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Επιτρέπονται οι διαδηλώσεις 
της Πρωτομαγιάς

και του Πολυτεχνείου…
τι άλλο θέλετε;

  Τελικά νόμος του κράτους με 187 ψήφους το 
νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. «Για την προστασία 
των καταστηματαρχών και των περιουσιών που 
ρημάζουν οι μπαχαλάκηδες», λέει η κυβέρνηση…
ωστόσο δεν υπήρξε κανένας συνδικαλιστικός φορέας 
επαγγελματιών που να επικρότησε την ψήφιση 
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Προφανώς η 
κυβέρνηση ξέρει καλύτερα το καλό τους και 
φροντίζει γι’ αυτό! Πάντως μην έχετε παράπονο, ο 
πρωθυπουργός ανέφερε από το βήμα της Βουλής 
ότι θα επιτρέπονται οι συμβολικές διαδηλώσεις 
της Πρωτομαγιάς και του Πολυτεχνείου…τι άλλο 
θέλετε; Και το ΚΙΝΑΛ; Έχει περάσει από 40 κύματα 
τα τελευταία χρόνια και δεν θαλασσοπνίγηκε και 
θα πάει από διαδήλωση; Εξελίξεις και εκεί…
Πάντως με αυτό που έσπειρε η κυβέρνηση δεν 
ξέρουμε τι θα θερίσει, αλλά «μπαρούτι μυρίζει 
στον αέρα», αφού οι αντιδράσεις είναι έντονες και 
η κοινωνία στην πλειοψηφία της δεν μπορεί να 
αποδεχθεί τέτοιους περιορισμούς που αγγίζουν τα 
συνταγματικά δικαιώματα.  
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Συμβολική ακόμα και η ώρα 
του διαγγέλματος Ερντογάν

Πολλοίπαραξενεύτηκαν χθες όταν διάβασαν ότι το διάγ-
γελματουΡετζέπΤαγίπΕρντογάν,γιατημετατροπήτηςΑγίας
Σοφίαςσε τζαμί, θα γινότανστις 20:53, το βράδυ τηςΠαρα-
σκευής.

Δενπρόκειται για μια τυχαία κίνηση, αναφέρει το in.gr, α-
φούηώρατοδιαγγέλματοςτουτούρκουπροέδρουείναιπολύ
προσεκτικάδιαλεγμένη.

Σύμφωνα, λοιπόν,με τα τουρκικάΜΜΕοορισμός τηςώ-
ραςτουδιαγγέλματοςστις20:53,συμβολίζειτοέτος2053και
τηνσυμπλήρωση600ετώναπότηντηνάλωσητηςΚωνστα-
ντινούποληςτο1453.

Εν τωμεταξύ, τοπρώτο κάλεσμασεπροσευχή για τους
μουσουλμάνους, διαβάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής
(χθες)στηνΑγίαΣοφία,λίγαλεπτάμετάτηνθετικήαπόφαση
γιαμετατροπήτηςσετζαμί,γιατηνοποίαάνοιξετοδρόμοτο
ΣτΕκαιεπικύρωσεοίδιοςοΡετζέπΤαγίπΕρντογάνμετοκά-
λεσμασεπροσευχή…

Θετικός στον κορωνοϊό νέος άνδρας στην Ημαθία
που παραμένει σπίτι του, σε καλή κατάσταση

ΘετικόςστονκορωνοϊόβρέθηκενέοςάνδραςαπότηνΗμαθία,πουεργάζεταισεεταιρίαστηΣίνδοΘεσ/νίκηςκαι
βρίσκεταισεαπομόνωσηστοσπίτιτου,ακολουθώνταςτιςοδηγίεςτωνγιατρώντουΝοσοκομείουΒέροιας,απότους
οποίουςπαρακολουθείται.

Στηνεταιρίαπουεργάζεταιδιαπιστώθηκανσεεργαζόμενουςαπότηναρχήτηςεβδομάδαςκάποιασυμπτώματακαι
μεσύστασητηςεταιρίαςμπήκανοικειοθελώςσεκαραντίνα.Έναςεξ’αυτών,οημαθιώτης,τηνΤετάρτηεπισκέφθηκετο
Νοσοκομείοκαιζήτησεγιαπροληπτικούςλόγουςνατουκάνουντοτεστ.ΤοβράδυτηςΠέμπτηςτονενημέρωσανότι
βρέθηκεθετικότοδείγμακαιβρίσκεταιπλέονστοσπίτιτου,σεκαλήκατάστασηυγείας!

Δυσαρέσκεια του εμπορικού κόσμου για την εξαίρεσή 
τους από την επέκταση της μείωσης ενοικίου

Ναεντάξειτιςεμπορικέςεπιχειρήσειςστηνεπέκτασητουμέτρουμείωσηςτουενοικίουκατά40%γιατουςμήνες
ΙούλιοκαιΑύγουστο,όπωςέπραξεγιατηνεστίασηκαιτοντουρισμό,ζητάηΕΣΕΕ,απότοΥπουργείοΟικονομικών
εκτιμώνταςότιηεξαίρεσητουλιανικούεμπορίουαποτέλεσεμίαδυσάρεστηέκπληξηγιατονεμπορικόκόσμοτηςχώ-
ρας.«Εφόσονηπαράτασηαφοράτιςπληττόμενεςεπιχειρήσειςδενμπορείναγίνειαντιληπτήαυτήηεξαίρεσηαπό
μίαρύθμιση–ανάσασεμίαπερίοδοκατάτηνοποίαοτζίροςτωνεμπορικώνκαταστημάτωνέχειυποστείκατακρήμνι-
ση»,επισημαίνειοπρόεδροςτηςΕΣΕΕκ.ΓιώργοςΚαρανίκας,παρότιτοζήτηματηςμείωσηςήτηςεπιδότησηςτων
εμπορικώνμισθώσεωνέχειτεθείεπανειλημμένωςαπότηνστοδιάλογομετοΥπουργείοΟικονομικώνωςένααπότα
πλέονεπείγοντααιτήματατουκλάδου.

Καλεί λοιπόν τηνΚυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα τοθέμα τόσο για λόγους ίσηςμεταχείρισης του ελληνικού
εμπορίουόσοκαιγιατηνπροστασίατωνχιλιάδωνθέσεωνεργασίας…

Μεγάλα τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω
από τη βάση στις φετινές Πανελλαδικές

Την βαθμολογία των γραπτών τους
γνωρίζουναπόχθεςοιυποψήφιοιτωνΑΕΙ
καιΤΕΙτηςχώραςκαιταπρώταστατιστι-
κάπουδημοσιεύθηκανδενήτανκαιπολύ
ενθαρρυντικά…

Μεγάλαποσοστά βαθμολογιών κάτω
απότηβάσηκαιδιασποράτωνβαθμολο-
γιώνάνωτουδέκα,χωρίςωστόσοναέχει
μειωθεί σε μεγάλοβαθμόο αριθμός των
υποψηφίωνπουαρίστευσαν,είναιταστοι-
χείαπουσυνθέτουν τη γενική εικόνα των
φετινών βαθμολογιών των υποψηφίων
τωνΠανελλαδικών.

Στα μαθήματα τωνΑρχαίων Ελληνι-
κών, της Ιστορίας και τηςΧημείας κατα-
γράφηκαν τα μεγαλύτεραποσοστά βαθ-
μολογιώνκάτωαπότηβάση,καθώςένας
στους δύο μαθητές έγραψαν κάτω από
10.Ειδικότερα, ταποσοστάβαθμολογιών
κάτωαπότηβάσηείναι50,81%στηνΙστορία,48,28%στηΧημείακαι47,18%σταΑρχαίαΕλληνικά.

Στο μάθημα τηςΈκθεσης, το θέμα τηςφιλαναγνωσίαςφαίνεται να δυσκόλεψεπολύ τους υποψήφιους, αφού το
36,91%εξαυτώνέγραψεκάτωαπότηβάση.Αμέσωςεπόμενημεγαλύτερησυγκέντρωσηβαθμολογιώνυπήρξεμεταξύ11
και14,πουέλαβετο25,25%τωνυποψηφίων.

Πλέον,οιπερίπου100.000υποψήφιοιγιατις77.970διαθέσιμεςθέσειςτωνΑΕΙ,μπορούνναυπολογίσουνταμόρια
πουσυγκέντρωσαν,βάσειτωνβαθμολογιώντους,ώστεναοριστικοποιήσουντιςεπιλογέςτουςηλεκτρονικάστοΜηχανο-
γραφικόΔελτίοτους,απόσήμεραΣάββατο11ΙουλίουμέχρικαιτηνΠαρασκευή17Ιουλίου.

Αντισηπτικόμετοεθνόσημο!
Έχουμε δει πολλούς τύπους αντισηπτικών

νακυκλοφορούν,αλλάμετοέμβληματηςΕλλη-
νικήςΔημοκρατίας είναι κάτιπου ξεχωρίζει! Στα
γραφεία τουδικαστικούμεγάρουΒέροιας, αλλά
καισταακροατήριαόπουεκδικάζονταιυποθέσεις
εντοπίσαμεσυσκευασίες αντισηπτικών με το ε-
θνόσημοκαιτηναναγραφήΕλληνικήΔημοκρατί-
α-ΥπουργείοΔικαιοσύνης.Προφανώςπρόκειται
για ειδική παραγγελία τουΥπουργείου για να
προμηθεύσει τις υπηρεσίες του,ωστόσο, όπως
είναι αυτονόητοπροκάλεσεποικίλα χαριτωμένα
σχόλια το «κρατικό»αντισηπτικό. «Παρέχει με-
γαλύτερη ασφάλεια», «εξοντώνει αποτελεσμα-
τικότερα τον κορωνοϊό», ενώ κάποιοι λίγοπιο
σοβαράσχολίαζανότιμπήκεηκρατικήσφραγίδα
γιαναμηνμπορείναδιατεθεί εκτόςυπηρεσίας.
Ωστόσο το εθνόσημο επάνω σε μια πλαστική
συσκευασία αντισηπτικούπου είναι αναλώσιμο
καιθακαταλήξειείτεστηνανακύκλωσηστηνκα-
λύτερηπερίπτωση,είτεστασκουπίδιαίσωςείναι
λίγο υπερβολικό.Πάντως το είδαμε και αυτό…
αντισηπτικόμετην«βούλα»!
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Η πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, η ανάγκη 
προσήλωσης στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και αυστηροποίησης των μέτρων στο 
συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, συζητήθηκε χθες  σε ευρεία τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ότι «δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση. Το 
άνοιγμα της χώρας πρέπει να γίνεται με πρώτο μέλημα την ασφάλεια τόσο για τους επισκέπτες, όσο 
και για τους κατοίκους των τουριστικών προορισμών». Επέμεινε δε στην αυστηρή εφαρμογή των υγειο-
νομικών κανόνων που έχουν προβλεφθεί, στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στη λήψη πρόσθετων 
προστατευτικών μέτρων, ειδικά στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέ-
λιος Πέτσας, ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της συρροής κρουσμάτων κορονοϊού 
από τον Προμαχώνα και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα, η πατρίδα μας αναδείχθηκε σε διεθνές πρότυπο στον 
πόλεμο κατά του κορονοϊού. Τονίσαμε, πως γυρίζουμε στη «νέα κανονικότητα», τηρώντας τις συστάσεις 
των ειδικών. Τονίσαμε, πως ανοίγουμε τις πύλες της χώρας, χωρίς καμιά έκπτωση στα ζητήματα δημό-
σιας υγείας.

Τονίσαμε ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, των κατοίκων και των επισκεπτών.
Η αύξηση στα εισαγόμενα και στα εσωτερικά κρούσματα, χτυπά καμπάνα κινδύνου. Απαιτεί, να βά-

λουμε φρένο στον επικίνδυνο εφησυχασμό. Διότι ο κορονοϊός δεν έφυγε. Είναι εδώ, και τρέφεται, από 
τα απαράδεκτα φαινόμενα χαλάρωσης.

Υπαγορεύει ταυτόχρονα, πρόσθετα μέτρα, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις. Κυρίως, από τις γειτονικές, βαλ-
κανικές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από ευρεία τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με 
κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη, αποφασίστηκε:

   1. Όσοι εισέρχονται για μη ουσιώδεις λόγους, από τις 6.00 το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου 2020 
από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μο-
ριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους 
στην Ελλάδα.

   2. Η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form (PLF) παραμένει σε ισχύ. Ο ελάχι-
στος χρόνος συμπλήρωσης του PLF, περιορίζεται στις 24, από 48 ώρες, πριν την άφιξη στην Ελλάδα.

   3. Ενισχύεται ο αριθμός των ελέγχων για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Για το λόγο 
αυτό, δεκάδες κλιμάκια ελέγχου της εθνικής αρχής διαφάνειας, της γενικής γραμματείας εμπορίου και 
προστασίας καταναλωτή και της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένους, πάνω 
από 300, ελέγχους σε όλη την Ελλάδα μέχρι την Κυριακή.

Η κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και λαμβάνει τις αποφάσεις της, με 
γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και την ανησυχία του για την υγειονομική κατάσταση στα Βαλ-
κάνια, εξέφρασε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Έκτακτη σύσκεψη χθες στο Μαξίμου

Μόνο με αρνητικό τεστ η είσοδος από τον Προμαχώνα
-Ενισχύονται οι έλεγχοι για την τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων

Όπως και πέρυσι, μεγάλα είναι τα ποσοστά των 
βαθμολογιών κάτω από τη βάση, σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το 
υπουργείο Παιδείας.

Χθες  Παρασκευή, λίγο μετά τις 11:30, άνοιξε η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας,  
στην οποία μπορούν να βρίσκουν οι υποψήφιοι την 
βαθμολογία τους.

Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να δει τα απο-
τελέσματά του, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κω-
δικό του και τους τέσσερις (4) αρχικούς χαρακτήρες 
από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μη-
τρώνυμό του, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, οι καταστάσεις με τα αποτελέσματα 
έχουν αναρτηθεί στα σχολεία της χώρας, χωρίς ω-
στόσο να αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία κάθε 
υποψηφίου, αλλά μόνο ο κωδικός και τα βαθμολογι-
κά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

   
Τα στατιστικά των βαθμολογιών

Στο μάθημα της Έκθεσης, το θέμα της φιλαναγνω-
σίας φαίνεται να δυσκόλεψε πολύ τους υποψήφιους, αφού το 36,91% εξ αυτών έγραψε κάτω από τη 
βάση. Αμέσως επόμενη μεγαλύτερη συγκέντρωση βαθμολογιών υπήρξε μεταξύ 11 και 14, που έλαβε το 
25,25% των υποψηφίων.

Όσον αφορά στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Αρχαία Ελληνικά το 
29,78% των υποψηφίων έγραψε από 0 έως 5 και το 17,4% από 5 έως 10. Βαθμολογία από 18 έως 20 
συγκέντρωσε το 3,95% των υποψηφίων. Στην Ιστορία, επίσης τα ποσοστά ήταν μεγάλα κάτω από τη 
βάση, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βαθμολογιών να είναι και πάλι στις βαθμολογίες 0-5 (29,67%). 
Δεν έλειψαν, ωστόσο και οι καλές βαθμολογίες αφού το 15,64% συγκέντρωσε βαθμολογία άνω του 18. 
Στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, που εξετάστηκε για πρώτη φορά φέτος, συγκεντρώθηκε το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό υψηλότερων βαθμολογιών, αφού το 20,72% των υποψηφίων αρίστευσε (19-20). Ποσοστό 
13,01% των υποψηφίων βαθμολογήθηκε από 17-19.

Όσον αφορά στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, οι μισοί σχεδόν υποψήφιοι έγρα-
ψαν κάτω από τη βάση, με το ποσοστό βαθμολογιών κάτω του 10 να διαμορφώνεται στο 48,75%. 
Βαθμολογία άνω του 18 συγκέντρωσε μόλις το 4,54% των υποψηφίων. Στη Φυσική το μεγαλύτερο 
ποσοστό συγκεντρώθηκε σε βαθμολογίες κάτω από τη βάση (41,5%), χωρίς ωστόσο να λείπουν ψηλές 
βαθμολογίες, καθώς το 15,88% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Η εικόνα είναι καλύτερη στο 
μάθημα των Μαθηματικών, με το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση να διαμορφώνεται στο 
33,13% και των βαθμολογιών 18-20 στο 14,41%.

Για τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, η εικόνα για το μάθημα της 

Φυσικής δεν διαφέρει από τη γενική τάση, με το 
44,97% των υποψηφίων να έχει γράψει κάτω από 10 
και το 15,18% να έχει λάβει βαθμολογία 18-20. Στη 
Χημεία, στο 47,16% διαμορφώθηκε το ποσοστό των 
βαθμολογιών κάτω από τη βάση, ενώ οι άριστοι ήταν 
λίγοι, αφού το 6,77% των υποψηφίων έλαβε βαθμο-
λογία από 18 έως 20. Στη Βιολογία, το ποσοστό βαθ-
μολογιών κάτω από τη βάση ήταν λιγότερα (28,25%) 
και υπήρξε διασπορά στις βαθμολογίες άνω του 10. 
Πιο αναλυτικά, βαθμολογία 15-18 έλαβε το 25,15% 
των υποψηφίων, ενώ από 18 έως και 20, το 15,21%.

Τέλος, σχετικά με τους υποψήφιους της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληρο-
φορικής, τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά στα 
Μαθηματικά, αφού το 75,6% εξ αυτών έγραψε κάτω 
από τη βάση. Μάλιστα, το 49,36% έγραψε βαθμό 
από 0 έως 5. Τα γραπτά που βαθμολογήθηκαν με 
βαθμό άνω του 18, ήταν ελάχιστα (1,73%). Στο μά-
θημα της Πληροφορικής, οι βαθμολογίες κάτω του 
10 ήταν εκείνες που συγκέντρωσαν επίσης τα μεγα-
λύτερα ποσοστά, αφού το 23,35% των υποψηφίων 

έγραψε από 0 έως 5 και το 21,4% από 5 έως 10. Δεν έλειψαν ωστόσο και οι καλές βαθμολογίες, με το 
9,67% των υποψηφίων να παίρνει βαθμό από 19 και πάνω και το 15,22% βαθμό από 17 έως 19. Στο 
μάθημα της Οικονομίας, οι βαθμολογίες συγκεντρώθηκαν στα... άκρα, αφού το 22,98% των υποψηφίων 
έγραψε από 0 έως 5 και το 18,62% έγραψε από 19 και πάνω. Βαθμολογίες 17-19 έλαβε το 15,22% των 
υποψηφίων.

Επισημαίνεται, ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στους υποψήφιους των ημερησίων ΓΕΛ που εξε-
τάστηκαν με το νέο σύστημα.

   
Μέχρι τις 17 Ιουλίου τα Μηχανογραφικά

Από σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου μέχρι και την επόμενη Παρασκευή 17 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να οριστικοποιήσουν το Μηχανογραφικό τους. Όπως έχει επισημανθεί από το υπουργείο, 
μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κανείς υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανο-
γραφικό του. Έτσι, προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολο-
γιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό -το οποίο που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό 
πρωτοκόλλου- ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμένη 
τους εφημερία) θα λειτουργήσουν μία επιπλέον ημέρα, η οποία δε έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από 
το υπουργείο, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών 
δελτίων.

Πανελλαδικές 2020, με χαμηλές βαθμολογίες 
-Μέχρι τις 17 Ιουλίου τα Μηχανογραφικά
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Ο αδελφός του 
Μιχάλη –Κωνσταντίνος Μανιαδάκης 

Υφυπουργός Δημοσίας 
Ασφαλείας επί διδακτορίας Ι.Μεταξά 

Ο  Κ. Μανιαδάκης ήταν εθνικιστής αξιωματικός του στρατού 
ξηράς με το βαθμό του Αν/χη του Μηχανικού, μετέπειτα ελεύθερου 
επαγγελματία, λόγω παραίτησης.

Υπήρξε Υφυπουργός Δημοσίας Ασφαλείας του καθεστώτος της 
4ης Αυγούστου και είχε στη δικαιοδοσία του τη Βασιλική Χωροφυ-
λακή, την Αστυνομία Πόλεων , την Πυροσβεστική, την Διεύθυνση 
Μεταναστεύσεως και διαβατηρίων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ενώ είχε και την ευθύνη για την καταπολέμηση του Κομμουνισμού.

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1936 πέτυχε τη σύλληψη του Νίκου 
Ζαχαριάδη, τότε γενικού γραμματέα της Κεντρικής επιτροπής του 
ΚΚΕ. Είχε την έμπνευση και προχώρησε στη δημιουργία πλαστής 
«Προσωρινής Διοίκησης» του ΚΚΕ η οποία ήταν υπό τον πλήρη 
έλεγχο  των αρχών ασφαλείας, καθώς και στην καθημερινή πλα-

στή έκδοση της εφημερίδος «Ριζοσπάστης», ενώ συνομιλούσε με την Κομμουνιστική Διεθνή 
μέσω της «Προσωρινής Διοίκησης» , αποτελώντας ουσιαστικά τον «αρχηγό » του παράνο-
μου ΚΚΕ .Ο ίδιος ο Μανιαδάκης έλεγε ειρωνικά:«…Είμεθα το μόνο κράτος εις τον κόσμον, 
εις το οποίον επετεύχθη ο υπουργός της Ασφαλείας να είναι συγχρόνως και ο καθοδηγητής 
της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ. και ο «Ριζοσπάστης», τον οποίον εξέδιδε το υπουργείον 
Ασφαλείας, να αναγνωρισθή από τον Ζαχαριάδην ως το γνήσιον όργανον του Κόμματος…».

Με την πάροδο του χρόνου το δίκτυο των πληροφοριοδοτών του Μανιαδάκη κάλυπτε 
όλη την Ελλάδα και έτσι κάθε πρόσωπο για το οποίο υπήρχε υπόνοια ότι δεν είναι πιστό στο 
καθεστώς, εκτοπιζόταν σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση, όπως 
καταλαβαίνει κανείς, να γίνουν διαδηλώσεις εκείνη την εποχή, ούτε και ανάγκη να ψηφιστεί 
νόμος εναντίων των διαδηλώσεων, όπως σήμερα.

Η δήλωση μετανοίας που υπέγραφε ένας κρατούμενος για να απελευθερωθεί και με 
την οποία αποκήρυττε την ιδεολογία του, ήταν εφεύρεση του Μανιαδάκη και φυσικά για την 
απόσπαση αυτών των δηλώσεων χρησιμοποιούσαν την αναγκαστική πόση ρετσινόλαδου 
και εξαναγκασμό των κρατουμένων να βάζουν τα γυμνά πόδια τους πάνω σε πάγο. Έτσι του 
έμεινε το παρατσούκλι «υπουργός του ρετσινόλαδου».

Για την πολιτική του καριέρα εφάρμοσε την παροιμία «με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα 
γυρίζω», που με την κατάλληλη επικαιροποίηση μπορεί ο καθένας να βγάλει συμπεράσματα 
για την καριέρα σημερινού πολιτικού προσώπου.

Έχουμε λοιπόν και λέμε: 
Υφυπουργός δημοσίας ασφαλείας επί Μεταξά, μετά τον θάνατο του οποίου παρέμεινε ως 

υφυπουργός στην κυβέρνηση Κορυζή μέχρι τις 20 Απριλίου του 1941, οπότε σχηματίστηκε 
η κυβέρνηση του Τσουδερού, όπου διατηρώντας το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου ασφα-
λείας ανέλαβε και υπουργός εσωτερικών. Το Μάιο του 1941 η κυβέρνηση του Τσουδερού 
μαζί με την Βασιλική οικογένεια έφυγε από την Ελλάδα στην Αίγυπτο και ο Μανιαδάκης τους 

ακολούθησε. Εκεί όμως α-
ναγκάστηκε να παραιτηθεί 
στις 2 Μαΐου του ’41, λό-
γω δημιουργίας κλίματος 
δυσφορίας προς εκείνους 
τους υπουργούς που συμ-
μετείχαν στην δικτατορία 
του Μεταξά. Μετέβη στην 
Αργεντινή ως επόπτης 
των Ελληνικών Πρεσβει-
ών της λατινικής Αμερικής 
μέχρι τον Αύγουστο του 
1949 οπότε επέστρεψε 
στην Ελλάδα. 

Εξελέγη βουλευτής Κο-
ρινθίας το 1950 αλλά από 
το ’51 έως το ’58 έμεινε 
εκτός Βουλής οπότε και 
εξελέγη βουλευτής υπό 
την σημαία της ΕΡΕ του 
εθνάρχη Κωνσταντίνου 
Καραμανλή το 1958 το 
1961 και το 1964. Υπήρ-
ξε σύμβουλος του Βασιλιά 
Κωνσταντίνου. Πέθανε τον 
Φλεβάρη του 1972.

Είχε αδελφό τον Μιχά-
λη Μανιαδάκη, αξιωματικό 
της Αεροπορίας.   

Γ.-Ξ. 
Τροχόπουλος                                                                                               

Ο Πειρατής Μαυ-
ροδόντης και το 
Μαγικό Διαμάντι

C a p t a i n 
Sabertooth and the 
Magic Diamond

Προβολές:    Πα-
ρασκευή 10/7 – 
Σάββατο 11/7  στις 
20.40

Ταξίδι στην Ελ-
λάδα

Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουιντερμπότομ
Σενάριο: Μάικλ Γουιντερμπότομ, Ρομπ Μπράι-

ντον, Στιβ Κούγκαν
Πρωταγωνιστούν: Ρομπ Μπράιντον, Στιβ Κού-

γκαν

Προβολές:    Πέμπτη 9/7 στις 21.00 , Κυριακή 
12/7 στις 21.00

Παρασκευή 10/7 – Σάββατο 11/7  στις 22.00

Αβάνα: Η Πόλη των Κατασκόπων
Wasp Network 

Σενάριο: Ολιβιέ Ασαγιάς
Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Εντγκαρ 

Ραμίρεζ, Βάγκνερ Μούρα, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ
Προβολές:     Δευτέρα 13/7 – Τρίτη 14/7 – Τετάρ-

τη 15/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Ασαγιάς.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     9/7/20 - 15/7/20

Το κέντρο Τεχνολογίας και Ρομποτικής της ΔΙ-
ΚΤΥΩΣΗΣ διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά καλο-
καιρινές δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού και 
Γυμνασίου. 

Όλες οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν 
στους εργαστηριακούς χώρους του κέντρου μας.

Οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες σεβόμενοι 
τις οδηγίες μη συγχρωτισμού και εφαρμόζοντας 
όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής για τα 
παιδιά και τους εκπαιδευτές.

Το STEAM SUMMER SCHOOL θα πραγματο-
ποιηθεί 

• Καθημερινά από 13 έως 17 Ιουλίου 
Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια οι μαθητές θα έ-

χουν τη δυνατότητα 
• Να παίξουν και να διασκεδάσουν με δραστη-

ριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και ρομποτικές 
κατασκευές

• Να προγραμματίσουν εφαρμογές και παιχνίδια 
και να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη

• Να δώσουν λύσεις σε προβλήματα λύνοντας 
puzzle και γρίφους ακονίζοντας το μυαλό τους

• Να συμμετέχουν σε STEAM δραστηριότητες 
και να μελετήσουν επιστημονικά θέματα

• Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικής εργασίας, 
κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας

Πρόγραμμα Steam Summer School
10:00 – 10:15 – Προσέλευση των παιδιών

10:15 – 11:45 – 1η περίοδος δραστηριοτήτων
11:45 – 12:15 – Διάλλειμα για δεκατιανό. (χυμός 

και κρουασάν/σάντουιτς)
12:15 – 13:45 – 2η περίοδος δραστηριοτήτων 
13:45 – 14:15 – Αποχώρηση παιδιών
5 ημέρες γεμάτες από παιχνίδια, κατασκευές με 

Lego, ευφάνταστους ρομποτικούς μηχανισμούς και 
STEΑM δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία 
και ακονίζουν το μυαλό.

Κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί: 50€ για όλες 
τις ημέρες

Τα παιδιά δεν χρειάζεται να φέρουν μαζί τους 
οποιαδήποτε υλικά. Όλα τα υλικά που θα χρεια-
στούν για τις δραστηριότητές τους παρέχονται από 
το κέντρο.

Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους καθη-
μερινά το δεκατιανό τους. Σε διαφορετική περίπτω-
ση θα φροντίζει γι’ αυτό το κέντρο. (extra χρέωση 
10€ για όλες τις ημέρες)

Κάντε την κράτησή σας στη διεύθυνση
http://www.dictiosi.gr/index.php/lego-rompotics/

item/168-steam-summer-school.html 
Οι θέσεις είναι περιορισμένες

Εγγραφές – Πληροφορίες 
Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Εδέσσης 21 – Βέροια - 23310-22335 
- www.dictiosi.gr
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΠΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Γεωργίου και της Ζαχαρένιας, το γέ-
νος Δάλλιου, που γεννήθηκε στην Κο-
ζάνη και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ελευθε-
ρίου και της Ελένης, το γένος Αλμαλι-
ώτου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Θεσσαλονίκη, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτι-
κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ν. 
Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.

ΜΑΜΑ ΚΟΙΜΗΣΟΥ 
ΓΙΑ ΝΑ ΝΥΧΤΩΣΕΙ…
Μαμά,
ποιος 
ζωγραφίζει τις 
πεταλούδες;
η θάλασσα 
ξέρει να 
μετράει 
τ` άστρα;
τα μυρμήγκια 
έχουν 
δικαστήρια ;
Μαμά,
ποιος πουλάει 
τις λέξεις ;
Γιατί ανοίγει τις πόρτες ο αγέρας;
Το μεσημέρι πηγαίνει στα βουνά;
Μαμά,
σε ποια γειτονιά παίζουν άγγελοι ;
Γιατί δεν μιλούν τα δένδρα;
Ο Ιούλιος κρυώνει;;
Μαμά,
ο ουρανός τίνος είναι;
Τα σύννεφα που πηγαίνουν;
Τα πουλιά λένε ψέματα;
Μαμά,
οι καμπάνες τίνος είναι;;
Όλες οι πέτρες θα γίνουν αγάλματα;;
Όλα τα ξέρει ο ΘΕΟΣ;
Μαμά,
οι βροχές τελειώνουν;
Οι ώρες γλιστράνε;
Τα βράδια γιατί αγαπούν το σκοτάδι;
Μαμά,
τι χρώμα έχουν τα ερωτηματικά;;
Γιατί όλα τα πράγματα μυρίζουν;
Η Κυριακή είναι έξυπνη;
Μαμά,
οι σκιές κάνουν τσίσα;
Τα δένδρα ξέρουν αριθμητική;;
Ο Ήλιος ξέρει Αγγλικά ;

Μαμά άκουσα που ο μπαμπάς είπε, πως όσο 
μεγαλώνω
ο κόσμος θα «μικραίνει» και θα χάσει την μαγεία του
αν δεν βρω τρόπο εγώ να του θυμίζω τα ΘΑΥΜΑΤΑ..

Γιάννης Ναζλίδης

Τάσος Μπαρτζώκας για το 
νομοσχέδιο των δημοσίων 
συναθροίσεεων:  «Εμείς 

στη Νέα Δημοκρατία τολμήσαμε 
και βρήκαμε τη χρυσή τομή!»

«Με την υπερψήφιση του νομο-
σχεδίου για τις δημόσιες συναθροί-
σεις θεσπίζεται, για πρώτη φορά κα-
τά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, 
ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο 
που εξισορροπεί το δικαίωμα του 
συνέρχεσθαι  με το δικαίωμα στην 
εργασία, στην επιχειρηματικότητα, 
στην ασφάλεια και στην πρόσβαση 
στο δημόσιο χώρο. Εμείς στη Νέα 
Δημοκρατία τολμήσαμε και βρήκαμε 
τη χρυσή τομή!

Σε αυτό το πλαίσιο όλοι βρίσκουν 
το χώρο τους: οι ειρηνικοί διαδηλω-
τές, οι εργαζόμενοι και οι εργοδό-
τες, οι απλοί πολίτες. Αποκλείονται 
όμως, οι βάνδαλοι, οι καταστροφείς της δημόσιας και της ιδιωτικής επιχείρησης, 
οι αρνητές της δημοκρατίας. Αυτοί δεν έχουν, ούτως ή άλλως, καμία θέση στη δη-
μοκρατική πολιτεία.

Οι ιστορικές ανακρίβειες που ακούστηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το απύθμενο πολιτικό θράσος περί χουντικού νομοθετήματος και η διαστρέ-
βλωση της πραγματικότητας, χτες υπέστησαν μια μεγάλη ήττα. Ο νόμος ψηφίστηκε 
και θα εφαρμοστεί. Η χώρα μας έχει πλέον μια υπεύθυνη κυβέρνηση, όπως της 
αξίζει. Της αξίζει και μια υπεύθυνη αντιπολίτευση.»

Ολοκληρώθηκε η δωρεάν εκπαίδευ-
ση στα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον 
Covid-19 σε 3.303 τουριστικές επιχειρή-
σεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που δι-
οργάνωσε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η δωρεάν εκπαίδευση των τουρι-
στικών επιχειρήσεων στα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, που υλοποιήθηκε έπειτα 
από σύσκεψη του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζι-
κώστα, όπου συμμετείχαν ο Τομεάρχης 
Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Χρήστος 
Μήττας, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών 
και Πρόεδρος του Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας (ΚεΔιΒιΜ ΠΚΜ) Παναγιώτης 
Σπυρόπουλος και ο Διευθυντής του Κε-
ΔιΒιΜ ΠΚΜ Γιώργος Αραπάκης, είχε δύο 
κεντρικούς στόχους:

1. Την εκπαίδευση των τουριστικών 
επιχειρήσεων της περιοχής μέσα από 
τα σύγχρονα εργαλεία που διαθέτει το 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κεντρικής 

Μακεδονίας και
2. Τη δημιουργία ενός πλέγματος 

προστασίας συνολικά του τουρισμού 
στην Κεντρική Μακεδονία.

Η εκπαίδευση των τουριστικών επι-
χειρήσεων στα υγειονομικά πρωτόκολλα 
πραγματοποιήθηκε από τις 10 Ιουνίου 
έως τις 5 Ιουλίου 2020 και υλοποιήθη-
κε μέσω της σύγχρονης και ασύγχρο-
νης τηλεκπαίδευσης LMS και μέσω της 
πλατφόρμας e-learning του Κέντρου Διά 
Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, ενώ μετά το πέρας των 
μαθημάτων οι συμμετέχοντες έλαβαν η-
λεκτρονικά βεβαίωση παρακολούθησης. 

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης στα υγειονομικά πρωτό-
κολλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας συμβάλλει στην προστασία και 
την ασφάλεια των επαγγελματιών του 
τουρισμού και των επισκεπτών της, με 
γνώμονα τη διασφάλιση όχι μόνο της 
δημόσιας υγείας, αλλά και της τουριστι-
κής εμπειρίας.

Μείωση ενοικίου 40% 
και για τους μήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο σε 
επιχειρήσεις Τουρισμού, 
Μεταφορών, Εστίασης, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού
-Απ. Βεσυρόπουλος: Θα 

συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις 
όπου και όταν χρειάζεται

Την υπουργική απόφαση με την 
οποία προσδιορίζονται οι πληττόμε-
νες επιχειρήσεις, για τις οποίες θα 
ισχύσει η μείωση ενοικίου 40% και 
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, 
υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
Τουρισμού, των Μεταφορών, της 
Εστίασης, του Πολιτισμού και του 
Αθλητισμού.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός 
Οικονομικών τονίζει, «η Κυβέρνηση 
έχει πλήρη αντίληψη των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν συγκε-
κριμένοι κλάδοι και επιχειρήσεις, 
καθώς και συνολικά της δυναμικής 
της οικονομίας. Όπως είχαμε προ-
αναγγείλει, το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής 
40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
2020 θα ισχύσει για  αυτές τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας τον κλάδο 
της εστίασης.

Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις όπου και όταν χρειάζεται, με 
σκοπό να στηρίξουμε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμε-
νους».

Δωρεάν εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε 3.303 
τουριστικές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου11-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 10 Ι-

ουλίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης 
Βέροιας ο Αναστάσιος Παπαδόπου-
λος σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 10 Ι-

ουλίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Κλειδίου ο Γεώργιος Ρακόπουλος σε 
ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 10 Ι-

ουλίου 2020 στις 11.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Ευπραξία Πατσα-
βούρα σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 στις 6.30 μ.μ. από 

τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καβασίλων ο Ευθύμιος Μαραντί-
δης σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Ιουλίου 

2020  στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου  και πατέρα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

(Υποστράτηγος Οικονομικού)

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Ιουλίου 

2020  στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Α-
γίου Αθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡ.
ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ

 και καλούμε όλους όσους 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, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στον «Παπαγάλο» στις 1.00 μ.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συ -

μπολίτες μας 
έχουν φάρ -
μακα που δεν 
χρειάζονται , 
μπορούν  να 
τα  προσφέ-
ρουν για  το  
Γηροκομε ίο 
Βέροιας ,στο 
υπόγειο της 
Δημοτικής Α-
γοράς.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων:

Την Κυριακή 12 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου 
Μουτσιάλης.

21 – 28 Ιουλίου 2020
Τα λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας 

 
Στα προπύ-

λαια του Ι. Ν. Α-
γίας Παρασκευ-
ής Πατρίδας την 
Τρίτη 21 Ιουλίου 
2020 στις 19:00, 
θα πραγματο-
ποιηθεί η υποδο-
χή των Ιερών και 
Χαριτόβρυτων 
Λειψάνων Αγίων 
Ραφαήλ Νικολά-
ου και Ειρήνης 
των εν Θερμή 
της Λέσβου α-
θλησάντων.  Θα 
ακολουθήσει Μέ-
γας Εσπερινός 
και παράκληση στους Αγίους.

Πρόγραμμα Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός  και παράκλησης στους 

Αγίου. Ώρα 19:00. 
Σάββατο 25 Ιουλίου, ώρα 19.00: Μέγας Πανηγυ-

ρικός Εσπερινός για την Εορτή της Πολιούχου της 
Πατρίδος Αγίας Παρασκευής και θα τεθούν σε προ-
σκύνηση και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Παρασκευής. 

Κυριακή 26 Ιουλίου, ώρα 7.15 – 10.00 (εορτή της 
Αγίας Παρασκευής): Όρθρος και Ιερατικό Συλλεί-
τουργο

 Ο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής θα είναι καθημερινά 
ανοικτός από 7.00 έως τις 23.00. 

Τα Ι. Λείψανα θα αναχωρήσουν την Τρίτη 28 Ιου-
λίου στις  21:00.

Υ π ε ν θ υ μ ί -
ζεται ότι η προ-
θεσμία για την 
υποβολή των 
δικαιολογητικών  

για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 
ΑμεΑ 2020, είναι μέχρι την Δευτέρα 
6/7/2020 το πρωί. Για όποιον ενδια-
φέρεται να συμμετέχει, το αργότερο 
την Δευτέρα το πρωί να αποστείλει 
τα απαραίτητα έγγραφα στο ΚΔΗΦ 
ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» ή να 
τα αποστείλει με e-mail στο info@
tapaidiatisanoixis.gr. Τα δικαιολογητι-
κά για την συμμετοχή των ΑμεΑ στο 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2020 
είναι:

1. Δελτίο Κατασκηνωτή συμπλη-
ρωμένο

2. Αντίγραφο ΚΕΠΑ
3. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Εμβο-

λίων
4. Φωτογραφία μικρή του κατα-

σκηνωτή
Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες 

κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ που θα 
συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, 
ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ από 24 έως 72 
ΏΡΕΣ πριν την είσοδο τους στους 
κατασκηνωτικούς χώρους σε ΜΟΡΙΑ-
ΚΌ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-
COv-2 στο σύνολό τους. Η κάλυψη 
του κόστους του μοριακού ελέγχου 
SARS-CoV-2 δεν επιβαρύνει τους/ τις 
συμμετέχοντες / ούσες στο ΚΠ ΑμεΑ 
2020.

Πρόσληψη συνοδών
 για τις κατασκηνώσεις 

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-
πικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμό-
νων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας,  ενημερώνει 
ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ προκηρύσσει το 

Κρατικό  Κατασκηνωτικό Πρόγραμ-
μα  Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 
2020. 

Ο Σύλλογος θα προβεί στην πρό-
σληψη συνοδών ( ανδρών και γυ-
ναικών ), ηλικίας 18 ετών και άνω, 
προκειμένου να διοργανώσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το κατασκη-
νωτικό πρόγραμμα προς όφελος των 
ατόμων με αναπηρία και των οικογε-
νειών τους.

Επιθυμητές ειδικότητες συνοδών:  
Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, 

Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, 
Εργοθεραπευτές Λογοθεραπευτές, 
Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγω-
γοί, Νηπιαγωγοί ειδικής εκπαίδευ-
σης, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας 
Φροντίδας Παιδιών Αναπηρία, Νοση-
λευτές, Γυμναστές, Άτομα με εμπειρία 
σε Κατασκηνώσεις ΑμεΑ, Άτομα που 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο 
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ζητούν πληροφορίες και να προμη-
θεύονται αιτήσεις (υπάρχουν και στην 
ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ), α-
πό το ΚΔΗΦ ΑμεΑ  «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης»,  Ελ. Βενιζέλου 7 στην Α-
λεξάνδρεια (απέναντι από το Κέντρο 
Υγείας) και στο τηλέφωνο 23330-
27212 καθώς και στο  email: info@
tapaidiatisanoixis.gr ή στο spring.
children@yahoo.gr

Οι συνοδοί, μαζί με την αίτηση θα 
πρέπει να προσκομίσουν φωτογρα-
φία, βιογραφικό σημείωμα, καθώς 
και φωτοαντίγραφα σχετικών εγγρά-
φων που αφορούν  την ταυτότητα, 
το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ και ΙΒΑΝ τραπε-
ζικού  λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ. 

Mε εκτίμηση
Το Δ.Σ του Συλλόγου

Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα ΑμεΑ 2020



Παρέμβαση στην Ολομέλεια της 
Βουλής στη συζήτηση για το σχέδιο 
νόμου του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη για τις δημόσιες υπαίθριες συ-
ναθροίσεις, έκανε  ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος  του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευ-
τής A΄Αθήνας, Δημήτρης Τζανακόπου-
λος σημειώνοντας τα εξής: «Στην παλιά 
φιλελεύθερη αντίληψη το κράτος είναι 
το όργανο περιορισμού μιας ελευθε-
ρίας που κάθε άνθρωπος κατέχει από 
τη φύση του. Το όριο του περιορισμού 
είναι τα δικαιώματα που ο ίδιος ο νόμος 
ορίζει το πεδίο τους. Ένα περίσσευμα 
ή ένα υπόλειμμα φυσικής ελευθερίας 
που θέτει το όριο στην κρατική ρύθμι-
ση». Τόνισε δε ότι «ακόμη και από την 
παραδοσιακή φιλελεύθερη σκοπιά το 
νομοσχέδιο αυτό είναι απαράδεκτο».

Συνέχισε λέγοντας ότι «θεσμοί που 
αποτελούν πυλώνες του κράτους συμφωνούν ότι το νο-
μοσχέδιο περιορίζει υπέρμετρα, βλάπτει στον πυρήνα το 
δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συναθροίζεσθαι που είναι 
μορφή έκφρασης της φυσικής ελευθερίας υπό τους όρους 
που ορίζει το Σύνταγμα».

Ο κ. Τζανακόπουλος υπογράμμισε ότι «η κρατική ε-
ξουσία παράγει πραγματικότητες, μέσω της βίας, της α-
πειλής βίας και της ιδεολογίας. Και η πρώτη ύλη αυτή της 
παραγωγής είναι το ανθρώπινο σώμα. Η βία και η απειλή 
της ρυθμίζουν, πειθαρχούν, ντρεσάρουν, σώματα. Με το 
νομοσχέδιο αυτό, δεν περιορίζεται απλά μια ελευθερία 
αλλά επιχειρείται να παραχθεί ξανά το ανθρώπινο σώμα. 
Ένα σώμα υπάκουο, πειθαρχημένο, ρυθμισμένο να κινείται 
στο ρυθμό που σφυρίζει η κρατική εξουσία, δηλαδή, ο κ. 
Χρυσοχοΐδης». Συνέχισε λέγοντας ότι «τα αυτονόητα για τα 
οποία κάνουν λόγο οι συνάδελφοι της ΝΔ και η κοινή λογι-
κή θα είναι πράγματι τέτοια στο νέο πειθαρχημένο σώμα». 

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του  ΣΥΡΙΖΑ τόνισε 
ότι για αυτήν την επιχείρηση βαθέος κοινωνικού μετασχη-
ματισμού «ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε το νεοφώτιστο και άρα 
φανατισμένο οπαδό της νεοδεξίας, τον κ. Χρυσοχοΐδη. Ο κ. 
Χρυσοχοΐδης έχει δώσει δείγματα γραφής με την υπόθεση 
Ινδαρέ, με τα βασανιστήρια σε διαδηλωτές τα οποία στη 
συνέχεια συγκάλυψε, με τις εφόδους σε μαγαζιά στα Εξάρ-
χεια το προηγούμενο σαββατοκύριακο. Ο κ. Χρυσοχοΐδης 
είναι περήφανος για όλα αυτά. Και είναι το εμβρυουλκό της 
πολιτικής μετάλλαξης της ΝΔ. Από κεντροδεξιό φιλελεύθε-
ρο κόμμα στη δεκαετία 
του 2000 στο νεοδεξι-
ό,ακροδεξιό μόρφωμα 
του σήμερα»

Ο κ. Τζανακόπου-
λος συνέχισε λέγοντας 
ότι «ο κ. Χρυσοχοΐδης 
ισχυρίζεται ότι το νομο-
σχέδιο δήθεν ρυθμίζει 
ένα αρρύθμιστο πεδίο. 
Το πεδίο  είναι ρυθμι-
σμένο με το προεδρικό 
διάταγμα του 2013 και 
για αυτό το λόγο πορεί-
ες των 50 ανθρώπων 
περιορίζονται στο πεζο-
δρόμιο, επομένως λέει 
ψέματα». 

Στη συνέχεια ση-
μείωσε ότι «ο κ. Χρυ-
σοχοΐδης λέει ότι το 
νομοσχέδιο είναι και 
πλήρως συνταγματικό. 
Το Σύνταγμα λέει ότι 
δύναται να διαλυθεί δη-
μόσια συνάθροιση όταν 
προκύπτει κίνδυνος για 
τη δημόσια ασφάλεια ή 
όταν συντρέχει σοβα-
ρή διατάραξη της οικο-
νομικής και κοινωνικής 
ζωής. Το νομοσχέδιο 
προσθέτει δύο επιπλέον 
λόγους για τη διάλυση 
μιας διαδήλωσης: πρώ-
τον τη μη γνωστοποίηση 
και δεύτερον να μην έχει 
οριστεί οργανωτής. Ο ο-
ποίος μάλιστα, εάν δεν 
λάβει τα αναγκαία μέτρα 
απειλείται με τον κατα-
λογισμό για όσες ζημίες 

έχουν προκύψει». 
Ο κ. Τζανακόπουλος σημείωσε ότι «το τρίτο επιχείρημα 

είναι ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης δεν αντίκειται στην 
ΕΣΔΑ. Το ΕΔΔΑ όμως λέει ότι η γνωστοποίηση δεν αντί-
κειται άνευ ετέρου στην ΕΣΔΑ και σε κάθε περίπτωση δεν 
μπορεί η παράλειψη γνωστοποίησης ή η παράλειψη λήψης 
της άδειας να αποτελεί λόγο διάλυσης της συνάθροισης». 
Συνέχισε λέγοντας ότι «το τέταρτο ζήτημα έχει να κάνει με 
την επίκληση του παραδείγματος της Γερμανίας όπου ισχύ-
ει ένας παρόμοιος νόμος. Δε μας λένε όμως ότι για λόγους 
ιστορικούς και πολιτικούς η Δυτική, τότε, Γερμανία είχε υιο-
θετήσει από το 1950 το δόγμα της μαχόμενης δημοκρατίας, 
της δημοκρατίας δηλαδή που μάχεται τον εσωτερικό εχθρό, 
ο οποίος στη Δυτική Γερμανία τη δεκαετία του 1950 δεν 
ήταν άλλος από τον Σοβιετικό κομμουνισμό. Εκτίθεστε γιατί 
θέλετε να κατασκευάσετε τον εσωτερικό εχθρό στην Ελλά-
δα του 2020. Αυτός ο εχθρόςδεν είναι ο Σοβιετικός κομμου-
νισμός αλλά είναι τα λαϊκά στρώματα που πλήττονται από 
την πολιτική της ΝΔ, όσοι αγωνίζονται, διαμαρτύρονται όσοι 
βγαίνουν στο δρόμο να διαμαρτυρηθούν για τις ακραίες 
πολιτικές σας». 

Ο κ. Τζανακόπουλος τόνισε στη συνέχεια: «Να ξέρετε 
ότι όσες απαγορεύσεις, ρυθμίσεις, και απειλές κι αν εκστο-
μίσετε, δεν μπορείτε να σταματήσετε την ανθρώπινη τάση 
για συλλογικό αγώνα. Όσες απαγορεύσεις κι αν ψηφήσετε 
θα είμαστε εδώ, ο λαός θα είναι εδώ για να σας ανατρέψει 
άλλη μια φορά».

Παρατείνεται 
η χρηματοδότηση του 

«Έρασμου» για το ξενώνα 
βραχείας φιλοξενίας 

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 3ετή χρηματοδοτική πα-
ράταση υποστήριξης της λειτουργίας του Ξενώνα Βραχείας Φιλο-
ξενίας της δομής από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 13 χρόνια 
μετά την ίδρυση του Συλλόγου, μιας πρωτοβουλίας γυναικών από 
την πόλη της Βέροιας για την προστασία της κακοποιημένης γυ-
ναίκας και των θυμάτων βίας,  ο πρώτος μεγάλος σταθμός εξόδου 
από την πρωτόλεια φάση μιας ελπιδοφόρας αλλά και ανεπαρκούς 
εν πολλοίς εποχής του εθελοντισμού, υπήρξε η ένταξη της δομής, 

το Δεκέμβριο του 2018, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. (ΕΠ: 6-Άξονας: ΑΞ09Β-Τίτλος 
ΑΞ: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ).  Ένα 
«ορόσημο» κομβικής σημασίας για την υπόσταση και το έργο μας, με  την πρόσληψη 
επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού 6 υπαλλήλων (1 Διοικητική Υπάλληλος, 2 
Ψυχολόγοι, 1 Κοινωνική Λειτουργός, 1 Φροντίστρια & 1 Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων). 

Η ως άνω ένταξη έδωσε στη δομή μας νέες, διευρυμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης 
περισσότερων περιστατικών,  σε επίπεδο Α/θμιας και Β/θμιας φροντίδας, με εντατική ψυ-
χοκοινωνική και νομική στήριξη των ωφελουμένων μας, διασφαλίζοντας ένα συστηματικό 
πλαίσιο αποθεραπείας,  σταδιακής και ομαλής αποκατάστασης, με στόχο την κοινωνική, 
ακόμη και εργασιακή επανένταξη τους, στο μέτρο του εφικτού. Αναμφίβολα η τριετής 
χρηματοδοτική παράταση στήριξης της δομής μας (μέχρι το τέλος του 2023) αποτελεί μια 
επιπλέον κατοχύρωση συνέχισης και επιτυχίας της αποστολής μας, όχι μόνο σε επίπεδο 
καταστολής της βίας αλλά και πολύ περισσότερο σε επίπεδο πρόληψης, με την ενημέρω-
ση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση (διενεργούνται ήδη σχετικές δράσεις: Βιωματικά Σε-

μινάρια, Σχολές Γονέων 
& Ομάδα Ελεύθερης Έκ-
φρασης και Συζήτησης 
με την 3η ηλικία) αφού 
εγγυάται την απρόσκο-
πτη δράση μας προς 
όφελος των κοινωνικά 
ευάλωτων ατόμων και ο-
μάδων που συνδράμου-
με και άρα προς όφελος 
όλης της Ημαθίας.  

Για την επίτευξη των 
παραπάνω οφείλουμε 
θερμότατες ευχαριστίες 
προς τον Δήμο Βέροι-
ας και τον Δήμαρχο κ. 
Κ. Βοργιαζίδη, για την 
αδιάκοπη αρωγή του 
απέναντι στο Σύλλογό 
μας, με επίδειξη αλη-
θινού και αμείωτου εν-
διαφέροντος, την Π.Ε. 
Ημαθίας και τον Αντι-
περιφερειάρχη Κ. Κα-
λαϊτζίδη, όπως και τη  
Διαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Κάθε επιτυχία στο 
έργο του «Έρασμου» 
ισοδυναμεί με ουσιαστι-
κή   ρήξη με την απά-
θεια, την αδράνεια και 
τη σιωπή απέναντι στη 
διαχρονική παθογένεια 
της βίας. Ισοδυναμεί με 
νίκη επί της προάσπι-
σης των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην τοπι-
κή μας κοινωνία!
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Ψήφισμα της 
Κοινότητας Βέροιας

Το συμβούλιο της Κοινότητας Βέροιας με την αρ. 16-
2020 απόφασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδο-
ση του παρακάτω ψηφίσματος.

 «Το Συμβούλιο της Κοινότητας Βέροιας επ’ αφορμή των 
τελευταίων εξελίξεων, αποδοκιμάζει έντονα οποιαδήποτε 
απόπειρα περιορισμού του δικαιώματος του ελληνικού λαού 
να διαδηλώνει για τα δικαιώματά του». 

Ο πρόεδρος
Γεώργιος Τσιλογιάννης

Δ. Τζανακόπουλος στη Βουλή: 
«Όσες απαγορεύσεις κι αν ψηφίσετε

 θα είμαστε εδώ, ο λαός θα είναι 
εδώ για να σας ανατρέψει»



Μπάσκετ Α2 Παραμένει στον Φίλιππο Βέροιας
ο Ρίζος Καντάρκος

ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣμε μεγάλη χαράανακοινώνει την
ανανέωση τηςσυνεργασίας της για4ησυνεχόμενηχρονιάμε τοΡίζοΚαντάρκο.ΟΣερραίος center/power
forward(37,2.04m)είναιέναςαπότουςβασικότατουςπυλώνεςτηςομάδαςμαςτατελευταίαχρόνια,έχοντας
αγωνιστείμεταχρώματάτηςσεόλαταεπίπεδατωνΕθνικώνΚατηγοριών,πληντηςBasketLeague,βιώ-
νονταςδιαδοχικέςανόδους.Τώρα,πλέον,πουέχει«ριζώσει»γιατακαλάστηνπόλημας,τουευχόμαστενα

έχειμίακαλήχρονιά,απαλλαγμένη
απότραυματισμούςκαιατυχίες,και
να γευτεί μέσω των επιτυχιών της
ομάδας μας ακόμαπερισσότερες
μπασκετικές χαρές τηναγωνιστική
σαιζόν2020-21.

Τα τρία σημεία που δικαιώνουν 
τις θέσεις του ΠΑΟΚ, που από 
την πρώτη στιγμή φώναζε και 

ζητούσε να δικαστεί στην ουσία της 
η υπόθεση από κανονικά δικαστήρια. 
Κάτι που θα γίνει τώρα… Η σημερινή 
απόφαση του CAS είναι μια τεράστια 
ηθική και ουσιαστική (με την επι-
στροφή 7β) δικαίωση των θέσεων 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή 
που ξέσπασε το θέμα με τη φερόμενη 
πολυϊδιοκτησία.

«Δενυπάρχει καμίαδικαστικήαπόφαση για την
τιμωρία τουΠΑΟΚ, γιατί ποτέ δεν δικάστηκε στην
ουσία της η υπόθεση από κανονικό δικαστήριο»,
έλεγεαπό τιςπρώτες κιόλαςώρεςοαντιπρόεδρος
καιΔιευθύνωνΣύμβουλος τηςΠΑΕ,Χρυσόστομος
Γκαγκάτσης,προαναγγέλλοντας τηνπροσφυγή του
«Δικεφάλου»στοCAS.

Είναι το ίδιο ακριβώς διάστημα όπου από το
«ερυθρόλευκο» στρατόπεδο διατυμπάνιζαν και έ-
λεγαν τοαντίθετο,πως«οΠΑΟΚδενπρόκειται να
προσφύγειστοCAS»,γιατίελλοχεύειοκίνδυνοςτου
υποβιβασμού.

Αυτήήταν και ηπρόθεση τηςΠΑΕΟλυμπιακός
με τηνπροσφυγή τηςστοΑνώτατοΑθλητικόΔικα-
στήριοτηςΛοζάνης.

ΟΠΑΟΚ όχι μόνοπήγε στοCAS αλλά με την
σημερινή απόφαση του τοΑθλητικόΔιαιτητικόΔι-
καστήριο έβαλε τέλος στα όνειρα ορισμένωνπερί
υποβιβασμού.Πάμεπαρακάτω…

Το CAS αποφάσισε
να «βγάλει στον τάκο»
τηνΕΠΟκαιτηνΕΕΑ.Για
ποιους λόγους; Έχουμε
καιλέμε:

1ονΓια το γεγονός ότι
η Ομοσπονδία απέφυγε
ναεκδικάσειτηνυπόθεση
και έβγαλε μια απόφαση

στηριζόμενη στην εισήγηση τηςΕπιτροπήςΕπαγ-
γελματικούΑθλητισμού. Η Εφέσεων επέλεξε να
μηνδικάσειτηνυπόθεσηκαιέρχονταιοιτρειςδικα-
στές-διαιτητέςναπουνμετηναπόφασητουςότιδεν
έκανανσωστάτηδουλειάτους.

2ονΜετηνεπιστροφήτηςυπόθεσηςτοCAS«λέ-
ει»προςτηνΔευτεροβάθμιαΕπιτροπήότι«δικάστε
σωστά την υπόθεση και μετά μπορούμε να ασχο-
ληθούμε εκ νέου», αν κάποιοςπροσφύγει, «αλλά
δικάστετηνπρώτααπότηναρχήτης.Μητοπαίζετε
ΠόντιοιΠιλάτοι».

ΑπλάπράγματαταοποίαζητάειαπότηνΠΡΩΤΗ
στιγμήοΠΑΟΚ.Ναδικαστείηυπόθεσησεκανονικό
δικαστήριομπαίνονταςστηνουσίατηςκαιχωρίςνα
«κρύβεται»πίσωαπόμιαεισήγησητηςΕΕΑ.

3ονΔεν είναι δεσμευτική καμία εισήγηση της
ΕΕΑ με την οποία ο «Δικέφαλος» τιμωρήθηκε με
αφαίρεση επτάβαθμώναπό τοΠειθαρχικό τηςΛί-
γκας και την Εφέσεων της ΕΠΟ. Γι’ αυτό και του
επιστρέφονται οι επτάβαθμοίπου κατάκτησεμέσα
στογήπεδο.

Όπωςσημειώσαμεαπό τηνπρώτηστιγμήηδι-
καστική«μάχη»θασυνεχιστεί,καθώςμετάαπότην
όποιααπόφασηεκδώσειηΔευτεροβάθμιαΕπιτροπή
Εφέσεων τηςΕΠΟ,μπαίνονταςαυτή τηφοράστην
ουσία,θαυπάρχειηδυνατότηταπροσφυγήςεκνέου
στοCAS.

Η ιστορία λοιπόν μας έδειξε ότι δενφοβόταν ο
ΠΑΟΚναπάειστοCASεπιζητώνταςκαιαναζητώ-
νταςμιαδίκαιηδίκη.Όπερκαιεγένετο…

Αντίθετα, ηπλευρά τουΟλυμπιακού ήταν αυτή
πουαπό τοπέρας της 11ωρης εκδίκασης επέλεξε
τησιωπήκαιδενέλεγετοπαραμικρόεπίτηςουσίας.
Γιατί,προφανώς, οι δικηγόροι της αντιλήφθηκαν τι
έγινεενώπιοντριώνκανονικώνδικαστών-διαιτητών,
μακριάαπό τα ελληνικά κέντρααποφάσεωνκαι τις
Επιτροπές,πουαλλάζουνταμέλητουςόποτεκιαν
θέλουν.

ΤοCASδενεξέλαβεσεκαμίατωνπεριπτώσεων
ως δεσμευτική την απόφαση τηςΕΕΑ γι’ αυτό και
αποφάσισενατηνγυρίσειστηνΕφέσεωντηςΕΠΟ,
κάτιπουδεν τοήθελεκαιφοβόταναπότηνπρώτη
στιγμήότιμπορείνασυμβείη«ερυθρόλευκη»πλευ-
ρά.
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του Σαββατοκύριακου

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώ-
νουμε  τη σπουδαιότερη μετα-
γραφή (μέχρι την επόμενη…) 

της σύντομης ιστορίας των Αετών. Η 
ομάδα της Βέροιας κατάφερε να πεί-
σει και να φέρει στην πρωτεύουσα 
της Ημαθίας τον Ευθύμη Τσακαλέρη, 
τον 31χρονο σέντερ ύψους 2.07 που 
το παλμαρέ του και μόνο αναγάγει τη 
συγκεκριμένη προσθήκη στον χαρα-
κτηρισμό που αποδόθηκε παραπάνω.

Ογεννημένοςστις22/07/1989στηΘεσσαλονίκη
powerforward/center,ξεκίνησετηνκαριέρατουστην

ΑναγέννησηΦλόγαςκαιτοκαλοκαίρι
του 2009 συμμετείχε με τηνΕθνική
Ελλάδος στο Πανευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα ΝέωνΑνδρών στη Ρόδο,
κατακτώνταςτοχρυσόμετάλλιο.

Την επόμενηπερίοδο υπέγραψε
συμβόλαιο με τονΠανελλήνιο με τα
χρώματα του οποίου αγωνίστηκε
στηνΑ1 Εθνική. Με την αθηναϊκή
ομάδα συμμετείχε στο Final-4 του
EuroCup το 2010 ενώ την ίδια χρο-
νιά, έλαβε μέροςστοAll StarGame
2010στοΗράκλειομετηνομάδατων
«Κάτωτων22».

Μετά από μία διετίαπαραμονής
εντάχθηκε στο ρόστερ στον ΠΑΟΚ
όπου και αγωνίστηκε την περίοδο
2011-12,συμμετέχονταςκαιπάλιστο
θεσμό του EuroCup.Μάλιστα, είχε
την τιμή να φορέσει τη φανέλα και
τουσυμπολίτηΆρηκαισυγκεκριμένα
τηνεπόμενησεζόν!

Ακολούθησε η θητεία του στην
Κρήτη και στοΡέθυμνο, ενώπέρα-
σε και τα σύνολα της Ελλάδας για

να αγωνιστεί στο Κόσοβο και συγκεκριμένα στη
Bashkimit.

Ησυνέχεια τον βρήκε σεΑρκαδικό,Πανελευσι-
νιακό, ΙπποκράτηΚωκαιΧαλκηδόνα,όπουείχεμια
εξαιρετική επίσης χρονιά σημειώνοντας κατά μέσο
όρο13.1πόντουςσε30αγώνες.

Το τελευταίο διάστημα έπαιξε στηΒΕθνική με
χρώματα της Γέφυρας, για ναφτάσει τοπλήρωμα
τουχρόνουγιατουςΑετούςΒέροιας,ώστενακαθί-
σουνστοίδιοτραπέζιγιανασυζητήσουνμαζίτουτο
ενδεχόμενοσυνεργασίας.

Αυτόκαι έγινε,παρουσία τουπροέδρου τωνΑε-
τώνΒέροιας,ΣίμουΓαβριηλίδη(φωτ)οοποίοςαπέ-
σπασετο“ναι”απότονΕυθύμηΤσακαλέρηκαιέτσιο
δυναμικόςcenterθααποτελέσειτηνπρώτημεταγρα-
φήτηςομάδαςγιατησεζόν2020/2021.

ΟΕυθύμηςΤσακαλέρηςκάνειτοπιο
δυνατό…ποδαρικόστιςμεταγραφές

τωνΑετώνΒέροιας!

Τεράστια ηθική πάνω απ’ όλα
δικαίωση του ΠΑΟΚ!
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Θερινές εκπτώσεις από Δευτέρα 
μέχρι το τέλος Αυγούστου

-Προαιρετική η Κυριακή 19 Ιουλίου
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας ενημε-

ρώνει το καταναλωτικό κοινό και τους συνα-
δέλφους εμπόρους, ότι οι τακτικές θερινές 
εκπτώσεις, ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και 
λήγουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

Τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν 
προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 
2020, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 20:00.

Η αγορά της Βέροιας είναι έτοιμη να υ-
ποδεχτεί τους καταναλωτές τηρώντας όλους 
τους υγειονομικούς κανόνες, προσφέροντας 
όλων των ειδών τα προϊόντα σε πολύ ελκυστι-
κές τιμές.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Νάουσας επισκέφθηκε ο δήμαρχος 

Νικόλας Καρανικόλας 
Eπίσκεψη στην Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία 
Νάουσας πραγματο-
ποίησε πρόσφατα ο 
Δήμαρχος κ.  Νικόλας 
Καρανικόλας  ο οποίος 
συνοδευόμενος από 
τον  Αντιδήμαρχο Περι-
βάλλοντος, Προγραμ-
ματισμού, Χωροταξίας 
και Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Παύλο Αδαμίδη 
και τον Δημοτικό Σύμ-
βουλο κ.  Γιώργο Βασι-
λείου, συναντήθηκε  με 
τον Διοικητή κ. Βασίλειο 
Παυλίδη και τον  Ανα-
πληρωτή Διοικητή κ. Γε-
ώργιο  Μητσιοκάπα.

Στη συνάντηση συ-
ζητήθηκαν θέματα πρό-
ληψης και πυροπρο-
στασίας του Δήμου Νάουσας, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

Ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας με αφορμή την επίσκεψή του στην Π.Υ. Νάουσας δήλωσε τα εξής: 
«Η συνεργασία που έχουμε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας αλλά και του Νομού Ημαθίας γενικότερα είναι ά-

ριστη και συνεχίζει να αποδίδει τα βέλτιστα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα 
και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνδράμει με όλα τα μέσα που διαθέτει τόσο στην αντιμετώπιση εκτά-
κτων συμβάντων όσο και στον τομέα της πρόληψης. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Διοικητή και σε όλα 
τα στελέχη  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας για την άμεση ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα σε όλες τις 
έκτακτες επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στον δήμο μας καθώς και για την άριστη και διαρκή συνεργασία»

Για τον ρόλο του Συμβουλευτικού 
Κέντρου Βέροιας ενημερώθηκαν 

οι εργαζόμενοι 
του Νοσοκομείου Νάουσας 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
ενημερωτική εκδήλωση του προσωπι-
κού του Νοσοκομείου Νάουσας από το 
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Δήμου Βέροιας με θέμα: “Ο 
ρόλος του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γυναικών Δήμου Βέροιας στην τοπική 
κοινωνία και η συμβολή των επαγγελ-
ματιών υγείας στην αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας και στη συνερ-
γασία μεταξύ των φορέων με σκοπό 
την υποστήριξη των γυναικών – θυμά-
των”.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη  
Νοσηλευτική Υπηρεσία της Υγειονομι-
κής Μονάδας Νάουσας  την Παρασκευή 03/07/2020  και ώρα 12:30 -14:30, στην αίθουσα 
«ΒΕΤΛΑΝΣ» του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας, όπου γιατροί, νοσηλευτικό και διοι-
κητικό προσωπικό ενημερώθηκαν για την ολιστική υποστήριξη των γυναικών μέσα από 
μία σειρά υπηρεσιών σε ψυχολογικό, κοινωνικό και νομικό επίπεδο καθώς και τη διαχείρι-
ση περιστατικών γυναικείας  κακοποίησης που καταφθάνουν στις μονάδες δευτεροβάθμι-
ας/τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Προλόγισε η διευθύνουσα νοσηλευτικής του Νοσοκομείου, Έλλη Χατζηστυλλή, ενώ 
χαιρέτισαν ο διοικητής του Νοσοκομείου Ημαθίας, Ηλίας Πλιόγκας, η αντιδήμαρχος Νάου-
σας, Δώρα Μπαλτατζίδου, η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης του δήμου Νάουσας, Στέλλα Αραμπατζή και η πρόεδρος του συλλόγου φίλων του 
Νοσοκομείου Νάουσας, Αργυρώ Βογιατζή.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας:
Επαναλειτουργούν τα βυζαντινά 

μνημεία της Παλαιάς Μητρόπολης 
και του Αγίου Παταπίου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων για 
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19, επαναλειτουργεί τα εμβληματικά βυ-
ζαντινά μνημεία της Βέροιας, Παλαιά Μητρόπολη και μνημειακό συγκρότημα του Αγίου 
Παταπίου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια επισκεπτών και εργα-
ζομένων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγείας.

Από το Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020, η Παλαιά Μητρόπολη και ο αρχαιολογικός χώρος 
του Αγίου Παταπίου, εκτός της κρύπτης που θα παραμείνει κλειστή, θα λειτουργούν με το 
θερινό ωράριο και με προσωρινά, λόγω της κατάστασης, ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών, 
ως εξής:

Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγι-
στος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 30. 

Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Παταπίου, εκτός της κρύπτης. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-
20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών κάθε φορά: 15. 

Οι επισκέπτες μας θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την ασφάλειά 
τους:

• Να φορούν υποχρεωτικά μάσκα μέσα στο μνημείο.
• Να αποφεύγουν κάθε συνωστισμό και να κρατούν απόσταση, τουλάχιστον, δύο (2) 

μέτρων μεταξύ τους.
• Να απολυμαίνουν τα χέρια τους συχνά και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσω-

πικού του μνημείου για την ασφαλή τους κίνηση στον χώρο.
Η είσοδος στα δύο μνημεία είναι ελεύθερη. 
Τα μνημεία της Βέροιας ομιλούν και λένε την ιστορία τους
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας έχει αναρτήσει σε όλα τα βυζαντινά και μεταβυζα-

ντινά μνημεία της Βέροιας ενημερωτικές πινακίδες που φέρουν κωδικό QR, ώστε με την 
χρήση ‘’έξυπνων’’ κινητών οι επισκέπτες να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορί-
ες για αυτά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αρ. 9/2020 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Νά-
ουσας εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του 
αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΡΑΘΛΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που εδρεύει  στον 
Κοπανό του Δήμου Νάουσας  Ν. Ημαθίας, νομίμως εκπρο-
σωπουμένου, ειδικότερα δε κατά τα άρθρα 2, 3, 8Β, 9, 10, 
11, 13, 14,  20, 21, 23, 24, 25,  26 και 31, σύμφωνα με το 
από 13.6.2020 τροποποιημένο καταστατικό του.

ΒΕΡΟΙΑ, 10.7.2020
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γαρυφαλλιά Παπαδημητρίου

Δικηγόρος
Κεντρικής 33, 59132, Βέροια

Τηλ. 2331073723, 6948260195

Τακτική συνεδρίαση  της Οικονομικής Επι-
τροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει την Τετάρτη  15-
7-2020 στις 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

-Έγκριση ή μη πρακτικών ματαίωσης της 
διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου 
«Ενεργειακή αναβάθμιση του 16ου Δημοτ. Σχο-
λείου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδι-
αγραφών και καταρτισμός ή μη όρων  για την 
«Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία 
δομών του Δ. Βέροιας και των Νομικών του 
Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προ-
σωπικό τους για τα έτη 2021-2022»

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 12/20 απόφασης 
της Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ» 
περί έγκρισης ισολογισμού ,οικονομικών κα-
ταστάσεων, έκθεσης διαχείρισης και έκθεσης 
ελεγκτών χρήσης 2019.

-Κίνηση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης του Α-
ναψυκτηρίου Αγίου Γεωργίου και κατάρτιση των 
όρων δημοπρασίας.

-Συγκρότηση ή μη γνωμοδοτικών επιτροπών 
α) διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύ-
ναψης δημόσιας σύμβασης και β) παραλαβής 
για το έργο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες  
τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας».

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλε-
σης εργασιών του έργου «Προσαρμογή χώρου 
και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης / 
Χειροσφαίρισης / Πετοσφαίρισης  στο Μουσικό 
Σχολείο Βέροιας». 

-Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου 
Τεχνικών στην Αθήνα μέσω Κατερίνης.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 3ου Αντα-
μώματος Νεολαίας Σανταίων με τον Τ.Ο.Κ. 

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 
με τον Π.Α.Σ.Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης για «Έκδοση ενημερωτικών εντύπων 
τουριστικού ενδιαφέροντος», για τη δημιουργία 
και έκδοση φωτογραφικού λευκόματος.

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών 
δρόμων Αγ. Βαρβάρας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής 
παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πι-
ερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλω-
νος».

-Επί αιτημάτων για εξώδικο συμβιβασμού 
για καταβολή  αποζημίωσης. 

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων ο-
φειλών της Α.Β. από χρηματικό κατάλογο έτους 
2007.

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένης ο-
φειλής του Κ. Π.από χρηματικό κατάλογο έτους 
2019.

-Έγκριση της Π.Γ. για μείωση τελών χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.

-Έγκριση του Α.Κ. για μείωση τελών χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 

-Έγκριση της Μ.Ο. για μείωσης τελώ χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.
-Έγκριση του Π.Π. για μείωση τελών χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
-Έγκριση του Σ.Ψ. για μείωση τελών χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
-Έγκριση του  Κ.Ε. για μείωση τελών χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
-Έγκριση του Δ.Ζ. για μείωση τελών χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
-Έγκριση της Α.Π. για μείωση τελών χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της α-

ριθμ. 150/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας και ορισμός δικηγόρου.

-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της α-
ριθμ. 2/ΑΠΛ/2020 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας

-Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτημα-
τολογικής εγγραφής των ΚΑΕΚ για το Ο.Τ.484Α       
(οδού περιοχής Β.Βικέλα).

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 
21:00.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:15, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 

13:30, 14:40, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30, 
21:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
7:00, 7:45, 8:30, 10:20, 12:00, 13:00, 

15:00, 17:30, 19:45, 22:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:05, 7:30, 9:00, 10:30, 11:00, 12:30, 

13:30, 16:00, 19:00, 20:35.

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Της Όλγας Κουτμηρίδου-Μεταξά

Ζωντανεύει 
το χωριό μου το 
καλοκαίρι.Η ο-
μορφιά του,μα-
ζεύει τους αν-
θρώπους της 
π ό λ η ς  σ τ η ν 
αγκαλιά του.Χα-
λαρώνουν μέσα 
στο πράσινο,-
στα λουλούδια,-
στις μυρωδιές 
και στην ησυ-
χία.Δεν λείπουν 
βέβαια και οι 
εκδηλώσεις.Οι 

προετοιμασίες για την γιορτή του Αγίου μας άρχισαν 
2 μέρες νωρίτερα.Τα όμορφα πλατάνια άπλωναν την 
σκιά τους,απαλλαγμένα απο το άνθος,και τα ξερά τους 
φύλλα ξάπλωναν ήσυχα σε κάθε γωνιά της μεγάλης 
αυλής.Γυναίκες και άνδρες βοήθησαν σε όλη αυτήν 
την προσπάθει,να τηρηθεί και φέτος αυτό το σημαντικό 
δρώμενο.Ένα χωριό ζωντανεύει με το χτύπημα της κα-
μπάνας κάθε γιορτή και Κυριακή.Μας θυμίζει ότι είμαστε 
ορθόδοξοι και δεν ξεχνάμε τον Δημιουργό μας,αλλά και 
τους προστάτες του τόπου μας τον Άγιο Δημήτριο και 
τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη!Η εικόνα του Αγίου Αθα-
νασίου στολίστηκε με πολύχρωμες ορτανσίες από τον 
κήπο του Δημήτρη.Η Βασούλα,η Λεμονιά και η Ελισάβετ 
υπό την εποπτεία της γιαγιάς Ευτέρπης καθάρισαν όλο 
το προαύλιο χώρο της εκκλησίας και εγώ ασχολήθηκα 
με το εσωτερικό του Ναού.Τέτοιες στιγμές η αλληλεγγύη  
είναι η χαροποιός δύναμη που σε σπρώχνει να κάνεις 
θαύματα.Κυριακή 5 Ιουλίου ο Άγιος Αθανάσιος είχε την 
τιμητική Του.Ο ιερέας,οι ψάλτες,η καμπάνα οι πιστοί 
όλοι συνέβαλαν ώστε να γίνει μιά όμορφη λειτουργία.
Μετά κατεβήκαμε κάτω στην αίθουσα για κέρασμα και 
καφέ.Ας μιμηθούμε τον μεγάλο αγώνα και την αγάπη 
για τον Χριστό που έκαναν και είχαν αυτοί οι 2 μεγάλου 
Άγιοι του χωριού μου.Τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη 
και τον Άγιο Δημήτριο.Να έχουμε όλοι μας τις πρεσβείες 
Τους στον ουρανό! Είθε και του χρόνου να μπορέσουμε 
να γιορτάσουμε την μνήμη Τους Αμήν!

5 IOYΛΙΟΥ

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, το Σάββατο 11 Ιουλίου
 «Πανδημίες και επιδημία στην Βέροια των αρχών του 2Οου αιώνα: 

η περίπτωση της ‘’ισπανικής γρίπης’’ του 1918-19», 
η ομιλία του Γ. Λιόλιου στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας σε συνέργεια με τον Σύλλογο των Φίλων 
του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου του, σας προσκαλούν 
στην ομιλία:

Πανδημίες και επιδημία στην Βέροια των αρχών του 2Οου αιώνα:
η περίπτωση της ‘’ισπανικής γρίπης’’ του 1918-19.
Ομιλητής: Γιώργος Λιόλιος, δικηγόρος-συγγραφέας
το Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020, ώρα: 20:00, στην αυλή του Βυζαντινού Μου-

σείου Βέροιας.
Η πρωτόλεια ομιλία πραγματεύεται μέσα από έμμεσες πηγές και τεκμήρια 

της περιόδου μία μικρή γεωγραφική απεικόνιση της χειρότερης και φονικό-
τερης καταστροφής του 20ου αιώνα που προκάλεσε η ‘’ισπανική γρίπη’’ το 
1918-19. Μία ιστορία υποφωτισμένη μέχρι σήμερα στην ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία που την ανακαλεί στην συλλογική μνήμη η σημερινή πανδημία. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες και τα 
μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ. 

Συνεδριάζει την Τετάρτη 
η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

Ηεταιρείααναζητά:
•ΕργάτεςΠαραγωγής
•Χειριστές/ΒοηθούςΧειριστέςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•Τεχνίτες/εργατοτεχνίτες
•Αναλυτέςχημείου
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Δωρεάνμεταφοράεργαζομένωναπόκαιπροςτοεργοστάσιο
•Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσευπερσύγχρονεςδομές
•Κλιματιζόμενοςχώροςεργασίας
•Παροχήπλήρουςεξοπλισμούεργασία•Εγγυημένες-υψηλές

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

ΑπαραίτηταΔικαιολογητικάγιατηνπρόσληψη:
•ΑποδεικτικόΑΦΜ–ΑΜΚΑ–ΑριθμόΜητρώουΙΚΑ
•ΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας
•ΑριθμόΤραπεζικούΛογαριασμούΕθνικήςΤράπεζας
•ΠιστοποιητικόΥγείας
•Φωτογραφία
•ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςΟ.Γ.Α.Γιαόλατα

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό1572020 μέχρι

1972020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
13/07/2020 έως 17/07/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμου Βέροιας  προσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες
τουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίες
καιραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το
ΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδο
τηςΒέροιας.

Σάββατο 1172020
08:00-14 :30

ΚΑΛΑΜΠΑΛ Ι -
ΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48
&  ΚΟΝ ΙΤΣΗΣ
ΓΩΝΙΑ 23310-
71601
08 :00-14 :30

ΜΟΥΡΑΤ ΙΔΟΥ
ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 28 23310-
25130
08 :00-14 :30

ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑ-
ΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017
14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)
23310-66755
19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ
ΚΤΕΛ)23310-62163
21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

Κυριακή 1272020
08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩ-
ΝΙΑ23310-60340
19:00-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)
23310-66755
21:00-08:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)
23310-66755

Δευτέρα 137202
14:30-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥ-

ΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας)
23310-75180
14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914
19:00-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ

15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931
21:00-08:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ

15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

Φαρμακεία

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την 
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις 
15/05/2020. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2.Α.Φ.Μ. 
3.Α.Μ.Κ.Α 
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6.Πιστοποιητικό Υγείας 
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   
 2331072700  (9π.μ.- 2μ.μ.) 

 
 

 
Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις 
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων, 
νεκταρινιών και ροδάκινων 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη κα-
τοικία του ‘71, 140 τ.μ. συ-
νολικά, κάτω απόΠιερίων,
εντός οικοπέδου, 55.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη οι-
κοδομή από 100 τ.μ. περί-
που ο κάθε όροφος, κοντά
στη ΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.: 6971
706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙστον κεντρικό δρόμο
τουΔιαβατούμαγαζί 91 τ.μ.
Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:6942
067283κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια, οδόςΤρύφωνος 3.
Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντάστο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλείταιοι-
κόπεδο433μέτρα(περιφραγ-
μένοαμπέλι).Τιμή22.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6971879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία, πωλείται οικόπε-
δο2στρ.,οικοδομήσιμο,με
θέα,σεήσυχητοποθεσία.Τι-
μή25.000ευρώ.Τηλ.:6934
662478.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κόπε -
δο στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέ-
ραεπιπλωμένη,ΠλατείαΩρο-
λογίου,οδόςΜιαούλη17,Βέ-
ροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  περί-

πτεροΑκροπόλεως, στην
καινούργια γέφυρα «Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠΠΑ
γωνία ενοικιάζεται κατά-
στημα 45 τ.μ. με πατάρι
&W.C., ανακαινισμένο με
κα ινούργια κουφώματα.
Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλα στα Αστικά. Τηλ.:
6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από
τηΜεταφορική «Ν. Ίκαρος»
Carrier με δίπλωμα Γ΄ ήΕ΄
κατηγορίας.Επιθυμητήπρο-
ϋπηρεσία/Τηλ.:2331022022.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικού εγκαταστάσεων4πς ειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη ή

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργαζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΗΕΤΑΙΡΙΑCOVERJEANSΙΚΕαναζητάΠω-
λητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο
με τις σύγχρονες τάσεις, με επικοινωνιακό και
οργανωτικόπνεύμα,άριστηγνώσηΑγγλικώνκαι
Η.Υ,έως40ετώνγιαθέσηπλήρουςκαιμερικής
απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού
vageliscover@gmail.com.Επικοινωνια: 6932
627614.



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΚοπλαμ,πορταασφαλειαςΘερμ/τες300€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.
απόπαραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ04750τ.μ35000€

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανι-
κομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ37τ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

Από την εταιριαKORMOS EMPORIKI με έδρα τη
Βέροιαζητείται,νέοςήνέαμεγνώσειςλογιστικήςκαιαγ-
γλικώνγιαάμεσηπρόσληψη.Αποστολήβιογραφικωνστο
kormosemp@gmail.com.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για

τοκρεοπωλείο«Καρατζούλας»

στηΒέροια, με εμπειρία.Τηλ.:

6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία

κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-

γός με επαγγελματικό δίπλω-

μα.Πληρ.τηλ.:2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για οδι-

κή βοήθεια στη Βέροια. Τηλ.:

23310 41601 & 6980 136902

&6988564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός

ταξί, 2. Βοηθός συνεργείου

από επιχείρηση στη Βέροια

για πλήρη απασχόληση, ικα-

νοποιητική αμοιβή. Και πω-

λούνται γαϊδουράκια. Τηλ. Ε-

πικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900,ώρεςεπικοινωνί-

ας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγιαπεριποί-

ηση ενός ανδρόγυνουστηΜε-

λίκηΗμαθίας για 24ωρηβάση,

με δίπλωμααυτοκινήτου.Τηλ.:

2331081912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-

ηθός φαρμακείου στη Βέροια.

Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-

τάει να προσλάβει για μόνιμη

απασχόληση, εξωτερικό πω-

λητήήπωλήτρια για τουςΝο-

μούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-

σαλονίκης.Απαραίτητα προ-

σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλι-

κή γλώσσα, δίπλωμα αυτοκι-

νήτου,άδειαεργασίαςπροσω-

πικού ασφαλείας, εμπειρία με

βιογραφικό και συστάσεις.Μι-

σθός, ασφάλιση και ποσοστά.

Παραλαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξηστακεντρικάγρα-

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

Βέροια www.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με

πείρακαιαγάπηγιαταπαιδιά

αναλαμβάνει τη φύλαξη βρε-

φών και νηπίων. Τηλ.: 6987

910004.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την

περιποίηση γερόντων και για

24ωρη απασχόληση, καθαρι-

ότητα γραφείων και σκάλες.

Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙευκαιρίανοσοκ.

κρεβάτι ηλεκτρ. με κομπιού-

τερ σε άριστη κατάσταση.

Τηλ.:6977402239κοςΓιώρ-

γος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

δη της CICU σε πολύ καλή

κατάσταση, 400 ευρώ όλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπότη

Βέροια, επιθυμεί γνωριμία

μεκοπέλα25-40ετών.Τηλ.:

6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς

υποχρεώσειςζητάΚυρίαέως

50 ετών για οοβαρή σχέση.

Τηλ.:6984040769.

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)

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει

κλιματισμόκαασανσέρ.Αρι-

στοτέλους21,στοκέντροτης

Βέροιας.Πληροφορίες: 6945

541642 (Ζαφείρης) & 6972

605550(Βασίλης)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ήΤΕΙ για να
εργασθείμεπλήρεςωράριο
στο κατάστημαHair Shop.
Τηλ.:2331024141.

Από το Φροντι-
στήριο «ΟΜΙΛΟΣ»
ζητούνται: Φυσικός,
Χημικός καιΜαθημα-
τικός. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 23310
21021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.
Τηλ.:6987501595.

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνταιοικιακάέπιπλαμεταχειρισμένασετιμήευκαιρί-

ας.Πληρ.στοτηλ.:6977933532(κ.Απόστολος).



Tο «πράσινο φως»  έδωσε χθες το τουρκικό Συμβούλιο της Ε-
πικρατείας, το κορυφαίο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, για τη 
μετατροπή του μνημείου σε τζαμί και η «μαύρη μέρα» για την Ορθο-
δοξία και τον παγκόσμιο Πολιτισμό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις 
τόσο από την Ελλάδα και την Κύπρο, όσο και από την διεθνή κοινό-
τητα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε 
το διάταγμα με το οποίο η Αγία Σοφία θα ανοίξει ως τζαμί για τη 
μουσουλμανική λατρεία ενώ νωρίτερα, το τουρκικό Συμβούλιο της 
Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση του 1934 με την οποία η τότε 
τουρκική κυβέρνηση είχε μετατρέψει την Αγία Σοφία της Κωνσταντι-
νούπολης σε μουσείο.

Στην απόφαση του τουρκικού ΣτΕ αναφέρεται ότι η Αγία Σοφία 
αποτελεί κτήμα του κοινοφελούς ιδρύματος που είχε ιδρύσει ο 
Σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορθητής μετά την Άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης και είχε μετατρέψει τον ορθόδοξο ναό σε τέμενος.

Δυσαρέσκεια της Ελληνικής Κυβέρνησης
Ήδη η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για αυ-

τή την εξέλιξη, με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια να κάνει 
λόγο για πρόκληση και την υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη 
να υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν οδηγεί την Τουρκία αιώνες πίσω, 
ενώ η UNESCO προέτρεψε την Άγκυρα να διεξαγάγει «διάλογο» 
προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε μετατροπή στο μουσείο της Α-
γίας Σοφίας που έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μουσείο, γεγονός που συνεπά-
γεται ότι το κράτος όπου βρίσκεται έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
και νομικές υποχρεώσεις.

Το Υπουργείο Πολιτισμού
 «Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης 

του Προέδρου Ερντογάν που  αποτελεί ανοικτή πρόκληση προς ό-
λο τον πολιτισμένο κόσμο που αναγνωρίζει τη μοναδική αξία και την 
οικουμενικότητα του μνημείου» όπως τονίζεται από  το Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Η υπουργός κ. Μενδώνη, σημειώνει ότι «ο εθνικισμός που επι-
δεικνύει ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν συνιστά σωστό σύμβουλο, ο-
δηγώντας τη χώρα του έξι αιώνες πίσω» και υπογραμμίζει: «Η Αγία 
Σοφία δεν χάνει από την αίγλη της και το πανανθρώπινο μήνυμά 
της, επειδή το τουρκικό δικαστήριο υπέκυψε. Ο Πρόεδρος Ερντο-
γάν αποφάσισε για την Τουρκία την πολιτιστική απομόνωση της». 

Αναλυτικά στη δήλωσή του ΥΠ.ΠΟ αναφέρεται:
«Την επόμενη μέρα από τις επισημάνσεις της UNESCO για τα 

σοβαρά θεσμικού τύπου κωλύματα τα οποία υφίστανται στην αλλα-
γή του status της Αγίας Σοφίας, από μουσείο σε ισλαμικό τέμενος, 
ήρθε η σημερινή απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου που επιβε-
βαιώνει απόλυτα ότι στη γείτονα χώρα δεν υφίσταται ανεξάρτητη 
δικαιοσύνη. Αποτελεί παρακολούθημα της προεδρικής εξουσίας. 
Πολλώ μάλλον όταν πριν από μερικά χρόνια, σε ανάλογη επιχείρη-
ση εξισλαμισμού του περικαλλούς ναού, ο οποίος αποτελεί μνημείο 
της παγκόσμιας κληρονομιάς, το ίδιο δικαστήριο είχε απορρίψει τη 
σχετική προσφυγή.

Η σημερινή απόφαση, αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης του 
Προέδρου Ερντογάν, αποτελεί ανοικτή πρόκληση προς όλο τον 
πολιτισμένο κόσμο που αναγνωρίζει τη μοναδική αξία και την οικου-
μενικότητα του μνημείου.

Κανείς δεν επιχειρεί να αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις 
της Τουρκίας. Ωστόσο, η Αγία Σοφία που βρίσκεται στο έδαφός 
της, στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί μνημείο όλης της ανθρω-
πότητας, ανεξάρτητα από θρησκευτική πίστη. Ο εθνικισμός που 
επιδεικνύει ο πρόεδρος Ερντογάν δεν συνιστά σωστό σύμβουλο, 
οδηγώντας τη χώρα του έξι αιώνες πίσω.

Η Αγία Σοφία δεν χάνει από την αίγλη της και το πανανθρώπινο 
μήνυμά της, επειδή το τουρκικό δικαστήριο υπέκυψε. Ο Πρόεδρος 

Ερντογάν αποφάσισε για την Τουρκία την πολιτιστική απομόνωση 
της».

Ν. Δένδιας: Πρόκληση για την παγκόσμια 
πολιτιστική κληρονομιά 

Στην τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών που προέρχο-
νται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενόψει του Συμβουλίου Ε-
ξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τη Δευτέρα, συμμετείχε ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.  

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ενημέρωσε τους 
συναδέλφους του για την πρόκληση που συνιστά για την παγκό-
σμια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και για την UNESCO, η α-
πόφαση που ακυρώνει το διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ το 1934, 
για την προστασία της Αγίας Σοφίας διά της μετατροπής της σε 
Μουσείο.

Ρωσία και Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία 
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει τη λύπη της για το ότι 

η δική της ανησυχία, όπως και άλλων ορθόδοξων εκκλησιών, για 
την προοπτική να μετατραπεί ο Ναός της Αγίας Σοφίας στην Κων-
σταντινούπολη από μουσείο σε τζαμί, δεν εισακούσθηκε από τις 
τουρκικές αρχές. Τη δήλωση αυτή έκανε στο πρακτορείο TASS ο 
πρόεδρος του τμήματος για τις αμοιβαίες σχέσεις της εκκλησίας με 

την κοινωνία και τα ΜΜΕ της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου της 
Μόσχας, Βλαντίμιρ Λεγκόϊντα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Συμβου-
λίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) Κονσταντίν Κόσατσεφ, εξέφρα-
σε την λύπη του για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να 
χρησιμοποιηθεί ο Ναός της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, επισημαίνοντας 
ότι μια τέτοια απόφαση μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά αρνητικές 
αντιδράσεις σε όλο τον χριστιανικό κόσμο.

Έντονη καταδίκη από την Κύπρο
Η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις ενέργειες της Τουρκίας στην 

Αγία Σοφία και την καλεί να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις, 
αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. «Η Κύπρος καταδικάζει έντονα 
τις ενέργειες της Τουρκίας στην Αγία Σοφία, στην προσπάθεια της 
να αποσπάσει την εγχώρια κοινή γνώμη της, και καλεί την Τουρκία 
να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αναφέρει συγκεκριμένα ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Μια από τις χειρότερες πράξεις επιθετικότητας και ισλαμικού ε-
πεκτατισμού του Ερντογάν, η μετατροπή του ναού της Αγίας Σοφίας 
σε τζαμί, δηλώνει και ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου.
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Ανοιχτή πρόκληση προς τον παγκόσμιο 
 Πολιτισμό η απόφαση της Τουρκίας 

για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί


	11_7_20fbig
	11-120720g
	11_7_20fbig
	11-120720g
	11_7_20fbig
	11-120720g
	11_7_20fbig

