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Παίρνει φωτιά η καυτή 
πατάτα του προσφυγικού

  «Ντροπή της Ελλάδας», χαρακτήριζε τη Μόρια, ο 
Ευρωπαϊκός Τύπος, πριν από κάποια χρόνια και μέχρι 
σήμερα ο χαρακτηρισμός ευσταθεί άνετα, αφού στη δομή 
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών η εικόνα και οι 
συνθήκες πάνε από το κακό στο χειρότερο, παρά τις καλές 
κυβερνητικές προθέσεις, τις ΜΚΟ και τις χρηματοδοτήσεις 
με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του θέματος.
  Χθες τα ξημερώματα το Κέντρο Υποδοχής πήρε φωτιά, ίσως 
καθόλου τυχαία, και πάνω από 12 με 13.000 μετανάστες 
βρέθηκαν στους δρόμους, στα βουνά και τα λαγκάδια, εν 
μέσω πανδημίας και με καταγεγραμμένα ήδη κρούσματα 
κορωνοϊού. Τα αίτια και τα κίνητρα βέβαια της φωτιάς 
(τυχαία, στοχευμένα, εντός ή εκτός) θα εξετάσει η κυβέρνηση 
που έδωσε μια πρώτη «υποψία» εξωτερικού δακτύλου, με την 
παρουσία στελεχών της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ στην έκτακτη 
σύσκεψη που έγινε αμέσως μετά την πύρινη λαίλαπα στο 
νησί. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά… και οι καιροί 
πονηροί για όλες και από όλες τις πλευρές.
  Η Μόρια είναι μια χρόνια κατάσταση, από αυτές που 
αναρωτιέσαι, εάν πραγματικά θέλουμε ή όχι να την 
αποσυμφορήσουμε. Σχεδιασμοί υπήρξαν και υπάρχουν η 
λεγόμενη  πολιτική  βούληση προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι δηλωμένη. Το πώς και το πότε, δεν είδαμε ακόμα…
Μετά τη φωτιά στη Μόρια, το θέμα επανέρχεται και η λύση 
της αποσυμφόρησης και της κατανομής των προσφύγων 
στην ενδοχώρα, μοιάζει μονόδρομος, που μπορεί να 
σταμάτησε μετά από κοινωνικές ή αυτοδιοικητικές 
αντιδράσεις, τώρα όμως  φαίνεται να κερδίζει το «καμένο» 
έδαφος. Κάποτε θα γινόταν η έκρηξη στη Μόρια. Και ήρθε 
τώρα, εν μέσω πανδημίας και ανάγκης προστασίας  της 
δημόσιας υγείας. Ίσως να μην ήταν τυχαία, ως προς τον 
σχεδιασμό κυρίως και όχι ως προς την  χρονική στιγμή, 
η «μυστική» επίσκεψη Μηταράκη το περασμένο Σάββατο 
στις δομές προσφύγων της Ημαθίας (Βέροια, Αλεξάνδρεια) 
για να δει τους χώρους και τη λειτουργία τους. Ίσως δεν 
είναι τυχαία και τα δημοσιεύματα  του  Τύπου, για δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους που διαθέτουν Κέντρα 
(δομές) φιλοξενίας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μαζί 
με το μπαλάκι των προσφύγων μας πετάει και κονδύλια για 
να αποφύγει το ποτήριον τούτο.
  Δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί το προσφυγικό, είναι βέβαιο 
όμως ότι δεν βρίσκεται και στην καλύτερη στιγμή του για τη 
χώρα μας, με πολλά  μεγάλα μέτωπα ανοιχτά.
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Κράνος και μάσκα για 
κούριερ και ντιλιβεράδες

Μεταφέρουμε τααρκετά τηλεφωνήματαδιαμαρτυρίαςαπό
πολίτες για το γεγονόςότισεμεγάλοποσοστόοι εργαζόμενοι
σε εταιρίες ταχυμεταφορών (κούριερ) και διανομήςφαγητού
(delivery)δενφορούνμάσκα,ενώοδηγούνχωρίςκράνος.Ανα-
φορικάμετοκράνοςέχεινακάνειπρωτίστωςμετηνπροσωπι-
κή τουςασφάλεια και είναιαδιανόητο επαγγελματίεςπου είναι
τόσεςώρεςσεέναδίκυκλοναμηνφορούνκράνος.Τιγίνεταιό-
μωςμετηνμάσκα;Είναιαπότιςκατηγορίεςεργαζομένωνμετις
περισσότερεςεπαφέςκαιθαπρέπεινασυνειδητοποιήσουνότι
μπορούνναοδηγήσουνσευπερμετάδοσητουιούσεπερίπτω-
σηπουκάποιοςαπόαυτούςνοσήσει.Θαπρέπειναφορούνμά-
σκατηνστιγμήπουπλησιάζουνπελάτη,ήεισέρχονταισεκλει-
στόχώρο,κάτιπουθαπρέπειναελέγχουνκαιναεπιβάλλουνοι
εργοδότες,αφούκινδυνεύουνκαιοιεπιχειρήσειςσεπερίπτωση
θετικήςδιάγνωσης.Κράνοςκαιμάσκαγιατηνπροσωπικήσας
ασφάλειακαιυγεία,αλλάκαιγιατηνδημόσιαυγεία!

Με άμεση παρέμβαση του δήμου Βέροιας
επανήλθε το ίντερνετ στο Σέλι 

Συνδρομητέςκαιαναγνώστεςτουηλεκτρο-
νικούΛΑΟΥπου κατοικούν στο Σέλι μας ε-
νημέρωσαν ότι την τελευταία εβδομάδα δεν
υπάρχειπρόσβασηστο διαδίκτυοστο χωριό.
Ενημερώθηκε οαρμόδιοςαντιδήμαρχοςΚαλ-
λίστρατος Γρηγοριάδης, αφού το ίντερνετστο
Σέλιπαρέχεται δωρεάν μέσωπρογράμματος
για ορεινούς οικισμούς διαχειρίζεται ο δήμος
Βέροιας.Άμεσα, ο ίδιος ο κ. Γρηγοριάδηςμε
υπαλλήλους του τμήματοςΠληροφορικής του
δήμουμετέβηνστοΣέλιχθεςτοπρωί(Τετάρτη)
για τον έλεγχο της κεραίαςπαροχής internet.
Διαπιστώθηκε το πρόβλημα στο διαμοιρα-
σμό του internet μέσω του access point. Το
πρόβλημα εντοπίστηκε στο δρομολογητή (
router)καθώςδεμπορούσεναδιαμοιράσειτις
παρέχουσεςυπηρεσίεςδιαδικτύου ( Internet )
μέσω τηςσυνδεμένηςπόρτας (switch) , στην
οποίαλειτουργείηκεραία(accesspoint ).Το

πρόβλημαεπιδιορθώθηκεαμέσωςμετηνπαρέμβασητωντεχνικώντουδήμουκαιπλέονοικάτοικοικαιεπισκέπτες
τουΣελίουμπορούννασερφάρουνστοδιαδίκτυο,αλλάκαιναδιαβάσουνηλεκτρονικάτονΛΑΟ.

«Βροχή»ταγραψίματααπότηνΑστυνομία
στηνΒέροια

Στην Κουλούρα έπεσε 10χίλιαρο σε κατάστημα που βρέθηκε ανοιχτό 
μετά τα μεσάνυχτα

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι έλεγχοι,
αλλά και τα «γραψίματα» από την Ελληνική και
ΔημοτικήΑστυνομία στη Βέροια. ΤηνΤρίτη που
είναι και μέρα λειτουργίας τηςΛαϊκήςΑγοράς, σε
συνδυασμόμετηνέναρξηλειτουργίαςτωνμπαρών
στουςπεζοδρόμους,αστυνομικάκλιμάκιαμοίρασαν
«λυπητερές».Στηναρχή της οδούΤσούπελη,πα-
ραπλεύρως τηςΤράπεζαςΠειραιώς, τοπρωί της
Τρίτης αστυνομικοί «εγγράψαν» τα δίκυκλαπου
ήταν σταθμευμένα, ενώπαράλληλα σύμφωνα με
πληροφορίες  αρκετά γραψίματα έπεσαν και στο
«παζάρι»γιαμάσκα.Σεεπικοινωνίαπουείχαμεμε
τονΑστυνομικόΔιευθυντήΗμαθίας  μας ανέφερε
ότιπαράτογεγονόςότιηΗμαθίαείναιστιςεπιβα-
ρυμένες επιδημιολογικάπεριοχές, υπάρχουν αρ-
κετές καθημερινέςπαραβάσεις γιαμάσκα και από
εργαζομένους και απόπελάτες.Μάλιστα ανέφερε
ότιυπήρξετοβράδυτηςΤετάρτηςακόμημίαπερί-
πτωσηκαταστήματοςυγειονομικούενδιαφέροντοςστηνΚουλούρα,πουπαραβίασετοωράριοκαιβρέθηκεανοιχτόμετά
ταμεσάνυχταμεαποτέλεσμανατουεπιβληθείτοπροβλεπόμενοκαιτσουχτερό10χίλιαρο.

Μεγάλη«επιχείρηση»απότονδήμοΒέροιαςγιατο
κλάδεματωνπλατάνωνστοΒήματουΑπ.Παύλου

Μεγάλη κινητοποίησηαπόσυνεργείο του δήμουΒέροιας υπό την επίβλεψη τουαντιδημάρχουΒ.Παπαδόπουλου
ξεκίνησεχθεςπρωίΤετάρτηςεπίτηςοδούΜαυρομιχάλη,μπροστάστο3ο-14οδημοτικόσχολείοκαιτοΒήματουΑπο-
στόλουΠαύλου.«Επιστρατεύθηκαν»δύομεγάλαγερανοφόραοχήματακαιεργάτεςτουδήμουΒέροιαςγιανακλαδέψουν
τατεράστιαπλατάνιαπουβρίσκονταιεκεί.Απόνωρίςχθεςστις7τοπρωίμέχρικαιτις2.30οδρόμοςήτανκλειστόςστο
σημείο,όπωςείναικαισήμερααφούοιεργασίεςσυνεχίζονταικαιαναμένεταιναολοκληρωθούνμέχριτομεσημέρι,όπως
μαςανέφερεο κ.Παπαδόπουλος.ΟαντιδήμαρχοςμιλώνταςστονΛΑΟ επισήμανε τηνανάγκηπαρέμβασης, αφού τα
πλατάνιαείναιμεγάληςηλικίαςκαιυπάρχουνκλαδιάκαιβραχίονεςπουβρίσκονταιπάνωαπότηνείσοδοτουδημοτικού
σχολείου,τηνπιάτσατωνταξί,αλλάκαιτηνείσοδοτουθρησκευτικούμνημείουτουΒήματοςτουΑπ.Παύλου,πουείναι
επίφοβα.Φυσικάδενπαρέλειψενααναφέρειοκ.ΠαπαδόπουλοςότιυπάρχειενημέρωσηκαισυνεργασίαμετηνΔασική
Υπηρεσία,αφούπρόκειταιγιαδέντραπουχρήζουνφροντίδαςκαιπροστασίας(δείτεβίντεοστοlaosnews.gr)
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 Την Τρίτη στο Ριζό Πέλλας
Νεκρό 10χρονο αγοράκι 

που καταπλακώθηκε από το κλάρκ 
που οδηγούσε ο πατέρας του

Τραγωδία το α-
πόγευμα της Τρίτης 
στο Ριζό Πέλλας, ό-
ταν 10χρονο αγοράκι 
καταπλακώθηκε από 
κλαρκ και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με την 
αστυνομία, περίπου 
στις 19.20 , στο 1ο 
χιλιόμετρο της Επαρ-
χιακής Οδού Ριζού - 
Σκύδρας Πέλλας το 
κλαρκ (περονοφόρο 
όχημα) που οδηγούσε 
ο πατέρας του άτυχου παιδιού εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδο-
στρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ανήλικου που καταπλακώ-
θηκε από το όχημα.  Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, διενεργείται 
από το Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας.

Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης Ημαθίας: Ιδιαίτερη και δύσκολη 
η φετινή σχολική χρονιά για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

-«Για πρώτη χρονιά ωστόσο, έγιναν έγκαιρα πολλές προσλήψεις αναπληρωτών», επισημαίνουν
Στις 11.00 το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 

ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, με αγιασμό στις αυ-
λές των σχολικών μονάδων όπου θα παραστεί μόνο 
αντιπροσωπεία μαθητών και στη συνέχεια θα αγια-
στούν οι τάξεις από τους ιερείς. Η διαφοροποίηση 
της ώρας φέτος, έχει να κάνει με την αλλαγή –λόγω 
πανδημίας- της καθιερωμένης ημερομηνίας έναρξης 
του σχολικού έτους, η οποία όμως συμπίπτει με την 
ημέρα Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που γιορτάζει 
η Εκκλησία, οπότε οι αγιασμοί θα πραγματοποιη-
θούν μετά τη θεία λειτουργία.

Ιδιαίτερη και δύσκολη, ως προς τις συνθήκες, 
χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά για την εκπαιδευτική 
κοινότητα, ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας 
Εκπ/σης Ημαθίας κ. Θανάσης Παπαδόπουλος μιλώ-
ντας χθες στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» του 
ΑΚΟΥ 99.6.

«Οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των μέτρων 
για την πανδημία, οπότε και οι δικές μας (Διεύθυν-
ση) ενέργειες και κινήσεις ως προς την προετοιμασία, είναι εντονό-
τερες» τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνοντας ότι θα ακολουθη-
θούν τα μέτρα του Υπουργείου για χρήση μάσκας και αποστάσεις, 
καθώς και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον χειρισμό κάποιων περιστατι-
κών ή κρουσμάτων που μπορεί να προκύψουν στα σχολεία.

«Είμαστε σε ετοιμότητα, ενώ όσον αφορά το ανθρώπινο δυ-
ναμικό, φέτος, έγιναν έγκαιρα οι προσλήψεις αναπληρωτών, που 
έχουν έρθει ήδη από τα τέλη Αυγούστου. Είναι η πρώτη χρονιά που 
έχουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τό-
σο έγκαιρα. Οπότε στην πλειοψηφία τους, τα σχολεία δεν θα έχουν 
πρόβλημα στην έναρξη. Κάποια μικροκενά θα καλυφθούν με τη 

δεύτερη φάση τοποθετήσεων που θα γίνει σύντομα, ίσως και μέσα 
στην επόμενη εβδομάδα» είπε ο προϊστάμενος.

Επιπροσθέτως, όπως απάντησε ο κ. Παπαδόπουλος σε σχετική 
ερώτηση, φέτος υπάρχει σχεδιασμός για διορισμό ψυχολόγων και 
κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, για τη στήριξη μαθητών και 
εκπαιδευτικών ως προς τη διαχείριση της πανδημίας και των συνε-
πειών της. Ήδη υπάρχουν οι ειδικότητες αυτές σε Επιτροπές για τα 
Ειδικά Σχολεία που αντιμετωπίζουν όποιο περιστατικό χρειάζεται.

Με όλες τις οδηγίες λοιπόν που έχουν αποσταλεί από το Υπουρ-
γείο Παιδείας ανοίγουν Γυμνάσια και Λύκεια την ερχόμενη Δευτέρα 
και στην Ημαθία.

Πρωτοβάθμια Εκπ/ση
Με τα ίδια μέτρα θα λειτουργήσουν και τα σχο-

λεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό, 
όπως είπε στον ΑΚΟΥ 996 ο προϊστάμενος κ. Δη-
μήτρης Πυρινός.

«Ξεκινάμε έχοντας κάλυψη 95% σε όλες τις 
ειδικότητες και εντός των επομένων ημερών θα 
καλυφθεί και το υπόλοιπο 5%, με τη δεύτερη φάση 
προσλήψεων αναπληρωτών, οι οποίοι φέτος ήρ-
θαν εγκαίρως και για την γενική και για την ειδική 
αγωγή» επεσήμανε.

Μάσκες και αντισηπτικά
Υποχρεωτικά με μάσκες θα προσέλθουν μαθη-

τές και εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα στα σχολεία, οι 
οποίες θα διανεμηθούν από τους Δήμους μετά την 
αποστολή τους από την ΚΕΔΕ που ανέλαβε την 
προμήθειά τους με κονδύλια του ΥΠ.ΕΣ.

Μέχρι χθες ωστόσο, καμία παραλαβή δεν έγινε 
από τον Δήμο Βέροιας, ο οποίος όπως μας ενημέ-

ρωσε η αντιδήμαρχος Παιδείας κα Τζήμα, έχει κάνει το «κουμάντο» 
του μέσω των σχολικών επιτροπών, ώστε να μοιραστούν μάσκες 
στους μαθητές την πρώτη μέρα του σχολείου, σε περίπτωση που 
δεν προλάβουν να  έρθουν  από την ΚΕΔΕ, αφού μόλις χθες στάλ-
θηκε ο πίνακας κατανομής.

Περιοριζόμαστε λοιπόν στις ευχές για καλή σχολική χρονιά, προς 
το παρόν, αφού κατά  κοινή ομολογία, πρόκειται για μια περίεργη 
και πρωτόγνωρη έναρξη, με τους επόμενους μήνες να πορεύονται 
ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας που θα καθορίζει κάθε φορά 
την επικαιροποίηση των μέτρων προστασίας. 

Σοφία Γκαγκούση

Συναγερμός από τα δεκάδες κρούσματα 
σε Κονσερβοποιία των Γιαννιτσών

-Απασχολούνται εργαζόμενοι και από Ημαθία, 
Θεσσαλονίκη, Πιερία κ.α

Εντατικούς ελέγχους σε εργαζόμενους Κονσερ-
βοποιίας στα Γιαννιτσά, καθώς και στους συγγε-
νείς και τις επαφές των διεγνωσμένων κρουσμά-
των  πραγματοποιεί από χθες κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
μετά τον συναγερμό που σήμανε στις υγειονομικές 
Αρχές από τον εντοπισμό τουλάχιστον 46 κρου-
σμάτων κορονοϊού, ώστε να καταγραφεί  με εύρος 
της εστίας που έχει δημιουργηθεί, ενώ αναμένο-
νται τα αποτελέσματα εκατοντάδων ακόμη, τεστ.

Παράλληλα, τα κρούσματα έχουν τεθεί σε κατ’ 
οίκον περιορισμό, ενώ η  λειτουργία του εργοστα-
σίου ανεστάλη προσωρινά και έχει προγραμματι-
στεί απολύμανση στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία, στη μονάδα απασχολούνται περίπου 680 εργαζόμενοι όχι μόνο από την Πέλλα, αλλά 
και Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Πιερία κ.α.

Στην Ημαθία σήμερα 
η Υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως 
με τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης

Την Ημαθία επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας κ. 
Νίκη Κεραμέως στο πλαίσιο της περιοδείας της σε περιοχές 
της Μακεδονίας. Η Υπουργός μαζί με τον Περιφερειακό Δ/ντή 
Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας κ. Κόπτση θα βρεθούν σήμερα 
το πρωί στη Νάουσα όπου θα επισκεφθούν το ΕΠΑΛ και το 
ΚΠΕ της πόλης και το απόγευμα θα βρίσκονται στη Βέροια 
για να επισκεφθούν το Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο. Η επί-
σκεψη γίνεται στο πλαίσιο της άμεσης επαφής και επικοινωνί-
ας που θέλει να έχει η Υπουργός Παιδείας με τον εκπαιδευτι-
κό κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί με τους 
προϊσταμένους εκπαίδευσης καθώς και με αυτοδιοικητικούς.

Τη ζωή του σε τροχαίο έχασε 
χθες 44χρονος στη Βέροια

Τη ζωή του έχασε χθες Τετάρτη 
9 Σεπτεμβρίου στις 00.30 περίπου, 
44χρονος στη Βέροια όταν το Ι.Χ.Ε. 
όχημα που οδηγούσε εξετράπη της 
πορείας του και προσέκρουσε σε τσι-
μεντένια περίφραξη κτιρίου, με αποτέ-
λεσμα τον τραυματισμό του. 

Ο 44χρονος διακομίσθηκε στο νο-
σοκομείο όπου κατέληξε το απόγευμα. 
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του 
δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τρο-
χαίας Βέροιας.
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ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 
(ΜΕΤΑΓΛ)

TROLLS WORLD TOUR 
Προβολές:    Πέμπτη 3/9 – Δευτέρα 7/9 – Τρίτη 

8/9 στις 20.00
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΑΓΓΕ-
ΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ, ΑΡΗΣ ΠΛΑ-
ΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ, ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ

 AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
AFTER WE COLLIDED
Σκηνοθεσία: ΡΟΤΖΕΡ ΚΑΜΠΛ
Σενάριο: ANNA TONT
Ηθοποιοί: ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑ-

ΪΝΣ ΤΙΦΙΝ
Προβολές :    Πέμπτη 3/9, Δευτέρα 7/9 - Τρίτη 8/9 

στις 21.45
Παρασκευή 4/9 και Σάββατο 5/9 στις 20.00 και 22.00
Κυριακή 6/9 και  Τετάρτη 9/9 στις 21.00
 (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα γίνει 

στην Αίθουσα 1 με χρήση Μάσκας)

TENET 
Προβολές:    Καθημερινά στις 21.00 (αιθ1 – Υποχρ, 

χρήση μάσκας)  και (Θερινή ανάλογα με την διαθεσι-
μότητα)

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝ-

ΣΟΝ, ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑ-
ΪΚΛ ΚΕΪΝ, ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ 
ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ ΚΑΠΑΝΤΙΑ

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/9/20 - 9/9/20Μαθήματα λύρας στην 
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας 
 
Η  μουσική 

παιδε ία  του 
Πόντου  απο-
κτά το πραγ-
ματικό της νό-
ημα όταν  δι-
δάσκεται  στην 
Εύξεινο Λέσχη 
Βέροιας όπου  
η ιστορία, η 
παράδοση και 
ο πολιτισμός 
είναι ιδέες α-
νεξίτηλες που  
υπηρετεί ο σύλλογος μας.

Αναβαθμίζοντας από φέτος τη μουσική σε όλα τα επίπεδα επιλέξαμε για 
δάσκαλο λύρας τον κορυφαίο ανερχόμενο ταλέντο Χρήστο Καλιοτζίδη. Τα μα-
θήματα θα γίνονται  στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του πολιτιστικού   
κέντρου  της  λέσχης, στο  Πανόραμα.  

Για εγγραφή καθώς και για κάθε απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ε-
πικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες,   17:00-
21:00 στο  τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 6983503676.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία

Στη Σχολή του Αριστοτέλη – 2500 χρόνια μετά…
Χτύπησε το πρώτο κουδούνι 

στο «1ο Σχολείο Σκηνοθεσίας» 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου έγινε η πρώτη συνά-
ντηση των μαθητών του 1ου Σχολείου Σκηνοθε-
σίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, στο Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε), που ευγενικά 
παραχώρησε τη χρήση του ο Δήμος Νάουσας. 
Τους μαθητές υποδέχτηκε ο καλλιτεχνικός υπεύ-
θυνος του Σχολείου, καλλιτεχνικός διευθυντής, κ. 
Γιάννης Παρασκευόπουλος.

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας είναι μια πρωτοβου-
λία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε συνεργασία με το 
Δήμο Νάουσας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Η-
μαθίας. Είναι ένα Εργαστήριο θεατρικής έρευνας, 
που εγκαινιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 
Βέροιας με καλλιτεχνικό υπεύθυνο τον καλλιτεχνι-
κό διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, σκηνοθέτη 
Γιάννη Παρασκευόπουλο διάρκειας από 8 έως 16 
Σεπτεμβρίου 2020. 

Στους ξενώνες του  Κ.Π.Ε φιλοξενούνται καθ 
όλη τη διάρκεια των μαθημάτων 20 μαθητές του 
Σχολείου Σκηνοθεσίας και θα πραγματοποιηθούν 
πολλά από τα μαθήματα. 

Το απόγευμα στις 5μ.μ. οι μαθητές μεταφέρ-
θηκαν στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας για να παρα-
κολουθήσουν το πρώτο μάθημα με το σκηνοθέτη 
κ. Γιάννη Λεοντάρη. Στο χώρο παρευρίσκονταν 
ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλαος Καρανικόλας, 
η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νάουσας κ. Δώρα 
Μπαλτατζίδου και η πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας κ. Γεωργία Μπατσαρά, η οποία ευχαρί-
στησε τον Δήμαρχο και την κ. Αντιδήμαρχο για 
την άριστη συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ώστε να 
πραγματοποιηθεί το 1ο Σχολείο Σκηνοθεσίας.

Ο κ. Δήμαρχος καλωσόρισε τους μαθητές, τον 
σκηνοθέτη κ. Λεοντάρη και τον κ. Παρασκευόπου-
λο κι ευχήθηκε το 1ο Σχολείο Σκηνοθεσίας να γίνει 
θεσμός. Η κ. Αντιδήμαρχος χάρισε σε όλους τους 
συμμετέχοντες πάνινες τσάντες με ενημερωτικό υ-
λικό για το Δήμο Νάουσας με την ευχή να αγαπή-
σουν την πόλη και να την επισκεφτούν και πάλι.

Παρόντες και το πρωί και το απόγευμα αλλά 
και όλες τις ημέρες των μαθημάτων θα είναι οι Εθελοντών Σαμαρειτών του Περιφερειακού Τμήματος Νάουσας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρό.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ: ΙΑΤΡΙΚΟ, 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 

ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ, 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση 
για την 

ορθή χορήγηση 
αντιβιοτικών

Τα αντιβιοτικά αποτελούν μια κατηγορία φαρμάκων τα 
οποία έχουν προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στην κατα-
πολέμηση των λοιμώξεων.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη συνε-
χή χρήση αντιβιοτικών είναι ότι τα μικρόβια αναπτύσσουν 
μηχανισμούς με τους οποίους καθίστανται ανθεκτικά και 
τα αντιβιοτικά χάνουν γρήγορα την αποτελεσματικότητά 
τους.

Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τη με-
γαλύτερη κατά κεφαλή κατανάλωση αντιβιοτικών και τα 
υψηλότερα ποσοστά ανθεκτικών μικροβίων.

Στα πλαίσια αυτά όλοι οι υγειονομικοί της Ημαθίας χαι-
ρετίζουμε την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση(ΠΝΠ) για 
τη χορήγηση από 1η Σεπτεμβρίου 2020 όλων των αντιβι-
οτικών αποκλειστικά με ηλεκτρονική συνταγή.

Ειδικά εν μέσω, πανδημίας COVID-19 είναι επιτακτική 
η ανάγκη να διαφυλάξουμε τους ασθενείς οι οποίοι δί-
νουν μάχη με τον κορωνοϊό από τις δυσμενείς συνέπειες 
της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών.

Γνωρίζουμε ότι η εγκατεστημένη νοοτροπία χρόνων 
σίγουρα δεν είναι εύκολο να αλλάξει, ωστόσο εμείς όλοι 
οι υγειονομικοί συμπαραταγμένοι αλλά και με τη δική 
σας αρωγή, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε 
καθοριστικά στον περιορισμό της άσκοπης χρήσης των 
αντιβιοτικών.

Καλούμε όλους τους πολίτες να βοηθήσουν και να 
συμβάλλουν και αυτοί από την πλευρά τους, συμμορφού-
μενοι με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού και της νέας 
οδηγίας για ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιοτι-
κών.

        Ο Πρόεδρος Ι.Σ.Η.
 Διαμαντόπουλος Βασίλειος

Η πρόεδρος Ο.Σ.Η
Καλοΐδου Αλίκη

Η πρόεδρος Φ.Σ.Η.
Κατή  Σοφία
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Συνεχίζονται οι εργασίες 
αποκατάστασης 

του οδικού δικτύου
από Νάουσα προς

 3 – 5 Πηγάδια 
και Κουτσούφλιανη

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την 1η Σεπτεμβρίου οι εργασίες αποκατά-
στασης του οδικού δικτύου από τη Νάουσα προς το Χιονοδρομικό Κέντρο 
3 – 5 Πηγάδια  και προς την Κουτσούφλιανη. Από τον Δήμο Νάουσας, επι-
σημαίνεται ότι: «Η παρούσα δημοτική αρχή «κληρονόμησε» πριν από ένα 
χρόνο από την απελθούσα διοίκηση μια δυσχερή  κατάσταση και στο εν 
λόγω οδικό δίκτυο, που οφείλεται στις προβληματικές συμβάσεις που εί-
χαν συναφθεί μεταξύ της προηγούμενης διοίκησης και των προμηθευτών. 
Αποτέλεσμα των προβληματικών αυτών συμβάσεων ήταν η μη δυνατή 
ασφαλτόστρωση  έως και σήμερα βασικών οδικών σημείων. 

Η παρούσα δημοτική αρχή προκειμένου να βελτιώσει το εν λόγω οδικό 
δίκτυο στο πλαίσιο του εφικτού, προχώρησε στην σκυροδέτηση των σημεί-
ων όπου υπάρχουν προβλήματα (λακκούβες, φθορές κλπ). 

Οι συγκεκριμένες εργασίες στο οδικό δίκτυο από τη Νάουσα προς το 
Χιονοδρομικό Κέντρο 3 – 5 Πηγάδια και προς την Κουτσούφλιανη θα ολο-
κληρωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα. 

Η δημοτική αρχή γνωρίζει πολύ καλά ότι σε πολλά σημεία του οδικού 
δικτύου του Δήμου Νάουσας υπάρχουν προβλήματα (κακοτεχνίες, φθορές 
από καιρικές συνθήκες κ.ά) και συγκεκριμένα οδικά σημεία που χρήζουν 
άμεσων εργασιών συντήρησης,  επιδιόρθωσης και συντήρησης για τις ο-
ποίες θα επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες το προσεχές διάστημα». 

Σε πλήρη αποδόμηση της στείρας 
αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι τις 
αποτελεσματικές Κυβερνητικές πολιτι-
κές θωράκισης της υγείας, της εργασι-
ακής ασφάλειας και της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας εν καιρώ πανδημίας, προ-
χώρησε ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης κατά τη διάρκεια της ση-
μερινής του ομιλίας ως Εισηγητής της 
ΝΔ στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Υγείας.

Ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ κατηγορεί την Κυβέρνηση επειδή 
δήθεν δεν θωράκισε το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, ενώ:

•Ξεχνάνε ότι όταν ξεκίνησε η υγειο-
νομική κρίση οι Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας ήταν 557 ενώ σήμερα είναι 950 
με προοπτική μέχρι το τέλος του έτους 
να είναι 1.200

•Ξεχνάνε ότι νομοθετούμε δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης 
κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ σε οποιοδήποτε νοσοκομείο εποπτεί-
ας με στόχο την ενίσχυση του υγειονομικού οπλοστασίου 
ενάντια στην πανδημία

•Ξεχνάνε ότι έχουν γίνει πάνω από 6.500 προσλήψεις 
νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών και αναμένεται να 
θεσπιστούν πάνω από 2.500 μόνιμες θέσεις

•Ξεχνάνε ότι παρατείνουμε τις συμβάσεις επαγγελματιών 
υγείας διαφόρων ειδικοτήτων στον ΕΟΔΥ σε όλη την επι-
κράτεια και ότι προσθέτουμε και άλλες ειδικότητες ιδιωτών 
ιατρών που θα μπορούν να απασχολούνται στα δημόσια 
νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω 
της υγειονομικής κρίσης

Επιπροσθέτως, όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί υ-
ποκριτικά την Κυβέρνηση ότι αδιαφορεί για την εκπαιδευτική 
διαδικασία και την προστασία της μαθητιώσας νεολαίας εν 
μέσω πανδημίας ενώ: 

•Ξεχνάνε ότι νομοθετούμε τη δυνατότητα παροχής εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν δια 
ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία 

•Ξεχνάνε ότι νομοθετούμε την πρόσληψη προσωρινών 
αναπληρωτών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 
κατ’ ελάχιστον τρίμηνης διάρκειας προκειμένου να ανταπο-
κριθούν σε ενδεχόμενες έκτακτες συνθήκες λόγω του κορο-
νοϊού

•Ξεχνάνε ότι δίνουμε δωρεάν μάσκες σε όλους τους μα-
θητές και με έκτακτες διαδικασίες μεριμνούμε για έκτακτες 
προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας για τις σχολικές 
μονάδες  

Ταυτόχρονα, όπως επισήμανε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί υ-
ποκριτικά την Κυβέρνηση για ύφεση στην οικονομία και για 
αυξανόμενη ανεργία ενώ:

•Ξεχνάνε ότι την ώρα που η Κυβέρνηση εφάρμοζε εν και-
ρώ πανδημίας πρωτόγνωρα εργαλεία για τη χώρα μας ανα-
φορικά με την προστασία των εργαζομένων, των ανέργων, 
της επιχειρηματικότητας και εν συνόλω της οικονομίας, ο 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ως συνήθως στα κάγκελα της άρνησης σε όλα 

•Ξεχνάνε ότι παρότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, ούτε 
λεφτόδεντρα, η Κυβέρνηση εν μέσω παγκόσμιας κρίσης, εν-
θαρρύνει νέες προσλήψεις, θέτει το πλαίσιο για τη διατήρη-
ση θέσεων εργασίας και αποτροπή απολύσεων στον ιδιωτι-
κό τομέα, νομοθετεί τη δίκαιη αποζημίωση των εργαζομένων 
που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και προασπίζει τους 
ανέργους

«Ο ΣΥΡΙΖΑ διασπείρει πάνω στον πανικό του ψευδοεπι-
χειρήματα», ανέφερε στην εισήγησή του ο κ. Τσαβδαρίδης, 
ότι δήθεν η Κυβέρνηση θίγει τα εργασιακά δικαιώματα και 
κατεδαφίζει τη μισθωτή εργασιακή σχέση. Τίποτα από αυτά 
ασφαλώς δεν ισχύει. Κατηγορηματικά και ρητά. Τα μόνα που 
θίγονται, είναι ο εγωισμός, οι ιδεοληψίες, οι μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Απέναντι στις ψευδοκατηγορίες 

ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση 
της ΝΔ απαντάει με έργα»
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας 

προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απου-
σιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβά-
νει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο 
χρονικό διάστημα χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  
για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-
18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Μητροπό-
λεως Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΟΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝ.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ιατρού) 

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, Τα δισέγγονα, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Σε-

πτεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης (Εργατι-
κές Κατοικίες) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΗ 

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, Τα αδέλφια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ημαθιώτης 
αστυνομικός 

που υπηρετούσε 
στην Αθήνα 
σκοτώθηκε 
σε τροχαίο 

εν ώρα υπηρεσίας 
- Θρήνος στη Νάουσα

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 
33χρονος (γεννηθείς το 1987, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες του InVeria.gr) αστυνομικός της Ομάδας 
ΔΙΑΣ, με καταγωγή από τη Νάουσα Ημαθίας, σε 
τροχαίο δυστύχημα εν ώρα υπηρεσίας στην Αθήνα. 

Ο συνάδελφός του άτυχου 33χρονου που επέ-
βαινε στην ίδια μηχανή, είναι σε σοβαρή κατάσταση 
διασωληνωμένος στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσο-
κομείο της Αθήνας. 

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 
14:30 στην Παραλιακή, στο ύψος του Αγίου Κοσμά, 
στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όταν ο οδηγός άλλου 
οχήματος έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στην 
υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο ένας 
από τους αστυνομικούς να σκοτωθεί επιτόπου και 
ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά. Οι Αστυνομικοί 
μετέβαιναν για συνδρομή σε πυρκαγιά στην περιοχή 
του Αγίου Κοσμά Αττικής. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 10 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 10.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην 
Πατρίδα (Δοβρά) Ημαθίας η Μαρία 
Σοφ. Βασιλειάδου σε ηλικία 66 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Για τον Ορέστη 
Σιδηρόπουλο

Του Αντώνη Μελετίδη

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Ορέστη 
Σιδηρόπουλου, μεταφέρω ένα περιστατικό που έζησα στο Ιατρείο του , 
στις αρχές του 1993.

Η είσοδος στο Ιατρείο μισάνοιχτη, στην αίθουσα αναμονής κανείς, η 
πόρτα του χώρου εξέτασης κλειστή. Όταν ανοίγει, βγαίνει μια γιαγιά από 
αυτές τις γλυκιές σκιές των χωριών, με τα μαύρα φτωχικά ρούχα και το 
τσεμπέρι. Ο γιατρός της λέει να κλείσει το πορτοφόλι της και πριν φύγει για 
το χωριό, να περάσει από το super market Τερτιβανίδη, για να πάρει κάτι. 
Ακόμα θυμάμαι τα λόγια του ακριβώς: « Δεν χρειάζεται να μου δώσεις χρή-
ματα.  Να πας στον Τερτιβανίδη τώρα. Θα σου δώσουν μερικά πράγμα-
τα». Φεύγοντας η γιαγιά, ο γιατρός πού δεν έχει αντιληφθεί την παρουσία 
μου, τηλεφωνεί στο κατάστημα και δίνει οδηγίες: «Θα έρθει μια γιαγιά από 
μένα. Βάλε μια σακούλα με ρύζι, μακαρόνια, καφέ, ζάχαρη, αλεύρι, φακές 
κλπ και δώστε την». Όταν ανέφερα το περιστατικό στον πατέρα μου, μου 
είπε εντελώς φυσικά: ‘»Αυτός είναι ο Ορέστης. Τώρα το έμαθες;» Ναι 
πράγματι, τότε... 

Από την Θρακική Εστία Βεροίας
Αρτοκλασία για την 

ημέρα Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού

Η Θρακική Εστία Βεροίας, στα πλαίσια των 19ων ετησίων εκδηλώσεων της 
(ΠΙΣΤΗΣ και ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ στον ΠΡΟΣΤΑΤΗ της ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ), παγκόσμια 
ημέρα Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, θα πραγματοποιήσει αρτοκλασία

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου
την ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Το Δ.Σ. καλεί  μέλη και  φίλους  να παραστούν στην Θεία Λειτουργία



Είχε γίνει η σκιά της. Επίμονη τηλεφωνική επικοινωνία, 
ανεπιθύμητα μηνύματα, επαναλαμβανόμενα emails, παρα-
κολουθήσεις, εισβολή στο οικογενειακό και εργασιακό της 
περιβάλλον, προσέγγιση των οικείων της, απειλές, ψευδείς 
κατηγορίες. Το 21% των γυναικών θυμάτων stalking (παρε-
νοχλητική παρακολούθηση) βίωσαν ανάλογες συμπεριφορές 
που προκαλούν φόβο, τρόμο ή ανησυχία για πάνω από δύο 
χρόνια. Στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, ο stalker έχει 
στη διάθεσή του ποικίλους τρόπους για να παρακολουθήσει 
με κακόβουλη πρόθεση και να παρενοχλήσει το θύμα του.  

Το stalking αποτελεί πλέον στη χώρα μας ποινικό αδίκη-
μα. Στο άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αναφέρε-
ται στο ποινικό αδίκημα της απειλής, προστέθηκε δεύτερο 
εδάφιο σύμφωνα με το οποίο «Με την ποινή του προηγού-
μενου εδαφίου (φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική 
ποινή) τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης πα-
ράνομης πράξης ή παράλειψης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή 
ανησυχία, με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, 
όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής μέσω τηλεπι-
κοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επι-
σκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλ-
λον αυτού, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή του». 
Σύμφωνα με τη δεύτερη παρ. του ίδιου άρθρου «Επιβάλλε-
ται φυλάκιση έως τρία χρόνια ή χρηματική ποινή εάν η πα-
ρενοχλητική παρακολούθηση τελείται σε βάρος ανηλίκου ή 
προσώπου που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, 
εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιμέλεια ή 
την προστασία του δράστη βάσει νόμου, δικαστικής απόφα-
σης ή πραγματικής κατάστασης, συνοικούν με αυτόν ή έχουν 
με αυτόν σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, καθώς, επίσης, και 
εάν τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή 
σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης».

Ενδεικτικό της σοβαρότητας και της συχνότητας της πα-
ραβιαστικής αυτής συμπεριφοράς είναι 
το γεγονός πως στις ΗΠΑ κάθε χρόνο 
7,5 εκατομμύρια άνθρωποι (μία στις 6 
γυναίκες και ένας στους 19 άντρες) πέ-
φτουν θύματα εμμονικής παρακολού-
θησης, με τα δύο τρίτα των θυμάτων να 
έχουν υποστεί stalking από τον πρώην ή 
νυν σύντροφό τους. Πώς μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε το stalking; Χαρακτηρι-
στικά: 

Επίμονη επικοινωνία (τηλεφωνική, 
γραπτή, διαδικτυακή, με τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Βίαιη εισβολή στην προσωπική ζωή 
του θύματος (παρακολούθηση στο σπίτι 
ή στο χώρο εργασίας, διάρρηξη του οι-
κιακού ασύλου, προσέγγιση συγγενικού 

και φιλικού περιβάλλοντος).
Διάδοση ψευδών και κακόβουλων κατηγοριών ή ακόμη 

και δημοσίευση στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης υλικού με προσβλητικό περιεχόμενο (εκδικητική 
πορνογραφία).

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η αναγνώριση και  η 
καταγγελία αποτελούν τα θεμέλια προς την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του φαινομένου, το οποίο συνδέεται άρρη-
κτα και με άλλα εγκλήματα όπως είναι η ενδοοικογενειακή 
βία. Το θύμα δύναται να ζητήσει και προσωρινή δικαστική 
προστασία άμεσα με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την 
απαγόρευση της, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επικοινωνίας με 
αυτό και της προσέγγισής του στην οικία του και στον χώρο 
εργασίας του. 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του 
Δήμου Βέροιας παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης που στοχεύουν στην καταπολέμηση της πα-
ρενοχλητικής παρακολούθησης καθώς και υπηρεσίες υπο-
στήριξης των θυμάτων. Αν βιώνεις μία ανάλογη προσωπική 
εμπειρία μπορείς να απευθυνθείς στο Συμβουλευτικό Κέντρο 
προκειμένου να ενημερωθείς και να στηριχθείς σε κοινωνικό, 
ψυχολογικό και νομικό επίπεδο.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

(Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου 
Βέροιας

Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 16:00
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 3Α
Τηλ. Επικ.: 2331065304
mail: isotita@veria.gr)
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Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Εφάπαξ βοήθημα 

για την 
επανασύνδεση

 ηλεκτρικού ρεύματος 
λόγω ληξιπρόθεσμων 

οφειλών
 

O Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει σχετικά με την παροχή εφάπαξ 
ειδικού βοηθήματος, για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδή-
ματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Για τη χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος, θα υποβάλλονται αιτή-
σεις με συνημμένα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, τα οποία 
θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την 
αριθμ.237/13291/07-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΩΛΩΨΠ-ΓΟΣ) απόφαση του 
κ. Δημάρχου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.

Σημαντική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης, αποτελεί η απο-
σύνδεση να αφορά στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας και 
να έχει πραγματοποιηθεί πριν τις 30/04/2020.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης, τα κριτήρια 
ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθύνε-
στε  στο Κέντρο Κοινότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία 
Σιδηροδρομικού Σταθμού, και από ώρα 8:00 π.μ. έως και  14:00 μ.μ., 
τηλέφωνο επικοινωνίας 23330 – 53071 και 53072 από  Δευτέρα έως 
και Παρασκευή) ή να συμβουλευτείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 /14-07-2020), στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (ΦΕΚ Β’ 3088/ 24- 07- 2020).

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Δήμου Βέροιας:

Παρενοχλητική παρακολούθηση 
(Stalking)- τι είναι και γιατί είναι 
σημαντική η ποινικοποίηση του
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Ολοκληρώθηκε κατά το διήμερο 
7 και 8 Σεπτεμβρίου 2020 η Β/ 
Φάση της Σχολής Προπονητών 

UEFA C που είχε οριστεί να διεξαχθεί 
υπό την αιγίδα της Ένωσης Ποδοσφαι-

ρικών Σωματείων 
Ημαθίας και της Ελλη-
νικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας στην 
περιοχή της Ημαθίας, 
υπό τους αυστηρούς 
κανόνες που έχει 
θέσει η Πολιτεία, στο 
πλαίσιο της καταπο-
λέμησης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού 
COVID-19.

Κατά τη διάρκεια των
εργασιών της Σχολής εξε-
τάστηκαν στο πρακτικό
σκέλος και οι υπόλοιποι υ-
ποψήφιοιπροπονητές,που
δεν είχαν ολοκληρώσει τη
φοίτηση τους κατά το διή-
μερο 7 και 8 Ιουλίου 2020,
υπό την εποπτεία των εκ-
παιδευτών της Ελληνικής
ΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδί-
ας (Ε.Π.Ο.) κ.κ. ΓιάννηΓκί-
σηκαιΘωμάΜεταξά.

Οι υποψήφιοιπροπονη-
τέςεξετάστηκανσεδιαφορά
θέματα, ξεκινώντας νωρίς
τοπρωί τηςΔευτέρας από
τοΞενοδοχείοVERIOPOLIS
(θεωρητικό σκέλος) και ο-
λοκληρώνοντας το επόμενο
πρωίστοΕνωσιακόΓήπεδο
τωνΠαλατιτσίων (πρακτικό
σκέλος).

Οι άνθρωποι της Ομο-
σπονδίας έμειναν ικανοποι-

ημένοι από το επίπεδο τηςΣχολής, όπωςάλλωστε
είχε συμβεί και τονπροηγούμενοΦεβρουάριο και
Ιούλιο,ότανείχανπραγματοποιηθείοιεργασίεςτων
πρώτωνσταδίωναυτής.

Τααποτελέσματατωνεξεταζόμενωνπροπονητών
αναμένεταιναανακοινωθούντιςεπόμενεςμέρες.

Οι αθλητές του ΕΟΣ Νάουσας 
συνεχίζουν τις αγωνιστικές 
τους προσπάθειες με μεγάλη 

επιτυχία σκορπίζοντας αισιοδοξία 
αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύ-
ουμε. Απόδειξη αυτής της προσπά-
θειας οι  επιτυχίες τους το τριήμε-
ρο αγώνων που διεξήχθηκαν στο 
Μέτσοβο και την ευρύτερη περιοχή 
των Ιωαννίνων από τις 4 εώς τις 6 
Σεπτεμβρίου.

ΚατηγορίαΓυναικών
ΜαρίαΝτάνου3ασημένιαμετάλλια

ΚατηγορίαΑνδρών
ΓιώργοςΑναστασιάδης4ηθέση(2ημέρες)
ΑργύρηςΣεραφείμ6ηθέση

ΚατηγορίαΚορασίδων
ΜάραΤσιάρκα2χρυσάμετάλλια
ΓεωργίαΤσιάρκα1χάλκινομετάλλιοκαι4ηθέση
ΚατερίναΒάικου5ηθέση(2ημέρες)
ΛυδίαΤσιάτσιου6ηθέση(2ημέρες)

ΚατηγορίαΠαίδων
ΠερικλήςΡούκαλης5ηκαι6ηθέση
ΚατηγορίαΠαγκορασίδων
ΔάφνηΒάικου1χρυσόμετάλλιο

ΚατηγορίαΠαμπαίδων
ΑχιλλέαςΓαλανός5ηθέση
ΔιαμαντήςΚολτσιάκης6ηθέση

 ΕΠΣ Ημαθίας

ΟλοκλήρωσηΣχολήςΠροπονητών
UEFAC

Επιτυχίες του ΕΟΣ Νάουσας
στους Διεθνείς Αγώνες Ρόλλερ
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Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το υγειο-
νομικό πρωτόκολλο για τους 
αγώνες Κυπέλλων και εθνικών 

πρωταθλημάτων που θα ισχύσουν 
λόγω της πανδημίας.

Ηανακοίνωση:
ΤοΥγειονομικόΠρωτόκολλοΔιεξαγωγήςΑγώνων

της Γ.Γ.Α. καθορίζει τις προϋποθέσεις τις οποίες
οφείλουν ναακολουθήσουναπαρέγκλιτα όλες οι ο-

μάδεςπουσυμμετέχουνστουςαγώνεςτωνΕθνικών
πρωταθλημάτωνοι οποίοι τελούνται υπό τηναιγίδα
τηςΕΟΚ.Σας επισημαίνουμεότι όλοιοιαγώνεςθα
διεξάγονταικεκλεισμένωντωνθυρώνόπωςορίζεται
στοαγωνιστικόπρωτόκολλοκαλαθοσφαίρισης.

Για την εύρυθμη διεξαγωγή των συναντήσεων
σαςπαραθέτουμετονακριβήκαιαναλυτικόαριθμών
των ατόμωνπου θα έχουν δικαίωμα ναπαραβρε-
θούνσταΚλειστάΓυμναστήρια:

1.18άτομαγιακάθεομάδα(12αθλητές,2προ-
πονητέςκαιάλλα4άτομα,σταοποίασυμπεριλαμβά-
νονται,φυσιοθεραπευτές,παράγοντεςκλπ)

2.Τρειςήτέσσεριςκριτές,ανάλογαμεταχρονό-
μετραπουυπάρχουνσεκάθεγήπεδο

3.Δύοήτρειςδιαιτητές,ανάλογατοναγώνα.
4.Έναςγιατρόςαγώνα
5.Έναςκομισάριοςαγώνα(ανέχειοριστεί)
6.Έναήδύοάτομαπροσωπικό γηπέδου (φύλα-

κες)
7.Έναςπαρατηρητήςδιαιτησίας(εφόσονέχειορι-

στείαπότηνΚΕΔ/ΕΟΚ)
8.Έναςκάμεραμαναπόκάθεομάδα(ανυπάρχει)
9.Δύο ή τρία άτομα τηλεοπτικούσυνεργείου, ε-

φόσον γίνεται απευθείας μετάδοση τουαγώνα (live
streaming)μετάαπόγραπτήέγκρισητηςΕΟΚ

10.Μέχρι έξι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι,
επιδεικνύονταςτηνεπαγγελματικήτουςταυτότητα.

11.Τέσσερις παράγοντες από κάθε ομάδα, οι
οποίοιθακάθονταιστηνεξέδρα,έχονταςαπόσταση
δύομέτρωνμεταξύτους.

Όπως κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας, έτσι και φέτος 
οι αθλητές των Αετών Βέροιας 

πέρασαν εργομετρικά τεστ. Με την πολύ-
τιμη βοήθεια του συνεργάτη γυμναστή, 
Γιάννη Τζιουμάκη οι Θέμης Τσακαλέ-
ρης, Νίκος Κόκουρας, Θοδωρής Ζαμπά-
κας, Θοδωρής Γκοτζαμανίδης, Κώστας 
Γκίτκος, Κώστας Δάλλας, Αλέξανδρος 
Μαστροδημήτρης, Μάκης Ιωσηφίδης, 
Αργύρης Γαβριηλίδης, Σωτήρης Μπουρ-
δάνος, Βασίλης Γκανάς, Κώστας Μόρφης, 

Κώστας Μαραπίδης, Γώργος Γεωργαλής 
και Δημήτρης Πασχαλίδης προχώρησαν 
σε μια σειρά από ασκήσεις, από τις οποί-
ες προέκυψαν συγκεκριμένα δεδομένα 
για το επίπεδο της φυσικής κατάστασης.

Ακολούθησεηπροπόνησημεμπάλα, ενώ την
Παρασκευή 11/9 είναι πιθανή η διεξαγωγή του
πρώτουφιλικούπροετοιμασίας,καθώςαναμένεται
απάντησηαπόυποψήφιοαντίπαλο.

Νασημειώσουμεπωςόσοναφορά τορόστερ,
ουσιαστικάέχειοριστικοποιηθείμεμοναδικό“αστε-
ρίσκο”τηναπόκτησηενόςακόμηplaymaker.

Τουγειονομικόπρωτόκολλογιαεθνικά
πρωταθλήματακαιΚύπελλαμπάσκετ

Γ’Εθνικήμπάσκετ
Εργομετρικά για τους αθλητές

του ανδρικού τμήματος
των Αετών Βέροιας

Στην Ελλάδα 
βρίσκεται 
το νέο μετα-

γραφικό απόκτη-
μα του Φίλιππου 
Βέροιας, ο Αμε-
ρικανός αθλητής 
Έρικ Μπέατι.

Ο22χρονος δίμετρος
ακραίος αφίχθει  στις
23.00 στο αεροδρόμιο
τηςΘεσσαλονίκης «Μα-
κεδονία», όπου τον υπο-
δέχθηκε αντιπροσωπεία
τηςομάδαςμας.Οξένος
άσος, φορώντας συνε-
χώς τη μάσκα του, ήταν
ιδιαίτερα ευδιάθετος και
χαμογελαστός, δήλωσε
ανυπόμονος να ξεδιπλώ-
σειτιςαγωνιστικέςτουα-
ρετέςστο γήπεδο, έδειξε
«διαβασμένος» για την
ιστορία τηςΜακεδονίας,
αλλά και ενημερωμένος
για το ελληνικό βόλεϊ, α-
πό συμπατριώτες του,
πουαγωνίστηκανταπρο-
ηγούμενα χρόνια στην

Volleyleague.
Στησυνέχειαονεαρός

κατέλυσε σε ξενοδοχείο
της Βέροιας, όπου τον

περίμεναν για έναπρώ-
τοθερμόκαλωσόρισμαο
πρόεδροςτηςδιοικούσας
επιτροπής της ομάδας,

Δημήτρης Πιτούλιας, ο
γενικός αρχηγός,Λεωνί-
δας Ξανθόπουλος και ο
teammanager,Δημήτρης

Αναστασίου.
Ο νεαρός ακραίος,

που χαίρει άκρας υγείας
καιείναισεάριστηφυσική
κατάσταση,αφούμετάτο
πέρας των αγωνιστικών
του υποχρεώσεων με το
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ
προπονείται στην Καλι-
φόρνια, παίζοντας μπιτς
βόλεϊ,κατάτηνάφιξήτου
στηνπόλημαςέγινεαντι-
ληπτός και από απλούς
φίλους της ομάδας που
του ευχήθηκαν «καλή ε-
πιτυχία».

Τις πρώτες ημέρες
παρουσίαςτουΜπέατιθα
τηρηθούν όλα όσαπρο-
βλέπουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, θα κάνει το
απαραίτητο τεστ και στη
συνέχεια αναμένεται να
ενσωματωθεί κανονικά
στιςπροπονήσεις της ο-
μάδας, από τι οποίες ο
τεχνικός Σωκράτης Τζι-
ούμακας έδωσε το σαβ-
βατοκύριακο ρεπόστους
αθλητέςτου.

ΦίλιπποςΒόλει
«Πάτησε» Βέροια ο Αμερικανός, Έρικ Μπέατι

Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας
Πρόσκλησησεέκτακτηγενικήσυνέλευση(11/9/20)
Σύμφωναμετηναπό1.9.2020απόφασητουΔΣτουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒέροιας,καλούνταιόλαταταμεια-

κώςτακτοποιημέναμέλητουσωματείουσεέκτακτηγενικήσυνέλευση,τηνΠαρασκευή11.9.2020στις19:00,
στοναύλειοχώροτηςεταιρίαςFILOXYLAE,στο6,5χλμΒέροιας–Νάουσαςμεθέματα:

1.TηνίδρυσηκαιλειτουργίαΤμήματοςΑμειβομένωνΑθλητών(ΤΑΑ),γιατοτμήμαπετοσφαίρισηςανδρών
τουσωματείουμας.

2.ΤηνπροκήρυξηαρχαιρεσιώνγιατηνανάδειξημελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτωνλοιπώνκατα-
στατικώνοργάνων.

Παρακαλούνταιόλαταμέλητουσωματείουλόγωτωνμέτρωνγιατονcovid-19,ναφέρουνμαζίτουςμάσκες,
νατηρούντιςαποστάσεις,καιναακολουθούντιςοδηγίεςτωνμελώντουΔΣσχετικάμετηντήρησητωνμέτρων.

ΟΠρόεδρος-ΟΓεν.Γραμματέας

Παρακαλούνται όλοι οι προπονητές 
που ενδιαφέρονται για τις θέσεις των 
Ενωσιακών Προπονητών των Μικτών 
Ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) για την 
ποδοσφαιρική περίοδο 2020-2021, να 
υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στη 
Γραμματεία της Ένωσης μέχρι και την 
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Απαραίτητηπροϋπόθεση, βάσει τωνΚανονι-
σμώντηςΕλληνικήςΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.),είναιοιενδιαφερόμενοιναείναιπτυχιού-
χοιπροπονητές, κάτοχοι διπλώματος τουλάχιστον
UEFA B. Υπενθυμίζεται ότι από την Επιτροπή
Πρωταθλημάτων τηςΟμοσπονδίας έχει ανακοι-
νωθείότιγιατηντρέχουσαποδοσφαιρικήπερίοδο
θα διεξαχθούν πρωταθλήματα για τις ηλικιακές
κατηγορίεςΚ15(γεννηθέντεςαπό1/1/2006έωςκαι
31/12/2006) και Κ14 (γεννηθέντες από 1/1/2007
έωςκαι31/12/2008).

ΕΠΣΗμαθίας
Ανακοίνωση για τις θέσεις των Ενωσιακών 

Προπονητών των Μικτών Ομάδων
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Κάλεσμα συγκέντρωσης τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτε-

λούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, καλεί όλες 
τις εταιρίες, επιχειρήσεις, πολίτες και τοπι-
κούς φορείς να συνδράμουν με την προσφο-
ρά τους σε τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη 
πρώτης ανάγκης, τα οποία είναι απαραίτητα 
για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν 
τους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας.

Οι πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν 
μπορούν να επισκεφθούν το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην 
Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, καθημε-
ρινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 
08:30 – 15:00.

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, λό-
γω της κρίσης του κορονοϊού, το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο συνεχίζει αδιάκοπα το σημα-
ντικό του έργο. Σε αυτές τις συνθήκες, πρέπει όλοι να δείξουμε την ανθρώπινη μας πλευρά και αλληλεγγύη, ώστε να γίνουμε πιο δυνατοί. Όλοι 
μας πρέπει να γίνουμε μια γροθιά και να στηρίξουμε όσους το έχουν ανάγκη.

Νέο Δ.Σ. στο Σωματείο 
Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. 
Βέροιας και Περιχώρων

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 
Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας και Περιχώρων που προ-
έκυψε από τις αρχαιρεσίες της 6ης Σεπτεμβρίου 2020 και 
συγκροτήθηκε σε σώμα  χθες Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, 
έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΡΤΙΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΤΣΙΑΡΤΙΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ  

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ: Δεν θα γίνει 

φέτος Εσπερινός και Θεία 
Λειτουργία για την εορτή 

Υψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού, λόγω covid

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας , κατόπιν των νέων επιδημιολογικών δεδομένων 
που επικρατούν στην περιοχή μας και ακολουθώντας τις 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας , στο πλαίσιο λήψης μέ-
τρων πρόληψης και προστασίας των Ηλικιωμένων ενάντια 
στον Covid 19 , αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν οι 
καθιερωμένες κατά έτος , Εσπερινός (13-9-2020) και Θεία 
Λειτουργία (14-9-2020) Εορτής του Ι.Ναού Υψώσεως Τιμίου 
Σταυρού του Γηροκομείου Βέροιας , ως μέτρο προστασίας 
των Ηλικιωμένων του Γηροκομείου Βέροιας κατά του Covid 
19. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL521
Αρ. Πρωτ. : 17561/7-9-2020

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου 
Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022» με 
Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 206.657,77 
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και 
συγκεκριμένα,τη χαμηλότερη τιμή  για τα είδη, για το σύνολο του 
προϋπολογισμού της κάθε ομάδας

Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω τμήματα 
εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, CPV: 39830000-9

1.ΟΜΑΔΑ Α1΄ : «ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24%», 
                           31.389,02€  
2. ΟΜΑΔΑ Α2΄ : «ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6%»,  
                           5.573,80€  ,
3. ΟΜΑΔΑ Β1΄: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΠΑ 24%»,  30.196,95€ ,
 4. ΟΜΑΔΑ Β2΄ :  «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΠΑ 6%»,  42.500,00€ ,
 5. ΟΜΑΔΑ Γ΄ : «ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΠΑ 24%»  
                          17.121,00€,
 6. ΟΜΑΔΑ Δ΄ : «ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΠΑ24%»  79.877,00€ ,

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  8/9/2020 ημέρα Τρίτη και καταλη-
κτική ημερομηνία 25/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 
μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 
4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα υποτμήματα 
ή τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε 
υποτμήματος ή τμήματος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώ-
μενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι ποσό 4.133,16€. Σε 
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα υποτμή-
ματα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προ-
σφερομένου/ων υποτμημάτων/τμημάτων.                                                     

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οι-
κονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος/οι υπογράφει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με το 
Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο  για το τμήμα της προμήθειας 
που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  
από την ημερομηνία υπογραφής της και  έως 31/12/2022. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά στα κτίρια του 
Δήμου Βέροιας και των νομικών προσώπων του, ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες τους.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Αν. Μιζαντζίδου, τηλ. 
2331350616, e mail mizantzidou@veria.grΕ. Γκαραβέλη, τηλ.: 
2331350582,  e-mail: garaveli@veria.gr, fax: 2331350515).

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυ-
ξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελί-
δα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς 
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχε-
τικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &      Βέροια
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ        Αρ.Πρωτ.: 75537 ΕΞΕ  2020 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ               Ημ/νία: 09/09/2020
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας 
Ταχ. Δ/νση  : Αντ. Καμάρα 13 
Ταχ. Κώδικας : 591 32 Πληροφορίες :Μ.Κωνσταντινίδου 
Τηλέφωνο  : 23313-54316 Fax : 23313-54324 
Ηλεκτρ. Δ/νση : ktimimath  @28  70  .syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας, δια-

κηρύσσει ότι την 29-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
(κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής μέχρι 10.00 π.μ.) 
εκτίθεται, για λόγους Δημόσιας Υγείας, σε κλειστή πλειοδοτική 
δημοπρασία η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος α-
πόληψης δασικών προϊόντων από την υλοτομία του Δασικού 
τμήματος 17 και των Συστάδων 21α, του συνιδιόκτητου και 
με δημόσια διαχείριση Δάσους Πολυδένδρου, με λήμμα: 

542 κ.μ. Οξυάς(+10%) και 138 κ.μ. Δρυός( +10%) του 
Δ.Τ.17 

340 κ.μ. Οξυάς(+10%) και 40 κ.μ. Δρυός( +10%) της συ-
στάδας 21α 

σύμφωνα με την αρ.πρωτ:.75103/08-09-2020 Διακήρυξη 
(ΑΔΑ:96ΣΧΗ-Κ50). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Βέ-
ροιας, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αναλυ-
τικής Διακήρυξης Δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που η Δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμ-
φορος, επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους και υποχρεώ-
σεις και στον ίδιο τόπο στις 06-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής μέχρι 
10.00 π.μ.).                                                                   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ        
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ/Α

Αεροψεκασμοί 
σε ορυζώνες 

και υγρότοπους 
της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 
-Σήμερα Πέμπτη 

στο Αρδευτικό Κλειδίου
Ανακοινώνεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας το προβλεπόμενο Πρό-

γραμμα Εναέριων Δράσεων Ακμαιοκτονίας σε Ορυζώνες και Υγροτοπικά 
συστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα θα 
πραγματοποιηθεί αεροψεκασμός μεταξύ άλλων και στο Αρδευτικό Κλειδί-
ου την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου.

Οι αεροψεκασμοί θα εκτελεσθούν από 1 ελικόπτερο.
Εκκίνηση από το ελικοδρόμιο του Ανατολικού στις 18:00 .
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

07/09/2020 έως 11/09/2020
ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-

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

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

7-9-2020 μέχρι13-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Πέμπτη
10-9-2020

13:30-17:30 ΤΡΟ-
ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32
23310-22968

21:00-08:00 ΧΑ-
ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-
ΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ8(στενόΝ.Δημαρ-
χείου)23310-25669

Φαρμακεία

Όλυμπος…….. Το βασίλειο
των12θεώνμεεπικεφαλήςτον
Δία.

Η γοητεία της φύσης του,
οιψηλές κορυφές του, γεμάτες
ομίχλη και χαμηλά σύννεφα
πουφέρνουνσυχνάκαταιγίδες.
προκάλεσαν δέος και θαυμα-
σμόστονπροϊστορικό άνθρω-
πο,που κατοίκησεστουςπρό-
ποδεςτου.Απόεδώκατέβηκαν
οιΜούσεςστονΕλικώνακαιτον

Παρνασσό, διδάσκοντας τις τέ-
χνεςτους.

ΦύγαμεγιατονΌλυμπο.
ΔιαδρομήΒέροια-Κατερίνη-

Λιτόχωρο.
Αφήσαμεδεξιάμας τοΔίον,

ιερήπόλητωνΜακεδόνωναφι-
ερωμένηστοΔίακαιστους 12
θεούς.Ηακμήτουτοποθετείται
ανάμεσαστον5ο π.Χ. και τον
5ομ.Χ.αιώνα.

Φθάσαμε στο Λιτόχωρο,
΄΄πέτρινο χωριό΄΄ (λίθος +πέ-
τρα).ΚυριακήπρωίκαιτοΛιτό-
χωρο μας υποδέχεται , ήσυχο
όμορφο υπέροχο να αναπαύ-
εται κάτω από τον ορεινό ό-
γκο του Ολύμπου.  Η πρώτη
καταγεγραμμένη αναφορά εί-
ναι από τονΆγιοΔιονύσιοπου
επισκέφθηκε το χωριό  όπου
και  μόνασεστηνπεριοχήστις
αρχές του16ου αιώνα.Μιαυ-
πέροχηασκητικήφυσιογνωμία,
χαρισματικόςκαιπολυτάλαντος.
Έζησεταπεινάμεάσκησηπρο-
σευχήκαινηστεία.

ΣτοΛιτόχωρο κατέφυγε  και
οΡήγαςΦεραίος  μετά τοφό-
νο τουΤούρκουπρόκριτουστο
Βελεστίνο.Το1878συντελέστη-
κεηαποτυχημένηαλλάηρωική
Επανάσταση τουΛιτοχώρου.
Περάσαμε το χωριόπήραμε το
δρόμοπουοδηγεί στονΆγιο Ι-
ωάννη. Ο συμπαγής ορεινός
του όγκος δεσπόζει επιβλητικά
στα όριαΜακεδονίας καιΘεσ-
σαλίας.

Το 1938 ανακηρύχθηκεως
οπρώτοςΕθνικόςΔρυμός της

Ελλάδας.
Πυκνήβλάστησημαςυπο-

δέχεται, πουρνάρια, κουμαριές
, δάφνες, κέδροι, σφενδάμια,
κουτσουπιές, οξιές και πεύκα
ψηλότερα.

Αφήσαμε τα αυτοκίνητα ο-
ρειβατούμε τώρα στο θρυλικό
βουνό.

Η ιστορία στάθηκεπολυτά-
ραχηστονΌλυμπο,πέρα από
ιερό προσκύνημα, αποτέλεσε

πεδίομαχώνγιατονέλεγχοτης
πρόσβασηςαπό τηνΘεσσαλία
στηΜακεδονία από τα αρχαία
χρόνια.

ΣτηνΤουρκοκρατία υπήρξε
κρησφύγετοκαιορμητήριοδιά-
σημωνκλεφτώνκαιαρματολών,
Βλαχάβας,Σταθάς,Νικοτσάρας
και τόσοι άλλοι. Στις αρχές του
20ου αιώνα έδρασαν εδώ λη-

στές,γνωστότεροςοδιαβόητος
Γιαγκούλας.

Κατά την εισβολή των Γερ-
μανών το 1941 ο ελληνικός
στρατός μαζί με μονάδεςΝεο-
ζηλανδών καιΑυστραλών έδω-
σανσημαντικέςμάχες.

Αμέσωςμετάφώλιασεεδώ
η  ΕθνικήΑντίσταση ενώ λίγο
αργότεραστοΛιτόχωροάναψε
ησπίθαπουοδήγησεστοντρα-

γικόεμφύλιοσπαραγμό.
Καταγράφηκαν 32 είδη θη-

λαστικών.Τώραζουνεδώλύ-
κοι, αγριοκάτσικα, ζαρκάδια,
αγριογούρουνα,  τσακάλια, α-
γριόγατες, κουνάβια, αλεπού-
δες,σκίουροι.108είδηπτηνών,
μαυρόγυπες, πετροπέρδικες,
τσαλαπετεινοί, λευκοπελαργοί,
αγριοπερίστερα, κοκκινολαίμι-
δες,χρυσαετοί,χρυσογέρακες.

Οικορυφέςτυλιγμένεςστην
πρωινή δροσιά μας ανεβάζουν
τηνδιάθεση.

Ηβουνοπλαγιάτριγυρισμένη
από  σύννεφα υγρασίας, μέσα
σεοργιώδηβλάστησηναυψώ-
νει τείχος αδιαπέραστο για αν-
θρώπουςκαιζώακαιόλοιεμείς
με τουςσάκουςστον ώμο και
τααπαραίτηταναπεζοπορού-
μεσεμονοπάτιανηφορικό.

Η σήμανση είναι ικανοποι-
ητική ευτυχώς, με  κόκκιναση-
μάδια.Φύλλαπεσμέναπαντού
σκεπάζουν το μονοπάτι δασω-
μένο,πανέμορφο.Ηβλάστηση
είναιτόσοπυκνήώστεελάχιστο
φωςφθάνειωςτοέδαφος,που
διατηρείταιυγρόκαιδροσερό.

 Ημέραπροχωράκαι ένας
ήλιος  του Σεπτέμβρη να μας
ακολουθεί.………

Τώρατομονοπάτικατηφορί-
ζει μέσααπόμια καταπληκτική
διαδρομήανάμεσασεπεύκα.

Η κοίτη του ρέματος πανέ-
μορφη, γεμάτηπυκνή βλάστη-
ση. Τα νερά του ρέματος στο
διάβα τουςσχηματίζουν καταρ-
ράκτες, λιμνούλες, διασχίζουν
φαράγγια αποδεικνύοντας σε

κάθε κομμάτι της διαδρομής το
αξεπέραστο μεγαλείο της φύ-
σης.

Περάσαμε τοποτάμι  χωρίς
απώλειες.

Τώρα ανάβαση, τώρα ησυ-
χίατώραερημιάμόνοιεμείςκαι
ηαπεραντοσύνητηςφύσης.

Φωνέςκαιψίθυρουςσαννα
άκουσαπίσω από τοθρόισμα
τωνφύλλων και  του αέρα τον

θόρυβο,ηφαντασίαμου τρέχει
σενεράιδες,νύμφεςκαιξωτικά.

 Παράξενες κραυγές από
πουλιάακούγονται,πετούντρι-
γύρω μας τρομαγμένα από το
δικόμαςθόρυβο,προσπαθούν
να προφυλαχθούν κάτω από
ταφυλλώματα.Ηματιά μαςα-
νηφορίζειπρος τα πάνω, λίγο
ψηλότερα.

Ψάχνουμε να δούμε τι γί-
νεταιπέρααπό την ομίχλη και
την καταχνιά.Φανταζόμαστε τη
δροσιάπου έπεσε  ξημερώμα-
τα, ανάμεσα στα δέντρα στις
κορφές και τιςπλαγιές.Το μο-
νοπάτι δύσβατο χάνεται κάτω
από τεράστια δένδρα και φυλ-
λωσιές  ο ήλιος έρχεται κατά
διαστήματα.

Οιεικόνεςκυλάνεπολύγρή-
γορα μπροστά από τα μάτια
μας.Μετάαπόδυοώρεςμονα-
χικήςπορείας αντικρίζουμε την
κορυφήμεανακούφιση.

Ανεβαίνοντας ψηλότερα ο
ήλιος  κάνει την εμφάνιση του,
ζεστός, χαμογελαστός, υπέρο-
χος. Ορειβατούμε τώρα στην
κόψη της κορυφογραμμής στα
δεξιά μας γκρεμός, η δροσιά
έντονηαλλάηθέαπανέμορφη,
κάτωχαμηλάτοΛιτόχωροκαιη
παραλία τηςΠιερίας.Ο ζεστός
αέρας  που στροβιλίζει στις
πλαγιές μας κοκκινίζειπρόσω-
πο και μάγουλα, Σεπτέμβριος
μήναςαλλάοκαιρόςείναιακό-
μη ζεστός,  είναι εδώ και μας
ταλαιπωρεί!

 Είναι η φωνή του βουνού,
που μας καλεί για περιπέτεια.
Τοοξυγόνομαςμεθά.

Είναι μεσημέρι  πια όταν
πλησιάζουμεστηνκορυφή.

Αποθέωσητηςτέχνηςτηςφύ-
σηςτριγύρω,πανόραμαθεϊκό.

Η επιστροφή μαςσημαδεύ-
τηκεμε το κελάϊδημα τωνπου-
λιών και με έναν ήλιοπουμας
ζεσταίνειαφόρηταμετηνεμφά-
νισητου.

Η σημερινή μας  εξόρμηση
μέσα από ένα   καταπράσινο
καιπυκνόδάσοςανάμεσααπό
πυξάρια, κουτσουπιές οξιές και
πεύκαπήρε τέλος με επιτυχία.
Φθάσαμε στα αυτοκίνηταπλη-
σιάζουμετοΛιτόχωρο.

Ο δρόμος της επιστροφής
στηνπόλη μας αφήνει ένα αί-
σθημα αποχωρισμού, μιας
νοσταλγίας και την υπόσχεση
πωςθαξαναγυρίσουμε.

Ηφύσηκαικάθεφοράμας
εκπλήσσειμετιςομορφιέςτης.

Να δώσουμε ομορφιά στην
ομορφιά που μας προσέφερε
γιαάλλημιαφοράημάναφύση.

Συγχαρητήρια στους νέους
φίλουςορειβάτες.

Τσιαμούρας  Νικόλαος

ΟΛΥΜΠΟΣ-ΔάσοςΜάλτας(1580μ.)
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

ΤελικόςΚυπέλλου
Ο Κάιπερς αντί του Μπριχ 

διαιτητής στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός
ΤοντελικότουΚυπέλλουανά-

μεσα σεΑΕΚ καιΟλυμπιακό το
Σάββατο (12/9, 21.00) στοΠαν-
θεσσαλικό θα διευθύνει τελικά ο
ΟλλανδόςΜπιέρν Κάιπερς αντί
του ΓερμανούΦέλιξΜπριχπου
είχεοριστείαρχικά.

ΟΚάιπερςείχε«σφυρίξει»τον
ημιτελικό τουΚυπέλλουΟλυμπι-
ακός - ΠΑΟΚ τονπερασμένο Ι-
ούνιο.Πρόκειται γιαι διαιτητή της
κατηγορίας elite, ο οποίος έχει
διευθύνειτοντελικότουευρωπα-
ϊκούSuperCup το 2011, τελικό
Champions League το 2013 και
το 2014, τελικό Confederations
Cup το 2013, τελικόU-20World
Cup το 2017 και τελικό Europa
Leagueτο2018.

Ο47χρονος έγινε διαιτητήςFIFA το 2006 και elite το 2009.ΟΚάιπερς
σπούδασεδιοίκησηεπιχειρήσεων,είναιιδιοκτήτηςσούπερμάρκετ,ενώέχει
στηνκατοχήτουκομμωτήριοστηγενέτειράτου,στηνπόληOldenzaal.

ΒοηθοίτουΚάιπερςθαείναιοιSanderVanRoekelκαιErwinJanJozef
Zeinstra.ΤέταρτοςοRobDieperink,διαιτητήςVARοPaulusVanBoekelκαι
AVARηΧρυσούλαΚουρομπύλια(Δυτ.Αττικής).

Εθνική Ελλάδας
Παραμένουνστηχώραεπτά

διεθνείςμευπόδειξητηςΠολιτικής
Προστασίας

Επτάπαίκτες τηςΕθνικήςΕλλάδας, έπειτααπόπαρέμβαση τηςΠολιτι-
κήςΠροστασίας,δενεπιτρέπεταιναεξέλθουναπότηχώρα,μέχριναυπο-
βληθούνσενέο τεστ τοαπόγευμα τηςΤετάρτης (9/9).ΤηνΔευτέρα (7/9)οι
παίκτεςτηςΕθνικήςΕλλάδαςεπέστρεψανστηνχώραμετάταδύοπαιχνίδια
κόντρασεΣλοβενία καιΚόσοβοσταπλαίσια τουNationsLeague.Κατά το
προηγούμενοδιάστημαοκορονοϊόςχτύπησετηνπόρτατηςομάδας.Συγκε-
κριμέναθετικοίστονκορονοϊόβρέθηκανοΚώσταςΤσιμίκας,οοποίος επέ-
στρεψε εσπευσμέναστοΛίβερπουλ, αλλά και οΔημήτρηςΛημνιόςμετά τα
νέατεστπουέκανανοιπαίκτεςτηςΕθνικήςομάδαςμετηνεπιστροφήτους
απότοΚόσοβο.ΕνώοιπαίκτεςβρίσκονταιστηνΕλλάδα,δενεπιτρέπεταισε
επτάπαίκτες τηςΕθνικής, οι οποίοι αγωνίζονται στο εξωτερικό, ναφύγουν
απότηνχώρα,έπειτααπόπαρέμβασητουΥφυπουργείουΠολιτικήςΠροστα-
σίας.ΠρόκειταιγιατουςΣταφυλίδη,Λαμπρόπουλο,Σιόβα,Κουλούρη,Ρότα,
Παυλίδη καιΚυριακόπουλο.Οι συγκεκριμένοιποδοσφαιριστές θα υποβλη-
θούνεκνέουσετεστκορονοϊούτοαπόγευματηςΤετάρτης (9/9)καιέπειτα
θαείναιελεύθεροιναταξιδέψουνπροςτονπροορισμότους.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγορά
γκαρσονιέραστοκέντρο,

μεασανσέρ,1οςκαιά-

νω,μέχρι20.000ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι ό -

ροφη κατο ικ ία  του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτω από Πιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου,  55.000 ευρώ.

Τηλ. :  6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομήαπό100 τ.μ.

περίπουοκάθεόροφος,

κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.

Τηλ.:6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατά-
στημα63τ.μ.μεπατά-

ρικαιυπόγειοστηΒέ-

ροια, οδόςΤρύφωνος

3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικίακοντάστο7οΔη-

μοτικό,75τ.μ.,μευπό-

γειο75 τ.μ. καιοικόπε-

δο200 τ.μ.,48.000ευ-

ρώ.Τηλ.: 6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δοστηΜέσηΒέροιας,

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτά-

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

Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλιΛαζοχωρί-

ου,ποτιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.
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6στρέμματα, τιμή130.000

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται

γκαρσονιέρες50τ.μ.και55

τ.μ.(σαλόνι,κουζίνα,υπνο-

δωμάτιο,W.C.)στηνπερι-

οχήΖωγράφου, δίπλαστα

Πανεπιστήμια. Τηλ.: 6977

782641&6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα, ανακαι-

νισμένη, κοντάστηΛέσχη

Αξωματικών . Τηλ.: 6949

408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργιαγέφυρα«Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ7-9 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

ΔΟ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1
χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά
,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:180
€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπι-
πλωμένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
250€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/09/2020.

ΚΩΔ.12864ΚΕΝΤΡΟωραιότατοδια-
μέρισμαεπιπλωμένοκομπλέκαιμεηλεκτρ.
συσκευές80τ.μ.,με2υ/δ,σαλοκουζίνακαι
μπάνιο,1οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,με
ωραίαδιαρρύθμιση,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιμηνιαίομίσθωμαστα300€.
Άμεσαδιαθέσιμο.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιη κατάστασητου , ξύλιναπατώματα,
καιθέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερ-
μοπομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβα-
ρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεσηστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα
250€.Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο ,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιο,μεκαινούργιακουφώματααλου-
μινίου,τηνπόρτατουΘωρακισμένηκαιμε
διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας

(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29 ενοικιάζεται ισόγειαμικρήαποθήκη4
τ.μ.,κατασκευή2011,σεκαλόσημείοε-
νοίκιο25€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚου-
φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-
Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.22801. ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑ-
ΘΙΑΣενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ. ι-
σόγειοκαιμεπολύαύλιοχώροελεύθερο,
μεγάληβιτρίναμπροστάκατάλληλογιακάθε
χρήσημεάδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικά
προσιτή ,μόνο420€. ολόκληρο.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22849-ΣτονΚόμβοτηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο

4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουρ-
γία,κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/
μήναμόνο.


ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρι-
κούδρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαι-
ρίααγοράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δι-
αθέτειαπεριόριστηθέα, ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.
-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυ-
νατότητακαιγια3ου/δ,βλέπειτονκάμπο
τηςΒέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,
ατομικήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαι
μεγάλοκλειστόγκαράζ,αποθήκηστο ισό-
γειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα110.000€ .Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται

καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλό-
νι,κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαι
για3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,
διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,κλειστόγκαράζ,αποθήκη
στοισόγειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2
επίπεδα.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.
Έχεικήπο,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ: 13568 -Άνω Ζερβοχώρι ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο
1000τ.μ.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
καιWC.Είναικατασκευασμένητο2000και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΠόρταΘωρακισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:
ευκαιρίας80.000€.

ΠΡΟΣΟΧΗΟΧΙΑΠΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καια-
ναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

θήκησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπό-
γειο.Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Εί-
ναικατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα
44τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πα-
τάρι,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρί-
να,πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητο
καιδιατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται
ισόγειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000
τ.μ.,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέ-
ροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,
ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαι-
ρετικόσημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλες
χρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμη-
λήτιμή,πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810Πωλείται επί τουδρόμου

πρώτοΠατρίδα -Νάουσα  αγροτεμάχιο
6226τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,ευκαιρία
τιμήμόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα

απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικό-
πεδοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοι-
χτωσιά ,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδα
άρτιακαιοικοδομήσιμα ,εκπληκτικόπραγ-
ματικάκαισεάριστοσημείο ,αλλάκαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787  ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,ητιμήτουεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους ,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή:
89.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπουα-
ναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείνα
γίνεικαιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγά-
λησαλοκουζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο25.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιά-
ζεταιμεζονέτα100τ.μ.,
μονοκατοικία,απέναντι
απόταείδηυγιεινής«Ι-
ωαννίδη»Αντωνιάδη3.
Τηλ.:6973226912.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό,δίπλασταΑστικά.

Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

λύμβηση για να εργαστεί ως

προπονητής στο κολυμβητήριο

“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη

Βέροια.Ασφάλισηκαιαποδοχές

σύμφωνα με το νόμο. Κατάθε-

σηβιογραφικώνστηγραμματεία

του κολυμβητηρίουΣταδίου125

Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-

τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια

γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-

ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-

γόςΤαξίγιαπλήρηαπασχόληση

καθώς καιΠΩΛΗΣΗ γαϊδουρά-

κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2331071553&2331062900.Ώ-

ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθόςφαρμακοποιούμεεμπει-

ρία γιαφαρμακείοστοΝομόΗ-

μαθιας.Αποστολή βιογραφικού

στο: aggeliesfarmakio@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.

Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει
άτομο για μόνιμη εργασία με ε-

μπειρίασεκατασκευήκαιτοποθέ-

τησηκουφωμάτων.Επικοινωνία

γιαραντεβού2331073281υπεύ-

θυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-

μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομε επιδότηση

και σχετική εμπειρία. Απαραί-

τητηπροϋπόθεση κάρτα ανερ-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μ1οςχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανα-
καιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγιαεργα-
σιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥαπο1/101ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚΧ.Θ.εμπροσθιο220€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,
15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

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.



γίας.Τηλ.: 23310 27507, 6947

259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςσεξε-
νοδοχείο στη Βέροια για απο-

γευματινήεργασία.Απαραίτητη

η ικανότητα συνεννόησης στα

Αγγλικά.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-
ποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-

νου στη Βέροια. Τηλ.: 23310

91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφροντί-
δα ηλικιωμένης στηνΑγ. Βαρ-

βάρα για 24ωρη βάση. Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη

Μεταφορ ική  «Ν.  Ίκαρος»

CarrierμεδίπλωμαΓ΄ήΕ΄κα-

τηγορίας. Επιθυμητή προϋπη-

ρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
το κρεοπωλείο «Καρατζούλας»

στηΒέροια, με εμπειρία.Τηλ.:

6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-

γός με επαγγελματικό δίπλω-

μα.Πληρ.τηλ.:2332042608.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόλη-

ση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια

γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπρο-

σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,ά-

δειαεργασίαςπροσωπικούασφα-

λείας,εμπειρίαμεβιογραφικόκαι

συστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαι

ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-

τικώνμεσυνέντευξηστακεντρι-

κάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης

45Βέροιαwww.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος τουΑΠΘ,μεφρο-

ντιστηριακηπείρα,παραδιδει ι-

διαίτεραμαθήματασεμαθητές

Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου

(μεεξειδίκευσηστηνΈκθεση).Τι-

μέςπροσιτέςμεμονωμένακαισε

γκρουπάκια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,

17 ίππους, μαζί μεπλατφόρ-

μα, σε καλή κατάσταση.Τηλ.:

6942 256821 από τις 3.00

μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθη-
τή τουΜουσικούΣχολείουσε

άριστη κατάστασηAlto Σα-

ξόφωνο μάρκας Jinbao και

ταμπουράς. Ελαφρώς μετα-

χειρισμένα μαζί με τις θήκες

τους. Τιμή Σαξόφωνου 300

ευρώ.Τιμή ταμπουρά80 ευ-

ρώ.Τηλ.:6973658037.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστή-
μων με μεγάλη κινητή και α-

κίνητη περιουσία, καθώς και

υψηλά εισοδήματα, ζητει σύ-

ζυγο-σύντροφο για σοβαρή κι

ανθρώπινησχέση.Τηλ.: 6949

215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-

βαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς

οικογενειακές υποχρεώσεις

άνω των 65 ετών έως 75 ε-

τών με τηνπροοπτική γνωρι-

μίαςκαισυμβίωση.Τηλ.:6977

951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55

ετών έως 68 ετών, με σκοπό

τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:

6986585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,

αναζητά σύντροφο έως 68 ε-

τών με τα ίδια χαρακτηριστικά

γιαμίαουσιαστικήσχέσηζωής.

Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:

6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανι-
κών, με φροντιστηριακήπεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα όλων των επιπέδων.
Τηλ.:6931155908.



Σχολικές τσάντες για 1.244 
παιδιά πολύτεκνων οικογε-
νειών της Κεντρικής Μακε-
δονίας, που από τη Δευτέρα 
θα αρχίσουν το σχολείο τους 
στην πρώτη τάξη του Δημο-
τικού παρέδωσε σήμερα ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας.

Παρουσία του Τομεάρχη 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 
Περιφέρειας Δημήτρη Ασλα-
νίδη, οι τσάντες παραδόθη-
καν στους εκπροσώπους των 
Συλλόγων Πολυτέκνων των ε-
πτά Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Κεντρικής Μακεδονίας, οι 
οποίοι θα τις διανείμουν στα 
«πρωτάκια».

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «οι 1.244 σχολικές τσά-
ντες προορίζονται για τα ‘πρωτάκια’ πολύτεκνων οικογενειών 
που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, προκειμένου 
να τις στηρίξουμε έστω και συμβολικά στην έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς. Ως Περιφέρεια δεν μπορούμε να μείνουμε 
αμέτοχοι και όπως έχουμε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή, 
μέσα σε αυτή την κρίση δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα 
συμπολίτη μας μόνο του. Οι τσάντες θα παραληφθούν σήμε-
ρα από τους Συλλόγους Πολυτέκνων των επτά Περιφερεια-
κών Ενοτήτων, οι οποίοι θα τις διανείμουν άμεσα στα παιδιά. 
Είναι μια συμβολική πράξη, όχι μόνο για να στηρίξουμε 
τους συμπολίτες μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη οι-

κονομικά, αλλά ταυτόχρονα επειδή μέσω της στήριξης στην 
πολύτεκνη οικογένεια περνάμε το μήνυμα ότι υπάρχει λύση 
στο δημογραφικό, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της 
χώρας μας, και η απόδειξη είναι οι πολύτεκνες οικογένειες. Η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αποφασισμένη και το 
επόμενο διάστημα να στηρίξει μέσα από σειρά πρωτοβου-
λιών τις πολύτεκνες οικογένειες. Η δράση ‘Καλωσορίζουμε 
τα Πρωτάκια’ υλοποιείται χάρις στη χρηματοδότησή της από 
ιδιώτες και επιχειρήσεις, τις οποίες θέλω να ευχαριστήσω 
θερμά».

Ο κ. Ασλανίδης επισήμανε: «σήμερα κάνουμε το πρώτο 
δώρο στα πρωτάκια των πολύτεκνων οικογενειών της Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Στέλνουμε μήνυμα συμπαράστασης, 
αλληλεγγύης και αισιοδοξίας στις πολύτεκνες οικογένειες. 

Παράλληλα όμως στηρίζοντας την πολύτεκνη οικογένεια 
στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα ενάντια στο μεγάλο πρόβλη-
μα της γήρανσης του πληθυσμού μας. Το δημογραφικό, που 
είναι ένα ζήτημα καίριο για την πατρίδα μας, μέσα από αυτή 
και τις άλλες δράσεις που προγραμματίζουμε, μπορεί να α-
ντιμετωπιστεί».

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Πολυτέκνων, που παρέλα-
βαν τις σχολικές τσάντες ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη 
για την πρωτοβουλία και συνομίλησαν μαζί του για τα ζητή-
ματα των πολύτεκνων οικογενειών, τονίζοντας πως περιμέ-
νουν και το επόμενο διάστημα ανάλογες δράσεις στήριξής 
τους από την Περιφέρεια, όπως άλλωστε γίνεται όλα αυτά τα 
χρόνια.

P Ωραία συνεχίζει το 2020. Μόνο εξω-
γήινοι δεν κατέβηκαν ακόμη…

 
P Έδωσε το αίμα του ο γέρος του Μωριά, 

για να τα καίει όλα ο μετανάστης στη Μόρια.
 
P Έκκληση λέει του Βερολίνου προς 

τις ευρωπαϊκές χώρες να ανοίξουν τα σύ-
νορα σε αιτούντες άσυλο. Τελικά αυτοί οι 
Ευρωπαίοι θα μας πάρουν ακόμη και τους 
μετανάστες μας.

 
P Εμ βάζουν τις φωτιές, εμ τρέχουν και να 

τις σβήσουν.
 
P Στο άλλο μέτωπο. Παγώνει το εμβό-

λιο για τον κορωνοϊό. Βρετανός ασθενής 
διαγνώστηκε με εγκάρσια μυελίτιδα. Όσο 
ζεις μαθαίνεις.

 
P Ευτυχώς προλάβαμε και τους διώξαμε 

τους Βρετανούς από την Ε.Ε. Φαντάσου αυτή 
η εγκάρσια μυελίτιδα να είναι κολλητική.

 
P Σάματις κι η δική μας… αγαπηελίτιδα 

δεν είναι εγκάρσια;
 
P Προχθές η αγάπη πάρκαρε τόσο άσχη-

μα, που πήγε από μόνη της σπίτι να πλύνει 
κάνα πιάτο.

 
P Τι να πούμε κι εμείς που παρκάραμε 

λάθος στη ζωή;
 
P Μήπως εκτός 

από μονάδες εντατι-
κής θεραπείας στην 
Υγεία να φροντίσου-
με και τίποτε δωμά-
τια στις νευρολογι-
κές κλινικές;

 
P Μόνον ένας 

Μακρόν θα έλυ-
νε ένα πρόβλημα 
που πάει επί μα-
κρόν.

 
P Για Νόμπελ 

Ειρήνης προτείνεται 
ο Τραμπ. Και μετά 
διαμαρτύρεστε για 
το ΑΣΕΠ;

 
P Είναι πολύ 

συχνό ανέκδοτο 
άλλωστε στα χρό-
νια του πολιτικού 
λαϊκισμού και της 
άκρατης-άκριτης 
δημοσιογραφίας η 
ακραία υποκειμε-
νικότητα που προ-
σπαθεί να παρα-
στήσει την άποψη.

 
P Όπου πλεονάζουν οι γνωρίζοντες τα πά-

ντα, καλύτερα ακόμη και από τους επιστήμονες 
και τους επαγγελματίες.

 
P Η φτήνια τρώει τον παρά. Και όχι 

μόνο.
 
P Και:
 
Συζητάνε δύο φίλοι μεταξύ τους για το ποιος 

είναι ο κύριος του σπιτιού. Λέει ο πρώτος φίλος 

:
-Εγώ όταν μιλάω με τη γυναίκα μου, πάντο-

τε γίνεται το δικό μου!
Λέει ο δεύτερος:
-Εγώ ό,τι και αν γίνει στο σπίτι, ακόμα και 

αν μαλώσουμε, έχω το πάνω χέρι!
Απαντάει ο πρώτος:
-Όταν μαλώνω με τη γυναίκα μου, ό,τι και 

αν γίνει, πάντα εγώ θα πω την τελευταία κου-
βέντα!

-Έλα ρε μεγάλε, του λέει ο άλλος. Και τι της 
λες δηλαδή;

-Συγχώρα με γυναίκα!
Κ.Π.
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1.244 σχολικές τσάντες για τα «πρωτάκια» 
των πολύτεκνων οικογενειών της Κεντρικής Μακεδονίας 

παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας
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