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15Αύγουστος: «Πάσχα
του καλοκαιριού»,

με μνήμες «καραντίνας»
από τη Μεγάλη Εβδομάδα

  Δεκαπενταύγουστος, το «Πάσχα του καλοκαιριού», όπως 
ονομάζεται, αφού σε πολλές «Παναγίες» της Ελλάδας 
στολίζουν και περιφέρουν επιτάφιο για την Κοίμηση της 
Θεοτόκου και διοργανώνουν παραδοσιακά πανηγύρια 
που καταλήγουν σε γλέντι. Όμως, λόγω των πρωτοφανών 
συνθηκών και της πανδημίας του κορωνοϊού, 
απαγορεύτηκαν και οι λιτανείες και οι πανήγυρεις υπό 
τον φόβο μιας εκτεταμένης διασποράς του ιού εν’ όψει της 
μεγάλης γιορτής της Παναγίας.
  Φέτος λοιπόν υπάρχει κι ένας ακόμα λόγος να μας 
θυμίζει την ταύτιση του 15Αύγουστου με το Πάσχα: Είναι 
ο κορωνοϊός και τα τοπικά lockdown που άρχισαν ήδη 
και μας πηγαίνουν πίσω, στις ημέρες της καραντίνας 
του φετινού Πάσχα, τις ημέρες της Μ. Εβδομάδας, του 
«μένουμε σπίτι» και του οβελία στο φούρνο ή σε σούβλα 
μόνο στο μπαλκόνι.
  Όπως τότε έτσι και τώρα, εν’ όψει μιας εξόδου για 
τον 15Αύγουστο, με δεδομένη την έξαρση και την ήδη 
ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων, μπαίνουμε σε 
συνθήκες Πάσχα με τα μέτρα να σφίγγουν όλο και 
περισσότερο, κυρίως την ερχόμενη εβδομάδα.
  Με ατομική ευθύνη και αποστάσεις, Καλή Παναγιά!
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αιμιλιανού επ. Κυζίκου,

Μϋρωνος επ. Κρήτης

του Σαββατοκύριακου

12 ή 24 χαμηλότοκες  δόσεις για τα χρέη του κοροναϊού, 
από τον Ιανουάριο του 2021

Μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου – όταν
ανοίξειηΒουλή–θαέχειμπεισετρο-
χιάνομοθέτησηςηρύθμισηγιατηνα-
ποπληρωμήχρεώνόσων επλήγησαν
από τηνπανδημία.Οι φόροι, δόσεις
και ασφαλιστικές εισφορέςσυνολικού
ύψους3 δισ. ευρώ,πουδενπλήρω-
σαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από
τονΜάρτιο, όταν ξέσπασε ηπανδη-
μία, θαμπορούνναπληρωθούναπό
τον Ιανουάριοτου2021σε12άτοκες
ή24χαμηλότοκεςμηνιαίεςδόσεις.

Οι οφειλές που πάγωσαν με το
χτύπημα της πανδημίας αναμένεται
ναπαραμείνουνέτσιέωςτοτέλοςτου
έτους, καθώςη νέα έκτακτη ρύθμιση
θαενεργοποιηθείστιςαρχέςτουεπό-
μενουέτους.Ολαταχρέηκαιοιφορο-
λογικέςυποχρεώσειςπουδημιουργή-
θηκανστην εποχή του κορωνοϊούθα
αρχίσουν να εξοφλούνται σε δόσεις
απότονΙανουάριοτου2021,μετιςδόσειςνααπλώνονταιμέχριτονΔεκέμβριοτου2021ήτου2022,ανάλογαμετον
αριθμότωνδόσεωνπουθαεπιλέξουνοιφορολογούμενοιπουπλήττονταιαπότηνκρίση.

Μετηνειδικήρύθμισηηκυβέρνησηεπιδιώκεινααποτρέψειένανέοκύμαοφειλώνπουαπειλείναπνίξειελεύθε-
ρουςεπαγγελματίες,εργαζομένους,επιχειρήσειςκαιιδιοκτήτεςακινήτων,πουπροφανώςτηνπεριμένουν…

Βροχές,καταιγίδες,χαλαζοπτώσεις,πουθασυνοδεύ-
ονται πρόσκαιρα από θυελλώδεις ανέμους,προβλέπει
σε έκτακτοδελτίο καιρού γιασήμεραΣάββατο καιστην
περιοχήμαςηΕΜΥκαιμεβάσητιςπρογνώσεις οΔή-
μοςΒέροιαςυπενθυμίζει τιςγενικέςοδηγίες τηςΓενικής
ΓραμματείαςΠολιτικήςΠροστασίας,όπως:

•ΝαενημερώνεστεδιαρκώςαπόταΜΜΕ(ραδιόφω-

νο,τηλεόραση,κ.λ.π.),γιατηνεξέλιξητων
καιρικώνφαινοµένων.

• Σεπερίπτωση ανάγκης καλέστε την
Αστυνομία (100), τηνΠυροσβεστική (199)
ήτοΕΚΑΒ(166).

•Αναγράψτε ταπαραπάνω τηλέφωνα
σεεµφανέςσηµείοµέσαστοσπίτικαιβε-
βαιωθείτεότιταπαιδιάσαςταγνωρίζουν.

•Βοηθήστε ταπαιδιάσας νααπομνη-
μονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά στοι-
χεία, όπως το επίθετό τους, τηδιεύθυνση
καιτο

τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας
τηλέφωνο,κ.λ.π.

•Εξηγήστεσεόλα ταµέλη τηςοικογέ-
νειας πώς να αναγνωρίζουν ήχους που
προμηνύουν καταστροφή (π.χ. σειρήνες),
πώς

καιπότε να κλείνουν τιςπαροχές ηλε-
κτρικού,φυσικούαερίουκαινερού,πώςνα
χρησιµοποιούντοπυροσβεστήρα,πώςνα

καλούνσεβοήθεια,κ.λ.π.
•Προμηθευτείτε εφόδιαπρώτηςανάγκης, όπωςφα-

κό,φορητόραδιόφωνοµεµπαταρίεςκαιπυροσβεστήρα.
•Εξοπλιστείτεµεκουτίπρώτωνβοηθειών.
•Σεόλεςτιςπεριπτώσειςλάβετεειδικήµέριµναγιατα

παιδιάκαιτουςηλικιωμένους.

28  Αυγούστου (;)
οι φετινές βάσεις 

Δενφαίνεταινακαθυστερήσειηανακοίνωσητωνφετινών
βάσεων, σεσχέσημε τις άλλες χρονιές,παρά τις ιδιαίτερες
συνθήκεςαπότηνπανδημίατουκορονοϊού,τηναναστολήτης
λειτουργίαςτωνσχολικώνμονάδωνκαιτηνκαθυστέρησητης
έναρξηςτωνΠανελλαδικώνΕξετάσεων.

Σύμφωναμεεκτιμήσειςοιανακοινώσειςτωνβάσεωνα-
ναμένονταιμετάτις20Αυγούστουδίνονταςτέλοςστηναγωνία
τωνυποψηφίωνκαι τωνοικογενειώντους,μεεπικρατέστερη
ημερομηνίατην28ηΑυγούστου,χωρίςνααποκλείεταικαιη
1ηΣεπτεμβρίου…Υπομονή,τοδύσκολοέφυγε!

ΑπόΔευτέρα10μέχρικαιΠαρασκευή
14Αυγούστου,οΛΑΟΣκλείνειλόγωδιακοπών

Αγαπητοίαναγνώστεςκαισυνδρομητές,ο«ΛΑΟΣ»θαείναικλειστόςαπότηνΔευτέρα10ΑυγούστουμέχριτηνΠα-
ρασκευή14Αυγούστουλόγωδιακοπών..Σαςενημερώνουμεότι ταγραφείαμαςθαανοίξουντηνεπόμενηΔευτέρα20
ΑυγούστουκαιηεφημερίδαθακυκλοφορήσεικαιπάλιτηνΤρίτη18τουμήνα…

ΚαλόΔεκαπενταύγουστο!

Μιατετράδαζωντανήςιστορίας
τουΠροσκοπισμούστηΒέροια

ΣτηνκηδείατουΑρχηγούτουςΤάσουΦελλόπουλου,στηΘεσσαλονίκη,βρέθηκαντιςπροάλλες4υπαρχηγοί,παλαιοί
ΠρόσκοποιΒέροιας, οι:ΣπύροςΤελλιδης,ΠαύλοςΠυρινος,ΘανάσηςΣτάντζος, ΓιώργοςΚογκας (φωτοαριστερά) ενώ
στηνφωτογραφίαδεξιά,το1973στοΚΕΓΕΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥκαιπάλικαιοιτέσσεριςμαζίμετονεκλιπόντα(δεύτεροςαπό
αριστεράτωνκαθήμενων),ζωντανήιστορίατουΠροσκοπισμούστηνπεριοχήμας!

Τιςαλιεύσαμεαπόανάρτηση τουπαλαιούεπίσηςπροσκόπουκαιδικηγόρου,ΔημήτρηΤόλιου,στοπροσωπικό του
facebook.

Οδηγίες προστασίας από την έντονη κακοκαιρία
που θα πλήξει και την περιοχή μας
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Μέχρι το τέλος Αυγούστου

Απαγόρευση λιτανειών, εμποροπανηγύρεων 
εν όψει του 15Αύγουστου και ορθίων στα μπαρ 

-Πρώτο τοπικό lockdown στον Πόρο
Νέα έκτακτα μέτρα στην προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης 

του κοροναϊού ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μετά την αύξηση των κρου-
σμάτων τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια 
εισήγησης της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων, με απόφαση του υφυ-
πουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδα-
λιά, οι επισκέπτες από την Μάλτα, από την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 
και ώρα 00:01, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα 
μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που θα έχει διενεργηθεί μέ-
χρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Επίσης, κατόπιν σχετικής σύστασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδας, αναστέλλονται όλες οι λιτανείες για επόμενο χρονικό 
διάστημα, καθώς και πάσης φύσεως εμποροπανηγύρεις

Τέλος, το μέτρο της απαγόρευσης όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτε-
ρινά κέντρα μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ-εστιατόρια, 
καφέ-μπαρ κλπ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με 
τραπεζοκαθίσματα, επεκτείνεται έως 31-08-2020.

Πρώτο τοπικό lockdown στον Πόρο
 Περιοριστικά μέτρα ισχύουν στον Πόρο για 10 ημέρες από χθες στις 

06.00 έως και τις 17-8-2020 και ώρα 06.00.
Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων 

της Πολιτικής Προστασίας και με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδο-
μένα στο νησί  με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, σε συνεννόηση με τον καθηγητή 
Σωτήρη Τσιόρδα και με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντι-
μετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον 
περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών 
για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, δύναται σε 
αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων 
(αναμένεται έκδοση ΚΥΑ με τις επιχειρήσεις που θα 
δικαιούνται υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση).

Στο νησί μεταβαίνουν και εγκαθίστανται σήμερα 
κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ), 
10μελες ειδικό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ για εντατικοποί-
ηση των ελέγχων τήρησης των μέτρων, καθώς και 
ειδικό κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος για τη πιστή 
εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων στους χώρους 
εποπτείας του.  

Τι θα γίνει στην Παναγία Σουμελά
Με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, θα εορτα-

στεί ο 15Αύγουστος στην Παναγία Σουμελά, με όριο 
εισόδου 100 ατόμων στην Ι. Μονή, με ειδική σήμαν-
ση των αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται, η οποία ήδη ισχύει από 
τον περασμένο μήνα, με αφορμή και το συναπάντημα της ποντιακής 
νεολαίας και με πολύ περισσότερους εθελοντές για την τήρηση των μέ-
τρων και της τάξης, εντός και εκτός της Μονής, ενώ δεν θα γίνει φέτος, 
λόγω κορονοϊού, η καθιερωμένη  λιτανεία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Γ. Τανιμανίδη στο ναό 
θα υπάρχουν 100 άνθρωποι μαζί με τους επίσημους καλεσμένους θα 
υπάρχει χώρος (διάδρομος) για όσους θα περνούν να προσκηνύσουν 
και να φύγουν, ενώ έχει ήδη τοποθετηθεί ειδική σηματοδότηση για το 
που θα στέκεται και θα περνάει ο καθένας. Θα υπάρχει ιδιωτική ασφά-
λεια με έξτρα δαπάνη και πάνω από 70 εθελοντές που θα συμπαρίστα-
νται σ’ αυτή την προσπάθεια.

Φέτος η λιτανεία δεν θα γίνει, διότι είναι δύσκολο να πειθαρχήσει τό-

σος κόσμος, θα γίνει κανονικά η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του 
Υψηλάντη, όπου θα παρίστανται μόνο οι αρχιερείς και κάποιοι καλεσμέ-
νοι, ενώ ο κόσμος θα παραταχθεί ένθεν και ένθεν, πίσω από σχοινιά 
που θα τοποθετηθούν για την ασφαλή  διεξαγωγή της εκδήλωσης. Θα 
υπάρχουν επίσης αυστηρές συστάσεις για μάσκες. Ο κ. Τανιμανίδης, 
δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο περαιτέρω πειθαρχίας και εφαρμογής, 
πιθανόν, νέων οδηγιών της πολιτείας και των ειδικών. 

Παράλληλα έχουν ληφθεί μέτρα για παρουσία μονάδας ιατρών και 
νοσηλευτών στην Μονή της Π. Σουμελά στο πλαίσιο του καλύτερου 
δυνατού προγραμματισμού ώστε να γιορτασθεί ο 15Αύγουστος, με ότι 
απαιτεί η προστασία της δημόσιας υγείας. 

Επίσης ακυρώθηκε η συναυλία που είχε προγραμματισθεί, ενώ κα-
νονικά θα γίνει το κτητορικό μνημόσυνο, την πρώτη Κυριακή, μετά τον 
15Αύγουστο.

Δήμος Αλεξάνδρειας: Κατάθεση αιτήσεων των επιτυχόντων 
στο Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 

Ύστερα από την ηλεκτρονική ανάρτηση από τον ΟΑΕΔ των οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων στο Πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 θέσεις εργασίας” (πρόσκληση 4/2020), οι ωφελούμενοι – επιτυχόντες, οι οποίοι πρόκειται να 
απασχοληθούν στον Δήμο Αλεξάνδρειας, μετά την παραλαβή του συστατικού σημειώματος από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), καλούνται 
να καταθέσουν στον Δήμο αίτηση με το συστατικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί.

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξή τους καθώς και υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης 
δήλωσης, τα οποία πρέπει να υποβάλουν οι επιτυχόντες, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, στην ενότητα 
«Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις –> Προσλήψεις ».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καθώς και των περιοριστικών-προστατευτικών μέτρων λόγω του κορωνοϊού 
(covid-19), η κατάθεση των αιτήσεων με συνημμένα όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των προσόντων ανά ειδικότητα, τα ο-
ποία απαιτούνται και αναγράφονται στην αίτηση, θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinofelis@alexandria.gr.

Επισημαίνεται ότι κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση κλπ 
έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, σε πρωτότυπη μορφή – με νόμιμη ισχύ πρωτοτύπου – χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή γνήσιο υπογραφής ή λοι-
πές επιπλέον ενέργειες και διαδικασίες, μέσω και της ιστοσελίδας www.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς του στο “TaxisNet”.

Περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινίσεις παρέχονται και στη συνημμένη Νο 4/2020 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟ-
ΔΥ) ανακοίνωσε χθες  151 νέα κρούσματα του ιού  
SARS-CoV-2 στη χώρα, εκ των οποίων  τα 7 εντο-
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της 
χώρας.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων
-επτά κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενερ-

γήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,
-πέντε εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν 

αυτοβούλως,
-σαράντα έξι κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής,
-τριάντα οκτώ στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
-δύο στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
-ένα στην Π.Ε. Κορινθίας
-δύο στην Π.Ε. Αχαΐας
-ένα στην Π.Ε. Δράμας
-δεκαεπτά (17) στην Π.Ε. Έβρου, όλα συνδεόμε-

να με το γάμο στην Αλεξανδρούπολη.
-ένα στην Π.Ε. Ημαθίας
-δύο στην Π.Ε. Ηρακλείου
-τρία στην Π.Ε. Κέρκυρας
-δύο στην Π.Ε. Κεφαλονιάς

-ένα στην Π.Ε. Κοζάνης
-έξι στην Π.Ε. Λάρισας
-ένα στην Π.Ε. Λέσβου
-τρία στην Π.Ε. Μαγνησίας
-τέσσερα στην Π.Ε. Πέλλας
-ένα στην Π.Ε. Πιερίας
-δύο στην Π.Ε. Ροδόπης
-ένα στην Π.Ε. Σερρών
-ένα στην Π.Ε. Τρικάλων
-ένα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
-δύο στην Π.Ε. Φλώρινας
-ένα στην Π.Ε. Χανίων.  
Σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση επιδημιολο-

γικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορονοϊό 
(COVID-19), ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 
είναι 5.270, εκ των οποίων το 54,6% αφορά άνδρες. 
1.379 (26,2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από 
το εξωτερικό και 2.611 (49,5%) είναι σχετιζόμενα με 
ήδη γνωστό κρούσμα.

Δεκατέσσερις ασθενείς  νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. 3 (21,4%) 
είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 71.4% έχει 

υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και 
άνω. 129 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος, 
ενώ έχουμε 210 θανάτους συνολικά στη χώρα. 67 

(31,9%) ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η δι-
άμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 
76 έτη και το 95,7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Όλο και αυξάνεται ο αριθμός… 151 νέα κρούσματα 
χθες σε 23 νομούς της χώρας



Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Ακούω πάλι, φίλοι αναγνώστες, 
το γείτονά μου να ουρλιάζει: «Απο-
κλείεται. Δεν βγαίνω έξω με τίπο-
τα. Δεν ξεμυτίζω ποτέ των ποτών. 
Μωρέ, λίρες να μου τάξουν, δεν 
αγγίζω την εξώπορτα. Και το αγ-
γούρι, πριν το ξεφλουδίσω, θα το 
περάσω από το πλυντήριο».

Για κοίτα εξελίξεις, για κοίτα κα-
τάντημα!

Ο τρόμος πλανάται στη χώρα. Ο τρόμος σκεπάζει τη 
γη. Ο χάρος βγήκε παγανιά. Έχει ορθώσει το χατζάρι του 
και παίρνει κεφάλια.

Ένα τοσοδά μαμουλάκι, ο κορωνοϊός, λέει το όνομά 
του και μας πιάνει σύγκρυο.

Πλάκωσε επιδημία. Δεν ξέρεις πώς να φυλαχθείς και 
ποιον να προστατέψεις.

Δεν ξέρεις προς τα πού να κάνεις. Κατέφθασαν τα 
δύσκολα. Ο κίνδυνος αιωρείται στα τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα. Πού να ‘ρθουν και τα χειρότερα.

Κατέφθασε η πείνα. Τα ράφια άδειασαν. Δεν σημαίνει 
πως γέμισαν… γεροντοκόρες!

Κατέφθασε ο κορωνοϊός. Καιρός για αισχροκέρδεια. 
Αμυνόμαστε φορώντας μάσκα. Η τιμή της αναδεικνύει… 
μασκαράδες!

Τι να κάνουμε; Ο λύκος στην αντάρα χαίρεται. Οι φαρ-
μακέμποροι χαίρονται στις επιδημίες.

Μπήκαμε σε καραντίνες.
Καιρός να θυμηθούμε το Θεό. «Βάλε το χέρι σου Μεγα-

λοδύναμε».
Πλάκωσε η λοίμωξη. Η ατμόσφαιρα γέμισε φονιάδες.
Ώρα να ψάξουμε για λύτρωση. Πρώτη φορά δεν έχεις 

που να πας.
Ο αόρατος εχθρός έκανε επέλαση. Και πού είσαι ακό-

μη! Η κοινή ζωή γέμισε δεσμεύσεις. Και πού είσαι ακόμη!
Τα κράτη μετρούν τους νεκρούς τους. Προς το παρόν 

μετρούν πόσοι έφυγαν. Αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση 
θα μετρήσουμε και πόσοι έμειναν.

Μου ήρθε στο μυαλό και το παλιό ρεμπέτικο! «Μπλέξα-
με φίλε, μπλέξαμε και τη μαγκιά μπερδέψαμε».

Και με την αποτελεσματική θεραπεία τι γίνεται; Σε 
ποιους δρόμους επιστημονικούς θα την αναζητήσουμε; Ας 
μιλήσουμε με ένα γιατρό.

-Τι μέτρα παίρνουμε γιατρέ;
-Κατ’ αρχάς κλείνεσαι στο σπίτι σου και σαπουνί-

ζεις συνεχώς τα χέρια σου.
-Το σαπούνι έχει λεφτά. Αν δε τα διαθέτεις;
-Πάρε από κάπου δανεικά.
-Άλλη λύση δεν υπάρχει;
-Βάλε γάντια πλαστικά. Κάπου μοιράζουν δωρεάν.
-Κι αν δεν βρεις γάντια;
-Τα χέρια πρέπει να πλυθούν.
-Κι αν δεν έχεις χέρια; Θα ψάξεις για δανεικά;
-Μείνε σπίτι σου και προφυλάξου.
-Κι αν δεν έχεις σπίτι;
-Ούτε σπίτι έχεις πια εσύ;
-Με αυτούς που έμπλεξα. Το ένα το έφαγε η τράπεζα, 

το άλλο η Εφορία.
-Μέτρο δεύτερο. Κρατάμε αποστάσεις. Κάποτε κρα-

τούσαμε αποστάσεις για να μην πιάσουμε κοριούς. Τώρα 
τις κρατάμε για να μην πιάσουμε κορωνοϊό. Ας μην ξε-
χάσουμε και την παροιμία. «Όσο αραιά τα σκόρδα, τόσο 
πιο πολύ χοντραίνουν».

-Εγώ δεν θέλω να χοντρύνω. Αρκετά είναι τα κιλά μου.
Βρε κατάντημα. Να μην τολμάς να βγεις από την 

πόρτα του σπιτιού σου γιατί παραμονεύει ο θάνατος. 
Δεν ξέρεις τι να πιάσεις, τι ν’ αφήσεις και πού να στηρι-
χθείς. Βλέπεις τα πορτοκάλια, τα λιμπίζεσαι και αρχίζεις 
να προβληματίζεσαι. Ποιος τα έβαλε στο ψυγείο; Ποιος 
τα έπιασε πριν από σένα; Φορούσε γάντια ή δούλευε 
αδιάφορος; Ποιος τα πήρε από το δένδρο; Ποιος τα μετέ-
φερε στο τελάρο; Ποιος γέμισε τη σακούλα; Μήπως είναι 
μολυσμένα;

Θες να φιλήσεις το χέρι της γιαγιάς σου και πρέπει 
πρώτα να το απολυμάνεις ή να της βάλεις γάντια. Θέλεις 
να φιλήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο και πρέπει 
πρώτα να κάνετε το στόμα σας μπουγάδα. Ή να περάσε-
τε τα χείλη με χλωρίνη.

Στο παρελθόν συμβούλευαν: «Κάτσε καλά» και «κά-
τσε στ’ αυγά σου». Τώρα υποδεικνύουν: «Μένουμε στο 
σπίτι και γινόμαστε σπιτόγατοι. Μένουμε σπίτι και χορταί-
νουμε ύπνο. Σε μερικούς τον χρώσταγε η ζωή. Μένουμε 
σπίτι και γνωριζόμαστε και μεταξύ μας». Σοβαρολογώ. 
Καιρός κάποιοι γονείς να γνωρισθούν με τα παιδιά τους.

Μένουμε σπίτι, παρασκευάζουμε κανένα μουσακά 
μερακλίδικο, αλλά… θυμόμαστε και την άνωθεν εντολή: 
«Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε»…
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Της Όλγας Κουτμηρίδου-Μεταξά

Σήμερα η σιωπή,κάθεται δίπλα μου χωρίς παρεμβά-
σεις.Ήρθανε φίλοι ξαφνικά,μα οι σκέψεις δυσκολεύτηκαν 
να γίνουν λέξεις.Ξέχασαν πως είναι να ξεπηδούν από τα 
χείλη.Η σιωπή τις μάζεψε και τις εβαλε στα δωμάτια του 
νού.Έμεινα μαζί της και μιλήσαμε για την αλήθεια.Αυτή 
που τώρα την υποστηρίζω παραδεχόμενη την ύπαρξη της.
Μπορεί να είναι μια αλήθεια σκληρή,την προτιμώ έτσι,από 
μια αλήθεια καλυμμένη.Και αν φανερώνεται το λάθος μου 
έχω το θάρρος να το πώ χωρίς δικαιολογίες.Κάποιος την 
πόρτα μου χτυπάει μέσα στης νύχτας το σκοτάδι και με 

την βία προσπαθεί την αλήθεια μου, να πάρει.Ξαφνικά η σιωπή ξεσήκωσε τις λέξεις 
και αυτές ξεχύθηκαν με δύναμη έξω από την πόρτα.Υπερασπίστηκαν την αλήθεια 
και κατάφεραν να την σώσουν από των ανθρώπων την υποκρισία.Την έκρυψαν στα 
δωμάτια του νου και έκαναν συμβούλιο για αρκετές ώρες.Άνοιξαν τα χαρτιά τους και 
μελετούσαν τα δεδομένα.Η σιωπή καθότανε μπροστά στο παράθυρο και περίμενε 
την απόφαση.

-Ίσως δεν έπρεπε να τα πείς όλα αυτά.Δεν λέμε να πεις ψέματα όμως δεν χρειάζε-
ται να τα λές και όλα τις είπαν.

-Εγώ δεν ξέρω να λέω ψέματα,δεν παίζω με τις ψυχές των ανθρώπων.Το καθαρό 
μυαλό θα καταλάβει πότε και γιατί ειπώθηκαν όλα όσα είπα.Αλλοίμονο αν προσπα-
θούσα να συμβιβαστώ με όλους.Καθαρά και γενναία μιλώ,όποιος θέλει με ακούει 
αλλιώς ας σωπάσει!

Η αλήθεια δεν περίμενε απαντήσεις από τις λέξεις,άνοιξε γρήγορα την πόρτα και 
μπήκε στο δωμάτιο της σιωπής.Το μόνο που έκαναν οι 2 φίλες ήταν να χαμογελούν η 
μία στην άλλη πρίν πέσουν για ύπνο......

ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ)
JUNGLE BEAT THE MOVIE
Προβολές:    Παρασκευή 7/8 – Σάββατο 8/8  στις 

20.30

Made in ITALY 
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Ντ’Αρσι,  Πρωταγωνιστούν: 

Λίαμ Νίσον, Μάικλ Ρίτσαρντσον, Βαλέρια Μπιλέλο, 
Λίντσεϊ Ντάνκαν

Προβολές: :    Πέμπτη 6/8, και Κυριακή 9/8 στις 
21.00 

 Παρασκευή 7/8 και Σάββατο 8/8 στις 22.00, 

 Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς Του Γιάννη 
Οικονομίδη

Προβολές: :    Δευτέρα 10/8 στις 21.00 

«Ευτυχία»  -    Προβολές:    Τρίτη 11/8 στις 21.00 

Για Πάντα -    Προβολές:     Τετάρτη 12/8 στις 
21.00 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/8/20 - 12/8/20

Επικαιρότητα
«Βάλε το χέρι σου 
Μεγαλοδύναμε!»

Από βδομάδα 
οι «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» 

της ΚΕΠΑ 
σε Βέροια και Ριζώματα

Απο την ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας ανακοινώνεται 
ότι λόγω της συνεχιζόμε-
νης κακοκαιρίας οι δύο 
επόμενες εκδηλώσεις  με 
τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΕΙ-
ΤΟΝΙΕΣ» που επρόκειτο 
να πραγματοποιηθούν 
χθες και σήμερα στη Βέ-
ροια και στα Ριζώματα , 
αναβάλλονται . Νέες η-
μερομηνίες την Τρίτη 18 
Αυγούστου , ώρα 9.00μ.μ 
στην αυλή της Ευξείνου Λέσχης στο Πανόραμα και  Τετάρτη 19 Αυγούστου 
στα Ριζώματα (θέατρο) .



Απάντηση και στη δεύτερη επιστο-
λή Καμπούρη στέλνει ο επικεφαλής 
της Δημοτικής Παράταξης «Συνδη-
μότες» κ. Π. Παυλίδης τονίζοντας  τα 
εξής:

«Αγαπητέ  Γιάννη.
Επανέρχομαι με κίνδυνο να γίνω 

κουραστικός. 
Φαντάζομαι να έχεις ήδη  αντιληφθεί 

το λάθος σου, δηλαδή  να θεωρήσεις 
δεδομένη μια ανταλλαγή, που όχι μόνο 
δεν αποφασίστηκε, αλλά δεν  είναι ακό-
μη ούτε καν στα πρώτα στάδια.

Κάθε σοβαρός αναλυτής της τοπο-
θέτησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί 

του θέματος, θα είχε αντιληφθεί ότι η συζήτηση που έγινε, ήταν για την 
κατ΄αρχήν αποδοχή της διερεύνησης μιας πρότασης, που θα συμπερι-
ελάμβανε ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων ή και εξαγορά κτισμά-
των συμπολιτών μας. Κάποιες δε παρατάξεις, μπορώ για την ώρα να 
μιλήσω μόνο για την τοποθέτηση της δικής μας, ενέταξε τις συζητήσεις 
αυτές σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης της πόλης, γεγονός που νομί-
ζω είναι και το απόλυτα λογικό. Αυτά για την ουσία της τοποθέτησής 
μας και την από μέρους διαστρέβλωση αυτής.

Στα επιμέρους.
Αναφορικά με το ότι η επιστολή σου «απευθύνεται στους άμεσα 

υπεύθυνους» και την απορία σου γιατί απάντησα «εγώ». Μα για αυτόν 
ακριβώς τον λόγο! Είμαι και εγώ, όπως και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, 

«άμεσα υπεύθυνοι»! Εάν δε επιμείνεις να μας «ακυρώσεις» ως αναρ-
μόδιους εμάς,  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, φαντάσου ποια 
τύχη θα είχε η δική σου τοποθέτηση... Είναι πέρα για πέρα λαθεμένη 
η αναφορά σου σε προσωπική επίθεση, όταν προκύπτει από την δι-
αγώνια ανάγνωση ενός κειμένου, με περιεχόμενο απλά αντίθετα από 
το δικό σου. Επισήμανα την επιπολαιότητα του περιεχομένου, τίποτε 
πέραν αυτού. Ως πολίτης του Δήμου μας χαίρομαι που τοποθετείσαι, 
έστω και με δηκτικό ενίοτε τρόπο (έχει τη γοητεία του...), απλά θεωρώ 
ότι όταν εμμέσως πλην σαφώς αγνοείς προκλητικά, πόσο  μάλλον όταν 
επιχειρείς την παραποίηση της δικής μου τοποθέτησης  και των συ-
νεργατών μου, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω κινούμενος στο ίδιο 
μήκος κύματος.

Σε ότι αφορά το αν «ξέρω κάτι παραπάνω», όχι δεν ξέρω... Ίσως 
εσύ  που θεωρείς δεδομένη την απόφαση για  «ανταλλαγή χωρίς ικα-
νοποιητικούς όρους και προϋποθέσεις»( μάλιστα έχεις αποφανθεί και 
για το ποιοι κερδίζουν (Μητρόπολη, Ιδιώτης...) και ποιοι χάνουν (Δη-
μότες...),να έχεις καλύτερη πληροφόρηση, καθότι χρόνια τώρα κινείσαι 
στις παρυφές της τοπικής πολιτικής ηγεσίας... Αν έχεις, καλό θα ήταν 
να μας ενημερώσεις...

Επειδή τέλος εμείς είμαστε παλιάς κοπής και το «παιχνίδι» αυτό της 
έμμεσης προσωπικής προβολής υπό το πρόσχημα της «ανησυχίας για 
την καταστροφή του τόπου», το ξέρουμε χρόνια τώρα παρακολουθώ-
ντας τον τοπικό τύπο, να σου πω φιλικά ότι είναι αρχικά θετικό το ότι 
επιχειρείς να εμπλακείς, λιγάκι προβληματικό θα έλεγα επίσης φιλικά 
το να επιχειρείς να εμφανιστείς ως πεφωτισμένος ( Illuminati όπως θα 
έλεγες και συ στην δική σου καθομιλουμένη...). Όμως εμείς έχουμε και 
δουλειά και δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο να δίνουμε απαντήσεις 

στις δήθεν απορίες σου...

Για τον λόγο αυτό, καλώς όρισες στο κλαμπ των εκκολαπτόμενων 
αυτοδιοικητικών, μόνο να διαβάζεις προσεκτικά τα κείμενα και να μην 
προτρέχεις... 

Και να θυμάσαι, έχουμε και δουλειές...
Παύλος Παυλίδης

Για την Δημοτική Παράταξη
Συνδημότες.

Ομολογώ ότι δεν περίμενα τοποθέ-
τηση από τον κ. Παυλίδη στην επιστο-
λή μου για το θέμα του Δημαρχείου, 
του 3ου δημοτικού και των εκπαιδευ-
τηρίων Τσαλέρα. Και δεν αντιλαμβά-
νομαι την επιθετική του απάντηση σε 
προσωπικό επίπεδο, όταν οι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι δεν τοποθετήθηκαν, 
με το δεδομένο μάλιστα ότι στο αρχικό 
κείμενο μου δεν υπάρχει καμία αναφο-
ρά στον κ. Παυλίδη. 

Η επιστολή μου είχε ως κύριους 
αποδέκτες το Δήμο και τη Μητρόπολη, 
οι οποίοι και σιωπούν, εσείς κ. Παυλί-
δη για λογαριασμού ποιου απαντάτε ; 

Η προσπάθεια απαξίωσης τόσο 
της επιστολής μου, όσο και του προ-
σώπου μου είναι δική σας πρωτοβουλία ; 

Κ. Παυλίδη τοποθετήθηκα ακριβώς επειδή είμαι «ένας από 
όλους μας» και ενδιαφέρομαι για την πόλη μας και το μέλλον της. 
Άλλωστε ο προβληματισμός και αυτή η ανησυχία που εξέφρασα 
είναι κοινός και με τις δημοτικές παρατάξεις που δεν συντάχθη-

καν με την άποψη της πλειοψηφίας. Και τελικά για να 
καταλάβω, ποιοί έχουν δικαίωμα να ανησυχούν και να 
προβληματίζονται για το μέλλον της πόλης μας ; Οι  
Illuminati (πεφωτισμένοι) και ποιοι είναι αυτοί ;

Η επιστολή μου στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο σε 
όσα ειπώθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, υπάρχει κάτι 
παραπάνω που δεν μας το λέτε ; 

Καλά κάνετε και είστε καταρχάς θετικοί στην ιδέα, 
δικαίωμα σας αλλά είναι και δικό μου δικαίωμα να είμαι 
αρνητικός.  

Να το πω ακόμα μια φορά. Έχουμε διδακτήριο (3ο 
δημοτικό) και πάμε να αγοράσουμε άλλο (εκπαιδευτήρια 
Τσαλέρα), γιατί αυτό που έχουμε θα το δώσουμε στη 
μητρόπολη, για να μας δώσει το δημαρχείο που μας το 
παραχώρησε μέχρι 2100. Που είναι το λάθος μου ; (αφή-
νω τα υπόλοιπα που αφορούν το ζήτημα της ολοκληρω-
μένης αξιοποίησης της περιοχής).

Εδώ να σας πληροφορήσω μιας και η εμπλοκή σας με τα δη-
μοτικά ξεκινά το 2006 και για να αντιληφθείτε τη δική μου ευαισθη-
σία για το θέμα, ότι η ιστορία του δημαρχείου ξεκίνησε το 1987. 
Τότε συμπεριέλαβα στη μελέτη που υποβλήθηκε για την ίδρυση 
της τότε ΔΕΤΟΠΟΚΑ (νυν ΚΕΠΑ) και το δημαρχείο, πρόταση που 

εγκρίθηκε. Και επειδή το δημαρχείο δεν είχε ιδιοκτήτη, έγινε η δια-
δικασία κατάληψής του από το δημόσιο και απόδοση της ιδιοκτη-
σίας του στο δήμο. Ακολούθησε η εμπλοκή της μητρόπολης που 
ήγειρε εκ των υστέρων δικαιώματα κλπ κλπ. Ο δήμος αναγνώρισε 
τότε την κυριότητα της μητρόπολης με αντάλλαγμα την παραχώρη-
ση του στο δήμο για 99 χρόνια, γιατί κατά την εκτίμηση μου ήθελε 
να προλάβει τις εκλογές και για αυτό το λόγο δεν έδωσε καμία δι-
καστική μάχη για την κυριότητά  του. 

            Και επειδή αναφέρεστε συνέχεια για ανάπτυξη, πολύ θα 
ήθελα να γνωρίζω τα δικά σας πεπραγμένα ως πρόεδρου της βρα-
χύβιας «Αναπτυξιακής του Δήμου Βέροιας» (2009-2010). Υπήρξα-
τε ο πρώτος και μοναδικός πρόεδρος της και ένα τόσο σημαντικό 
«εργαλείο» για την ανάπτυξη της πόλης μας έκλεισε «ξαφνικά» και 
ακόμα δεν κατάλαβα το γιατί. Και μη ρωτήσετε ξανά γιατί αυτή η 
ευαισθησία μου, ήμουν αυτός που έκανε τη μελέτη της αναπτυξια-
κής αν θυμάστε. 

Δυστυχώς με όλα αυτά η διοίκηση του δήμου μας παραπέμπει 
στο, «Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου 
έβαλον κλήρον». Πρώτα το λαογραφικό μουσείο «Σαράφογλου», 
τώρα το 3ο δημοτικό, αύριο τι ;

Γιάννης Καμπούρης 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

του Αναστασίου και της Χρυσούλας, 
το γένος Σιάρκα, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Σιντέλφιγκεν 
Γερμανίας και η ΣΕΓΓΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
του Θεοφύλακτου και της Μαρίνας, το 
γένος Νικοπολίδη, που γεννήθηκε στο 
Σουχούμι Γεωργίας και κατοικεί στο 

Σιντέλφιγκεν Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Ευόσμου 
Θεσ/νίκης.

Ξέρετε κάτι παραπάνω για το δημαρχείο 
και την επικείμενη ανταλλαγή κ. Παυλίδη ;

Συνδημότες - Π. Παυλίδης: Απάντηση σε δημοσίευμα «ενος απο εμας»
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 8 Αυ-

γούστου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ε-
λένης Βέροιας ο Δημήτριος Στεφ. Κά-
στρης σε ηλικία 68 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ. Παντελεή-
μων:

 Την Κυρια-
κή 9 Αυγού-
στου το πρωί 
θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασί-
ου Πολυδενδρί-
ου επί τη εορτή 
του Αγίου Νικο-
λάου του Κοκο-
βίτη.

 Την Κυρια-
κή 9 Αυγού-
στου στις 7:00 
μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον 
Εσπερινό και 
στην Παράκλη-
ση της Θεοτό-
κου στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτό-
κου Σελίου.

 Τη Δευτέρα 
10 Αυγούστου 
στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θε-
οτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου.

 Την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

 Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερι-
νό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας 
Σουμελά.

 Την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπε-
ρινό, στην Παράκληση της Θεοτόκου και στην Ακολουθία του Επιταφίου της 
Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

 Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Μέγα 
Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά.

 Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνη-
μα της Παναγίας Σουμελά επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερι-
νό και στην Ακολουθία του Επιταφίου της Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Κυριακή 16 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνη-
μα της Παναγίας Σουμελά και θα τελέσει το καθιερωμένο κτητορικό μνημό-
συνο. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Ναό Μητροπό-
λεως Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΡΑΣΙΔΗ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Η δισέγγονη

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 

στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέ-
ροιας τελούμε ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
της λατρεμένης μας μητέρας, για-
γιάς, αδελφής και θείας

ΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Η αδελφή, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

Καλό ταξίδι 
φίλη Ισμήνη

Η διαδρομή σου στη ζωή σημά-
δεψε όσους ανθρώπους σε γνώ-
ρισαν μαζί κι εμάς. Αντιμετώπιζες 
τις όποιες δυσκολίες,  με λεβεντιά, 
αξιοπρέπεια και χιούμορ. Γενναι-
όδωρη, δοτική, φιλόξενη,  η ψυχή 
της παρέας πάντα. Πραγματική αρ-
χόντισσα πρώτα απ’ όλα στα συ-
ναισθήματα.

Μας έδωσε την αγάπη σου α-
πλόχερα γι’ αυτό  θα σε θυμόμαστε 

πάντα με αγάπη.
Καλό Παράδεισο φίλη στο καλό Ισμήνη μας (Παπαγιαν-

νάκη) και Αιωνία να είναι η μνήμη σου. Συλλυπητήρια και 
κουράγιο φίλε Αντώνη , Γιώργο, Ιωάννα.

Γιάννης Παντερμαράκης
Μαρία Ιωαννιδου

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Αυ-

γούστου 2020 στον Ιερό Ναό Αγί-
ων Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΕΛΛΙΟΥ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά,  
Οι αδελφές, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θερινό ωράριο 
λειτουργείας 
φαρμακείων 
στην Ημαθία

 
Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, 

ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 
έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται 
συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 
από 08:00 έως 16:00, βάσει της απόφασης της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η  Πρόεδρος               
Κατή Σοφία  

   Η Γ. Γραμματέας
Οικονομοπούλου Αικατερίνη



Συντάκτης:  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
 
 Ο ι  αναφορές 

στην δραματική πύ-
ρινη καταστροφή 
που συνέβη προ έ-
τους στο  Μάτι της 
Αττικής, καθώς  και 
οι πυρκαγιές που εκ-
δηλώνονται σε διά-
φορα σημεία της χώρας κατά την 
τρέχουσα θερινή περίοδο, επανα-
φέρουν  με ιδιαίτερη έμφαση το δια-
χρονικό και πολυσήμαντο ζήτημα της 
δασοπροστασίας, από τις μόνιμες 
αιτίες που απειλούν τα διαρκώς απο-
μειούμενα δάση μας.

 Ο δασικός μας πλούτος σήμερα, 
απειλείται περισσότερο ίσως από 
ποτέ, όχι μόνο από τους εμπρηστές 
αλλά και από τους πάσης φύσεως 
καταπατητές που επιδιώκουν την εκ-
χέρσωση δασικών εκτάσεων για την 
ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων. 

 Αυτές οι απειλές κατά του δασι-
κού μας πλούτου υποθάλπονται από 
την έλλειψη σαφούς σχεδιασμού και 
οργάνωσης εκ μέρους των αρμοδίων 
που είναι εντεταλμένοι προς τούτο. 

 Παρά το γεγονός ότι πέραν των 
μεμονωμένων περιστασιακά πυρ-
καγιών, δεν εκδηλώθηκαν το φετινό 
καλοκαίρι κάποιες από τις μεγάλες  
πυρκαγιές που κατέκαψαν στο πα-
ρελθόν την Ελλάδα, στην μνήμη ό-
λων παραμένουν σαν εφιάλτης οι 
εκτεταμένες καταστροφές  δασών σε 
άλλων περιοχών  όπου θρηνήθηκαν 
θύματα και χάθηκαν περιουσίες. 

Το υφιστάμενο θεσμικό  πλαίσιο 
αναθέτει στην κεντρική διοίκηση την 
ευθύνη οργάνωσης της δασοπρο-
στασίας, η οποία πλημμελώς δι-
αδραματίζει αυτό το ρόλο,  ενώ η 
αυτοδιοίκηση έχει αποστερηθεί από 
σχετικές αρμοδιότητες. 

Παρά ταύτα όμως και παρά την 
κείμενη νομοθεσία, η προστασία των 
δασών δεν παύει να είναι υπόθεση 
όλων και υποχρέωση του καθενός.

 Έτσι παρά το γεγονός ότι τα ανα-
γκαία έργα πυροπροστασίας δεν επι-
τελούνται ή επιτελούνται κατά απο-
σπασματικό τρόπο, είναι απολύτως 
αναγκαίο να ενεργοποιηθεί άμεσα 
και έγκαιρα ο το-
πικός παράγων 
με  την  κατα -
σκευή ή τον κα-
θαρισμό διόδων 
στις υψηλής ε-
πικινδυνότητας 
περιοχές,  την 
περιφρούρηση 
από τις ίδιες τις 
τοπικές κοινωνί-
ες και την ενερ-
γοποίηση όσο 
πιο πολλών γί-
νεται μέσα από 
συγκεκρ ιμένο 
επιχε ιρησιακό 
προγραμματ ι -
σμό.

 Για την πυ-
ρ οπ ρ ο σ τα σ ί α 
πολλά λέγονται 
αλλά συνήθως 
ελάχιστα γίνο-
νται, παρά τις 
σημαντικές προ-

σπάθειες των πυροσβεστών 
και των εθελοντών. Και αυτό 
γιατί προϋποτίθεται κόστος 
το οποίο δεν καλύπτεται στο 
βαθμό που είναι αναγκαίο. 

 Είναι χαρακτηριστικό δε 
ότι παραμένουν σε επικίνδυ-
νη εκκρεμότητα παλαιότερες 
κυβερνητικές αποφάσεις, που 
ενθαρρύνουν την ευρεία εκ-
χέρσωση δασικών εκτάσεων, 
παρά την γενική αντίθεση 

των τοπικών κοινωνιών. 
 Η ανάμνηση των μεγάλων πυρί-

νων καταστροφών του παρελθόντος, 
αναζωπυρώνει  μια πρόκληση η ο-
ποία πλην άλλων μπορεί να ανοίξει 
τον δρόμο για την πλέον αποτελε-
σματική και ασφαλή διαφύλαξη των 
δασών μας. 

Προς τούτο επιβάλλεται να νομο-
θετηθεί η απόδοση των σχετικών αρ-
μοδιοτήτων με όλους τους αναγκαί-
ους πόρους που απαιτούνται για την 
δασοπροστασία, στις τοπικές κοινω-
νίες δια των αυτοδιοικητικών δομών. 

 Με το ζήτημα της διαφύλαξης του 
δασικού μας πλούτου, αναφύονται 
συγκεκριμένα κεφαλαιώδη ζητήματα 
τα οποία ως κοινωνία οφείλουμε να 
θέσουμε κατά προτεραιότητα για την 
ζωή και το μέλλον μας. 

Το δάσος είναι ένα απ’ αυτά αφού 
συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτί-
ωση της ποιότητας της ζωής μας και 
αν μη τι άλλο αποτελεί κίνητρο ανά-
πτυξης των ορεινών μας περιοχών.

Εκτιμάται ως αυτονόητο το χρέος 
των αρμοδίων αρχών, των φορέων 
αλλά και των ενεργών πολιτών να 
αναδεικνύουν συνεχώς την αναγκαι-
ότητα της δασοπροστασίας η οποία 
διασφαλίζει το πράσινο της πατρίδας 
μας με όλα τα ευεργετήματα που αυ-
τό συνεπάγεται. 

Στην πατρίδα μας παραμένουν α-
κόμα απαράμιλλης ωραιότητας δάση 
που προσφέρουν δώρα μοναδικής 
αξίας.

 Αποτελεί συνολική μας ευθύνη να 
διαφυλάξουμε αυτά τα δάση ως κόρη 
οφθαλμού και να κληροδοτήσουμε 
στις επόμενες γενεές την εξαιρετική 
αυτή εύνοια της φύσης.

 Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος 
επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πε-
θερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
φίλος καρδιακός, αδελφός θα έλεγα, μου τηλεφώνησε για να του εξηγήσω ποιο το πρόβλημά μου με 

την κυβέρνηση, στην οποία ασκώ κριτική.
«Απολογήθηκα» ότι με την αξιωματική αντιπολίτευση δεν ασχολούμαι, διότι πολύ απλά δεν υφίστα-

ται.
Υπάρχει κάποιος Αλέξης ο οποίος βολοδέρνει από δω και από κει, μέχρι να καταλήξει στο νέο προφίλ της αριστεράς από τα 

λίντλ!
Από την άλλη, ανήκω στην κατηγορία εκείνων που δεν έχουν και την καλύτερη άποψη για την «αγία» οικογένεια της ΝΔ, από 

τότε που είχε τεθεί το θέμα των Σκοπίων, καθώς επίσης και ως ιδιοσυγκρασία χαρακτήρα και λόγω ηλικίας, απαγορεύονται οι 
αμάσητες τροφές.

Για παράδειγμα, η υπογραφή ΑΟΖ με την Αίγυπτο από μόνη της σαν είδηση, δεν μου λέει κάτι.
Θέλω να ξέρω τι είχα ως χώρα, και εάν εξακολουθώ να έχω τα ίδια τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Εάν έχω παραχωρήσει έστω και ένα χιλιόμετρο, τότε μιλάμε για προδοσία, απλά και ξεκάθαρα. 
Εάν έχω κερδίσει, τότε ζήτω οι «ήρωες» της κυβέρνησης!
Κατά συνέπεια θα δω χάρτες που θα μας κοινοποιήσουν και θα αποφανθώ ή μήπως δεν θα έχω το δικαίωμα της άποψης, 

σύμφωνα με τις «εντολές» του «αδιάβαστου»!
Φταίω εγώ, όταν ο υπουργός που δεν διάβασε το μνημόνιο, τονίζει: «θα πάρουμε όλα τα νόμιμα μέτρα ώστε να μην απειληθεί 

η δημόσια υγεία από παραπληροφόρηση ή θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ο κορονοϊ-
ός δεν προσφέρεται για εκκλήσεις ανυπακοής ή για σενάρια συνωμοσί-
ας. Σε κάθε ενέργεια, σε κάθε πράξη μας, να κυριαρχεί η ευθύνη και η 
συναίσθηση των συνεπειών για τους συμπολίτες μας. Η πολιτεία δεν θα 

επιτρέψει τη δημιουργία εστιών κινδύνου της δημόσιας υγείας, από 
ανεύθυνες κοινωνικά συμπεριφορές».

Δηλαδή όποιος έχει διαφορετική άποψη για τον κορονοιό, από 
αυτή, της επίσημης πολιτείας, θα διώκεται, δεν θα δεχθούνε ανυπα-
κοή, διότι είναι οι προστάτες μας!

Ενέργεια καθαρά αντιδημοκρατική, δηλαδή φασιστική.
Υπάρχει μία δικαιολογία, λόγω της ενασχόλησης του υπουργικού 

συμβουλίου, με τα συμβαίνοντα με την Τουρκία, να επηρεαστήκανε 
κάποιοι από τον δάσκαλο της Δημοκρατίας, κ. Ερντογάν! 

Τελικά, έχω άδικο όταν αναρωτιέμαι τι πίνουνε κάποιοι και δεν 
μας δίνουνε!

Εάν στην κυβέρνηση ήταν ο Αλέξης και έπαιρνε την παραπάνω 
απόφαση, τότε τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι της Δημοκρατίας, τι 
θα υποστηρίζανε!

Κύριε πρόεδρε της κυβέρνησης, έχεις αρκετούς υπουργούς που 
έπρεπε να έχουν φύγει από πέρσι!

Για να κάνουμε, μία επανάληψη για τον ιό!
Κρούσματα πολλά είπατε και κατεβάσατε τα ρολά της χώρας, με 

αρκετή ευκολία, από ότι φάνηκε.
Παρόλα αυτά η χώρα διατηρήθηκε καθαρή και συγχαρητήρια.
Και ως σώφρονες πολιτικοί θα έπρεπε να καλέσετε τους υπεύ-

θυνους του τουρισμού, να τους εξηγήσετε ότι η τρέχουσα χρονιά θα 
έχει ζημία, όπως ακριβώς έχει η υπόλοιπη χώρα και θα καταλήγατε 
σε συμφωνία για εσωτερικό τουρισμό με επιδοτήσεις που θα δινό-
τανε, στους καθαρούς από ιό, πολίτες!

Δεν θα δινότανε επιδοτήσεις σε κανάλια και ούτε σε μεγάλους 
και μικρούς περιπάτους.

Τα νησιά της ακολασίας όμως, πώς να δεχθούνε τον Έλληνα 
μπατίρη, ανοίγουμε τα σύνορα, καλώς ήλθατε και τα … κρούσματα 
αυξηθήκανε!

Τι περιμένατε δηλαδή να μειωθούνε;
Και τώρα ανακοινώνετε μέτρα μέχρι τέλους Αυγούστου και όχι 

εκδηλώσεις!
Εάν όμως είχατε μαγκιά, η απαγόρευση θα γινότανε μέχρι τα μέ-

σα Σεπτεμβρίου, με λίγα λόγια θα πείτε όχι και στην διεθνή έκθεση 
Θεσσαλονίκης!

Και μετά την απαγόρευση της διαφορετικής άποψης, τι άλλο θα 
ακολουθήσει.

Μήπως να μας υποχρεώσετε να βάλουμε κάμερες στο σπίτι, η 
αρχή έγινε από τα σχολεία, και να μας παρακολουθείτε συνεχώς 
εάν φοράμε τη μάσκα μας, τα γάντια μας, … το προφυλακτικό μας! 

Και για τους εξυπνάκηδες και αυτούς που με περιμένουν στη γωνία, 
δεν υποστηρίζω ότι δεν υπάρχει ο ιός, αλλά λέω ξεκάθαρα ότι η εκμετάλ-
λευση από κάποιους για αλλαγές στη ζωή μας, είναι προφανής!

Βολεύει κάποιους η ζωή μας, να γίνει διαδικτυακή.
Να ψωνίζουμε από το διαδίκτυο, να βρίσκουμε γυναίκα στο 

διαδίκτυο, να εργαζόμαστε στο διαδίκτυο, να κάνουμε έρωτα με το 
διαδίκτυο και γενικά να ζούμε ον λάιν, για να μπορούνε κάποιοι να 
μας παρατηρούνε!

Μα εμείς γνωρίζουμε και θέλουμε το καλό σου, χοντρούλη!
Για να με πείσετε, απαγορέψτε την διακίνηση της ζάχαρης και 

των γλυκών που δημιουργούνε διαβήτη και του σάμαλι, απαγορέψ-
τε τα φαγητά της σύγχρονης διατροφής που δημιουργούνε καρκί-
νους και … απαγορέψτε τις αιτίες που δημιουργούνε τον θάνατο!

Για την ώρα οφείλω να καταγράψω τα δεδομένα, που είναι.
Ξαφνικά εμφανιστήκατε, κρίση, μνημόνια, μέτρα αδυσώπητα και 

ελεεινά, μου αλλάξατε όλα τα δεδομένα της ζωής μου, με βιάσατε με λίγα 
λόγια (θα έπρεπε κύριε «αδιάβαστε» υπουργέ να διωχθούνε πολιτικοί, 
για ηθική αυτουργία σε ομαδικό βιασμό!), ξαφνικά άρχισε ο  κόσμος να 
χρωστά παντού και αφού μάθαμε να ζούμε με λίγα και να χρωστάμε δι-
αρκώς, κάτσε και σπίτι μέσα, γιατί έξω κυκλοφορεί ο χάρος!

Ειλικρινά, σας βαρέθηκα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, ΣΑΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑ! Η ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ

ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΣ   
ΚΥΡΙΑΚΕΣ…
 
Ήρθαν με το καΐκι τα μελλούμενα Ιάσωνα.
Tι τα θες τα βάσανα;
Άστα να προσποιούνται πως κοιμούνται .
Έλα να παίξουμε με τα τριαντάφυλλα εμείς.
Και τα πείσματά σου Ιάσωνα εμφιάλωσέ τα 
να πάψουν να υποτροπιάζουν. 

Τώρα που μεγάλωσες Ιάσωνα 
γιατί λες συνέχεια 
η γλυκυτάτη αβεβαιότης της νεότητας 
ας όψεται;..

Αχ Ιάσωνα!
Αποχαιρέτισες τα μυστικά σου Ιάσωνα;
Πόση πραγματικότητα θυσίασες για να 
ζήσουν εκείνα;
Τι τάχα ρωτάς έπειτα, πως ξεκουρδίστηκε 
ο Κόσμος;

Έχεις τεταμένη την προσοχή σου Ιάσωνα 
στο παρελθόν,
κι` ακούς ψιθύρους εξημερώσεως 
σε στίχους. 
Κανένα ελαφρυντικό δεν έχει ο χρόνος 
για να περνά τόσο γρήγορα Ιάσωνα! 
Στο λέω!
-Πως ξοδεύονται, 
πως δαπανούνται  οι άνθρωποι Ιάσωνα ;
-Αμάν βρε, αμάν. Στο είπα τόσες φορές.

-Νοικιάζοντας Κυριακές, Ερμιόνη!!!

.
Γιάννης Ναζλίδης



Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα που 
στόχο έχει να 

βοηθήσει την ένταξη 
προσφύγων με ανα-
πηρία στην ελληνική 
κοινωνία. Μέσο για την 
επίτευξη του στόχου 
αυτού είναι ο αθλητι-
σμός. 

Oμολογουμένως, ο τελευταίος
απουσιάζει συστηματικά από τα
διάφοραμέσα ενσωμάτωσης των
προσφύγων. Ιδίως μάλιστα όταν
αφοράπρόσφυγεςπουείναιάτο-
μα με αναπηρία. Στη λειτουργία
αυτή των parasports βασίστηκαν
όσοι εμπνέυστηκαν τοπρόγραμ-
μα RePower. Μια προσπάθεια
πουμετράειούτωςήάλλωςαρκε-
τάχρόνια.Τηνεκδήλωσηχαιρέτη-
σεκαιοΓεν.ΓραμματέαςΑθλητι-
σμούκ.Μαυρωτάς.

“Η κίνηση της ΕλληνικήςΠα-
ραολυμπιακήςΕπιτροπής να ορ-
γανώσει αθλητικάπρογράμματα
για πρόσφυγες με αναπηρία ξε-

κίνησε ουσιαστικά από το 2016
με αφορμή τη μεγάληπροσφυγι-
κή κρίση.Αρχίσαμε, λοιπόν, να
διοργανώνουμε ένα πρόγραμμα
ένταξης προσφύγων με αναπη-
ρία στα αθλητικά προγράμματα.
ΤοκοινοποιήσαμεστηΔιεθνήΠα-
ραολυμπιακή Επιτροπή που το
αγκάλιασε και μας υποστήριξε.
Ήρθαμελοιπόνσεεπαφήμεπρό-
σφυγεςμεαναπηρίαμεσκοπόνα
τους ενημερώσουμεσεπερίπτω-
ση που θέλουν να ασχοληθούν
με τον παραολυμπιακό αθλητι-
σμό”, λέει ο Βασίλης Καλύβας,
τεχνικός διευθυντήςΑθλημάτων
της Ελληνικής Παραολυμπιακής
Επιτροπής.Μέσα από όλη αυτή
τη διαδικασία της κρίσης υπήρχε
ανάγκη να αποκτήσει βιωσιμότη-
τα για το μέλλον και σε αυτό το
σημείο έρχεται τοActiveCitizens
Fundsκαιοιδιαχειριστέςτουστην
Ελλάδα (ΊδρυμαΜποδοσάκη και
SolidarityNow).Ζητήσαμετηστή-
ριξή τους και μας την έδωσαν,
ώστε να βρισκόμαστε σε σημείο
ναέχουμεμπροστάμαςδύοχρό-
νια δράσεωνόχι μόνοαθλητικών
αλλά και εκπαιδευτικών.Πρόκει-

ταιούτωςήάλλωςγιαένανπρό-
γραμμαπολυδιάστατο”.

ΑπότηνάλληοΣάκηςΚωστά-
ρης,Διευθυντής της Ελληνικής
ΠαραολυμπιακήςΕπιτροπής, το-
νίζει τις δυσκολίεςπου αφορούν
τον εντοπισμό των προσφύγων
με αναπηρία. “Είναι δύσκολη δι-
αδικασία να βρεις τους αθλητές
γιατί είναι σε διάφορα camp.Δεν
υπάρχουν στοιχεία και οι οργα-
νώσεις δεν μπορούν να δώσουν
στοιχεία λόγω και τωνπροσωπι-
κών δεδομένων για τα άτομα με
αναπηρία.Τοπραγματικάδύσκο-
λοείναινατουςπείσουμε.Πολλοί
απόαυτούςείναικαικαχύπτοπτοι
απέναντί μας.Η διαδικασία, λοι-
πόν, είναι επίπονη και χρονοβό-
ρα.Πρέπεινακερδίσειςτηνεμπι-
στοσύνητους”

“Όταν είσαι πρόσφυγας έχεις
πρόβλημα εξ ορισμούφτάνοντας
στηχώραπροορισμούσου.Όταν
είσαιπρόσφυγας με αναπηρία η
δυσκολίααυτήπολλαπλασιάζεται.
Καιστηδιαβίωσήσουαλλάκαισε
επίπεδο ένταξης. Ο αθλητισμός
είναιτοκατ’εξοχήνμέσοπουμπο-
ρεί νασπάσει τα εμπόδια και τις
διακρίσεις. Εμείςπραγματικάπι-
στεύουμε ότι μπορούμε να βοη-
θήσουμε την ένταξηπροσφύγων
μεαναπηρίαστηνελληνικήκοινω-

νίαμέσωτουαθλητισμού”,τονίζει
οΦώτης Σπυρόπουλος από την
EqualSociety.

Ο μεγάλος στόχος για την
χρονιά που έρχεται είναι οι Πα-
ραολυμπιακοίΑγώνες τουΤόκιο.
Αν το επιτευχθεί, θα είναι μια
καλή αφορμή για να μαθευτεί
το πρόγραμμα (και μαζί του τα
parasports) σε όλο και περισσό-
τερους ανθρώπους. Εμείς δεν
μπορούμε να ευχηθούμε τίποτα
διαφορετικό από ένα απλό: “Ρα-
ντεβούστοΤόκιο”.

ΣυμμετοχήστοΠρόγραμμα
RePowerτου«ΕνΣώματιΥγιεί»

Βέροιας
Εδώ και ένα χρόνοπερίπου,

το «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας,
συμμετέχει ενεργάστοΠρόγραμ-
μα RePower, αφού έχει εντάξει
στο αθλητικό του δυναμικό τον
νεαρό Σύριο πρόσφυγαΚουρδι-
κής καταγωγήςAkidSoleman, ο
οποίοςυπέστημόνιμηβλάβηστο
αριστερόπόδι από έκρηξη βόμ-
βας και ζει σε δομήπροσφύγων
σεορεινόχωριότουΝ.Γρεβενών.
ΗΕλληνικήΠαραολυμπιακήΕπι-
τροπήζήτησεαπότο«ΕνΣώματι
Υγιεί»ΒέροιαςμέσωτουΤεχνικού
τουΔιευθυντή κ. ΚαραϊωσήφΑ-
λέξανδρο, να εντοπίσει, να αξιο-

λογήσει και να εντάξει στονΠα-
ραολυμπιακόΑθλητισμότονAkid,
προσφέροντας του την ευκαιρία
να ταξιδέψει, να αγωνιστεί και
να διευρύνει τους ορίζοντες του,
συμμετέχοντας με επιτυχία στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
ΑμεΑΟΠΑΠ2020που διεξήχθη
στοΟλυμπιακόΣτάδιοΑθηνώντο
τριήμερο31/07με02/08.ΟAkid,
τονοποίοπροπονείστοΔΑΚΓρε-
βενών οΚ.Φ.Α. καιΠροπονητής
ΣτίβουΟικονόμου Γεώργιος, α-
γωνίστηκεστα100μκαιστα200μ
της κατηγορίαςΤ44 και κατάφερε
να πετύχει χρόνους καλύτερους
από τα Πανελλήνια Ρεκόρ, που
δυστυχώς όμως δεν καταχωρή-
θηκανγιατίδενέχειελληνικήυπη-
κοότητα,αλλάαγωνίστηκευπότη
σημαία τηςRefugeesParalymic
Team(RFT).

OAkid δήλωσε ενθουσιασμέ-
νος που συμμετέχει στο πρό-
γραμμα και υποσχέθηκε ότι θα
δώσειτονκαλύτεροτουεαυτόγια
ναπετύχει τουςστόχουςτουπου
δεν είναι άλλοι, από το να βελτι-
ώσει την απόδοσή του,ώστε οι
χρόνοι του να είναι αξιόλογοι σε
διεθνές επίπεδο. Τέλος, ευχαρί-
στησε τηνΕλληνικήΠαραολυμπι-
ακήΕπιτροπή, τους κ.κ. Καλύβα
ΒασίληκαιΚωστάρηΣάκη,καθώς
και τον προπονητή τουπου τον
συνόδευσεστουςαγώνεςκ.Οικο-
νόμουΓεώργιο και τον υπεύθυνο
του «Εν ΣώματιΥγιεί» κ. Καρα-
ϊωσήφΑλέξανδρος που είναι ο
συνδετικός κρίκος της αλυσίδας
από το ναφτάσει από την δομή
προσφύγωνστα ορεινά Γρεβενά
μέχρι το Ολυμπιακό Στάδιο της
Αθήνας!
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Το«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιαςσυμμετέχειενεργά
στοΠρόγραμμαRePower
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Με αλλαγή διοίκησης και νέους 
στόχους θα πορευτεί η ακα-
δημία του Αστέρα Αλεξάνδρει-

ας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, 
αναμένοντας τις εξελίξεις στο χώρο 
του ποδοσφαίρου ιδιαίτερα μετά την 
επιρροή της πανδημίας. Πιο συγκε-
κριμένα το ερασιτεχνικό τμήμα της 

ομάδας θα αποτελείται και φέτος από 
άκρως νεανικό ρόστερ προερχόμενο 
από ποδοσφαιριστές της Κ16 και Κ14 
όπου κατέκτησαν την πρώτη θέση στα 
πρωταθλήματα τους αλλά και μεταγρα-
φές ποδοσφαιριστών της ίδιας ηλικίας 
στα αντίστοιχα τμήματα.

Όπωςκάθεχρόνοέτσικαιφέτοςυπάρχειμεγάλο
ενδιαφέρον από ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών
για αρκετούςποδοσφαιριστές και δεν αποκλείεται
ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιον σύλλογο με
σκοπό το επόμενο βήμα των αθλητών μας όπως
επίσης η συνεργασία με την εταιρία μάνατζερ του
κυρίουΠετκάκηSportExperteηοποίαθασυνεχιστεί
καιτηνέασεζόν.

Επίσης η ακαδημία μας βρίσκεται σεπροχωρη-
μένοστάδιο στο θέμα την χορηγιών για τη χρόνια
2020-21 αφού το νεανικό ρόστερ και οι επιτυχίες
έχουνπροσελκύσειφίλουςκαιγονείςπουκαιφέτος
θαείναιδίπλασταπαιδιάκαιστοσωματείοαπόκά-
θεπλευρά.

Ηπροετοιμασία τηςομάδαςμαςστο ερασιτεχνι-
κό τμήμα(Κ16) αλλά και Κ14 θα ξεκινήσει στις 17
ΑυγούστουημέραΔευτέρα.Θαυπάρξεινέαανακοί-
νωσησχετικάμετηνημερομηνίαέναρξηςτωνμικρό-
τερωνηλικιακάτμημάτωντουσυλλόγου. Την ανανέωση της συνεργασίας 

με τον 31χρονο Δάνη Ελευθε-
ριάδη ανακοίνωσε το τμήμα 

μπάσκετ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

Αναλυτικά:
ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣ

ΦίλιπποςΒέροιαςμεχαράανακοινώνειτηνανανέ-
ωσητηςσυνεργασίαςτηςμετονΔάνηΕλευθεριά-
δηγιατηναγωνιστικήσαιζόν2020-21.

Ο31χρονος(19/11/1989)ύψους1.97αθλητής,
με καταγωγήαπό τηΘεσσαλονίκη αγωνίζεται με
μεγάληεπιτυχίατόσοωςSmall,όσοκαιωςPower
Forward. ΟΔάνης,παρόλοπου ενσωματώθηκε
στην ομάδα μας την τελευταία κυριολεκτικά στιγ-
μή, αποτέλεσεμε τη μεγάλη εμπειρία του και την
ευχέρειά του στο σκοράρισμα, ακρογωνιαίο λίθο
στηνπερσινή επιτυχημένηπαρουσία τηςστηνΑ2
Εθνική.

Πιο συγκεκριμένα, αγωνίστηκε σε 20 αγώνες
με μέσο όρο 30 λεπτάσυμμετοχής, έχοντας 289
πόντους(14,5μ.ο),114ριμπάουντ(5,7μ.ο)και26
ασίστ(1,3μ.ο). Φέτος,κλείνονταςτ´αυτιάτουσε
πλήθοςπροτάσεωναπόάλλεςομάδες,παραμένει
στηΒέροια καιστονμπασκετικόΦίλιππο, έτοιμος
νατονβοηθήσειγιαμιαακόμαχρονιάσταδύσβατα

μονοπάτια της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του
ελληνικούπρωταθλήματος.  Του ευχόμαστε ολό-
ψυχαναείναιυγιήςκαιναικανοποιήσει,μέσωτων
επιτυχιών της ομάδας μας, τις προσωπικές του
φιλοδοξίες.

Υ.Γ. Η παραμονή τουΔάνη σηματοδοτεί και
τηνολοκλήρωση τωνμεταγραφικών κινήσεων της
ομάδαςμας. Πλέον, έχονταςδιατηρήσει αναλλοί-
ωτοέναμεγάλομέροςτουβασικούκορμού,μεένα
μείγμαέμπειρωνκαινεαρώνπαικτώνκαιμεπολύ
έντονοτοτοπικόστοιχείο,μετράμεαντίστροφαγια
την έναρξη τηςπροετοιμασίας, που τοποθετείται
μετά τις 17Αυγούστου. Θεωρούμε ότιως διοι-
κούσα επιτροπή και με βάση τις διαμορφωθείσες
συνθήκες κάναμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές
για ναστελεχώσουμε τηνομάδαστηδύσκολη και
μεταβατικήσαιζόνπουέρχεται.

Τώρα, η μπάλα πάει στην κερκίδα και τους
φίλους της ομάδας μας, οι οποίοι καλούνται είτε
να δώσουν τοπαρόν (αν αυτό επιτραπεί από τις
υγειονομικέςσυνθήκες),είτεναδιατρανώσουντην
αγάπη τους,προμηθευόμενοι τις κάρτες διαρκεί-
ας-στήριξηςπου έχουν κυκλοφορήσει.  Ραντεβού
(ελπίζουμε) στοΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίου για
μιαχρονιάέντονασυναισθηματικάφορτισμένηγια
όλουςμας….

Αλλαγή διοίκησης και νέοι στόχοι
στον Αστέρα Αλεξάνδρειας

Παραμένεισταερυθρόλευκα
οΔάνηςΕλευθεριάδης

Η διοικούσα επιτροπή του Α.Π.Σ 
Φίλιππος Βέροιας Volleyball 
ενημερώνει ότι από σήμερα 

Δευτέρα 3 Αυγούστου τίθενται στη 
διάθεση των μελών και του φίλαθλου 
κοινού οι κάρτες οικονομικής ενίσχυ-
σης της ομάδας, για την αγωνιστική 
περίοδο της Volley League 2020-
2021. Με την αγορά της οι φίλαθλοι 
της Βέροιας και γενικότερα οι φίλοι 
του αθλήματος, θα έχουν την ευκαιρία 
όχι μόνο να συμβάλλουν σημαντικά 
σε μία νέα επιτυχημένη πορεία, αλλά 
να «γράψουν ιστορία» στο πλευρό της 
ομάδας, στην παρθενική της παρουσία 
στο φετινό πρωτάθλημα της κορυφαί-
ας επαγγελματικής κατηγορίας βόλεϊ.

Οι Κάρτες οικονομικής ενίσχυσης 2020-2021,

που εξασφαλίζουνστον κάτοχό τουςμίαθέσηστην
κερκίδα για κάθε εντός έδρας αγώνες της ομάδας
μαςκόντραστις κορυφαίεςομάδες τηςΕλλάδαςσε
όλες τις φετινές διοργανώσεις, χωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες:

Οι «Ερυθρόλευκες» κάρτες αντιστοιχούν σε οι-
κονομική ενίσχυση των 50Ευρώ, οι“Silver” κάρτες
οικονομικής ενίσχυσης100Ευρώκαι οιVIP “Gold”
κάρτεςοικονομικήςενίσχυσης200Ευρώ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν τις
κάρτες οικονομικής ενίσχυσης καθημερινά από τα
κάτωθισημείαδιάθεσηςστηνπόλημας(ωράριολει-
τουργίαςκαταστημάτων)ήεπικοινωνώνταςμετονκ.
ΔημήτρηΑναστασίουστοτηλ.6949488205

α)Τοκατάστημααθλητικώνειδών«SpotTeam»,
Μεγ.Αλεξάνδρου28,τηλ.2331061745

β)Τα2σούπερμάρκετ«OneMarket»:1οΠιερί-
ων146, τηλ. 2331068490, 2οΚαρατάσου22, τηλ
2331068495

γ) Το Cafe Restaurant «ΚΑΜΑΡΕΣ», Κάππου
Αναστασίου4,τηλ2331022001

Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας

Κυκλοφόρησανοικάρτες
οικονομικήςενίσχυσης
τηςσεζόν2020-2021
τηςVolleyLeague

ΟΠΑΟΚδίνει σήμερα (19.30) κόντραστονΑ-
τρόμητοτοπρώτοτουφιλικόγιατηνέασεζόν,με
τονΣτέφανΣβαμπναπραγματοποιείτοανεπίσημο
ντεμπούτοτου.

Από την στιγμή που τα τεστ ανίχνευσης για
τοCovid-19 ήταναρνητικά οΠΑΟΚδίνει σήμερα
το πρώτο τεστ προετοιμασίας με αντίπαλο τον
Ατρόμητο (7.30μ.μ.) στοΠανθεσσαλικό. Σε αυτό
τοπρώτοφιλικόμε την ομάδα τουΠεριστερίου ο
ΑμπέλΦερέιραθαδοκιμάσειόσαέχειδουλέψειμε
τουςπαίκτες τουστις προπονήσεις και δεναπο-
κλείεται ναδείξει και αρκετέςαπό τιςσκέψεις του
γιαταπλάνατουενόψειτουαγώναπουθαδώσει
ηομάδατουστις25-26Αυγούστουγιαταπροκρι-
ματικάτουChampionsLeague.

Καιαυτόδιότιηαλήθειαείναιότισεαυτέςτις3
εβδομάδεςπουαπομένουνδενθαέχεικαιπολλές
ευκαιρίες.ΤοεπόμενοφιλικότουΠΑΟΚείναιαυτό
απέναντιστοΒόλοκαιοιάνθρωποιτουΔικεφάλου
αναζητούναντιπάλουςγια2ακόμηφιλικάστηΘεσ-
σαλονίκημετάτοτέλοςτηςπροετοιμασίαςτουςστο
Πήλιο.

ΤΕΣΤΑΡΕΙΤΟΣΧΗΜΑΜΕΤΡΕΙΣΣΤΟΠΕΡ
ΣτοσημερινόφιλικόοΠορτογάλοςθα έχει την

ευκαιρία να διαπιστώσει την προσαρμογή των
ποδοσφαιριστώνστο3-4-2-1στοσχήμαμετους3
στόπερτοοποίοκαθιέρωσεστηδιάρκειατωνπλέι
οφκαιδουλεύειαπότηναρχήτηςπροετοιμασίας.

Αυτό είναι το σχήμαπουφαίνεται να εξυπηρετεί
τα πλάνα του με τους τρεις κεντρικούς αμυντι-
κούς,τουςδύοπλάγιουςμπακ-χαφ,τοδίδυμοτων
κεντρικών μέσων και δύο μεσοεπιθετικούς που
αγωνίζονταιπίσωαπότονφορτηςκορυφήςκοντά
στονάξονα.

Είναι δεδομένο ότι το σχήμα αυτόπροέκυψε
απόανάγκηπερισσότεροστα τελευταίαπαιχνίδια
τωνπλέιοφ,αλλάβοήθησετονΠΑΟΚναβελτιώ-
σεισημαντικάτηνανασταλτικήτουλειτουργία.Από
τοξεκίνηματωνπροπονήσεωνγιατηνπροετοιμα-
σία οι δοκιμές τουΑμπέλΦερέιρα γίνονταιπάνω
σεαυτό τοσχήμαμε τους κεντρικούςαμυντικούς
πουόπωςόλαδείχνουνθαείναικαιαυτότοοποίο
θαεφαρμόσειηομάδατουστηνεπόμενηαγωνιστι-
κήπερίοδο.

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙΟΣΒΑΜΠ
Στο σημερινό φιλικό θα κάνει το ανεπίσημο

ντεμπούτο τουμε τηφανέλα τουΠΑΟΚοΣτέφαν
Σβαμπ.Ο 29χρονος χαφ θα είναι λογικά ο ένας
από τουςδύο κεντρικούςμέσους, δίδυμοπιθανό-
ταταμετονΟμάρΕλΚαντουρίκαιθαέχειτηνευ-
καιρίαναδείξειγιαπρώτηφοράταπροσόντατου
στηνέατουομάδα.ΟΣβαμπμπορείναείναιπολύ
σημαντικόςστημεσαίαγραμμή τουΔικεφάλουκαι
έχει μεγάλο ενδιαφέρον ησημερινή ευκαιρίαπου
έχειγιανα«συστηθεί»στουςφίλουςτηςνέαςτου
ομάδας.

ΠΑΟΚ: Πρώτο φιλικό
και ντεμπούτο Σβαμπ



Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Τελικά, ύστερα από χρόνια, διαπι-
στώθηκε ότι πόλεμος Ελλάδος-Τουρ-
κίας δεν έγινε ποτέ.  Απλά οι Τούρκοι 
έκαναν ασκήσεις στα κατοικούμενα 
πεδία βολής και προκλήθηκαν «πα-
ράπλευρες απώλειες στους Κύπρι-
ους».Τα 2 Υ/Β που έκαναν υποθα-
λάσσιο περίπατο στην περιοχή της 

Κύπρου και το 1 από την περιοχή της Ρόδου αλλά και όλος ο 
πολεμικός στόλος  που είχε αναπτυχθεί για ενδεχόμενο πόλεμο 
διατάχθηκαν να επιστρέψουν στο ναύσταθμο. Και τα αεροσκάφη 
των NOR ATLAS μετά τη 12η νυχτερινή ώρα της 20ης Ιουλίου 
του 1974 διατάχθηκαν να μη πετάξουν στους μαχόμενους εκεί 
στην Κύπρο Έλληνες της ΕΦ και τους Κυπρίους αλλά να επι-
στρέψουν στη βάση τους. Μεταξύ αυτών που έφτασαν στην Κύ-
προ ένα μετέφερε 97  καταδρομείς. Μόλις το αεροπλάνο έφτασε 
εκεί πριν προσγειωθεί τους περίμενε ο μαρτυρικός θάνατος. Δέ-
χτηκε  τα ελληνικά αντιαεροπορικά πυρά της Κύπρου στον αέρα 
που το εξέλαβαν ως Τουρκικό. Το σύνθημα από την Αθήνα ότι 
«έρχονται πορτοκάλια» δεν αποκωδικοποιήθηκε έγκαιρα με αποτέλεσμα να 
πιάσει φωτιά στον αέρα και όλοι οι καταδρομείς  κάηκαν ζωντανοί στο αερο-
πλάνο πριν προσγειωθεί. Μόνο ένας σώθηκε ( ο αείμνηστος  Θανάση Σα-
φειρίου) ο οποίος πήδηξε λίγο πριν εκραγεί  για να γλυτώσει από τις φλόγες. 
Τον γνώρισα στη Νάουσα σε κάποια εκδήλωση καταδρομέων και με συγκί-
νησα τον άκουσα να διηγείται το δράμα το δικό του και της Κύπρου. Κατά 
τα άλλα δεν είχαμε πόλεμο με την Τουρκία. Έτσι η Ελλάδα δεν είχε πόλεμο 
με την Τουρκία παρά μόνο η Κύπρος. Οι «γενναίοι» πολεμιστές του Αττίλα 
προέλαυναν με τη στρατιωτική τους  υπεροχή. Να θυμίσουμε και το γεγονός 
ότι Αμερικανικά πλοία ήταν έτοιμα κοντά στην Κύπρο μήπως τα παλικάρια 
του Ετσεβίτ, φίλου του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Κίσιγκερ είχαν κάποιο πρόβλημα.

 Για τη «γενναιότητα» των Τούρκων θα σας πείσει το ακόλουθο περιστα-
τικό. Το1974 υπηρετούσα  σε Γυμνάσιο στον Πειραιά. Με τις  διακοπές των 
Χριστουγέννων βρέθηκα στο σπίτι μου στο χωριό μου  στη Σταυρούπολη 
Ξάνθης για διάφορες υποχρεώσεις. Ξαφνικά συνάντησα έναν υπολοχαγό 
που έψαχνε να νοικιάσει σπίτι για 6 μήνες. Του παραχώρησα το δικό μου. 

Στη συζήτηση όταν έμαθα ότι προερχόταν από την Κύπρο και είχε λάβει 
μέρος στις μάχες της εισβολής τον Ιούλιο τον παρακάλεσα να μου διηγηθεί 
κάποιο  περιστατικό. Εκείνος δέχτηκε και άρχισε τη διήγηση. « Τις ημέρες 
του πολέμου που μαίνονταν οι μάχες στην Κύπρο το τάγμα μου έλαβε θέ-
ση μάχης στις παρυφές ενός βουνού. Κάποια στιγμή κάτω στην πεδιάδα 
έκαναν την εμφάνισή τους σχηματισμοί των τουρκικών τεθωρακισμένων. Σε 
λίγη ώρα όλα απομακρύνθηκαν πλην ενός. Διαπιστώσαμε  ότι είχε κάποιο 
πρόβλημα. 

Ο λοχαγός μου, μού έκανε νόημα με τη φράση’ φάτε το’. Σε λίγο η ομάδα  
βρίσκονταν επάνω στο άρμα. Όταν άνοιξε ο πυργίσκος βγήκε ο πρώτος 
Τούρκος  και στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Κάποια στιγμή ο επόμενος Τούρ-
κος δεν έβγαινε διότι ήταν δεμένος με αλυσίδες στο σκάφος του άρματος».. 
Μόλις τελείωσε τον πήραν τα δάκρυα. 

Ενώ συμβαίνουν αυτά στην Κύπρο και οι άντρες της Ελλ. Φρουράς να 
δίνουν τον αγώνα «μέχρις εσχάτων» στο Ελληνικό Πεντάγωνο οι στρατηγοί 
προσπαθούν  να πάρουν κάποια απόφαση. Η Κυβέρνηση του Ιωαννίδη 
κήρυξε την επιστράτευση και όλοι οι υπουργοί εξαφανίστηκαν, και πήγαν 

στα σπίτια τους. Κάποια στιγμή ανακάλυψαν τον Ανδρι-
τσόπουλο. Δεν είχε ιδέα τι γίνεται. Την Ελλάδα εκπροσώ-
πησε ο Αρχηγός ΓΕΝ Ναύαρχος Πέτρος Αραπάκης. «Τις 
ώρες αυτές που διαδραματίζονται οι συζητήσεις αυτές στο 
Ελληνικό Πεντάγωνο μια τουρκική αρμάδα απαρτιζόμενη 
από τα πολεμικά «Τσακμάκ» και το αντιτορπιλικό «Αντα-
τέπε»επικεφαλής έπλεε προς το ακρωτήριο ’Αρβανίτη’. 
Ξαφνικά η ομάδα δέχτηκε επίθεση τριών ακταιωρών. 
Επακολούθησε συμπλοκή, βυθίστηκαν οι δύο και η Τρίτη 
κατέφυγε στην ακτή. Η συμπλοκή διήρκεσε περίπου μισή 
ώρα .Λίγο αργότερα η τουρκική αρμάδα πέρασε το «Α-
κροτήρι Αρβανίτη».Ώρα 15.05:ο ουρανός ξαφνικά έχασε 
τη γαλήνη του. Μαύρα αεροπλάνα έκαναν την εμφάνισή 
τους, εφορμώντας κάθετα επάνω στην Τουρκική αρμάδα 
εξαπολύοντας ρουκέτες. Η επίθεση έγινε εναντίον των 
τριών πλοίων. Οι Τούρκοι αναρωτιόντουσαν με αγωνία 
ποιας εθνικότητας ήταν τα αερο-
σκάφη.  Γρήγορα λύθηκε η απο-
ρία τους. Τα πολεμικά αεροσκά-
φη που χτυπούσαν τα τουρκικά 
πλοία ήταν της τουρκικής πολε-
μικής αεροπορίας!!! Την είδηση 
αυτή πληροφορήθηκαν οι Τούρ-
κοι «πολέμαρχοι» από τον πιλότο 
που είχε περισυλλέξει  το«Τσακ-
μάκ». Ο πιλότος τους έδωσε τη 
συχνότητα των αεροσκαφών και 
κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν 
μαζί τους, αλλά οι Τούρκοι πιλό-
τοι δεν πίστεψαν ότι αυτοί που 
τους μιλούσαν ήσαν Τούρκοι και 
δόθηκε εντολή για νέα επίθεση 
εναντίον των Τουρκικών πλοί-
ων. Από αυτές καταστράφηκε 
ολοσχερώς το ραντάρ και ο α-
σύρματος του «Κοτζάτεπε»ενώ 
το «Τσακμάκ»υπέστη λιγότερες 
ζημιές. Μετά από αρκετές επιθέ-
σεις έγινε κατορθωτό να γίνουν οι 
απαραίτητες διακριβώσεις, μέσω 
Αγκύρας, αλλά ήταν πλέον αργά. 
Στις 16:15 το« Κοτζάτεπε»εγκατα-
λείφθηκε από το πλήρωμά του». 
Φαντάζομαι δεν είναι και το μο-
ναδικό.

Βιβλογραφία 
 Αθανάσιος  Κ. Στριγάς«Κύ-

προς :  «Απόρρητος  Φάκε -
λος»  Εκδόσεις Νέα Θέσις 
2000σελ.157-8 

10 του Σαββατοκύριακουwww.laosnews.gr 8-9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                       Αλεξάνδρεια 07/08/2020                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ         Αριθ. Πρωτ.     11489

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, 

με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας  “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δή-
μου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών” για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισμού  372.855,60 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 
34913000-0, 50112000-3. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: 

Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο  της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος 
σε κάθε ομάδα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ταυτόχρονα η παροχή υπηρε-
σιών και η προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών, ήτοι οι εργασίες 
συντήρησης, επισκευής και προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών-α-
ναλωσίμων, για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου, 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδια-
γραφών της παρούσης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
της μελέτης, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία για ένα (1) 
έτος (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).   

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσο-
στό 2% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύµβασης 
εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων δεκατριών 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (6.013,80), εφ’ όσον ο προσφέρων 
συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών όλων των τμη-
μάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριµένο τμήμα ή τμήματα 
των ειδών της µελέτης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχι-
στον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφο-
ράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 95909, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, 
ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα 
ορίζεται η 10.08.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Ως κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται 
η 07.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την πα-
ρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
Μάθημα ποντιακής διαλέκτου 

από την Αναστασία Μαχαιρίδου, 
τη Δευτέρα 10 Αυγούστου

Όπως είχε ήδη α-
νακοινώσει η Εύξεινος 
Λέσχη Βέροιας, στο 
τελευταίο «τακτικό» δι-
αδικτυακό μάθημα, τη 
Δευτέρα 10 Αυγούστου 
θα πραγματοποιηθεί 
ακόμη μια ζωντανή 
μετάδοση μαθήματος 
ποντιακής διαλέκτου, 
με διδάσκουσα την Α-
ναστασία Μαχαιρίδου 
Φιλόλογο - Γλωσσολό-
γο - Εκπαιδεύτρια της 
Ποντιακής Διαλέκτου, 
στις 21:00 στο κανάλι της Λέσχης  στο YouΤube που θα το βρείτε εδώ:

http://bit.ly/ELV_YouTube
Το μάθημα όπως και τις προηγούμενες φορές θα περιλαμβάνει ένα θεωρη-

τικό, γραμματικό πλαίσιο, ενώ το κείμενο που θα διδαχθεί ανήκει στην ενότητα 
της δημοτικής ποίησης.

*Μπορείτε να βρείτε και σε playlist στο κανάλι μας τα μαθήματα που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                              Βέροια    7-8-2019 
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                                             Αρ. Πρωτ. 15211

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του 
Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια και συγκεκριμένα τον εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και 
να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Μητρο-
πόλεως 46, 59100 Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Χαριτίνης 
Παλαμούτη (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50533). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθε-
σμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΝΜΒΩ9Ο-Σ34) καθώς και  
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας μαζί με  το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)  με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κατάληψης της θέσης και τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                      

Γ’ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ



Δια περιφοράς 
μέσω τηλεφώ-
νου συνεδριάζει 

η Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Νάουσας την Δευ-
τέρα 10-08-2020  από 
11:00 π.μ. έως 12:00 
μ. για τη συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

1.Πρόσληψηεποχιακούπροσω-
πικούδέκα (10)ΥΕεργατώνκαθα-
ριότηταςκαιτριών(3)ΔΕοδηγών
απορριμματοφόρωνμεσύμβαση
εργασίαςΙΔΟΧέως4μήνεςγια
τηναντιμετώπισητηςανάγκης

περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού στοπλαίσιο της
διασφάλισηςτηςυγιεινής.

2.Αναπροσαρμογή ή μη του
Τιμοκαταλόγουδιάθεσης τουΚο-
λυμβητηρίου, μετά από έγκριση
αιτήσεων της ΚολυμβητικήςΑ-
καδημίας «Νάουσα» (ΚΑΝ), του
Ομίλου Κολύμβησης «Νάουσα»
και του Πήγασου      Ημαθίας
γιαμείωση τουαντιτίμουχρήσης
διαδρομώνκολυμβητικήςδεξαμε-
νής στοΔημοτικόΚολυμβητήριο
Νάουσας.

3.Έγκρισηήμητης69/2020α-
πόφασης τουΚέντρουΚοινωνικής
Προστασίας καιΑλληλεγγύηςΔή-
μου Νάουσας που αφορά την 5η
Τροποποίησηπροϋπολογισμούτου
Κ.Κ.Π. καιΑλληλεγγύης Δ.Νάου-
σαςγιατοοικονομικόέτος2020

4.Έγκριση δαπανώνπουπλη-
ρώθηκαν από τηνπάγιαπροκατα-
βολή της ΚοινότηταςΑγγελοχωρί-
ου (5ηκατάστασηδαπανών–ΚΑΕ
80.8251.009).

5.Έγκριση δαπανώνπουπλη-
ρώθηκαν από τηνπάγιαπροκατα-
βολή τηςΚοινότητας Ζερβοχωρίου
(4η κατάσταση δαπανών – ΚΑΕ
80.8251.010).

6.Έγκριση δαπανώνπουπλη-

ρώθηκαν από την πάγια προκα-
ταβολή της Κοινότητας Κοπανού
(3η κατάσταση δαπανών – ΚΑΕ
80.8251.002).

7.Έγκριση δαπανώνπουπλη-
ρώθηκαν από τηνπάγιαπροκατα-
βολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου
(2η κατάσταση δαπανών – ΚΑΕ
80.8251.0014).

8 .  Ανάκληση της υπ’ αρ.
159/2020απόφασης τηςΟικονομι-
κήςΕπιτροπήςτουΔ.Η.Π.Νάουσας
μεθέμα:Ορισμόςαντιτίμουχρήσης
(τέλους) των κοινόχρηστων χώρων
Γραμμένης.

9.Ορισμόςαντιτίμουχρήσης(τέ-
λους)τωνκοινόχρηστωνχώρωντης
Γραμμένης(νέαεισήγηση).
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Σάββατο 8-8-2020
08:00-14:30ΠΑΜΠΟΥΚΙ-

ΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45
23310-26757

08:00-14:30ΤΡΟΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ3223310-22968

08:00-14:30ΧΑΤΖΗΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,δι-
πλ.σταΚΤΕΛ)23310-63620

14:30-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ723310-28594

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-
ΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενόΝ.Δη-
μαρχείου)23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-
ΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενόΝ.Δη-
μαρχείου)23310-25669

Κυριακή 9-8-2020
08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
14:30-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής
69)23310-24534

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-23416

21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-23416

Δευτέρα 10-8-2020
16:00-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ2823310-25130
16:00-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕ-

ΤΑΠΙΝΔΟΥ 15ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-65931

19:00-21:00ΠΟΡΦΥΡΗΑΝΝΑΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχο-
λείο)23310-66755

21:00-08:00ΠΟΡΦΥΡΗΑΝΝΑΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχο-
λείο)23310-66755

Τρίτη 11-8-2020
16:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥ-

ΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕ-
ΝΙΤΗ23310-23360

16:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914

19:00-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ (έναντι
ΙΚΑ)23310-64102

21:00-08:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ (έναντι
ΙΚΑ)23310-64102

Τετάρτη 12-8-2020
16:00-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΚΕΛΑ10 -ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-
28491

16:00-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

19:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ2623310-24123

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ2623310-24123

Πέμπτη 13-8-2020
16:00-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ6 (πλατεία αστικών, δι-
πλ.σταΚΤΕΛ)23310-63620

16:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙ-
ΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ
ΓΩΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ) 23310-

62163
21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑ

Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ
ΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-62163

Παρασκευή 14-8-2020
16:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-23416
16:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ &

ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζι-
νάδικοΓαλάνη)23310-73324

19:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝ-
ΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ
23310-71601

21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝ-
ΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ
23310-71601

Σάββατο 15-8-2020
08:00-14:30ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑ-

ΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙΩΝ5323310-26789
14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕ-

ΤΑΠΙΝΔΟΥ 15ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-65931

19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΝΔΟΥ11 (κάτωαπό τααστικά)23310-
23023

21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΝΔΟΥ11 (κάτωαπό τααστικά)23310-
23023

Κυριακή 16-8-2020
08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-

ΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενόΝ.Δη-
μαρχείου)23310-25669

14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕ-
ΤΑΠΙΝΔΟΥ 15ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-65931

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-
67420

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-
67420

Δευτέρα 17-8-2020
14:30-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ2&ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΚΕ-
ΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812

14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-
27507

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

10/08/2020 έως 14/08/2020
ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεα-

νασφάλιστουςκαιάπορουςπολίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίες
καιραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο23313-
53821και 53809ήνα επισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοστη διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο κάτωαπό το
γήπεδοτηςΒέροιας.

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής 
της ΔΕΥ ΑΒ

Αύγουστος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό10-8-2020 μέχρι

16-8-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
στη Νάουσα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά γκαρσονιέρα

στο κέντρο και Καλ-

λιθέα, με ασανσέρ,

1ος και άνω, μέχρι

20.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφη κατοικία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτωαπόΠιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διό-

ροφη οικοδομή από

100 τ.μ. περίπου ο

κάθε όροφος, κοντά

στηΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.:

6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστον

κεντρικό δρόμο του

Δ ιαβατού  μαγαζ ί

111 τ.μ. Τιμή συζη-

τήσιμη. Τηλ.: 6942

067283 κος Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63τ.μ.μεπα-

τάρι και υπόγειοστη

Βέροια, οδός Τρύ-

φωνος3.Τηλ.:6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

του Σαββατοκύριακου

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κ ό -

πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τ ιμή  130.000 ευρώ

(συζητήσ ιμη) .  Κ ιν . :

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 3Δ,

ΣΛΚ, 2W.C., 1ος όρο-

φοςμονοκατοικίας.Τιμή

συζητήσιμη.Τηλ.: 6981

760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη,

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

δόςΜιαούλη17,Βέροια.

Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ γωνία ενοικιάζεται

κατάστημα 45 τ.μ. με

πατάρι &W.C., ανακαι-

νισμένο με καινούργια

κουφώματα.Τηλ.: 6936

554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο,1
οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/Cκαι
ελάχιστακοινόχρησταμόνο200€.Θαείναιελεύ-
θεροκαιεπισκέψιμοαπό1/05/2020.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκομπλέ
,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος
,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινι-
σμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο150€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23771 -ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
40τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιομερικώς
επιπλωμένη.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,ΘέρμανσημεκλιματιστικήΤιμή:
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον5οόρο-
φο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαινισμένηκου-
ζίνα,μπάνιο,έχειατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
επιπλωμένοκομπλέ,μεηλεκτρικέςσυσκευές
καιπλυντήριορούχων,μεμίαντουλάπα,δια-
μπερές,βλέπεισεμεγάληανοιχτωσιά,ηλιόλου-
στοιχώροι,κουφώματααλουμινίουσυρόμενα,
μεανελκυστήρα,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
κεντρικόσημείο,μίσθωμα350€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,

γωνιακό,τιμή280€.
ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-

ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομική
θέρμανσηΠετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρί-
αινα,Ανελκυστήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:270€.

Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΕνοικιάζεταιπο-
λύάνετοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.μικτάκαι78τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμένο
το1995,έχειΚουφώματαΑλουμινίου,μεδιπλά
τζάμια,χωρίςθέρμανση,Αποθήκη4τ.μ.,,Τιμή
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θεροαπό1/08/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

λαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστασημε
οικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3Υπνο-
δωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔιαθέτει
επίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοκαιμία
μεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικής επιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευδραυ-
λικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμίσθωμα
τα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό

2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμένη
,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-
ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ ́αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60τ.μ.ισόγειο,
60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,μεπολύμε-
γάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαιηευκαιρία
μοναδική.Υπόδειξημόνοσεσοβαρόενδιαφε-
ρόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106447-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
172τ.μ.Ισόγειοκαι172τ.μ.Υπόγειο.Είναικατα-
σκευασμένοτο2005,διατίθεταιγιαπολλαπλές
χρήσεις, ιδανικόγιαγραφειακούςχώρους,με
πολύμεγάληβιτρίνακαιπροαύλιοχώρο,Τιμή:
550€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
95.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο ,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:300.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησης
γιατζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλω-
μένο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώ-
ροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πωλεί-
ταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρίαεπίπε-
δα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάστασηεξαιρετική
,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,πολύαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεωμετρικά
δομημένη,γιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές,
επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικέςαναλογίες,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκηκαιέναδεύτερο
διαμέρισμαξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζ
κλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμε
ντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκουφώματαμε
θερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.
Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,
ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά,
επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλείται
σετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
έμπειρο προ-
σωπικόγιανα
εργαστεί στα
ψητοπωλεία
«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ.ηλ.:
2331025170
&25178.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

ται επαγγελματικός χώρος

50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-

σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,

δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα,

γυράςκαιλαντσέρα,ημερομί-

σθιοπολύκαλό.Τηλ.: 23310

88018&6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτο-

κινήτων, ηλεκτρολόγοςαυτο-

κινήτωναπό επιχείρησηστη

Βέροιαγιαπλήρηαπασχόλη-

ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί γιαπλή-

ρη απασχόληση, καθώς και

ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια.Τηλ.

επικοινωνίας: 2331071553&

2331062900.Ώρες επικοινω-

νίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-

ποίησηκαιφροντίδαηλικιωμέ-

νουστηΒέροια.Τηλ.: 23310

91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντί-

δαηλικιωμένηςστηνΑγ.Βαρ-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανα-
καιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣκατοικια80τ.μμεοικοπεδο350τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας38
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμα-
θησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα
50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

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



βάραγια24ωρηβάση.Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-

ποίησηκαιφύλαξηηλικιωμέ-

νουμεάνοιασε24ωρηβάση

στοΔιαβατό Ημαθίας. Τηλ.:

6970307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη

Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή

προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310

22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπαλληλος

για το κρεοπωλείο «Κα-

ρατζούλας» στη Βέροια,

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εται-

ρία κρεάτων ξεκοκαλιστής

και οδηγός με επαγγελμα-

τικό δίπλωμα. Πληρ. τηλ.:

2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεδι-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

οδική βοήθεια στη Βέροια.

Τηλ.:2331041601&6980

136902&6988564576.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  π τ υ χ ι ο ύ -

χος βοηθός φαρμακείου

στη Βέροια. Τηλ.:  6947

564217.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Α-

παραίτηταπροσόντα, ευχέ-

ρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου,

άδεια εργασίας προσωπι-

κούασφαλείας,εμπειρίαμε

βιογραφικό και συστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση και πο-

σοστά. Παραλαβή δικαιο-

λογητικών με συνέντευξη

στα κεντρικά γραφεία μας,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.securitytsif l idis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύ-

που ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου

7100, 17 ίππους, μαζί

με πλατφόρμα, σε καλή

κατάσταση. Τηλ.:  6942

256821 από τις 3.00 μ.μ.

έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μα-

θητή τουΜουσικού Σχο-

λείουσεάριστηκατάστα-

σηAlto Σαξόφωνο μάρ-

κας Jinbao και ταμπου-

ράς. Ελαφρώς μεταχειρι-

σμένα μαζί με τις θήκες

τους. Τιμή Σαξόφωνου

300 ευρώ. Τιμή ταμπου-

ρά 80 ευρώ. Τηλ.: 6973

658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-

σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με

κομπιούτερ σε άρ ιστη

κατάσταση. Τηλ.:  6977

402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλή κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ  συνταξ ιού -

χος, ζητά γνωριμία με κυ-

ρία από 55 ετών έως 68

ετών,μεσκοπότησυμβιω-

ση ή το γάμο. Τηλ.: 6986

585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συντα-

ξιούχος, κοινωνική, αξιο-

πρεπής, αναζητά σύντρο-

φο έως 68 ετών με τα ί-

δια χαρακτηριστικά για μία

ουσιαστική σχέση ζωής.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με εμπειρίαπαραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασί-

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



www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

του Σαββατοκύριακου8-9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 202016

Τα λαογραφικά μας
Επ’ ευκαιρία του Δεκαπενταύγουστου 

Παναγία Δοβρά Το Μοναστήρι της «Καλή Παναγιάς»

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Παρά τις επιπτώσεις 
της πανδημίας στο διεθνές εμπόριο, οι ελληνικές εξαγωγές αντέχουν! 

Γράφει ο Μάκης  Δημητράκης

Δεκαπενταύγουστος! Της Παναγίας! Τρα-
νή γιορτή και όλη η Ελλάδα, απ’ άκρη σ’ 
άκρη γιορτάζει και ειδικά το Βέρμιο που προ-
σελκύει πιστούς κάθε ράτσας που ανηφορί-
ζουν στις πλαγιές του να γιορτάσουν με ευ-
λάβεια και σεβασμό αλλά και την πρέπουσα 
λαμπρότητα την Κοίμηση της Θεοτόκου, το 
«Πάσχα του καλοκαιριού»!

Η Παναγία Σουμελά των Ποντίων στην 
Καστανιά και η Παναγία των Βλάχων στο 
Σέλι κατέχουν ξεχωριστή θέση και είναι πα-

νελλήνια γνωστές. Για μας όμως τους Βεροιωτάδες η Παναγία Δοβρά, η 
Γκραίξα Παναγιά είναι το δικό μας μοναστήρι και από πολύ παλιά θεω-
ρείται η «Παναγιά μας».

Κτισμένη στις ανατολικές πλαγιές του Βερμίου σε μια κατάφυτη το-
ποθεσία και σε υψόμετρο 280μ. η μονή υπήρχε τον 12ο αιώνα και ίσως 
τον 11ο ενώ ο ναός κτίστηκε το 1244 και ήταν τετράρυχτος.

Η Μονή Δοβρά ή Ντοβρά (από τη λέξη ντόμπρο που σημαίνει «κα-
λό») είναι στενά «δεμένη» με τον Γερο-Καρατάσο και την Επανάσταση 
του 1822 αλλά και την καταστροφή της από τους Τούρκους όπως και ο 
αφανισμός του ομώνυμου χωριού.

Στις 24 Απριλίου 1842 θεμελιώθηκε νέα εκκλησία που εγκαινιάσθηκε 
στις 23 Απριλίου 1843. Η δαπάνη ανέγερσης καλύφτηκε με δάνειο από 
ιδιώτες αλλά και προσφορές-δωρεές των χριστιανών της Βέροιας και 
των γύρω χωριών.

Ο πολυγραφότατος Στέλιος Σβαρνόπουλος γράφει για το πανηγύρι 
στη Δοβρά: «… Οι Βεργιωτάδες γιόρταζαν το Πανηγύρι στην Παναγία 
Δοβρά. Από βραδύς ξεκινούσαν με τα γαϊδουράκια ή πεζοί και ανη-
φόριζαν την χαρούμενη πορεία από το λάκκο της Παναγίας κι απ’ το 
Λιαναβρόχι. Από παντού ξεκινούσαν για τα υψώματα της Ντοβράς, να 
ξαναγεννηθούν στη χάρη της Παναγίας και του θαυματουργού αγιονε-
ριού, εκεί ψηλά στις γέρικες φτελιές και δίπλα στο παλιό μοναστήρι».

Και ο λυρικός μας ποιητής συνεχίζει: «… Ξενυχτούσαν οι χαροκόποι 
με τραγούδια και όργανα αλλά και χορό. Ήταν (το πανηγύρι) μια φυγή 
από τις καθημερινές σκοτούρες κι ήταν το ξαπόσταμα από τις πολλές 
Αυγουστιάτικες δουλειές των ζευγαράδων…» και τελειώνει την αναφο-
ρά του «… Λόγια δε βρίσκω να τραγουδήσω γι’ αυτό το πανηγύρι που 
ήταν σωστή ευλογία των ουρανών και της γης. Τόσο πολύ την αγάπη-
σαν (τη Δοβρά) οι κάτοικοι της πολιτείας (της Βέροιας) που την πολιτο-
γράφησαν, η Παναγία η Βεροιώτισσα».

Αλλά και η μεγάλη λαογράφος της Βέροιας Βούλα Χατζίκου γράφει 
σχετικά «… Τα καλοκαίρια στο μοναστήρι παραθέριζαν προσκυνητές 

που ήταν ταγμένοι, γι’ αυτό και κάθε μέρα γίνονταν λειτουργίες και 
αγρυπνίες. Τις καθημερινές λειτουργούσε παπάς από τη Φυτειά και 
τις Κυριακές τον αντικαταστούσαν παπάδες από τη Βέροια… Λίγο πιο 
πέρα από την εκκλησία (Καθολικό) ήταν ο ξενώνας. Ένα ερειπωμένο 
μακρόστενο κτίσμα, διώροφο που στηριζόταν σε γερούς στύλους. 
Στον πρώτο όροφο ήταν στη σειρά τα δωμάτια που φιλοξενούσαν τους 
προσκυνητές που αντί για πόρτες είχαν μπερντέδες. Στο υπόγειο ήταν 
το δωμάτιο του φύλακα. Απέναντι από τον ξενώνα ήταν το «αρχουντά-
θκου» που έμενε ο Δεσπότης και οι αρχοντάδες της πόλης. Δίπλα στου 
«αρχουντάθκου» ήταν τα κελιά των μοναχών που ζούσαν φτωχικά και 
δεν επικοινωνούσαν με κανέναν…».

Στις εγκαταστάσεις της Μονής και του ευρύτερου χώρου ο Ελβετικός 
Ερυθρός Σταυρός το 1948 ίδρυσε Πρεβαντόριο και από το 1951 μέχρι 
το 1986 λειτούργησε Παιδόπολη (ορφανοτροφείο) όπου φιλοξενήθηκαν 
πολλά παιδιά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οποίων λειτουργούσε 6/
θέσιο Δημοτικό Σχολείο.

Όταν η Παιδόπολη έπαυσε να λειτουργεί, η Μονή για κάποια χρόνια 
αδράνησε. Από το 1994 όμως με τον ερχομό του Μητροπολίτη Παντελε-

ήμονα η Μονή άρχισε να λειτουργεί και πάλι και στις εγκαταστάσεις της 
λειτούργησαν η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και η Σχολή Αγιογραφίας 
της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το 1999 θεμελιώθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο 
το Ινστιτούτο Εκκλησιαστικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τα τελευταία χρόνια ο ευρύτερος χώρος της Μονής άλλαξε εντελώς 
μορφή. Κτίστηκαν: νέο αρχονταρίκι και καινούργια κελιά για τους μονα-
χούς και το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών που εγκαινιάσθηκαν επίσημα 
στις 29 Μαΐου 1999 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Τελευταίο, άρτιο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα στην τοποθεσία που 
εντυπωσιάζει τον κάθε επισκέπτη είναι ο ναός του Αγίου Λουκά του Ια-
τρού, που υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και το 
οποίο βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι στην ειδυλλιακή τοποθεσία με τα πλα-
τάνια, τα έλατα, τις κακαβιές και παλιότερα τα καραγάτσια κάθε χρόνο 
φιλοξενούνται περί τα πεντακόσια παιδιά σε «κατασκηνώσεις» που 
οργανώνει και επιμελείται η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας και προσωπικά ο Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων.

Αξιοσημείωτες αντοχές, πα-
ρά τις αντίξοες συνθήκες που 
επικρατούν στην παγκόσμια 
οικονομία, επιδεικνύουν οι ελ-
ληνικές εξαγωγές, οι οποίες ε-
ξακολουθούν να ταλανίζονται 
από τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας στο διεθνές εμπόριο. Οι 
αντοχές αυτές, σύμφωνα με την 
ανάλυση του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Εξαγωγέων, αποτυπώ-
θηκαν και στα αποτελέσματα 
του Ιουνίου. Συγκεκριμένα, κα-
τά το εξεταζόμενο διάστημα οι 
ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα 
πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 
6,5%, ενώ σημαντική μείωση 
10,3% καταγράφηκε και στο ε-
μπορικό έλλειμμα. Ωστόσο, το 
συνολικό πρόσημο για τις ελλη-
νικές εξαγωγές το μήνα Ιούνιο 
ήταν αρνητικό, με τη μείωση να 
διαμορφώνεται σε 8,5%. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι οι εξαγωγές 
προς τις χώρες της ΕΕ ήταν 
αυτές που στήριξαν σε σημα-
ντικό βαθμό τις ελληνικές εξα-
γωγές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξα-
γωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), 
επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπερι-
λαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Ιούνιο του 2020 σημειώνουν 
πτώση κατά 238,1 εκατ. ευρώ ή κατά -8,5% και διαμορφώθηκαν στα 
2,55 δισ. ευρώ από 2,79 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. 
Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή, καθώς 
ενισχύθηκαν κατά 6,5% ή κατά 125,7 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 2,05 

δισ. ευρώ από 1,92 δισ. ευρώ.
Με σημαντική μείωση καταγράφονται οι εισαγωγές τον Ιούνιο του 

2020 καθώς υποχώρησαν κατά 400,5 εκατ. ευρώ ή κατά -9,2% και α-
νήλθαν σε 3,96 δισ. ευρώ έναντι 4,36 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 
έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών 
ανήλθαν στα 3,40 δισ. ευρώ από 3,35 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν 
ελαφρά κατά 54,3 εκατ. ευρώ ή κατά 1,6%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα 
μειώθηκε τον Ιούνιο του 2020 κατά 162,4 εκατ. ευρώ, ή κατά -10,3%, 
στα -1,41 δισ. ευρώ από -1,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. 

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -1,35 δισ. 
ευρώ από -1,42 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 71,4 εκατ. ευρώ, ή κατά -5%.

Η μείωση των εξαγωγών και κατά τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με την 
πτωτική πορεία των προηγούμενων μηνών, οδήγησε σε σημαντική 
μείωση τις εξαγωγές της χώρας για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Συ-
γκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου μει-
ώνονται κατά 2,04 δισ. ευρώ ή κατά -12,1% και ανήλθαν σε 14,81 δισ. 
ευρώ από 16,85 δισ. ευρώ. Αντίθετα, χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγω-
γές κινούνται πλέον στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2019, στα 11,53 δισ. 
ευρώ από 11,56 δισ. ευρώ, δηλαδή μειωμένες οριακά κατά 25,2 εκατ. 
ευρώ ή κατά -0,2%.

Οι εισαγωγές στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 μειώθηκαν κατά 
περίπου 4,29 δισ. ευρώ ή κατά -15,4%, με τη συνολική τους αξία να 
διαμορφώνεται στα 23,62 δισ. ευρώ έναντι 27,91 δισ. ευρώ κατά το ίδιο 
διάστημα του έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισα-
γωγές μειώθηκαν στα 18,89 δισ. ευρώ από 20,52 δισ. ευρώ, δηλαδή 
κατά 1,63 δισ. ευρώ ή κατά -7,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο 
εξάμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 2,25 δισ. ευρώ ή κατά -20,3%, στα 
-8,81 δισ. ευρώ από -11,06 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. 
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -7,36 δισ. 
ευρώ από -8,97 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,61 δισ. ευρώ ή κατά -17,9%.

Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σα-
κελλαρίδη σχολιάζοντας τα παραπάνω δήλωσε τα εξής:

«Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομική δρα-
στηριότητα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ελληνικές εξαγωγές. Οι ευρω-
παϊκές αγορές, οι οποίες απορροφούν την πλειονότητα των ελληνικών 
προϊόντων εξακολουθούν να ταλανίζονται από την υγειονομική κρίση, 
χωρίς να διαφαίνεται -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- προοπτική αποκλι-
μάκωσης της κατάστασης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, η 
αβεβαιότητα μεγαλώνει καθώς φαίνεται να οδεύουμε προς νέα έξαρση 
του θανατηφόρου ιού, καθιστώντας εντελώς αχαρτογράφητα τα νερά 
που κινούμαστε. Κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατά-
σταση και εάν θα χρειαστεί να ληφθούν νέα περιοριστικά μέτρα για την 
ανάσχεση του φαινομένου».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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