

Στα όρια τους έχουν φτάσει οι 
παίκτες της Γ’ Εθνικής κατηγο-
ρίας και η επόμενη κίνηση τους 

ήταν να στείλουν μια επιστολή στον 
πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Στόχος να του μεταφέ-
ρουν την σοβαρότητα της κατάστασης 
για περισσότερες από 1000 οικογένει-
ες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομι-
κά αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. 
Παράλληλα κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου λέγοντας χαρακτηριστικά 
πως θα θρηνήσουμε και θύματα όχι 
από τον κορωνοϊό, αλλά από την ασι-
τία ή την απελπισία.

Κραυγήαγωνίαςλοιπόνκαιμεενδιαφέρονπερι-
μένουν την όποια απάντηση (αν υπάρξει) από την
κυβέρνηση.

Ηεπιστολή:
“Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ.
Λαμβάνουμε το θάρρος να απευ-

θυνθούμε σε εσάς ως τον αρμοδιό-
τερο στην χώρα για την διατήρηση 
της ζωής και της υγείας των πολι-
τών, αλλά και για την ύπαρξη αθλη-
τισμού, όπως ορίζει το Σύνταγμα, 
καθώς για εμάς και τις οικογένειές 
μας αποτελεί ανάγκη επιβίωσης η 
άμεση έναρξη του πρωταθλήματος 
της Γ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 
Ποδοσφαίρου.

Έχουμε απευθυνθεί στην Ελλη-
νική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και 
στο αρμόδιο υφυπουργείο Αθλητι-
σμού και έχουν καταρτισθεί τα προ-
βλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα 
τα οποία δεσμευόμαστε ότι θα τηρή-
σουμε, όμως φαίνεται να υπάρχει 
κάποια κωλυσιεργία.

Αυτό που δεν έχουμε ίσως εξη-
γήσει καλά στους υπευθύνους εί-
ναι όχι ότι ο αθλητισμός αποτελεί 
το οξυγόνο για την κοινωνία μας 
και τα παιδιά μας και την ασπίδα 
από ιώσεις και ιούς, γιατί αυτό είναι 
αυτονόητο και το γνωρίζουν καλά 
οι υπεύθυνοι, αλλά το κυριότερο, 
οτι περίπου 1.000 οικογένειες ποδο-
σφαιριστών κινδυνεύουν να πεθά-
νουν, όχι απο κορωνοϊο, αλλά από 
την ασιτία.

Και τούτο, διότι στο εν λόγω 
πρωτάθλημα της Γ Εθνικής, αν και 
ερασιτεχνικό, έχει αυξημένες αθλη-
τικές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα 
η πλειονότητα των αθλητών να έχει 
συμφωνήσει να τους καλύπτει τα έ-
ξοδα διαβίωσης η ομάδα τους, φως, 

νερό, τηλέφωνο, φαγητό, γεγονός που δεν συμβαίνει 
λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος.

Σας παρακαλούμε να πρωτοστατήσετε ως πρώτος 
Υπουργός και να δώσετε λύση στο θέμα της επανέ-
ναρξης του πρωταθλήματός μας, όχι γιατί είναι άδικο, 
να αγωνίζονται οι μεγάλες κατηγορίες ποδοσφαίρου 
και εμείς όχι, που είναι, αλλά για να προλάβετε την 
πλειονότητα των αθλητών από την ανέχεια και την 
ασιτία, ίσως και τον θάνατο, καθώς είναι βέβαιο πως 
αν η κατάσταση της μη επανέναρξης του πρωταθλή-
ματός μας συνεχιστεί, οτι θα θρηνήσουμε και θύματα 
όχι από τον κορωνοϊό, αλλά από την ασιτία ή την 
απελπισία.

Ευχόμενοι και πιστεύοντας επειδή και εσείς αθλεί-
σθε, οτι θα σταθείτε στο πλευρό μας και θα επισπεύ-
σετε τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 
απαιτούνται την επανέναρξη του αθλητισμού και στο 
δικό μας πρωτάθλημα,

Για την Επιτροπή Ποδοσφαιριστών Γ Εθνικής 
Κατηγορίας.”

ΣκληρήεπιστολήτουΠΣΑΠ
στηνΚυβέρνησηγιατοελληνικό

ποδόσφαιρο

ΕπιστολήπαικτώνΓ’ΕθνικήςσεΜητσοτάκη
«Θα θρηνήσουμε θύματα

από την ασιτία!»

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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



11ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

Ο πρόεδρος της 
ΕΠΣ Γρεβενών 
και μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΕΠΟ, Δημοσθένης 
Κουπτσίδης, παραχώ-
ρησε συνέντευξη στον 
Αγγελο Στίμο και την 
ΕΡΑ Σπορ και μίλησε 
μεταξύ άλλων για τις 
εκλογές της ΕΠΟ, αλλά 
και την απόφαση να 
μην συμμετάσχουν 
οι ομάδες της Super 
League 2 στο φετινό 
κύπελλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ.
Κουτσίδης (σε απόδοση του
SoccerPlus):

Για τις ομάδες της SL2 που 
δεν μπήκαν τελικά στην κλήρω-
ση του Κυπέλλου: 

«ΤοΚύπελλο έπρεπε να τρέ-
ξει, δεν μπορούσε νααναβληθεί.
Υπήρξε μία πρόταση από τον
ΒαγγέληΓραμμένοαλλάκαι τους
κ.κ. Γκαγκάτση και Μπουτσικά-
ρη προς τονΛεωνίδαΛεουτσά-
κο, έτσιώστε μία διαφορά, που
θα υπάρξει από τα τηλεοπτικά
δικαιώματα αν είναι λιγότερες οι
ομάδες της διοργάνωσης, δη-
λαδή 150.000 ευρώ ναπάει στη
SL2 για να καλύψουν τα έξοδα
τους στα rapid tests. Επίσης υ-
πήρξε πρόταση ένα μέρος από
το HatTrick, το πρόγραμμα της
UEFA,ναδιοχετευθείστηSL2για
ναείναιβιώσιμηηλειτουργίααυ-
τούτουπρωταθλήματος».

Για το γεγονός ότι ακόμη δεν 
έχουν ξεκινήσει οι μικρότερες 
κατηγορίες:

 «Είμαστε η μοναδική ευρω-
παϊκή χώραπου δενπαίζουν οι
επαγγελματικές κατηγορίες.Αυτό
είναιτραγικό.Στιςεπαγγελματικές
κατηγορίες υπάρχουν άνθρωποι
που ζουν αποκλειστικά από αυ-
τό.Αυτέςοιαμοιβέςείναιγιαλίγα
χρόνια,πουδιαρκεί ηποδοσφαι-
ρική τους ζωή και θαπρέπει να
καλύψουν ένα διάστημα και των
επόμενωνχρόνωνμέχρινακατα-
σταλάξουνσε κάτι άλλο.Αυτοί οι
άνθρωποι καταστρέφονται, αλλά
ηπολιτείαδενβλέπειτηνΕΠΟκαι
τοποδόσφαιροόπωςπρέπει.Ό-
ταν τασινεμάκαι ταθέατραήταν
ανοιχτά–καικαλώςήταν-στοπο-
δόσφαιρο υπήρχε απαγόρευση.
Δηλαδή στα γήπεδα είναι η πιο
εύκολη η μετάδοση;Δεν μιλάμε
για τηνπερίοδο τηςέξαρσης,αλ-
λάότανυπήρχεύφεση».

Για το αν μπορεί να γίνει κά-
ποια τροποποίηση στο Κύπελ-
λο, αν η Επιτροπή Λοιμωξιο-
λόγων επανέλθει στο θέμα των 
ομάδων της SL2:

«Όχιείναιοριστικό,αποφασί-
στηκε.Δεν υπάρχουν ημερομηνί-
ες δεν υπάρχει τοπεριθώριο.Οι
ομάδες τηςSL2δεν είναι έτοιμες
δεν έχουνπροπονηθεί.Θαπάνε
να ανταγωνιστούν ομάδες που
παίζουν2-3μήνες;Δεν θα έχουν
τύχη.Έγινεηκλήρωση,οιαγωνι-
στικέςδενβγαίνουν.Έπρεπεήδη
να έχουν έγκριση οι ομάδες της

SL2και τηςFLγιαξεκινήσουντα
πρωταθλήματάτους,τηρώνταςτα
υγειονομικάπρωτόκολλα.Έπρε-
πεήδηναέχουνβοηθήσειμετον
τηλεοπτικό πάροχο. Η πρόταση
πουσυζητήθηκε στηνΕΕ τηςΕ-
ΠΟείναιμίαένεσητονωτικήαλλά
δενείναιλύση».

Για το αθλητικό Μητρώο της 
ΓΓΑ: 

«ΣτοΜητρώοέχουμεκενά.Έ-
χουν αδικηθεί κατά πλειοψηφία
τα ερασιτεχνικά σωματεία.Αντί-
θεταέχουνεπιχορηγηθείμε5-6-7
χιλιάδες ευρώ γυμναστήρια, αί-
θουσες, σύλλογοι που δηλώνο-
νταιωςαθλητικάσωματεία,έχουν
διάφορα αθλήματα και υπάρχει
συνδρομή. Τα πραγματικά ερα-
σιτεχνικά σωματεία όμως έχουν
αδικηθεί.Έχουμε δύο μέτρα και
δύοσταθμά.Αυτάθαταβρίσκου-
με μπροστά μας. Δεν θέλουμε
να διαλύσουμε το ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο. Γιατί όμως αδικείς
τουςερασιτέχνεςπαράγοντεςπου
ματώνουνμία ζωή και από το υ-
στέρημά τους συνεισφέρουν για
τησυντήρησητωνσωματείων;».

Για το αν θα γίνουν οι εκλο-
γές στις 19/1:

 «Γίνονται εκδηλώσειςπολιτι-
στικές,γίνονταιεκλογικέςδιαδικα-
σίες,όπωςστηνΕνωσηΔικαστών
με2.500εκλέκτορεςκαιδενμπο-
ρεί να κάνει η ΕΠΟ εκλογές με
λιγότερους από 100 εκλέκτορες.
Οιεκλογέςείναιγιατις19/1.Έχει
οριστεί μία τριμελή επιτροπή με
τοναντιπρόεδροτηςΕΠΟ,τονκ.
Αντωνίου, τον υποψήφιο πρόε-
δρο, κ.Ψαρρόπουλο και εμένα,
για να συζητήσουμε τον τρόπο
πουθαδιεξαχθούνοιεκλογέςκαι
γιανατηρήσουμεταπιοαυστηρά
υγειονομικά πρωτόκολλα. Πρέ-
πει νασταματήσει αυτή η ιδιότυ-
πη ακυβερνησία.Δεν μπορεί η
νυν διοίκηση να δεσμεύσει την
επόμενη σε θέματα όπως οι ε-
θνικές ομάδες, τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τις συμβάσεις
εργαζομένων».

Για το αν έχει υπάρξει επι-
κοινωνία με τον υφυπουργό 
Πολιτικής Προστασίας, Νίκο 
Χαρδαλιά:

«Εμείς έχουμε στείλει επισή-
μωςεπιστολή.Ανεπισήμωςυπήρ-

ξε μία τηλεφωνική επαφήμε τον
κ.Αντωνίου,όπουοκ.Χαρδαλιάς
μαςπαρέπεμψεστον κ.Αυγενά-
κη. Ο κ.Αυγενάκης δηλαδή θα
μας πει τι πρωτόκολλα θα ακο-
λουθήσουμε;Αυτόδεν είναι θέμα
τηςΠολιτικήςΠροστασίας;Περι-
μένουμεπιο άμεσες απαντήσεις.
Δεν ξέρω τι τακτική ακολουθούν.
Αν δεν θέλουν να κάνουμε εκλο-
γέςαςμην κάνουμεποτέ.Ανθέ-
λουνναδιαλύσουντηνομοσπον-
δία ας τη διαλύσουν.Ας ορίσουν
λοιπόναυτοίπρόεδρο.Έτσιόμως
πάμε σε άλλες εποχές.Υπάρχει
αυτοδιοίκητο, υπάρχει νόμος, υ-
πάρχεικαταστατικό.Στηδημοκρα-
τίαδενυπάρχουναδιέξοδα».

Για το αν είναι οι εκλογές 
της ΕΠΟ στον αέρα: 

«Είναι στον αέρα όσο δεν έ-
χουμε απάντηση.Μέχρι τις 11/1
είναι το σκληρό lockdown. Εμείς
μέχρι τις 8/1 θα στείλουμε τις
προτάσεις μας και τις υποψηφι-
ότητες μας και θα περιμένουμε.
Μιλάμεόμως για έναπολύμικρό
εκλογικό σώμα και για εκλογές
που έχουν αναβληθεί πέντε φο-
ρές.Ούτε θέλωνα επιβάλλωκα-
νένα κανόνα, ούτε ειδικός είμαι,
ούτε λοιμωξιολόγος.Μαζί όμως
μεόλουςτουςυπηρεσιακούςπου
θα συμμετέχουν θα είναι λιγότε-
ρααπό100άτομα.Θαυπάρχουν
τεστ, θα πηγαίνουν δύο-δύο ή
τρεις-τρεις ναψηφίζουν.Δηλαδή
διακυβεύεται τόσοπολύ η υγεία
τηςχώρας;».

Για το αν υπάρχει διάθεση α-
πό το Υπουργείο να μην γίνουν 
οι εκλογές: 

«Η διάθεση του Υπουργείου
ναμηνπροχωρήσειαυτήηδιαδι-
κασίαείναιφανερήεδώκαιμήνες.
Εύχομαιτελικάναεπιτραπείμετη
σύμφωναγνώμητωνλοιμωξιολό-
γων και τις επιταγές του νόμου.
Να τελειώσει αυτή η διαδικασία
και να πάψει η παραφιλολογία.
Δενωφελεί κανέναν η κουβέντα
για το ποιος έχει το πάνω χέρι
στηνΕΠΟκαιηακυβερνησία.Αν
θέλουνμπορούννακαταργήσουν
την ομοσπονδία, μπορούν να ο-
ρίσουνόποιονθέλουν.Ανθέλουν
νακάνουνορισμό,αςπάρουντην
ευθύνη, αλλά αυτό δεν είναι δη-
μοκρατία.Θα έπρεπε το ίδιο το
Υπουργείοναεπιζητάειναγίνουν

εκλογές, εκτός αν θέλει να τις ε-
λέγξει, κάτι που δεν θέλω ούτε
κανναδιανοηθώ».

Για το αν θα υπάρξει υποψη-
φιότητα Ζαγοράκη:

«Οιυποψηφιότητεςθαφανούν
τηνΠαρασκευή8/1πουκλείνουν
οι προτάσεις.Την υποψηφιότητα
τουΘοδωρή Ζαγοράκη δεν την
ακούσαμεεπισήμωςούτεαπότον
ίδιο ούτε από κάποια Ενωση ή
φορέα. Ο κ.Ψαρρόπουλος έχει
προταθεί από 45Ενώσεις.Ο κ.
Ζαγοράκης είναι ο εμβληματικός
αρχηγός της Εθνικής του 2004
κι αν κατέβει θα είναι μία σοβα-
ρή υποψηφιότητα.Δεν γνωρίζω
όμωςτιςπροθέσεις του.Ξέρωό-
τι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει
να εκδηλώσεις ενδιαφέρον.Δεν
μπορούμε να μιλάμε θεωρητικά.
ΜπορείναείναιοΔέλλας,μπορεί
ναείναιοΜαύρος.Δενμπορείνα
συζητάμεγιαονόματαπουακόμη
καιοιίδιοιοιάνθρωποιδενέχουν
εκδηλώσειενδιαφέρον.Οάνθρω-
πος δεν το έχει δηλώσει.Απλά
μπαίνει κάποιος σαν επιθυμία,
σανπρόταση».

Για τις παρατηρήσεις που έ-
χουν κάνει FIFA/UEFA για το 
αθλητικό νομοσχέδιο:

«FIFA και UEFA έχουν ενη-
μερωθεί, έχουν απαντήσεις και
έχουν κάνει σοβαρότατες παρα-
τηρήσεις για το νομοσχέδιοπου
έχει ψηφιστεί. Στο διάλογο δεν
κλήθηκε η μεγαλύτερη ομοσπον-
δία.Στείλαμευπόμνημααλλάδεν
είπαμε δια ζώσης τις θέσεις μας.
Ένααπότασοβαράζητήματαεί-
ναι τοΜητρώο.Πρόκειται γιαμία
καταστατική υπόθεση της ομο-
σπονδίας και ξέρουμεόλοι ότι το
καταστατικό είναι εναρμονισμένο
μεαυτότωνUEFA/FIFA.Όσασω-
ματεία δεν έχουν αθλητική ανα-
γνώρισηδενμπορούν νασυμμε-
τέχουνστιςεκλογικέςδιαδικασίες.
Απότημίαλέμεότιεξαιρούμετις
εκλογέςτηςΕΠΟκαιαπότηνάλ-
ληελέγχουμεόλεςτιςεκλογέςτων
Ενώσεων.ΔενμπορείτουΥπουρ-
γείο ναπαρεμβαίνει στις εκλογές
τωνΕνώσεων».

Για την ανάγκη να γίνουν μέ-
σα στον Ιανουάριο οι εκλογές:

«Πρέπει να υπάρξει μία ηγε-
σία, μία Εκτελεστική Επιτροπή.
Τώρα υπάρχει μία διοίκηση υπό
ομηρία.Ο κ. Γραμμένος είναι υ-
ποχρεωμένος να ισορροπήσει
στη διοίκησηπουυπάρχει, με ο-
ρισμέναμέληπουμπορεί ναμην
έχουνόρεξηκαισεαυτήνπουέρ-
χεται. Με ένα ποδόσφαιρο που
βάλλεται απόπαντού.Πώςμπο-
ρεί να διοικήσει;Δεν θέλουμε να
τελειώσειαυτότομαρτύριο;Εκτός
αν δεν θέλουμε να προσφέρου-
μεστο ελληνικόποδόσφαιρο.Οι
εκλογές είχαν οριστεί στις 9/10
και έπρεπε να γίνουν τότε.Μετά
όμωςήρθεοκ.Αυγενάκηςκαια-
ναβλήθηκανγιαναείναισύννομες
μετονομοσχέδιο.Ανδενκλείσου-
με αυτή τη διαδικασία θα μιλά-
μεγιαμετά τοΠάσχα.Ανθέλουν
κάποιοι μηχανισμοί να σέρνετε
αυτή η διαδικασία είναι μόνο για
το κακό και την καταστροφή του
ποδοσφαίρου.Δεν νομίζω πως
είναι αποτρεπτικός παράγοντας
το εκλεκτορικό σώμα διότι είναι
πολύμικρό».

Νέα επιστολή της ΕΣΑΠ προς 
τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 

Υγείας για επανεκκίνηση
του πρωταθλήματος

Ανήμερα τωνΘεοφανίων ηΕ.Σ.Α.Π. απέστειλε νέα επιστολή
προςτονΓενικόΓραμματέαΔημόσιαςΥγείαςκαιΠροέδρουΕπιτροπής
ΕμπειρογνωμόνωνγιατονCOVID-19ΠαναγιώτηΠρεζεράκοζητώντας
τηνεπανεκκίνηση τουπρωταθλήματος τηςVolleyLeagueυπενθυμί-
ζονταςπωςαπό15Δεκεμβρίουέχουνξεκινήσειοιπροπονήσειςκάτω
απότααυστηράυγειονομικάπρωτόκολλακαιχωρίςναέχειβρεθείένα
κρούσμαστιςκοινότητεςτων8ομάδωντηςκατηγορίας.

Ηεπιστολήαναφέρει:
«Επανερχόμενοι στο από 29-12-20 αίτημα μας με αρ

πρωτ.4896γιαάμεσηεπανέναρξη τωναγώνωντουΠρωταθλήμα-
τος τηςVolleyleague, θαπαρακαλούσαμε όπως τεθεί το εν λόγω
θέμα,πουαποτελείμείζονοςσημασίαςγιαεμάς,στηνεπόμενησυ-
νεδρίασητηςΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων.

Θεωρούμεότιπρέπει ναμαςδοθεί άδεια για επανέναρξη των
επισήμωναγώνωντουΠρωταθλήματοςμας ,από17-1-21έχοντας
ωςδεδομένοότιδιενεργούμεκαθημερινάπροπονήσειςαπό15-12-
20μεΕβδομαδιαίαμοριακάτεστβασειτωνοποίωνδενέχειδιαπι-
στωθείούτεέναθετικόκρούσμα.

ΠαρακαλούμεναλάβετευπόψινσαςότιείμαστετοΜΟΝΑΔΙΚΟ
επαγγελματικόΠρωτάθλημαπουδεναγωνίζεταιαπότονπροηγού-
μενοΝοέμβριομε καταστροφικάαποτελέσματα για τις ομάδες και
τουςαθλητέςμας.

Τέλοςθαπαρακαλούσαμεόπωςστηναυριανήσυνεδρίαση της
ΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνων ,ναπαρευρεθεί απόμέρουςμας ο
ΠρόεδροςτηςΕΣΑΠκαθώςκαιοΓενικόςΓραμματέαςΑθλητισμού
κοςΓιώργοςΜαυρωτάς».

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον ΥπουργόΥγείας-Πρόνοιας
ΒασίληΚικίλια,στονΥφυπουργόΠολιτικήςΠροστασίαςΝίκοΧαρ-
δαλιά, στονΥφυπουργόΑθλητισμού:ΛευτέρηΑυγενάκη και στον
ΓενικόΓραμματέαΑθλητισμούΓιώργοΜαυρωτά

ΔημοσθένηςΚουπτσίδης:
«Είναιτραγικόπουδενπαίζουν
οιεπαγγελματικέςκατηγορίες»!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντάστοΜου-

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά
καιφωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικά
καιΑνελκυστήρα,Τιμή:160€.

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΚΩΔ.22801.ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ.ισόγειοκαι

μεπολύαύλιοχώροελεύθερο ,μεγάληβι-
τρίναμπροστάκατάλληλογιακάθεχρήσημε
άδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικάπροσιτή
,μόνο420€. ολόκληρο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

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

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

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας116τ.μ.
μικτάη90τ.μ.καθ.στον5οόροφοΡετιρέ.

Αποτελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονο-
κουζίνακαιμπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμε
κλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,η-
λιακόθερμοσίφωνα, θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,ανελκυστήρα,έχειτέντες,ένακλει-
στόπάρκινγκ18τ.μ.στο ισόγειοκαθώςκαι
μιααποθήκη9τ.μ.,στουπόγειο.Ευρίσκεται
σεπολύκαλήγειτονιάοιχώροιτουάνετοικαι
ευρίσκεταιγιαλόγουςυγείαςσετιμήπροσφο-
ράςστα95.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

σεπολύκαλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανα-
καίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμία
άνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκου-
ζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλή
τιμήμόνο22.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

8:00έως16:30)

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

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

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

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

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

16:30)



ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται
γραφείο20τ.μ.,επιπλωμένο.Τηλ.:
2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γρα-
φείο 42 τ.μ. καθαρό, λήρως α-
νακαινισμένο στην οδό Βενιζέ-
λου αρ. 46Βέροια.Πληρ. τηλ.:
6932361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο
Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
ση. Ικανοποιητική αμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900. Ώρες επικοινωνί-
ας:9.00με18.00.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

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

farmakeio@mourtzila.gr

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

νίας:2331051557

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

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

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

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστη γνώση τηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ε-

τώνσεΓ’κατηγορίαςβιβλία(τήρηση
–έλεγχο–παρακολούθηση)

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

δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστείλουν το
βιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη
ηλικιωμένου σε 24ωρη βάση.
Πληρ.τηλ.:6972913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗ εταιρία με έδρα τη Βέροια,
αναζητά τεχνίτες γυψοσανίδων,
ψευδοροφών & θερμοπρόσο-
ψης-μονώσεων. Τηλ. επικοινω-
νίας: 23310 23400, Κιν.: 6977
443518.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα
τηΒέροια, αναζητά χειριστή μη-
χανημάτων έργου με ικανότητα
οδήγησης επαγγελματικού φορ-
τηγού για να εργαστεί σε έργο
ύδρευσηςστηΘεσσαλονίκη.Τηλ.
επικοινωνίας:2331023400,Κιν.:
6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επιχεί-
ρηση εισαγωγής& εμπορίας κα-
ταναλωτικώνπροϊόντωνμε έδρα
το Νομό Ημαθίας.Απαραίτητα
προσόντα: κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ,
ηλικίαέως38ετών (εκπληρωμέ-

νες στρατιωτικές υποχρεώσεις),
προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέση
θεωρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικα-
νοποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@otenet.gr
καιστοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλα25-45ετών
μεενεργήκάρταανεργίαςκαιβα-
σικη γνώση αγγλικών για απο-
γευματινήεργασίασεξενοδοχειο
στη Βέροια με πλήρες ωράριο.
Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη
Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρταανεργίαςσε ισχύ,πουνα
γνωρίζει Η/Υ και να χειρίζεται
πρόγραμμα εμπορικής διαχεί-
ρισης. Πληρ. στο τηλ.: 6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακείου
ή φαρμακοποιός να εργαστεί σε
φαρμακείοστηΒέροιαγιαπλήρη
απασχόληση.Απαραίτητηπροϋ-
πόθεσηκάραταεργίαςγιατουλά-
χιστονέναμήνα.Τηλ.επικοινωνί-

ας:6974637289.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ

ουζερί, δίπλα στο παλιό Κρα-
τικό ΚΤΕΟ στο δρόμοΜακρο-
χωρίου-Λυκογιάννης, για απο-
γευματινή εργασία. Τηλ.: 6977
755040&6984427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-
στολή βιογραφικώνστο e-mail:
coffeeislandveria@gmail .
com.Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  φαρμακοποιός
ή βοηθός φαρμακοποιού με ε-
μπειρία για φαρμακείο στοΝο-
μόΗμαθιας.Αποστολή βιογρα-
φικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση
και σχετική εμπειρία.Απαραί-
τητη προϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας. Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητά-
ει να προσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικόπωλητή
ή πωλήτρια για τους Νομούς
Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονί-
κης.Απαραίτηταπροσόντα, ευ-
χέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα,
δίπλωμααυτοκινήτου, άδεια ερ-
γασίαςπροσωπικούασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και συ-
στάσεις.Μισθός, ασφάλιση και
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-
τικώνμεσυνέντευξηστα κεντρι-
κά γραφεία μας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παιδα-

γωγική κατάρτιση παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα -διαδικτυα-
κά και διά ζώσης- σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκείου
σε προσιτές τιμές. Τηλ.: 6972
890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιες ώ-
ρες ή και για 24ωρη βάση, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  ν τουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βελέ-
ντζες χειροποίητες σε διάφορα
χρώματα, μεγάλο χαλί μάλλινο
σε διάφορα χρώματα, χαλί με-
γάλο με «τρίχες», κεντήματα
μετρητοίς.Τηλ.:6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

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

Τηλ.:6984040769.
ΚΥΡΙΟΣ75ετών,ζητάγων-

ριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.

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

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

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

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.

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

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

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

μεαπόλυτηεχεμύθεια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11 στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέττα βερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή, άριστης
κατάστασης,4εξαιρετικέςποικιλίες,μεμπεκάκια.Παρακα-
λώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.



Τη νίκη του Τζο Μπάι-
ντεν στις προεδρικές ε-
κλογές πιστοποίησε επι-
σήμως χθες το Κογκρέσο 
των ΗΠΑ, στον απόηχο 
της εισβολής  υποστηρι-
κτών του Ντόναλντ Τραμπ 
στο Καπιτώλιο , σε μια 
προσπάθεια να αποτρέ-
ψουν την εκλογική του 
ήττα. Οι εργασίες του Κο-
γκρέσου διεκόπησαν για 
αρκετές ώρες μετά την ει-
σβολή υποστηρικτών του 
Τραμπ στο Καπιτώλιο. 
Τέσσερις άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους κατά τη 
διάρκεια των επεισοδίων 
– μία γυναίκα από πυρο-
βολισμούς και τρία άτομα 
σε «έκτακτα ιατρικά περι-
στατικά», σύμφωνα με τις 
τοπικές αρχές. Η αστυ-
νομία προχώρησε σε 52 
συλλήψεις.

Ο αντιπρόεδρος των 
ΗΠΑ, Μάικ Πενς, ανα-
κοίνωσε ότι το Κογκρέσο 
επικύρωσε την ψηφοφο-
ρία του Κολεγίου των Ε-
κλεκτόρων.

Προηγήθηκε η απόρ-
ριψη των ρεπουμπλικανι-
κών ενστάσεων για την ε-
γκυρότητα των εκλογικών 
αποτελεσμάτων και στην 
Πενσιλβάνια.

Ο κ. Μπάιντεν έλαβε 
306 ψήφους ενώ ο κ. Τραμπ 232.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, ανακοίνωσε 
νωρίτερα ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες 
μετά τα επεισόδια.

Τα έκτακτα μέτρα στην Ουάσιγκτον θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρί-
ου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής 

ασφάλειας του Λευκού Οίκου Ματ 
Πότινγκερ, σύμφωνα δημοσιεύματα 
αμερικανικών ΜΜΕ. Είχαν προηγη-
θεί οι παραιτήσεις και άλλων αξιω-
ματούχων της διοίκησης Τραμπ, 
έπειτα από την εισβολή υποστη-
ρικτών του απερχόμενου Αμερικα-
νού προέδρου στο Καπιτώλιο, σε 
μια προσπάθεια να ανατρέψουν 
την εκλογική του ήττα από τον Τζο 
Μπάιντεν.

 Ντ. Τράμπ:  Διαφωνώ με το 
αποτέλεσμα,αλλά θα υπάρξει

 ομαλή μετάβαση
 της εξουσίας

Για ομαλή μετάβαση της εξουσί-
ας στις 20 Ιανουαρίου παρά τη δια-
φωνία του έκανε λόγο ο Ντόναλντ 
Τραμπ, λίγο μετά την επικύρωση 
του αποτελέσματος των αμερικα-
νικών εκλογών από το Κογκρέσο, 
στον απόηχο της εισβολής στο Κα-
πιτώλιο υποστηρικτών του απερχό-
μενου προέδρου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό 
του, Νταν Σκαβίνο, ο Ντόναλντ 
Τραμπ δήλωσε ότι «αν και διαφω-
νώ απολύτως με το αποτέλεσμα 
των εκλογών, και τα γεγονότα με 
επιβεβαιώνουν, εντούτοις θα υπάρ-
ξει ομαλή μετάβαση της εξουσίας 
στις 20 Ιανουαρίου».

Πρόκειται για «τη λήξη μίας από 
τις καλύτερες πρώτες προεδρικές 
θητείες και δεν είναι παρά η αρχή 
του αγώνα μας για να δώσουμε πί-
σω στην Αμερική το μεγαλείο της» 
συμπλήρωσε.

Διεθνείς αντιδράσεις
Οι βιαιότητες που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην Ουά-

σινγκτον, με την εισβολή υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, καταδικάστηκαν ως «επονείδιστες», 
«σοκαριστικές», «ανησυχητικές» από πολλούς ηγέτες της διεθνούς 
κοινότητας, οι οποίοι κατήγγειλαν μια «επίθεση στη δημοκρατία» και 
ζήτησαν να γίνει σεβαστό το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών 

στις ΗΠΑ.
Ρωσία, Κίνα και Ιράν επισήμαναν την τρωτότητα της αμερικανικής 

δημοκρατίας, βλέποντας στα επεισόδια αυτά μια μορφή παρακμής ή 
αντέδρασαν με ειρωνεία στα γεγονότα.
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P Ως ανθρώπινο είδος συνεχίζουμε να 
βρισκόμαστε και μέσα στο 2021 σε τρομερή 
φόρμα…

 
P Τελικά όλα τα έθνη προσκυνούν σώβρακα 

και φανέλες.

P I love this game over.
 
P Προφήτης ο Πανούσης, προφήτης κι ο 

Κοινούσης.
 
P Ή: όταν ο λαϊκισμός και η παράνοια ξε-

φτιλίζουν μια αυτοκρατορία.
 

P Κάτι ήξεραν τόσα χρόνια όταν έλεγαν God 
bless America. Γνώριζαν τον διπλανό τους.

 
P Τον Μπλεκ τον είδαμε στο Καπιτώλιο, 

τον Όμπραξ επίσης. Πρέπει να ήταν σε καρα-
ντίνα 14 ημερών ο Καθηγητής Μυστήριος.

 
P Μένει να αποφασίσουμε ποιο άκρο θα επι-

λέξουμε. Της δεξιάς ή της αριστεράς;
 
P Οι μεν δεν ξέρουν τι κάνουν κι οι δε ξέ-

ρουν τι δεν να κάνουν.
 
P Εμείς τέτοια πράματα δεν κάνουμε στη 

χώρα. Το πολύ-πολύ ο Κούγιας να πηδήξει τα κά-

γκελα και να μπει σε 
κάνα κανάλι.

 
P Την επόμε-

νη περίοδο θα μας 
απασχολεί πια το 
σημείο βρασμού 
των αποβρασμά-
των.

 
P Ούτε οι αδελ-

φοί Coen δεν θα έ-
φταναν τόσο μακριά 
σε φαντασία στο Χό-
λιγουντ.

 
P Χίλιες φο-

ρές εμείς εδώ του 
ευρωπαϊκού κινη-
ματογράφου. Μέ-
χρι να σηκώσεις το 
ένα ποδάρι, βρω-
μάει το άλλο. Πού 
να προλάβεις να 
μπεις στο Καπιτώ-
λιο.

 
P Η μεγαλύτερη 

(μη επιτήδειος πλέ-
ον) δυτική δημοκρα-
τία, να τίθεται σε κίνδυνο από ένα κοπάδι ολικής 
ψυχικής διαταραχής.

 
P Ο φασισμός είναι πραγματικά μία από 

τις πιο εκτυφλωτικές μορφές ανθρώπινου 
τρόμου.

 
P Και:
 
Έλληνας παντρεύτηκε μία Αμερικάνα και ξε-

νιτεύτηκε. Αυτή, πεταχτούλα καθώς ήταν, έμεινε 
έγκυος από έναν μαύρο και το παιδί βγήκε και 

αυτό μαυράκι. Ο Έλληνας θέλοντας να το φέρει 
μαλακά στη μάνα του, της γράφει ένα γράμμα:

«Μάνα, τελικά τα καταφέραμε και αποκτήσαμε 
παιδί. Αλλά η γυναίκα μου δεν είχε γάλα και ανα-
γκαστήκαμε να δίνουμε στο μωρό γάλα από μια 
μαύρη αγελάδα. Δυστυχώς όμως το μωρό κάθε 
μέρα που περνάει όλο και μαυρίζει».

Και η πονηρεμένη μητέρα του τού απαντάει:
«Γιόκα μου, κι εγώ δεν είχα γάλα όταν γεννή-

θηκες και αναγκαστήκαμε να σου δίνουμε γάλα 
από μια κατσίκα. Αλλά όπως καταλαβαίνω, τα 
κέρατα τώρα τα έβγαλες»!

Κ.Π.

Πρωτοφανής εισβολή στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές 
του Τράμπ που δεν αποδέχεται τη νίκη Μπάιντεν

-Έκτακτα μέτρα στην Ουάσιγκτον έως τις  20 Ιανουαρίου που ορκίζεται ο νέος Πρόεδρος
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