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Επίσκεψη του Προέδρου του ΕΛΓΑ 
Ανδρέα Λυκουρέντζου στη Μελίκη

Επίσκεψη στο γραφείο 
του Αντιπεριφερειάρχη και 

στο Δημαρχείο Βέροιας

Πώς θα ταξιδεύουμε 
από βδομάδα με αεροπλάνα,

τρένα και ΚΤΕΛ

Απέσπασε 2.000 ευρώ  από 
λογαριασμό βεροιώτη γιατρού 

και τελικά τα επέστρεψε!!!

Απάντηση του Δήμου Βέροιας 
στους κατοίκους Σελίου 
για την πυροπροστασία 

και δασοπροστασία του Οικισμού

Συνέντευξη Τύπου χθες στη Βέροια, από την  
Πρέσβειρα της Κούβας
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Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ημιτελικοί 
Μονά-Διπλά Ανδρών Μονά Γυναικών
Αύριο Κυριακή στις 10.30 οι τελικοί
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Η λίστα με τα σχολικά είδη 
έγινε λίστα οδηγιών

για Covid
  Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι το κύριο μέλημα 
για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία δεν θα είναι οι 
τσάντες, σε ποιο θρανίο θα καθίσουν τα παιδιά, τα 
σχολικά είδη που πρέπει να αγοράσουν, τι βιβλία θα 
πάρουν…αλλά τι μέτρα ισχύουν λόγω του κορωνοϊού! 
Ξαναήρθε ο Σεπτέμβρης και ακόμη μια σχολική 
χρονιά ξεκινά με λίστα μέτρων προστασίας, που είναι 
αναγκαία και πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα. 
Ο φόβος του κλειδώματος των σχολείων και της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης είναι κάτι που ούτε ως 
αστείο δεν θέλουν να σκέφτονται στην πλειοψηφία 
τους μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέγιστη προσοχή 
και υπευθυνότητα για να επιστρέψουν επιτέλους 
κάποια στιγμή τα παιδιά μας ξέγνοιαστα  στο 
σχολείο και να βιώσουν κανονική σχολική ζωή.
Καλή σχολική Χρονιά! Καλό ξεκίνημα!

Ζήσης Μιχ. Πατσικας
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Θεοδώρας οσίας, Ευφροσύνου μαγείρου,

Ευανθίας

του Σαββατοκύριακου

Προσοχή:Κυκλοφοριακέςρυθμίσεις
επίτηςοδούΑγ.ΔημητρίουστηΒέροια

Γιατηνασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,στηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,στηνεξυπηρέτηση
καιασφάλειατουκοινούκατάτηδιάρκειαεργασιώνεπισκευήςισόγειουκαταστήματοςεπίτηςοδούΑγ.Δημητρίου,η
ΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισε:

-Τηναπαγόρευσητηςκυκλοφορίας,πάσηςφύσεωςοχημάτων,στηνοδόΑγ.Δημητρίου,απότηνσυμβολήτηςμετη
Λ.ΑνοίξεωςέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΈλλης.

-Τηναπαγόρευσηστάσηςκαιστάθμευσης,όπουαυτήεπιτρέπεται,επίτηςοδούΑγ.Δημητρίουαπότησυμβολήτης
μετηνοδόΚαστανιάςέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΈλλης.

-Τημονοδρόμηση της οδούΚαμαριωτίσσης για την έξοδο τωνσταθμευμένωνοχημάτωνμε κατεύθυνσηαπό τη
συμβολήτηςμετηνοδόΚαστανιάςέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΈλλης.

-ΤημονοδρόμησητηςοδούΈλλης,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΚαμαριωτίσσηςέωςτηνσυμβολήτηςμετην
οδόΑγ.Δημητρίου,μεκατεύθυνσηπροςτηνοδόΑγ.Δημητρίου.

ΟικυκλοφοριακέςρυθμίσειςθαεφαρμοσθούντηΔευτέρα13-09-2021καιτηνΤρίτη14-09-2021,κατάτιςώρες07:00΄
–15:00καιηκυκλοφορίατωνοχημάτων,κατάτιςώρεςτηςαπαγόρευσηςθαδιεξάγεταιμέσωπαρακαμπτήριωνοδών.

ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςσήμεραεπίτηςοδούΒενιζέλου
Επίσηςγιατηνεξυπηρέτησηκαιασφάλειατουκοινούκατάτηδιάρκειαεργασιώνμεταφοράςοικοσκευών,ηΔιεύ-

θυνσηΑστυνομίαςαποφάσισετηνεναλλάξκυκλοφορίατωνοχημάτωναπότοεναπομείνανρεύμακυκλοφορίας,στην
οδόΒενιζέλου,έναντιοικοδ.κτηρίουμεαριθμό29,στονκλάδοκυκλοφορίαςαπότησυμβολήτηςμετηνοδόΜαλακού-
σηέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΜεγ.Αλεξάνδρου,σήμεραΣάββατο11-09-2021κατάτιςώρες:15:00΄έως17:30΄.

Απέσπασε2.000ευρώαπόλογαριασμόβεροιώτη
γιατρούκαιτελικάταεπέστρεψε!!!

Ευτυχήκατάληξηείχεγιαβεροιώτηγιατρόυπόθεσηαπά-
τηςπου του«ξάφρισαν»μέσααπό τον τραπεζικό τουλογα-
ριασμότοποσότων2.000ευρώ.Τηνπροηγούμενηεβδομά-
δαογιατρόςέλαβεμήνυμαγιανααλλάξειτουςπροσωπικούς
κωδικούς του στην ηλεκτρονική τραπεζικήπλατφόρμαπου
χρησιμοποιεί για τιςσυναλλαγές του.Τοπεριβάλλον, τασή-
ματα, όλαήτανακριβής αντιγραφή της γνήσιαςσελίδας της
τράπεζας και έτσι ο γιατρόςπροχώρησε στην καταχώριση
των κωδικών του.Αμέσως έλαβε μήνυμαότιπραγματοποι-
ήθηκε μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό του και
μάλιστατοανώτατοημερήσιοεπιτρεπόμενογιαανάληψητων
2.000ευρώ.

Ταγρήγορααντανακλαστικάτουαποδεικνύονταιότιέπαι-
ξαν καθοριστικόρόλο, αφούαμέσως ειδοποίησε τοαρμόδιο
τμήματηςτράπεζαςότιέπεσεθύμααπάτης.ΑκολούθησεηκαταγγελίατουστηνΑσφάλειαΒέροιαςκαιηκατάθεσημήνυ-
σηςκατ΄αγνώστου,ενώπαράλληλαηΤράπεζαδιεξήγαγεέρευναγιατηντύχητωνχρημάτων.Όπωςτονπληροφόρησαν
τα χρήματαμεταφέρθηκανσε ελληνικό λογαριασμόσευπαρκτόπρόσωπο,μια γυναίκαμε λογαριασμόσεπεριοχή της
Αττικής.Απόκεικαιπέραάρχισεηαντίστροφημέτρηση,μέχριπριν2-3ημέρεςπουοβεροιώτηςγιατρόςέλαβετηνειδο-
ποίησηότιταχρήματαπιστώθηκανκαιπάλιστονλογαριασμότου,αφούησυγκεκριμένηγυναίκαδήλωσε«άγνοια»καιτα
επέστρεψε!!!

Εμείςναεικάσουμεότιταγρήγορααντανακλαστικάδενεπέτρεψανναπρολάβουννακάνουνανάληψηταχρήματακαι
μετηνπαρέμβασηΑστυνομίαςκαιΤράπεζαςεπεστράφησανπίσω.Τυχερόςοσυγκεκριμένος,αλλάπόσοικαθημερινάπέ-
φτουνθύματαανάλογηςαπάτηςπουβλέπουντουςκόπουςτουςνακάνουνφτερά…

Πώς θα ταξιδεύουμε από βδομάδα με αεροπλάνα,
τρένα και ΚΤΕΛ

Νέοκαθεστώςμετακινήσεωνπροςόλουςτουςηπειρωτικούςκαινησιωτικούςπροορισμούςμεαεροπλάνα, τρένακαι
ΚΤΕΛθαισχύσειαπότηνΔευτέρα13Σεπτεμβρίου2021.

Πιοσυγκεκριμένα,ηεπιβίβασηανεμβολίαστωνεπιβατώνηλικίας12ετώνκαιάνωστααεροπλάνα, τρένακαιΚΤΕΛ,
επιτρέπεται εφόσονοι επιβάτεςέχουνδιαγνωσθείαρνητικοί είτεσεεργαστηριακόέλεγχογιακορονοϊόCOVID-19με τη
μέθοδοPCRπουέχειδιενεργηθείμετηλήψηστοματοφαρυγγικούήρινοφαρυγγικούεπιχρίσματοςεντόςτωντελευταίων
εβδομήνταδύο (72)ωρώνπριν τηνπρογραμματισμένηώραάφιξηςστονπροορισμό τους,σε ιδιωτικάδιαγνωστικάκέ-
ντρα,ιδιώτεςιατρούςκαιφαρμακείαμεδαπάνητουταξιδιώτηέναντι10ευρώτοτεστ,είτεσεεξέτασηταχείαςανίχνευσης
αντιγόνουκορονοϊούCOVID-19(rapidtest)εντόςτωντελευταίωνσαράνταοκτώ(48)ωρώνπριντηνπρογραμματισμένη
ώραάφιξηςστονπροορισμότους.Οέλεγχοςγνησιότηταςτουςπραγματοποιείταιμέσωτηςεφαρμογής«covidfreeapp»
σεσυνδυασμόμεέλεγχοταυτοπροσωπίαςαπότονιδιώτη.Οιανήλικοιαπό4έωςκαι11ετώνδύνανταιναμετακινούνται
καιμεδιενέργειααυτοδιαγνωστικούελέγχου(self-test)πουπαρέχεταιδωρεάναπότοκράτοςήαγοράζεταιαπόφαρμακεία
καιπραγματοποιείταιέωςείκοσιτέσσερις(24)ώρεςπριντηνπρογραμματισμένηώραάφιξηςστονπροορισμότους.

Εξαιρούνταιόσοιείναιπλήρωςεμβολιασμένοικαιεπιδεικνύουνπιστοποιητικόεμβολιασμού.Μεεμβολιασμένουςεξομοιώ-
νονταικαιόσοιεπιδεικνύουνβεβαίωσηνόσησηςεντόςτουτελευταίουεξαμήνου.Σεπερίπτωσηπουδενπροσκομίζεταιτοπι-
στοποιητικόεμβολιασμούήηβεβαίωσηνόσησηςήαρνητικούτεστ,οεπιβάτηςδενμπορείναταξιδέψειμετομεταφορικόμέ-
σο.Επιπλέον,εφαρμόζονταιόλεςοιυπόλοιπεςκυρώσειςτηςνομοθεσίαςγιατημησυμμόρφωσησεμέτραδημόσιαςυγείας.

Ένας πρόεδρος, δύο αντιδήμαρχοι και δύο παλιοί φίλοι

Εκτόςτωνσταθερώνφίλωντουτένις,τωναθλητώνκαισυνοδών-επισκεπτώνπουπαρακολουθούναπότηνΤρίτη7
ΣεπτεμβρίουτουςαγώνεςτουτουρνουάΛΑΟΣΒΕΡΟΙΑOPEN,τοπρωίτηςΠαρασκευής(10/9)έκαναντηνεμφάνισή
τουςσταγήπεδατουΔΑΚΜακροχωρίουοαντιδήμαρχοςΟικονομικώνΣτέλιοςΑσλάνογλουκαιΤουρισμούΛάζαρος
Ασλανίδης.Ανκαιοιλόγοιήτανυπηρεσιακοίδενμπορούσανναμηνχαζέψουνλιγάκιτοθέαμαπουπρόσφερανοι
αγώνεςπουδιεξάγοντανεκείνητηνστιγμή.ΤοπαρόνγιαλίγοέδωσεκαιοπρόεδροςτουδημοτικούσυμβουλίουΒέ-
ροιαςκαιφανατικόςφίλοςτουαθλήματοςΆρηςΛαζαρίδηςκαιέτσιείχαμεμιαολιγόλεπτησυζήτησηγιατηνσημαντική
αθλητικήδιοργάνωσηπουτείνειναγίνειθεσμός.

ΛίγαμέτραπιοπέρααντάμωσανδύοφίλοιαπόταπαλιάοεκδότηςτουΛΑΟΥΜιχάληςΠατσίκαςκαιοΑντώνης
Κορωνάς(πατέραςτουπροέδρουτηςΚΕΠΑ),παλαίμαχοςδιεθνήςαθλητήςβόλεικαιέφοροςτουΦιλίππου,θυμήθηκαν
ιστορίεςαπότιςαθλητικέςκαιεξωγηπεδικέςτουςκοινέςδραστηριότητεςπρινκάποιεςδεκαετίεςπουγεμίζουνβιβλίο!!!
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Για το «θαύμα» της Επανάστασης 
στην Κούβα και το αίτημα να δοθεί φέ-
τος το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην 
Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία Henry 
Reeve, δηλαδή τους γιατρούς που 
με αφορμή την πανδημία έδωσαν το 
παράδειγμα έμπρακτης αλληλεγγύης 
και ανθρωπισμού στους λαούς του κό-
σμου, μίλησε η  πρέσβειρα της Κούβας 
Zelmys Maria Dominguez Cortina σε 
συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες το 
μεσημέρι στα τοπικά ΜΜΕ στην «Ελιά», 
της Βέροιας.

Η κα Cortina είχε προηγουμένως  
συναντήσεις με τις τοπικές Αρχές και 
μαζικούς φορείς του νομού και το από-
γευμα στις 7.30, μίλησε στο αμφιθέατρο 
της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή 
Καλλιθέας της Βέροια, σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε  η Ελληνική Επιτροπή 
για το Νόμπελ Ειρήνης 2021 και η εφη-
μερίδα «Η άλλη άποψη».

Η πρέσβειρα ευχαρίστησε τον Ελ-
ληνικό λαό για την υποστήριξη και την 
αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας και 
επισήμανε τους φιλικούς δεσμούς με 
τους οποίους πορεύονται οι δύο χώρες, 
ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη 
που υπήρξε φίλος του Κουβανικού λαού, του Φιντέλ Κάστρο και του 
Τσε Γκεβάρα.

Όπως είπε η κα Cortina, το μυστικό και το κλειδί της νίκης, της εκ 
των έσω Επανάστασης, υπήρξε η αδιάρρηκτη ενότητα του λαού γύρω 
από την ηγεσία της από τον  Κάστρο, έως τον σημερινό πρόεδρο  Μι-
γκέλ Δίας-Κανέλ.

«Αυτή η ενότητα του λαού, είναι που αντιμετωπίζει  τον αποκλεισμό 
των ΗΠΑ κατά της Κούβας και παράλληλα οδηγεί τη χώρα προς όφε-
λος της ευημερίας του λαού, με πολλαπλά επιτεύγματα, όπως η δωρε-
άν υγεία και παιδεία, η ισότητα όλων των πολιτών , κ.α.».

Μιλώντας για τα επιτεύγματα των Κουβανών γιατρών στην παν-
δημία της Covid-19, τόνισε ότι η Κούβα δραστηριοποίησε το σύστημα 
υγείας της, κινητοποίησε το εθνικό επιστημονικό δυναμικό και τη 
βιοφαρμακευτική βιομηχανία της, με τη λαϊκή υποστήριξη, ότι διαθέ-

τει  από τους μεγαλύτερους αριθμούς 
γιατρών ανά 10.000 άτομα και κατάφερε 
να κατασκευάσει εμβόλια και να πετύχει 
από τα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης 
έναντι της νόσου. 

Κατήγγειλε τέλος την «ανάμειξη των 
Ηνωμένων Πολιτειών στην υποκίνηση 
ομάδων και ατόμων στην Κούβα προ-
κειμένου να αμφισβητήσουν την εξουσία 
της κυβέρνησης της χώρας που υφί-
σταται εκστρατείες ψευδών ειδήσεων 
και χειραγωγήσεις που επιχειρούν να 
υπονομεύσουν την Κουβανική Επανά-
σταση, επιδιώκοντας παράλληλα να 
εμφανίσουν την Κούβα σαν μια χώρα 
που έχει καταρρεύσει και όπου επικρατεί 
χάος, ώστε  να προκαλέσουν κοινωνική 
έκρηξη». 

Η πρέσβειρα έκλεισε με ένα ηχηρό 
μήνυμα του λαού της Κούβας: «Επιβιώ-
νουμε, αντιστεκόμαστε, προοδεύουμε».

Το αίτημα να δοθεί φέτος το βραβείο 
Νόμπελ Ειρήνης στην Κουβανική Ιατρική 
Ταξιαρχία Henry Reeve, υποστηρίζεται 
και από μια ελληνική πρωτοβουλία-κα-
μπάνια, ο συντονιστής της οποίας Βε-

λισσάριος Κοσσυβάκης ήταν παρών χθες στη Βέροια και απηύθυνε 
χαιρετισμό στη συνέντευξη Τύπου. «Παρών» και ο εικαστικός Τάκης 
Βαρελάς, δημιουργός του λευκώματος «Η Κούβα δεν είναι μόνη της» 
του οποίου 3 έργα παραχωρήθηκαν από τον ίδιο προς πώληση στην 
απογευματινή εκδήλωση με ένα συμβολικό ποσό, για το λαό της Κού-
βας.

Σοφία Γκαγκούση

Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την Πρέσβη κ. Zelmys 
Maria Dominguez Cortina και τον Γενικό Πρόξενο της Δημοκρατίας 
της Κούβας στην Ελλάδα, κ. Jose Oriol Merrero Martine, υποδέ-
χτηκε χθες στο γραφείο του ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώ-
στας Καλιαϊτζίδης.

Στη συνάντηση, που έγινε σε πολύ ζεστό κλίμα, αφού τους 
καλωσόρισε στον νομό μας, τους παρουσίασε τον ιστορικό, τουρι-
στικό, πολιτιστικό και παραγωγικό πλούτο της Ημαθίας καθώς και 
τα έργα που υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται στην 
ΠΚΜ με «τιμονιέρη» τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Έγινε επίσης αναφορά στους στενούς δεσμούς που συνδέουν 
τους δυο λαούς, τα κοινά ιδανικά για ειρήνη και ανεξαρτησία, την 
αγάπη για την θρησκεία και την οικογένεια καθώς και τα κοινά 
προβλήματα όπως η οικονομία και ο κορωνοϊός.

Η Πρέσβης κα. Zelmys από τη μεριά της, εξέφρασε τον θαυμα-
σμό και την αγάπη που τρέφει ο Κουβανικός λαός για την Ελλάδα, 
την πλούσια ιστορία μας, την Μακεδονία του Μ. Αλεξάνδρου, που 
είχε την χαρά να επισκεφθεί, καθώς και τη μουσική μας, κάτι που 
αγαπούν ιδιαίτερα στην πατρίδα τους.

Σημείωσε ακόμα ότι, η κουβανική αγορά δείχνει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον σε τομείς του τουρισμού όπως τον αρχαιολογικό, τον 
θρησκευτικό, τον χειμερινό και καλοκαιρινό τουρισμό, και ο αντιπε-
ριφερειάρχης, την κάλεσε για να φιλοξενηθεί και να ξεναγηθεί στον 
όμορφο τόπο μας.

Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την Πρέσβη κ. Zelmys 
Maria Dominguez Cortina και τον Γενικό Πρόξενο της Δημοκρατίας 
της Κούβας στην Ελλάδα, κ. Jose Oriol Merrero Martine, υποδέ-
χτηκα σήμερα στο γραφείο μου.

Στη συνάντηση, που έγινε σε πολύ ζεστό κλίμα, αφού τους κα-
λωσόρισα στον τόπο μας, είχα την ευκαιρία να τους παρουσιάσω 
τον ιστορικό, τουριστικό, πολιτιστικό και παραγωγικό πλούτο της 
Ημαθίας καθώς και τα έργα που υλοποιήθηκαν και συνεχίζουμε 
να υλοποιούμε στην ΠΚΜ με «τιμονιέρη» τον Περιφερειάρχη μας 
Απόστολο Τζιτζικώστα.

Αναφερθήκαμε στους στενούς δεσμούς που συνδέουν τους δυο 
λαούς μας, τα κοινά μας ιδανικά για ειρήνη και ανεξαρτησία, την 
αγάπη μας για την θρησκεία και την οικογένεια καθώς και τα κοινά 

μας προβλήματα όπως η οικονομία και ο κορωνοϊός.
Η Πρέσβης κα. Zelmys από τη μεριά της, εξέφρασε τον θαυμα-

σμό και την αγάπη που τρέφει ο Κουβανικός λαός για την Ελλάδα, 
την πλούσια ιστορία μας, την Μακεδονία του Μ. Αλεξάνδρου, που 
σήμερα έχει την χαρά να επισκεφθεί, καθώς και τη μουσική μας, 
κάτι που αγαπούν ιδιαίτερα στην πατρίδα τους.

Σημείωσε ακόμα ότι, η κουβανική αγορά δείχνει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον σε τομείς του τουρισμού όπως τον αρχαιολογικό, τον 
θρησκευτικό, τον χειμερινό και καλοκαιρινό τουρισμό, δίνοντας μου 
έτσι μου την ευκαιρία να τις απευθύνω πρόσκληση να την φιλοξε-
νήσουμε και να την ξεναγήσουμε στον όμορφο τόπο μας.

Συνέντευξη Τύπου χθες στη Βέροια, από την  Πρέσβειρα της Κούβας
 Maria Dominguez Cortina: «Επιβιώνουμε, αντιστεκόμαστε, 

προοδεύουμε», το μήνυμα του λαού της Κούβας
-Ελληνική καμπάνια διεκδίκησης του Νόμπελ Ειρήνης στους γιατρούς της χώρας

Την Πρέσβειρα της Κούβας υποδέχθηκε στο Γραφείο του 
ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας



Η Ποντιακή θεατρι-
κή παράσταση “Ένεκα 
Zeneca” συνεχίζει την 
καλοκαιρινή της περιο-
δεία, με επόμενο σταθμό 
την πόλη της Βέροιας, 
την Κυριακή 12 Σεπτεμ-
βρίου 2021, στις 9.00 το 
βράδυ, στο Θέατρο Άλ-
σους «Μελίνα Μερκού-
ρη».

Ο σεναριογράφος Δη-
μήτρης Πιπερίδης, δεν 
θα μπορούσε να παρα-
μείνει άπραγος μπροστά 
στην πρόκληση της ε-
ποχής. Επιστρέφει μετά 
την σκληρή καραντίνα 
που βίωσε ο πολιτισμός, 
με μια ποντιακή θεατρι-
κή παράσταση που θα 
μας κάνει να κλαίμε από 
τα γέλια, που τόσο στε-
ρηθήκαμε τον τελευταίο 
καιρό!!!

Το αχτύπητο δίδυμο, 
Τάκης Βαμβακίδης και 
Αλέξης Παρχαρίδης μαζί με την Τίσσα Βασιλάκη 
και τη Χρύσα Συμεωνίδου σε διπλή διανομή στο 
ρόλο αλλά και guest stars έκπληξη, ενώνουν και 
πάλι το ταλέντο τους και μας ταξιδεύουν σε πόλεις 
και χωριά της Ελλάδας.... υποσχόμενοι γέλιο μετά 
δακρύων!

Η υπόθεση.
Η ήσυχη ζωή, στην έβδομη δεκαετία, του Λά-

μπου (Τάκης Βαμβακίδης) και της Παρθένας (Αλέ-
ξης Παρχαρίδης) κλονίζεται από “γεροντοερωτική 
πανδημία”... 

Και, ποιος είδε την Παρθένα και δεν φοβήθη-
κε!!!

Καταφεύγουν λοιπόν εν μέσω πανδημίας και 
εμβολιασμών, στην τρελή εγγονή τους Παρθενόπη 
(Τίσσα Βασιλάκη - Χρύσα Συμεωνίδου) στην Αθή-
να και τα δρώμενα είναι καταιγιστικά... με πολλές 
“παρενέργειες” γέλιου!!!

Τα υπόλοιπα επί σκηνής...
Παίζουν Τάκης Βαμβακίδης (Λάμπος), Αλέ-

ξης Παρχαρίδης (γραία Παρθένα), Τίσσα Βασι-
λάκη-Χρύσα Συμεωνίδου (εγγονή Παρθενόπη), 
Μιχάλης Τσολάκης (Δημοσκόπος)

Σενάριο Δημήτρης Πιπερίδης 
Σκηνοθετική Επιμέλεια Γιώργος Κωνσταντίνου
Σχεδιασμός Σκηνικό - Κοστούμια Βασίλειος 

Κωστέτσος
Μουσική σύνθεση & επιμέλεια Κώστας Αγέρης
Χορογραφίες Μαρία Βαρσαμά
Τραγούδι έναρξης παράστασης: Μπάμπης Ιω-

ακειμίδης (ερμηνεία), Μπάμπης Κεμανετζίδης (λύ-
ρα, ενορχήστρωση), Αλέξης Παρχαρίδης (στίχοι)

Εμψυχωτής Τάκης Βαμβακίδης (συνεργάτες 

Σοφία Ιακωβίδου, Νίκη Παππά)
Φωτισμοί Γιάννης Καπράρας
Χτενίσματα-μακιγιάζ Νίκος Σούρας
video spot Λεωνίδας Πεντερτζής
Δημόσιες σχέσεις Μαρίνα Γεωργιάδου, Άννα 

Σεβαστιάδου
Οργανωτικός Υπεύθυνος  Μιλτιάδης Ανδρεα-

νίδης
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η  Π α ρ α γ ω γ ή ς -  Ε π ι κ ο ι ν ω -

νία Παναγιώτης Θεοδωρίδης Κ. 6945 906076, 
pantheodoridis@yahoo.gr

Προπώληση εισιτηρίων: 10 ευρώ
Ημέρα Παράστασης: 12 ευρώ
ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Παυσανίου 19, 

τηλ. 23310 20270)
-ΑΧΙΛΛΕΑΣ TOURS  (Πατριάρχου Ιωακείμ 4, 

τηλ. 23310 28291)
-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΚΟΤΙΔΗΣ (Θεσσαλονί-

κης 73, Κ. 6944 
751972)

- o n l i n e : 
h t t p s : / / w w w .
t i c k e t s e r v i c e s .
g r / e v e n t /
e n e k a - z e n e c a -
periodeia-2021/ 

- τηλεφων ικά : 
2107234567

-Κα ι  σε  όλα 
τα καταστήματα 
Publ ic (χρέωση 
+1€ ανά εισιτήριο)
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού 

- Man of God
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Προβολές:  Πέμπτη 9/9 στις 21.45
Κυριακή 12/9 - Δευτέρα 13/9 - Τρίτη 14/9 - Τετάρτη 

15/9  στις 20.00
Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 
Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσά-
νος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Βασίλης Κουκαλάνι

   Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   (μόνο χρήση μά-

σκας)  -   Παρασκευή 10/9 και 
Σάββατο 11/9 στις 20.00 

AFTER: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:   (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 9/9 στις 20.00
Παρασκευή 10/9, Σάββατο 

11/9, Δευτέρα 13/9 στις 21.45
Κυριακή 12/9 - Τρίτη 14/9 - 

Τετάρτη 15/9  στις 22.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΣΤΙΛ ΛΑ-

ΝΤΟΝ Σενάριο: ΣΑΡΟΝ ΣΟΜΠΟΪΛ & ΑΝΝΑ ΤΟΝΤ
Ηθοποιοί: ΜΙΡΑ ΣΟΡΒΙΝΟ, ΑΡΙΕΛ ΚΕΜΠΕΛ, ΣΤΙ-

ΒΕΝ ΜΟΓΙΕΡ, ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑΪΝΣ 
ΤΙΦΙΝ

 Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-
ση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, 
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ 
ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλει-
στούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη 
μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     9/9/21 - 15/9/21

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου
Η Ποντιακή θεατρική 

παράσταση “Ένεκα Zeneca” 
στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας

Οι πρόσκοποι της Βέροιας ξεκινούν 
τις συναντήσεις τους

Έπειτα από ένα ευχάριστο καλοκαίρι οι Πρόσκοποι της 
Βέροιας επιστρέφουν στις εστίες τους και αρχίζουν τις εγ-
γραφές στα τμήματα τους:

2ο Σύστημα Αεροπροσκόπων :
Ίωνος 10 , Βέροια - τηλ 6951787937 
Παιδιά ηλικίας 7-11 ετών κάθε Σάββατο 6.00μμ - 7.30μμ
Παιδιά ηλικίας 12-15 ετών κάθε Σάββατο 4.15 μμ - 

6.00μμ
Έφηβοι ηλικίας 16 - 18 ετών έπειτα από επικοινωνία.
Νέοι ηλικίας 18-26 ετών έπειτα από επικοινωνία.
3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων :
Μπιζανίου 6, Βέροια - τηλ 6945705810
Παιδιά ηλικίας 7-11ετών κάθε Σάββατο 6.30 μμ - 8.00μμ
Παιδιά ηλικίας 12-15 ετών κάθε Σάββατο 6.30μμ - 

8.00μμ
Έφηβοι ηλικίας 16-18 ετών έπειτα από επικοινωνία.
Νέοι ηλικίας 18-26 ετών έπειτα από επικοινωνία.
 5ο Σύστημα Προσκόπων 
Γοργοποτάμου 7, Βέροια - τηλ.6942434179.
Παιδιά ηλικίας 7-11ετών κάθε Σάββατο 11.30 πμ - 

13:00μμ
Παιδιά ηλικίας 12-15 ετών κάθε Σάββατο 5.30μμ - 

7.00μμ
Έφηβοι ηλικίας 16-18 ετών έπειτα από επικοινωνία.
Νέοι ηλικίας 18-26 ετών έπειτα από επικοινωνία.
Αποκτήστε το Outlook για Android

Ευχαριστήριο του Ομίλου 
προστασίας παιδιού Βέροιας

 Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 
θερμα :

1) Την κα. Φωτεινή Λιάκου για την δωροεπιταγή των 100 € για 
την αγορά σχολικών ειδών.

2) Την εταιρία «ΑφοΙ Γαλλίκα « για την δωρεά 50 € αντί στεφά-
νου στη μνήμη του Λάζαρου Τσολαρίδη αδερφού της εργαζόμενης 
τους,  Δώρας  Τσολαρίδου.

3)  Τον 3ο παιδικό σταθμό του Δήμου Βέροιας για την προσφο-
ρά 50 τετραδίων .

4)  Ανώνυμη κυρία για την προσφορά 2 καινούργιων τσαντών. 

5)  Την κα. Γ.Π. για την προσφορά 2 καινούργιων τσαντών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»
Ανοιχτή Πρόσκληση για τη διεξαγωγή εκλογών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρε-
σίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. 
Προς τον σκοπό αυτό καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε εκλογική – απολογιστική Γενική Συνέλευση που 
θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα άρθρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού το Σάββατο 18 Σεπτεμ-
βρίου 2021 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 
17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 
την ίδια ώρα (11:00) και στον ίδιο χώρο. Θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός ενημερωτικού, επι-
μορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου.  2. Οικονομικός  Απολογισμός. 3. Προτάσεις 
προγραμματισμού δράσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συ-
νέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. 

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα 
πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια έως 
την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος   Γεωργία Φωστηροπούλου



Στην παρέμβαση 350 κατοίκων 
Σελίου για το πρόβλημα πυροπρο-
στασίας και δασοπροστασίας του 
Οικισμού, απαντάει ο Δήμος Βέ-
ροιας, με επιστολή του αρμόδιου 
αντιδημάρχου Καθαριότητας - Ανα-
κύκλωσης Περιβάλλοντος και Πολ. 
Προστασίας Βασίλη Παπαδόπου-
λου, , τονίζοντας τα εξής:

 «Σχετικά με ζητήματα αντιπυρικής 
προστασίας στον οικισμό Κάτω Βερμί-
ου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τους καθαρισμούς παραμελημέ-
νων οικοπέδων:

•     Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων 
είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της 
καθαριότητας, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από 
απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς 
τούτο οφείλουν να τα περιφράξουν και να προβαίνουν σε περιοδική 
καθαριότητα και αποψίλωση (σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ.3 του 
ΠΔ της 12-4-1929 «Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»).

•     Ο Δήμος Βέροιας, σε περίπτωση καταγγελίας για την ύπαρ-
ξη οικοπέδων με πλημμελή καθαρισμό (βλάστηση, απορρίμματα 
κλπ), οφείλει να ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες για την υποχρέωση 
καθαρισμού των χώρων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υ-
πευθύνων και όταν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας ακολουθεί τις 
απαραίτητες ενέργειες και μετά από εισαγγελική άδεια προχωρά στον 
καθαρισμό των συγκεκριμένων χώρων, με καταλογισμό της σχετικής 
δαπάνης στους υπευθύνους των χώρων (το κόστος καθαρισμού των 
οικοπέδων προσδιορίζεται μετά από έκθεση δαπάνης που συντάσσε-
ται από το αρμόδιο τμήμα). Επίσης είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να 
ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία για παράβαση του άρθρου 
433 του Ποινικού Κώδικα, η οποία τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών 
μηνών στους ιδιοκτήτες του χώρου και να βεβαιώσει το αναλογούν 
πρόστιμο (0,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο).

Επομένως παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παραμε-
ληυένα οικόπεδα στον οικισμό Κάτω Βερμίου και να μας ννωρισετε, 
εφόσον αυτό είναι δυνατό, τα στοιγεια των ιδιοκτητών-τους ώστε να 
προβούμε το ταγύτερο δυνατό OTIC αναγκαίες συστάσεις και στις 
ενέρνειες που έπονται, εφόσον δεν υπάρΕει συμμόρφωση-τους.

Για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, κατασκευή υδατοδεξαμε-
νων και καθαρισμούς του δάσους - δασικής έκτασης που περιβάλλει 
τον οικισμό Κάτω Βερμίου:

•     Ο καθαρισμός - καλλιέργεια - υλοτομία των μη δημόσιων δα-
σών και δασικών εκτάσεων, η συντήρηση του οδικού τους δικτύου 
και η κατασκευή έργων πυροπροστασίας όπως υδατοδεξαμενων, 
σύμφωνα με την δασική νομοθεσία γίνεται με ευθύνη των δασοκτη-
μόνων.

Επομένως πρέπει να απευθυνθείτε στον δασοκτήμονα συνεται-
ρισμό του «Μικρού Μερά», ώστε να συντάξει και να υποβάλλει προς 
έγκριση στην Δασική Υπηρεσία TIC αναγκαίες δασοτεχνικές μελέτες 
για την υλοποίηση έργων δασοπροστασίας.

Για την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στα όρια του οικι-
σμού:

•     Η αρμοδιότητα του ελέγχου - επιθεώρησης της κατάστασης 
και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών κρουνών εντός των ορίων 

του Δήμου Βέροιας, ενεργείται από την 
Π.Υ. Βέροιας, ενώ η συντήρηση τους 
γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, μετά 
από υπόδειξη της Π.Υ. Βέροιας. Η εγκα-
τάσταση νέων κρουνών γίνεται από τη 
Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, η οποία επιβαρύνεται 
το σχετικό κόστος, μετά από υπόδειξη 
της Π.Υ. Βέροιας.

Επομένως χρειάζεται να απευθυνθεί-
τε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροι-
ας, η οποία θα κρίνει για την αναγκαιό-
τητα ή μη τοποθέτησης πυροσβεστικών 
κρουνών και θα υποδείξει σχετικά στην 
Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας για την εγκατάστα-
ση-τους.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι σύμφω-
να με τα ισχύοντα Σχέδια Αντιμετώπισης Συνεπειών εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. και του Δήμου Βέροιας, με την κωδική ονομα-
σία «ΙΟΛΑΟΣ», ο Δήμος Βέροιας προβαίνει στις ακόλουθες δράσεις 
πυροπροστασίας, αξιοποιώντας τις πιστώσεις του προγράμματος 
ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας, αλλά και ίδιους πόρους:

1.   Εκτέλεση προγράμματος προληπτικού καθαρισμού βλάστη-
σης σε δημοτικές περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (πάρκα) από το 
Τμήμα Πρασίνου του Δήμου.

2.   Εκτέλεση προγράμματος προληπτικού καθαρισμού βλάστη-
σης σε δημοτικά άλση, δασύλλια και δάση από το Γραφείο Προστασί-
ας Δασών του Τμήματος Περιβάλλοντος.

3.   Συντήρηση σε ετήσια βάση του δασικού οδικού δικτύου των 
δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων με ίδια μέσα (χωματουργικά 
μηχανήματα) και μόνιμους χειριστές του Δήμου.

Επομένως ο Δήμος Βέροιας ανταποκρίνεται στις υποχρεώ-
σεις-του, όσον αφορά τα δημοτικά δάση και δασικές εκτάσεις».
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ΚΑΝΟΥΝ ΒΟΛΤΑ ΟΙ  ΣΚΕΨΕΙΣ     
Κανείς δεν περίμενε το φθινόπωρο!
Ούτε οι ποιητές!

Αυτοί θυμόντουσαν που είχαν έρθει τ` άλογα 
και στριφογύριζαν στην πλατεία φορώντας 
τις χαίτες τους,
και τους άλλους που κλαίγανε ακουμπισμένοι
 στους τοίχους 
καθώς θυμόταν τον Αιγαία 
ν` αντικρύζει τα μαύρα πανιά του καραβιού 
του γιού του 
του Θησέα.
 
Έπειτα ήταν  η Μουσική του ΜΙΚΗ 
που εισχωρούσε παντού.
Στις πέτρες, στα κοχύλια, στις καρδιές…
 
Τι είναι και ο καπνός του Νου σκέφτομαι!
  
Γι` αυτό
όταν φθινοπωριάζει θρονιάζεται στη σκέψη μου,
μια τραμουντάνα «ύπερθεν των ορέων » 
και μ` απειλεί.

Μπορεί να έχω δει
31.812 οροσειρές
741 κοίτες ποταμών
92 ήρεμες θάλασσες,
7.524 πράσινες πεδιάδες,
την αλήθεια της Τροίας όμως  
δεν την είδα ποτέ
όσο κι` αν διάβασα Ιστορία 
όσο κι` αν λυπήθηκα τον Πάρη 
που δεν πρόλαβε ν` ακούσει τον Τσιτσάνη 
να τραγουδά
για την Ελένη
cherchez la femme . 

Κανείς δεν περίμενε φθινόπωρο είν` αλήθεια!
Ούτε οι ποιητές!

Γι` αυτό  
ο λόγος καταφεύγει στην ερωτομετρία
ζητώντας χάδια Μητρικά  
σαν  μαθαίνει 
πως στις κοινωνίες κυκλοφορούν απροστάτευτα
487.520.339.412 όνειρα που ξημεροβραδιάζονται
στους έρωτες. 

Γι` αυτό και γω 
την ώρα που περνούν μυρμήγκια απ` την γειτονιά μου
καταφεύγω στις λέξεις που ταξιδεύουν 
όπως 
προμελέτες, πλαγίως, παρατατικός, 
ψάχνοντας έτσι στα αμφιθέατρα της ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  
«Ανταλλακτικά» Καθημερινότητας. 

Κανείς δεν περίμενε το φθινόπωρο λέγανε.

Ήταν όλοι σκεφτικοί για τις δαπάνες του μέλλοντος.
Ακόμη κι` αυτοί, 
που ήθελαν να «ειδοποιήσουν» τον χειμώνα για την 
παρέκκλιση 
και την ακαταστασία των ελπίδων.

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΤΣΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του Θεοδώ-
ρου και της Χρυσούλας, το γένος Δε-
λησάββα, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΗΝΑ του Εμμανουήλ και της Βα-
σιλικής, το γένος Βαρελά, που γεννή-

θηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας.

Απάντηση του Δήμου Βέροιας στους 
κατοίκους Σελίου για την πυροπροστασία 

και δασοπροστασία του Οικισμού



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου11-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

11 Σεπτεμβρίου 2021 στις 3.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρ-
βάρας στην Αγ. Βαρβάρα Βέ-
ροιας ο Θεόδωρος Καμπάς σε 
ηλικία 77 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο  

11 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12.45 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Π. Σκυλιτσίου Ημαθίας 
η Σουσάνα (Σούλα) Κολογου-
σίδου σε ηλικία 91 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

10 Σεπτεμβρίου 2021 στις 1.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρος Νέου 
Προδρόμου Ημαθίας ο Λάζα-
ρος Ελευθ. Τσολαρίδης σε ηλι-
κία 52 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων: 

 Το Σάββατο 11 Σε-
πτεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Οσίου Δαβίδ 
και της Αγίας Άννης στα 
Ριζώματα, όπου και θα 
υποδεχθεί την τιμία κά-
ρα του Οσίου Δαβίδ α-
πό την Εύβοια. 

 Την Κυριακή 12 Σε-
πτεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Αθανασί-
ου Ράχης. 

 Την Κυριακή 12 Σε-
πτεμβρίου στις 12 το 
μεσημέρι στο Βήμα του 
Αποστόλου Παύλου στη 
Βέροια θα τελέσει Αγια-
σμό για την έναρξη των 
μαθημάτων του Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου 
της Ιεράς Μητροπόλεως. 

 Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας.  

 Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην Κοζάνη επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

 Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει στο Αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στην Κοζάνη επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και  την 6η/19-8-2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
τα μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση που 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11π.μ.,  στην αίθου-
σα του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3 Βέροια, με θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2020 και αναφορά σε θέματα που απα-

σχολούν την τάξη των Συνταξιούχων.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2020.
4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής οικον. έτους  2020.
5. Προϋπολογισμός οικ. έτους 2021.
6. Κριτική επί των πεπραγμένων έτους 2020
7. Έγκριση ή μη του απολογισμού 2020, προϋπολογισμού 2021, πεπραγμένων 

του Δ.Σ. έτους 2020 και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής οικον. έτους 2020.
8. Προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
9.  Δευτερολογία Προέδρου.
10.  Σύντομη τοποθέτηση και παρουσίαση των υποψηφίων από τους επικεφαλείς 

των Συνδυασμών.
11.  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
12.  Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής καιΑντιπρο-

σώπων στην Π.Ο.Π.Σ., θα αρχίσουν στις 12:00μ. και θα διαρκέσουν μέχρι 5:30μ.μ. 
ενώπιον δικαστικού αντιπροσώπου.     

 Απαραίτητη η επίδειξη Α.Τ., διαβατηρίου, ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου. Δικαίω-
μα ψήφου έχουν όσα μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι 31-12-2020. Έχουν τη 
δυνατότητα να τακτοποιηθούν οικονομικά ή να εγγραφούν νέα μέλη μέχρι Παρασκευή 
17 Σεπτεμβρίου 2021 και σε περίπτωση μη  απαρτίας έως Παρασκευή 24 Σεπτεμβρί-
ου 2021.

 Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Συνδέσμου και για 
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Σ., παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του 
Συνδέσμου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι  Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 
2021.

 Εάν για διάφορους λόγους δεν θα έχουμε απαρτία την πρώτη Κυριακή, η εκλογο-
απολογιστική συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021, την 
ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αυτονόητο είναι ότι θα ληφθούν υγειονομικά μέτρα, (μάσκες, αντισηπτικά, αποστά-
σεις κ.λ.π.), για την προφύλαξη από τον Covid-19.

Ενδέχεται, εάν οι συνθήκες και άλλοι λόγοι το επιτρέψουν, να πραγματοποιηθεί η 
συνέλευση στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του Συνδέσμου, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

Για έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα: 6974297043, 6948053062, 6976019755 
και 6948784342.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 

ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

Η Τίμια Κάρα
 του Οσίου Δαβίδ του 

Εν Ευβοία στα Ριζώματα

Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 στις 07.30 π.μ. στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ριζώματα θα γίνει 
η υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του Εν Ευβοία.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών:
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 07.30
Αφιξη – Υποδοχή Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του Εν 

Ευβοία και εν συνεχεία όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία Ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Βεροίας 
και Ναούσης Παντελεήμονος.

Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υπό την σκιά της πανδημίας και των προληπτικών μέ-

τρων προστασίας για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας έναντι του Κορωνιού ,δεν θα τελεστεί ο Εσπε-
ρινός (Δευτέρα 13-9-2021) και η Θεία Λειτουργία (Τρίτη 
14-9-2021) Εορτής της Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού 
Σταυρού ,στον Ι.Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Γηροκο-
μείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

Ζητούνται καθηγητές 
για  το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας
Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-

ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές όλων 
των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες Β’ Κ Γ’ 
Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 6975978717. 

Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο Ωδείο μας λειτουργούν οι εξής σχολές:
• ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 
• ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση
• ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩN
Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, 

Τρομπέτα, Ντραμς
• ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Τραγούδι, Πιάνο, Κιθάρα, Μπουζούκι, Αρμόνιο, Κλαρίνο, 

Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά, Ποντιακή Λύρα
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 
• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ
• ΧΟΡΩΔΙΕΣ (Παιδική, Νεανική, Ενηλίκων, Βυζαντινή)
• ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
• ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
-  Εκπτώσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες, φοίτηση δύο 

ατόμων της ίδιας οικογένειας, φοίτηση ενός σπουδαστή σε 
δύο σχολές κλπ.

-  Δωρεάν τα υποχρεωτικά μαθήματα
-  Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής
-  Δωρεάν η συμμετοχή στην παιδική & νεανική χορωδία
  Οι εγγραφές συνεχίζονται και πραγματοποιούνται καθη-

μερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
------------------------------------
Εγγραφές στα γραφεία του Ωδείου, 5.30 - 8.30 μ.μ. Πλη-

ροφορίες: Νάουσα 2332022572 | Βέροια 2331060784
www.odeio-imv.gr | odeio.mitropolis@gmail.com
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ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Θρακική Εστία Βέροιας, στα πλαίσια των 
20ων ετησίων εκδηλώσεων της παγκόσμιας ημέ-
ρας Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (Πίστης και Ευ-
λάβειας στον Προστάτη της ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ) καλεί 
τα μέλη, τους φίλους και όλους εσάς να παραστεί-
τε στην Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία την Τρίτη 
14 Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό των Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Με τιμή
Το Δ.Σ.

Το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας
Ψεκασμός ULV στο Λαζοχώρι για την αντιμετώπιση 

των ακμαίων κουνουπιών
Ανακοινώνεται από το Δήμο Βέροιας ότι θα πραγματοποιηθεί  ψεκασμός ULV από τον ανάδοχο φορέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-

νίας για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών το βράδυ της Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου 2021 από ώρα 22:30 μέχρι 23:30 εντός του οικισμού 
του  Λαζοχωρίου  του Δήμου Βέροιας, με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προστασία της υγείας τους και την αποφυγή προβλημάτων από την έκθεση στο βιοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμο-
ποιηθεί, οι κάτοικοι του οικισμού, κατά τη διάρκεια και μέχρι μία ώρα μετά το πέρας του ψεκασμού, πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την 
προστασία τους: 

• Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή σε υπαίθριο χώρο ανθρώπων και οικοσίτων ζώων. 
• Οι πόρτες και τα παράθυρα των οικιών θα πρέπει να είναι κλειστά και τα κλιματιστικά να μη λειτουργούν. 
• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κτλ). 
• Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία ατόμων με προβλήματα υγείας.
• Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα είναι τοξικό για τις μέλισσες. 
• Να μη λειτουργούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. μπαρ, ταβέρνες κτλ) στον οικισμό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Βεροίας Παναγιώ-
τη Δ.Δαβόρα ενεργώντας ως Διαπιστευμένος Διαμεσολαβη-
τής, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροίας κ. 
Λευκοθέα Τερζητάνου για τον αγνώστου διαμονής Ιωάννη 
Καϊμακαμίδη του Τιμολέντως κατοίκου Κλειδίου Ημαθίας και 
ηδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ , αντίγραφο της από 9-9-2021 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 
του Ν. 4640/2019), που εχει κατά λέξη:

Δια της παρούσης γνωστοποιώ προς τον κ. ΙΩΑΝ-
ΝΗ ΚΑΪΜΑΚΑΜΙΔΗ του ΤΙΜΟΛΕΩΝΤΟΣ κατοίκου πρώην 
Κλειδίου Ημαθίας και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, με 
ΑΦΜ 33814165, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ-
ΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 
4640/2019, θα λάβει χώρα στις 23-09-2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 14:00 και σας καλώ να παραστείτε σε αυτή με το 
νομικό παραστάτη σας, όπου κατωτέρω αναφέρεται.

Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ : Βέροια / Διεύθυνση: οδός Κε-
ντρικής αριθ. 25, 1ος όροφος, επαγγελματική έδρα Διαμε-
σολαβητή.

Επισυνάπτεται το Φύλλο Βασικών Στοιχείων, όπου περι-
λαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της δι-
αφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία 
μου ως διαμεσολαβητή.

Σημειώνεται ότι:
Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να 

εξετάσετε τη δυνατότητα  εξωδικαστικής επίλυσης της δια-
φοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική 
Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικα-
σία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς 
οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.4640/2019, εάν 
δεν προσέλθετε στην ΥΑΣ δύναται να σας επιβληθεί από το 
δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον 
η υπόθεσή σας προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία.

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα 
μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν υπάρξει διαφορετική συμφω-
νία, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4640/2019.

Η παρούσα γνωστοποίηση αποστέλλεται σε σας σύμ-
φωνα με το άρθρο 7 παρ 2 ως εξής:        

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ 
Α) Επισπεύδον μέρος: «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ-

ΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου 86  και εκ/ται 
νόμιμα με Νομική Παραστάτρια : Πληρεξούσιο της Συμβ/
φου Αθηνών Θεοδώρας Μανίκα την Αργυρώ Γ. Ζαφειρίδη 
κατοίκου Αθηνών Κ.Παλαμά 2 με ΑΜ/ΔΣ Αθηνών 38783

Β) Ετερα μέρη: Ιωάννης Καϊμακαμίδης του Τιμολέντως 
κατοίκου Κλειδίου Ημαθίας και ηδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  
Διαμεσολαβητής: Παναγιώτης Δημ. Δαβόρας, Δικηγόρος ΔΣ 
Βέροιας ΑΜ 604, κατοίκου Βέροιας Κεντρικής 25

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς
Αστική διαφορά του αρ. 6 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 

4640/2019. Συγκεκριμένα αφορά τη διαφορά που περι-
γράφεται στην απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας και με αριθ. εκθ. καταθ. δικογράφου 
61/ΤΜ/2021 από 22-4-2021 Αγωγής (τακτικής διαδικασίας) 
του επισπεύδοντος μέρους, ως ενάγουσα, εναντίον του 
έτερου μέρους ως εναγομένου, με την οποία ζητείται η να 
υποχρεωθεί ο εναγόμενος (: έτερο μέρος της ΥΑΣΔ) να 
καταβάλει στην ενάγουσα (: επισπεύδον μέρος της ΥΑΣΔ) 
ποσόν 50.499,33 ευρώ εντόκως δυνάμει της από 5-9-1996 
Ιδιωτικής Σύμβασης χορήγησης πιστωτικής κάρτας.

Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3612 Δ’/10-
9-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της 
Περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρω-
τοδικείο Βεροίας) Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου 
Βεροίας, οδός Κεντρικής 61.

Βέροια 10-9-2021      
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

Συλλυπητήριο του  Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βέροιας, εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια του συνταξιούχου δικηγόρου  Μιχαήλ Γκόρη, του πρώτου εν 
συντάξει δικηγόρου που απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών. 

Στη μνήμη του θα κατατεθεί χρηματικό ποσό στο Κέντρο Μέρι-
μνας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΦΩΤΗΣ Α. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ Μ. ΚΥΡΤΣΙΟΥ 

Κλιμάκιο 
ή περιοδεύων 

θίασος;
Του Αντώνη
Μαρκούλη*

Περιοδεύων θίασος, ε-
ρασιτεχνικής αντίληψης και 
επαγγελματικής διάστασης, 
τα κλιμάκια της Ν.Δ. που ε-
πισκέπτονται αυτόν τον και-
ρό την Ημαθία. Mε «θεατρι-
κές» παραστάσεις κάκιστης 
ποιότητας, ελευθέρας εισό-
δου και ελευθέρας πτώσεως. 
Ήταν στραβό το κλήμα, το 
έφαγαν και τα κλιμάκια.

Φασόν τακτική των κυ-
βερνήσεων της Ν.Δ. η ανα-
κάλυψη της Βόρειας Ελλά-
δας και της Ημαθίας στην 
περίοδο λίγο πριν τη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδα φως –προβολέων- και μπήκα. Ηλί-
ου φαεινότερο, ότι δεν ήλθαν για να μας δουν, ήλθαν για να τους 
δούμε.

Τι καλά νέα κόμισαν στους πολίτες της Ημαθίας και του κομμα-
τικού τους χώρου; Το απόλυτο κενό. Δεν περιμέναμε κάτι περισσό-
τερο από κυρίους τίποτα. Τίποτα για την ενίσχυση επιχειρήσεων, 
συνεταιρισμών και εποχικών για τον παγετό, τίποτα για το παλιό 
δικαστικό μέγαρο, τίποτα για το τελωνείο, τίποτα για τον κάθετο 
άξονα στην Εγνατία, τίποτα γενικώς.

Την ώρα που η Ελλάδα περνά στην πρώτη θέση παγκοσμίως 
σε δημόσιο χρέος (236% με στοιχεία του ΟΟΣΑ), τη χειρότερη 
επίδοση στην ιστορία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσ-
σαλονίκη να μας μιλήσει για το μέλλον της χώρας. Αλήθεια, να μας 
πει τι, να πείσει ποιους; Αυτούς που δύο χρόνια τώρα υφιστάμεθα 
τα αποτελέσματα της ανερμάτιστης και επικίνδυνης πολιτικής του 
σε όλους τους τομείς; Στην Οικονομία, στην Υγεία, στην Κοινωνία, 
στην Εξωτερική Πολιτική, παντού; Θράσος!

Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αντιληφθεί ότι ο πολιτικός του χώ-
ρος και χρόνος τελειώνουν. Αν κι αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη 
επιλέξει τα ψέματα και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, στα οποία 
έχει εξειδικευτεί, επειδή η Έκθεση τυγχάνει Διεθνής, θα καταφέρει 
να ρεζιλευτεί διεθνώς. Παρασέρνοντας μια ολόκληρη χώρα. Αντι-
σταθείτε!

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

Ερώτηση του  Άγγελου 
Τόλκα στη Βουλή 

για θέματα
 των Νοσοκομείων

 Ημαθίας 

Δυσλειτουργίες και μετακινήσεις που ακυρώνουν τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες υγείας στα Νοσοκομεία Νάουσας και Βέροιας 
καταγγέλλει ο Άγγελος Τόλκας και φέρνει το θέμα στη Βουλή 
με ερώτησή του στον Υπουργό Υγείας, όπως γνωστοποιεί το 
πολιτικό του Γραφείο.

Συγκεκριμένα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνη-
ση να πάρει θέση για τα εξής γεγονότα:

- την μετακίνηση όλων των αναισθησιολόγων από το 
Νοσοκομείο Νάουσας σε αυτό της Βέροιας

- την μετακίνηση εργαζομένων από το ακτινολογικό και 
μικροβιολογικό τμήμα του πρώην ΙΚΑ Νάουσας στο Νοσοκο-
μείο με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το πρώην ΙΚΑ.

- Την μετακίνηση εργαζομένων από το ακτινολογικό του 
πρώην ΙΚΑ Βέροιας στο αντίστοιχο Νοσοκομείο.

- Τα πολλαπλά προβλήματα που δημιουργεί η αναστο-
λή εργασίας των νοσοκομειακών σε όλη την Ημαθία.

Με την κατάθεση της ερώτησης ο Βουλευτής Ημαθίας καλεί 
τον Υπουργός Υγεία να δώσει απαντήσεις εάν:

- τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες και 
προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις

- πώς είναι δυνατή η λειτουργία κλινικής COVID στο Νοσο-
κομείο Νάουσας χωρίς την παρουσία κανενός αναισθησιολό-
γου;  

- υιοθετεί την δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού περί 
συγχώνευσης Νοσοκομείων με βάση τη χιλιομετρική απόστα-
ση 

- τί μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
από την έναρξή της. 

 «Ακυρώνουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα 
πρώην καταστήματα ΙΚΑ όπου προσφεύγει όλη η Ημαθία, 
δημιουργούν αναστάτωση στα Νοσοκομεία και ματαιώνουν 
προγραμματισμένα χειρουργεία, διαταράσσουν το εργασιακό 
περιβάλλον μέσα σε συνθήκες νέας έξαρσης της πανδημίας. 
Αυτή είναι η ΝΔ των κυρίων Μητσοτάκη και Πλεύρη» δήλωσε ο 
Άγγελος Τόλκας. 
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του Σαββατοκύριακου

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN
Σήμερα στις 12 το μεσημέρι 

ημιτελικοί Μονά-Διπλά Ανδρών
Μονά Γυναικών

Αύριο Κυριακή στις 10.30 οι τελικοί

Παρά τα προβλήματα που δημιούργησε η βροχή την Τετάρτη και Πέμπτη, 
οι αγώνες του ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN, προχώρησαν και μάλιστα με ιδιαίτερη 
επιτυχία αφού το πρόγραμμα καλύφθηκε και έτσι σήμερα Σάββατο 11/9 στις 
12 το μεσημέρι θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί στα Μονά-Διπλά Ανδρών και στα 
Μονά Γυναικών. Θα αναμετρηθούν: 

Στα Μονά Ανδρών Κεϊσίδης (Ορφέας Λάρισας) με Μανόπουλο (Φθιωτικός) 
και Παπουνίδης (ΟΑ Θεσσαλονίκης) με Ουσταμπασίδη (ΑΟΑ Κατερίνης). 

Στα Μονά Γυναικών Γρηγοριάδου (Ποσειδώνας Θεσσαλονίκης) με Πούλ-
κα (ΟΑ Θεσσαλονίκης) και Γιτοπούλου (ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ) με Δαλαπά-
σχου (ΟΑ Πτολεμαϊδας)

Στα Διπλά Ανδρών Παπουνίδης-Μελισσηνός (ΟΑ Θεσσαλονίκης) με 
Στεφανόπουλο (ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ)-Τσιρανίδη (ΟΑ Θεσσαλονίκης) και 
Χαμαλής (ΒΙΚΕΛΑΣ)-Κωτούλας (ΟΑ ΒΕΡΟΙΑΣ) με Ουσταμπασίδη (ΑΟΑ 
Κατερίνης)-Αυγέρη (ΑΟΑ Αμπελ. Μενεμένης). 

Το υψηλό επίπεδο των αθλητών σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον για την 
βαθμολογία και τα χρηματικά έπαθλα θα προσφέρουν σίγουρα δυνατά ματς 
με εντυπωσιακό τένις, που αξίζει να δείτε από κοντά. 

Νέος αντιπρόεδρος στην SL2
ο Αχιλλέας Μπίκας

Χθες Παρασκευή 
πραγματοποιήθηκε 
η ΓΣ και το ΔΣ της 

Super League 2, στο ξενο-
δοχείο Τιτάνια όπου ο διευ-
θύνων σύμβουλος του ΝΠΣ 
Βέροια Αχιλλέας Μπίκας 
εκλέχθηκε αντιπρόεδρος 
στην SL2 

Οι Χαράλαμπος Σταμούλης (της 
ΠΑΕ Απόλλων Πόντου) και Αχιλλέ-
ας Μπίκας (της ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια) 
θα είναι οι δύο αντιπρόεδροι της 
Super League 2. Ο Σταμούλης θα 
είναι ο αντιπρόεδρος Α’ και ο Μπί-
κας ο αντιπρόεδρος Β’. Οι δυο τους 
θα πλαισιώσουν τον πρόεδρο της 
Super League 2 Λεωνίδα Λεουτσά-
κο. Τα υπόλοιπα θέματα θα ξεκα-
θαρίσουν την ερχόμενη εβδομάδα, 

ειδικά το πότε θα γίνει η κλήρωση καθώς ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πόσες ομά-
δες θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα. Τέλος, υπήρχε έντονη δυσαρέσκεια από 
τους εκπροσώπους των ΠΑΕ για την απόφαση που πάρθηκε στην Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΕΠΟ αναφορικά με την άνοδο 1+1 στην SL1 

Ήττα 0-1 της Βέροιας στο φιλικό
με τον Ηρακλή

Καμία σχέση η εμφάνιση της Βέροιας με τον ΠΑΟΚ με αυτή με τον Ηρακλή.
Πολλά λάθη στην άμυνα και στην μεσαία γραμμή η ομάδα δεν είχε καλή ει-

κόνα και στο α’ ημίχρονο έγινε ένα μέτριο παιχνίδι , παρ οτι οι γηπεδούχοι είχαν 
την υπεροχή και δημιούργησαν 2-3 ψιλο ευκαιρίες 

Η απόδοση των περισσότερων παικτών κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα , 
και το χειρότερο δεν είδαμε καλές συνεργασίες που θα άλλαζαν την εικόνα της 
ομάδας. 

Ας ευχηθούμε οτι στα επόμενα φιλικά η ομάδα θα δείξει σημάδια βελτιώσεις 
ώστε με την έναρξη του πρωταθλήματος να είναι πανέτοιμη.

Το αποτέλεσμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αφού και η Βέροια είχε  καλές 
ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ . Αλλά θα πρέπει να ξέρουν οι παίκτες  η ομάδα 
θέλει νίκες σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια. 

Φάσεις και το γκολ 
52’: Mεγάλη ευκαιρία για τη Βέροια! Σε αντεπίθεση ο Πασάς δίνει εξαιρετική 

πάσα στον προωθημένο Baidoo, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι πλασάρει 
άουτ.

57’: Αλλαγή ρόλων, με τον Baidoo να κάνει εξαιρετική σέντρα από αριστερά, 
ο Πασάς πιάνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα καταλήγει ελάχιστα έξω από την 
εστία του Παλαβράκη!

67’: Ευκαιρία για τη Βέροια με τον Πασά την κεφαλιά του οποίου απέκρουσε 
δύσκολα ο τερματοφύλακας

81’: Μεγάλη ευκαιρία για τη Βέροια. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Πασάς πιάνει 
την κεφαλιά στη μικρή περιοχή αλλά πραγματοποιεί πολύ καλή επέμβαση ο 
τερματοφύλακας Γρηγοριάδης του Ηρακλή.

84’: ΓΚΟΛ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Μπαστακό, σε γρήγορη αντεπί-
θεση και όμορφο τελείωμα. 0-1 το σκορ εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα της 
Βέροιας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μελιτζανίδης (Παπαδάκης, Χριστοδούλου)
ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης (46’ Παπαδόπουλος), Μπουκουβάλας (60’ Μουχάλης) , 

Παπαχρήστος, Μαραγκός, Πεταυράκης (71’ Περδίκης), Μπλέτσας (71’ Ράμος), 
Γραβιηλίδης (46’ Οικονόμου), Ορφανίδης (60’ Μυστακίδης), Πασάς (82’ Ισαακί-
δης), Φοφανά (60’ Ντίνας), Μπαϊντού (71’ Μούργος).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Παλαβράκης (62’ Γρηγοριάδης), Πανάγου, Μανωλάκης, Κω-
στούλας, Χρουσιέλ (68’ Σγουρής), Παπαστεργιανός, Πήλιος, Μασούρας (82’ 
Μακιλτζής), Κάκκο (75’ Μαρινάκης), Σόουζα (62’ Ματίας), Μπαστακός (86’ Φα-
κής).

ΕΠΣ Ημαθίας
Πρόγραμμα αγώνων
1ης φάσης κυπέλλου

για το Σαββατοκύριακο 
11/12 Σεπτεμβρίου

Η  κλήρωση της α’ φάσης του κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας  έβγαλε γειτονικό ντέρμπι με τον αγώνα Νί-
κης Αγκαθιάς με τον ισχυρό φέτος Φίλιππο Μελίκης 
του Νίκου Παπανώτα. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021
ΕΝΩΣΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ - ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΕΚ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ - ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/9/2021
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΛΕΥΚΑΔΙΑ
ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΜΠΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΔΟΞΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΓ.ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το «ΕΛ Μαντριγάλ” 
επιστρέφει

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου
στις 20.00-22.00

Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΑΚΟΥ 99,6 FM 
“ΕΛ Μαντριγάλ” με τους Μανώλη Πεχλιβανίδη και 
Παναγιώτη Παντσερίδη επιστρέφει την Κυριακή 
12 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00μ.μ - 22:00μ.μ.

Μην χάσετε αυτή την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 
(20:00μ.μ - 22:00μ.μ.) την ραδιοφωνική εκπομπή 
του ΑΚΟΥ 99,6FM «ΕΛ ΜΑΝΤΡΙΓΑΛ».

Καλεσμένοι της εκπομπής ο Πρόεδρος του 
Αστέρα Τριποτάμου,Γιώργος Τσαχουρίδης,o πρό-
εδρος των ‘’Veria Ladies’’ Αγάπιος Αναστασιάδης 
και ο επιθετικός της ομάδας του Μακροχωρίου,-
Γιώργος Παυλίδης σε μια αποκλειστική συνέντευ-
ξη εφ’ όλης της ύλης.

Πλούσιο ρεπορτάζ από τα παιχνίδια του Κυ-
πέλλου αλλά και από Α’,Β’,Γ’ Ερασιτεχνική,Γ’Ε-
θνική,Football League και σχόλια μέσα από την 
συχνότητα του ΑΚΟΥ 99,6FM και της εκπομπής 
‘’ΕΛ Μαντριγάλ’’.
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CMYK

Συνάντηση με την πρέσβειρα της Δημοκρατίας της Κού-
βας κα Zelmys Maria Dominguez Cortina είχε χθες Πα-
ρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Η κα Cortina έγινε δεκτή στο 
επίσημο γραφείο δημάρχου μαζί με τον Πρόξενο της πρε-
σβείας στη χώρα μας κ. José Oriol Marrero Martínez και τη 
συνοδεία της. 

Ο Δήμαρχος Βέροιας καλωσόρισε την Πρέσβειρα στο 
ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου σημειώνοντας τις πολιτιστι-
κές σχέσεις των δύο χωρών, με αφορμή και την έκθεση φω-
τογραφίας «Με την Κούβα στην Καρδιά» που πραγματοποι-
ήθηκε το 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου Ημαθίας 
και είχε την υποστήριξη της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.

Η πρέσβειρα της Κούβας με τη σειρά της υπογράμμισε 
τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδος και Κούβας, υπενθυμίζοντας 
την πορεία του εθνικού ήρωα της χώρας της Χοσέ Μαρτί. Ο 

συγγραφέας, διπλωμάτης και πολιτικός κατά τον 19ο αιώνα 
είχε εμπνευστεί από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, 
ενώ σήμερα ζωγραφικά έργα και συγγράμματά του φιλοξε-
νούνται σε σταθμούς του μετρό της Αθήνας στο πλαίσιο των 
200 ετών από την εθνική μας ανεξαρτησία.

Αναφερόμενη στην πανδημία του κορονοϊού η κα Zelmys 
Maria Dominguez Cortina μίλησε για την πρόοδο που έχει 
κάνει η Κούβα στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και ει-
δικότερα στην Παρασκευή εμβολίων κατά της Covid-19, με 
στόχο τον εμβολιασμό του πληθυσμού μέχρι τον Νοέμβριο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνη-
στικών δώρων, ενώ η κα Cortina επισκέφθηκε την έκθεση 
του κ. Κοτζαερίδη «Επέτειος Μνήμης 1821-2021 – Οπλαρ-
χηγοί του Αγώνα του 1821» που φιλοξενείται μέχρι τις 17 
Σεπτεμβρίου στο ισόγειο του Δημαρχείου Βέροιας.

Το Δημαρχείο Βέροιας 
επισκέφθηκε η Πρέσβειρα

 της Κούβας 

Επίσκεψη του Προέδρου του ΕΛΓΑ 
Ανδρέα Λυκουρέντζου στη Μελίκη

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, Παναγιώτη Γκυρίνη, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, πραγματοποίησε επίσκεψη στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος της Κοινότη-
τας Μελίκης, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, των Βουλευτών, Αναστάσιο Μπαρτζώκα, Λάζαρο Τσαβδαρίδη, του πρώην βουλευτή Μιχάλη Χαλκίδη, του Αντιπεριφερείαρχη 
Ημαθίας Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, του Αντιδημάρχου Νικόλαου Σαρακατσάνου, δημοτικών συμβούλων , Προέδρων Κοινοτήτων Μελίκης, Αγκαθιάς, Προδρόμου και Νεοκάστρου, του Προέδρου Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Μελίκης, Απόστολο Λουκανόπουλο και πολιτών για συζήτηση και ενημέρωση σε ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή των αποζημιώσεων του παγετού 2021 σε δενδρώδεις καλλι-
έργειες και σε άλλα θέματα που αφορούν το τρόπο εκτίμησης των ζημιών και την καταβολή των αποζημιώσεων κ.α..

Στη συνάντηση, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, και ενημέρωση από τον Δήμαρχο, τον Υφυπουργού Οικονομικών, τους Βουλευτές, Αντιπεριφερείαρχη και των παρευρισκομένων περί των αποζημιώσεων, 
με τον κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, να απαντά και ενημερώνει σχετικά εκφράζοντας τη στήριξη του ΕΛΓΑ στον αγρότη και την κατανόησή του στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, εστιάζοντας στην αποδοτικότερη 
δυνατή λειτουργία του Οργανισμού, μέσα από την αγαστή συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αφού άκουσε τις απόψεις και τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την καταβολή των αποζημιώσεων του παγετού, από τους παρευρισκόμενους, δήλωσε ότι τα όποια προβλή-
ματα έχουν προκύψει με την καταβολή των αποζημιώσεων θα λυθούν και πλέον αλλάζει η εκτίμηση των ζημιών η οποία θα γίνεται άμεσα κατευθείαν από το χωράφι με παράλληλη ενημέρωση του παραγω-
γού.  Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, ευχαρίστησε τον κ. Πρόεδρο, για την επίσκεψη του και συμφώνησαν από κοινού την συνέχιση της συνεργασίας με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων της  αρμοδιότητάς 
του, προς όφελος των αγροτών μας.

Μήνυμα για την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς

 Αγαπητοί/ες μαθητές/τριες, 
αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπη-
τοί γονείς,

Καλωσορίζοντας το νέο σχο-
λικό έτος, σας εύχομαι καλή 
δύναμη και καλή επιτυχία στο 
έργο σας. Η απόκτηση γνώσε-
ων, δεξιοτήτων και εμπειριών, 
είναι απαραίτητα εφόδια για το 
μέλλον των παιδιών μας, όπως, 
το αίσθημα ευθύνης και του κα-
θήκοντος, είναι τα απαραίτητα 
στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς 
για να επιτευχθούν οι επιθυμη-
τοί  στόχοι. Το σχολείο αποτελεί 
έναν φορέα αξιών, με σημαντι-

κότερους της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
Αφήσαμε πίσω  μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, ωστόσο παρά τις αντιξοότητες 

η εκπαιδευτική κοινότητά μας νίκησε την πανδημία, αφού αντιμετώπισε άμεσα τα 
περιστατικά κρουσμάτων, χωρίς την εξάπλωσή τους, ενώ συγχρόνως προσέφε-
ρε τη γνώση στους μαθητές ακόμα και με χρήση της νέας τεχνολογίας. Για άλλη 
μια φορά εκφράζω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη σε όλες και όλους τις/τους 
εκπαιδευτικούς για το ζήλο και την υποδειγματική ευσυνειδησία με την οποία επι-
τελούν το έργο τους. Το νέο σχολικό έτος ξεκινάει επίσης σε συνθήκες πανδημίας 
και μέσα σε μέτρα προστασίας, ωστόσο ο εμβολιασμός κατά του covid σε υψηλό 
ποσοστό, έχει δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας. Θα πρέπει να τηρηθούν ξανά 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα για το καλό των μαθητών μας και των οικογενειών 
τους. 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, με την υποστήριξη  του 
Υπουργείου Παιδείας, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έναρξη του 
διδακτικού έτους, τόσο για το προσωπικό όσο και τις υλικοτεχνικές υποδομές. 
Είμαστε δίπλα σε κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, συνεργαζόμαστε με 
τις Προϊσταμένες, τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων 
της Διεύθυνσης, με όλα τα στελέχη των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών της 
περιοχής, με όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και με τις 
τοπικές αρχές δήμων και κοινοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους, για να προσφέρουν μια υψηλής ποιότη-
τας εκπαίδευση. Οι γονείς και κηδεμόνες βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους παρέ-
χοντάς τους κάθε βοήθεια. Η αγαστή συνεργασία και η σύμπνοια όλων, είναι που 
θα ωφελήσουν τα παιδιά σε κάθε πτυχή της παιδαγωγικής διαδικασίας. 

Ευχόμαστε σε όλους μια καλή, ασφαλή και δημιουργική σχολική χρονιά.                                                                                                                                   
Ο Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

μεγάλοι δυστυχώς δεν φεύγουνε μόνο στην 
πατρίδα μας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Μας αποχαιρέτησε και ο «επαγγελματίας», 
διότι τελικά φαίνεται αυτό μας αξίζει!

Δυστυχώς θα μείνουμε μόνο εμείς και τα νε-
οφιλελεύθερα - εθνομηδενιστικά σκουπίδια, που 
το κύριο προτέρημά τους είναι η ασέβεια των 
πάντων και η έπαρση!

Οι καημένοι πιστεύουνε πως κάποιοι είναι!
Όλος ο κόσμος ήταν δακρυσμένος στην τε-

λετή αποχαιρετισμού του «Ζαν Πόλ» και μόνο 
ένας νέος και μία γριά (έτσι θα τα ακούτε από 
εδώ και πέρα!), χαμογελούσε, για να μας θυμί-
σει, ότι οι άριστοι - ηλίθιοι, δεν κατοικούνε μόνο 
στην πατρίδα μας!

Αναμενόμενο, από τη στιγμή που κάποιοι εί-
ναι αναγκασμένοι να ζούνε σε ηλίθια πεδία!

Φίλοι μου, αφού έφθασε και η έναρξη ακόμη 
μιας έκθεσης, στη μάνα Σαλονίκη, μαζευτήκανε 
και οι «έξυπνοι» για να γράψουνε ακόμη, μία 
έκθεση ιδεών!

Το σκηνικό που ακολουθεί, λαμβάνει χώρα 
στη Θεσσαλονίκη και οποιαδήποτε ομοιότητα 
είναι τυχαία.

Στην χασαποταβέρνα επικρατεί ησυχία και 
όλοι αναμένουν τον σωτήρα, τον μέγιστο, τον 
μοναδικό. 

Στην κεντρική είσοδο υπάρχει και ένα πανό 
που γράφει: Ωσαννά και Μωυσή σώσε μας!

Στην γύρω περιοχή είναι διάσπαρτα  γουρου-
νάκια, και μπατσάκια. 

Ξαφνικά εμφανίζεται το τάνκς (τα γερόντια 
χειροκροτούν, γιατί το πέρασαν για τάνγκα!) 
και κατεβαίνει ο τεράστιος, με το αυτοκρατορικό 
βλέμμα. 

Κατευθύνεται στο τραπέζι που τον περιμέ-
νουνε οι υπουργοί του. 

υπουργάρα (πρώτα μετάνοια και μετά): κύριε 
πρόεδρε ντυμένος με παραλλαγή. Συγχαρητή-
ρια, τα καλύτερα έρχονται!

πρόεδρος: πρώτα να παραγγείλουμε. 
σερβιτόρος (βάζει μετάνοια και): τι θα θέλατε 

αγαπημένε μας, κ. πρόεδρε.

Άκου εκεί να με κατηγορήσουνε πως δεν σε-
βάστηκα τον χώρο της εκκλησίας στην κηδεία. 
Δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, σταυροπόδι καθό-
μουνα, δεν είχα ξαπλώσει κιόλας!

πρόεδρος: φέρε μας μερικά μοσχάρια, να’ 
χουμε να παίζουμε (να τρώμε ήθελα να πω!) και 
μερικά βόδια, για παρέα.

Απευθυνόμενος σε άλλη υπουργάρα, μίλη-
σες με τον σεφ έτσι, τα ζώα που θα φάμε, θα 
είναι εμβολιασμένα!

υπουργάρα: εννοείται, τα μοσχάρια είναι τρις 
εμβολιασμένα και τα βόδια τετράκις. Θα μπο-
ρούσαμε να πάρουμε και λίγη τυροκαυτερή, το 
τυρί είναι και αυτό μπολιασμένο, ο δε κτηνοτρό-
φος που το έφτιαξε, ήδη έκανε την έκτη δόση!

πρόεδρος: σερβιτοράκο φέρε μας καμπόσο 
chesse, vegetable, hot pepper. Να μιλάμε και 
λίγο κυριλάτα. Πρόσεξες τα λέω και με προφο-
ρά. Άκου εκεί να μου την πέσουνε που έστειλα 
την κορούλα μου στο Αμέρικα, για να σπουδά-
σει ανθρωπισμό! Και τι να έκανα δηλαδή. Να 
περνούσε και την βάσανο των εξετάσεων, γιατί 
μήπως την πέρασα εγώ!

υπουργάρα: κύριε πρόεδρε έτσι θα παρουσι-
αστείτε στη ΔΕΘ! Είναι ενδυμασία αυτή!

πρόεδρος: σωστά. Έχεις δίκιο. Πρέπει να 
βάλω και μερικές πουλάδες στην παραλλαγή. 
Να μοιάζω κανονικός καταδρομέας - βατραχάν-
θρωπος, να με τρέμουνε, οι ψευτοδημοκράτες. 

Ά και να μην ξεχνιόμαστε. Ξέχασες να βάλεις 
μετάνοια.

υπουργάρα: τελικά κ. πρόεδρε ποια θέματα 
θα αναπτύξετε!

πρόεδρος: Ελάχιστα. Άλλωστε είπαμε ότι η 
παρουσία μας θα είναι σύντομη. Επίσης μην 
ξεχνάς ότι το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν. Εγώ 
αισθάνομαι Λάπωνας εδώ και χρόνια.

υπουργάρα:  Λάκωνας κύριε πρόεδρε, όχι 
Λάπωνας!          

πρόεδρος: Διορθώνουμε και τον άριστο, υ-
πουργάκο μου, από πότε. Θα κάνεις και άλλη 
δόση εσύ, για να καταλάβεις!

υπουργάρα:  (με το στόμα ανοιχτό): τι ωραία 
που τα λέτε, κύριε πρόεδρε. Είστε ο Μωυσής 
μας, τελικά.

πρόεδρος: όχι, Ολυμπιακός είμαι.
υπουργάρα: κύριε πρόεδρε, προσεκτικά. Στη 

Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε. Την πρωτεύουσα 
της Μακεδονίας. Δεν θυμάστε!

πρόεδρος: πάλι εδώ με φέρατε! Θα πρέπει 
να πω πάλι για την πρωτεύουσα των Βαλκανί-
ων και τέτοιες μακακίες.

υπουργάρα: κύριε πρόεδρε θεωρώ φρόνιμο 
να αναφερθείτε στο έργο του μετρό.

πρόεδρος: πρώτον φρόνιμα να κάθεσαι εσύ. 
Δεύτερον ποιανού μετρό είναι αυτό το έργο. Ε-
γώ βλέπω μόνο το έργο: «κάποτε στη Γερμανία 
με την Ανγκέλα μου». 

υπουργάρα: πιστεύω, κρίνω σκόπιμο να το-
νίσετε, ότι ήλθατε σε μία προδομένη από τον 
ακατονόμστο, πόλη. Θα πείτε ότι πουλήσανε 
την Μακεδονία, θα τονίσετε ότι είμαστε εθνικά 
ανεξάρτητο κράτος, θα φωνάξετε ζήτω η Σαλο-
νίκη και παλαμάκια, …

πρόεδρος: Χαμός θα γίνει. Θα τους ξεσηκώ-
σω. Σαν να βρισκόμαστε στο Καραισκάκη.

υπουργάρα: Τούμπα κύριέ μου.
πρόεδρος: τούμπα να κάνεις εσύ. Άκου εκεί. 

Κωλοτούμπας εγώ. Ξέρεις που υπηρέτησα εγώ!
υπουργάρα: που κύριε πρόεδρε!
πρόεδρος: μην αλλάζεις κουβέντα. Θα σε 

βάλω περισσότερες μετάνοιες.
υπουργάρα: κύριε πρέσιντεντ, όχι κωλοτού-

μπας, αλλά κυβιστισιάκιας. Να κρατάμε και ένα 
επίπεδο.

πρόεδρος: έχεις δίκιο ορέ γραμματικέ. Στις 
χαρίζω τις μετάνοιες. Λοιπόν έχουμε και λέμε: 
θα πω, για την Ανγκέλα μου, τα ΙΕΚ που είναι 
πανεπιστήμια, το Καραισκάκη, τον Ολυμπιακό, 
το έργο, …. αρκετά πιστεύω.

υπουργάρα: κάπου εδώ μου είπαν ότι κυκλο-
φορεί και αυτός ο μακάκας, ο κακός, ο χοντρός 
με τα κολάν και τις τιράντες που όλο σας κατη-
γορεί. Να δείτε πως τον λένε.

πρόεδρος: ά λες για τον τρελάρα. Τον Βελέ-
ντζα. Άστον αυτόν είναι ΚαραμανλικοΣαμαρικός!

σερβιτόρος (χωρίς μετάνοια): λίγα λόγια για 
τον καλύτερο πελάτη μας!

Η χρηματόδοτηση των μεγάλων μέσων ενη-
μέρωσης, οδηγεί σταδιακά στην κατάργηση της 
Δημοκρατίας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ΤΡΩΝΕ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια 
γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να 
ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρ-
κετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολό-
γιο μου».

Γράφει ο  
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

«Μακαρία
 η οδός,

 η πορεύει
 σήμερον (χθες) 
ότι ητοιμάσθη 

 σοι τόπος 
αναπαύσεως» 
τροπάριο. 

Με τις ευχές της  εκκλησίας,  σύσσωμης της 
Ελληνικής πολιτειακής, της πολιτικής  και ενός 
απέραντου πλήθους Ελλήνων συνόδευσαν τον 
μεγάλο μουσουργό της Ελλάδος. Το τέκνο της 
μάνας  Κρήτης, που ανέδειξε ένα Καζαντζάκη, έ-
να Θεοτοκόπουλο και πολλούς άλλους  υποδέχε-
ται τώρα το Μεγάλο δημιουργό. Με τα τραγούδια 
του και με την καρδιά του 
συγκίνησε όλους τους Έλ-
ληνες που τον συνόδευ-
αν. Οι Κρητικοί με το δικό 
τους αγέρωχο βλέμμα και 
με φωνή στεντόρεια τρα-
γούδησαν στην Κρήτη τον 
καημό τους και την αγά-
πη τους για το Θάνατο του 
ήρωα τους. Τον πολιτικό, 
τον κομματικό, τον πνευ-
ματικό, τον Οικουμενικό. 
Εγώ θα πρόσθετα τον πα-
γκόσμιο διότι ο όρος  «Οι-
κουμενικός» ξεκίνησε από 
τους Αρχαίους Έλληνες, 
τους Ρωμαίους και στη 
συνέχεια ακολούθησαν οι Βυζαντινοί. Η έννοια 
της λέξης είναι περιορισμένη γιατί αναφέρονταν 
στον τότε γνωστό  κόσμο. Σήμερα μετά και τις 
ανακαλύψεις του Νέου Κόσμου (Αμερικής) ο 
όρος ¨Παγκόσμιος» είναι πιο ευρύτερος, διότι ο 
Εθνικός μας Μουσικοσυνθέτης έτυχε παγκόσμι-
ας αναγνώρισης. 

Όταν έγινε γνωστός ο θάνατός του τα τηλέ-
φωνα και τα ΜΜΕ μεταδίδουν τη δυσάρεστη 
είδηση η σκιά του θανάτου βαραίνει στην καρδιά 
των ανθρώπων Μέρες ολόκληρες τοποθετήθηκε 
η σορός του  στη Μητρόπολη σε λαϊκό προσκύ-
νημα και πέρασε η Ελλάδα και ακούμπησε στο 
φέρετρό του. Και την  27 Φεβρουαρίου 1943, τα 
χρόνια της Γερμανικής Κατοχής κατά την εξόδιο 
ακολουθία του Κωστή Παλαμά η Ελλάδα ακού-
μπησε στο φέρετρό το ενώ έψαλε τον εθνικό 
ύμνο υπό τα βλοσυρά βλέμματα των Γερμα-
νών στρατιωτών .Ήταν γενναίος και ο Παλαμάς 
που διέσχιζε τους δρόμους της Αθήνας ενώ 
ακούγονταν τα λόγια του Άγγελου Σικελιανού. 
Ο Παλαμάς για 60 χρόνια ήταν η εθνική φωνή. 
Τώρα εθνική φωνή είναι ο Μίκης Θεοδωράκης 
Απέραντο το πλήθος πήγε και αποχαιρέτησε τον 
Κρητικό τον Έλληνα και τον πατριώτη.  

Χθες το βράδυ στο διαδίκτυο η Ρωσία τίμησε 
με έναν μοναδικό τρόπο τον μεγάλο Έλληνα Μί-
κη Θεοδωράκη. Παρουσίασε  χορωδία η Ρωσία 
αποτελούμενη από τρεις μεγάλες σειρές, της 
,Αεροπορίας, του Ναυτικού και Πεζικού (διπλές  
σειρές) Αξιωματικούς σε σύνολο 180 ένστολους 
αξιωματικούς Όλοι τραγουδούν με μεγάλο εν-
θουσιασμό τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη 
Στιγμές πατριωτικές και πρωτόγνωρες για τη 
συγκίνηση και τον θαυμασμό των Ρώσων. 

Φυσικά δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Τα 
τραγούδια του Μίκη έγιναν η ψυχαγωγία των 
Ελλήνων κάθε ηλικίας και η επαναστατική φω-
νή  των λαών του κόσμου που  στοχάζονται και 
επιθυμούν τη Ελευθερία και του πατριωτισμού. 
Ο Μεγάλος μας καλλιτέχνης, μουσουργός ήταν 
Μιχαήλ Θεοδωράκης ήταν βασικώς ένας μεγά-
λος Έλληνας Πολιτικός και κομματικός. Πολιτικός 
είναι ο κάθε  Έλληνας που είναι γραμμένος στα 
βιβλία της πατρίδας του και με τις πολιτικές (πο-
λίτης-πολιτικός) συζητήσεις ρυθμίζει τις σχέσεις 

του με την πολιτεία και 
με τους πολίτες. Στον 
τομέα αυτό ο αείμνη-
στος Μίκης Θεοδωρά-
κης αναδείχτηκε ήρωας, 
πρωταθλητής. Με τα 
τραγούδια του εμψύχω-
νε τα χρόνια  της Χού-
ντας τους πολίτες και 
κουράγιο για τη συνέ-
χεια της ζωής. Μετά την 
μεταπολίτευση συνέχισε 
και με τα τραγούδια του 
έδωσε νόημα στη ζωή 
τους, στους νέους να 
τραγουδούν ακόμα και 
στα σχολεία  Ως κομμα-
τικός πολίτης είχε την 

επιλογή του , τις ιδέες του σεβαστές στον κάθε ε-
λεύθερο άνθρωπο. Αντιμετώπισε  τα βασανιστή-
ρια του καθεστώτος της Χούντας στο γνωστή για 
τους εξόριστους το νησί της Μακρονήσου. Όλα 
αυτά τα βασανιστήρια δεν επηρέασαν τον πολιτι-
κό, πατριωτικό Θεοδωράκη. Ούτε πληγώθηκε α-
πό τα τραύματα που είχε όταν ελευθερώθηκε. Το 
συναίσθημα της πατρίδας δεν αλλοιώθηκε παρά 
ισχυροποιήθηκε γιατί  υπακούει στην προσταγή 
του Πλάτωνα: Να αγαπάς την πατρίδα, ακόμα 
και όταν είναι άδικη» Πλάτωνα.

«Τους ηγέτες δεν τους αναδεικνύουν τα δι-
δακτορικά και τα φανταχτερά βιογραφικά, αλλά 
η φιλοπατρία, το σέβας στην παράδοση του 
λαού τους, η οξυδέρκεια και η αποφασιστικότητά 
τους να υπερασπιστούν πάση θυσία τα εθνικά 
δίκαια.»

Ο Μίκης έκανε και κάτι πιο σπουδαίο. Με το 
ρόπαλο των τραγουδιών του γκρέμισε τις διαχω-
ριστικές κομματικές γραμμές και έδειξε το δρόμο 
της ελευθερίας των πολιτών. Αυτό έπαιξε κατα-
λυτικό ρόλο στην εκτίμηση των Ελλήνων. Τώρα 
ας αναπαύεται στην γη της Κρήτης που αγάπησε 
και ζήτησε εκεί να μείνει για πάντα

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΙΚΗΣ) 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕ 

ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΨΥΧΙΑ 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο

διαμερίσματαστοΜα-

κροχώριΒεροίαςαπό

80 τ.μ. το καθένα, σε

καλήκατάστασηκαισε

τιμή ευκαιρίας 48.000

ευρώ και τα δύο δια-

μερίσματα.Πληρ. τηλ.:

6987234784και6987

239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα91 τ.μ.στηνοδό

Ηρακλέους (Ακρόπο-

λη) στη Βέροια στο

ισόγειοσε άριστη κα-

τάσταση.Πληροφορί-

εςτηλ.:6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ια -

μέρισμα σταΑστικά

88 τ.μ.50.000ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χω ρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία 200 τμ, στη

Φυτειά με πανοραμι-

κή θέα, σε οικόπεδο

1.500 τ.μ. Τιμή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 23310

93389κοςΧρήστος.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

700 τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-

ρασεπλαγιά,μεθέα τον

Αλιάκμονα, στηνπλατεία

του χωριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  α γρός

χέρσος 11.000 τ.μ. στον

Άγιο Γεώργιο, θέση«ΣΥ-

ΚΙΕΣ» τιμή 15.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκεντρικόΜε-

σιτικόγραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί τηςοδούΜη-

τροπόλεως στη Βέροια.

Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιά-

δου20,πόρταμεμηχανι-

σμό,ρεύμα,βαμμένο.Τιμή

ενοικίου 50 ευρώ. Τηλ.:

6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιά-

ζεταιγκαρσονιέρα,1οςό-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ.23185 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ποιοτική

γκαρσονιέρα49τ.μ.,κατασκευή2005,1και
μισόυ/δ,1οςόροφος,μεπροσανατολισμό
ανατολικό,σενεόδμητηοικοδομήκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές ,
ευρίσκεταισεάριστοπεριβάλλον,φωτεινήκαι
ευχάριστη ,ενοίκιο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Από
1/10/21διαθέσιμη.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφος,με
απεριόριστηθέαστονκάμπο,καλοδιατηρη-
μένο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμε
ανελκυστήρα,ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχειμία
ντουλάπα, άνετουςχώρουςκαιμεparking
πιλοτής ,διαμπερές,σεπολύκαλήγειτονιά,
μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-
νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμε τραπεζαρίακαι ένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο
οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκα-
τάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώ-
ρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,
ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι

μεγάληαυλή.Τιμή:320€.
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικα-
τασκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλή
γειτονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησε
κεντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε

χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή650€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,
σεκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμε
σόμπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγιαιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο65.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείταιισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο ,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά380τ.μ.,σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμι-
ση ,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγρα-
φών,γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύπολύ
απαιτητικούςαγοραστές.Πρόκειταιγιαμία
Μεζονέταδύοεπιπέδων200 τ.μ. και έναν
ξενώναστο ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκεςκαι
διπλόπάρκινγκενσωματωμένο.Μεαρμο-
νικέςαναλογίεςπαντού ,  διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα ,ψησταριά ,ενεργειακότζάκι
καιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά , έχει
ντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύιναδά-
πεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκό
μάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά

κουφώματατριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά
τζάμιακαιθερμοπρόσωψη10cmπρόσφατη.
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet,η
Λέβηταυγραερίουμεδεξαμενή.Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητού-
μενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιαα-
ποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή25.000€.

Κωδ.12784 ΛΑΖΟΧΩΡΙπριντοχωριό

,κοντάστοκανάλιαγροτεμάχιομε ,δένδρα
σεπλήρηπαραγωγήκαιμενερόάφθονο ,
πωλείται9.120τ.μ..,στηνεκπληκτικήτιμήτων
25.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

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

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
80.000€.

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

Κωδ. 14199 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟάρτιοκαιοικοδομήσιμοεπίτου
κεντρικούδρόμου1544τ.μ.μεμεγάληφάτσα
,εξαιρετικόαπόκάθεάποψηπωλείταιεσπευ-
σμένα.Πολύεύκοληπρόσβασηκαιτιμήμόνο
25.000€.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ.Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικόδρόμο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-
μοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σε
τιμήπροσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην
είδοσο τουΛαζοχωρί-
ου,δεξιά,ποτιστικό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σωαπότογήπεδο.

Τηλ.:6996436044.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ALU-SYN ΕΠΕ
(11ο χλμ. Βέροιας-Ν..
Νικομήδειας), ζητείται
για άμεσηπρόσληψη
υπάλληλος γραφείου
με γνώσειςΑγγλικών
κα ι  προϋπηρεσ ία
και στη διαχείριση
Λογιστικών. Αμοιβή
ανταγωνιστική και α-
ναλόγωςπροσόντων.

Δεκτά βιογραφικάσημιεώματαστην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:alu-syn@otenet.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 73281, 6979 808320.Ώρες επικοινωνίας: 8.00
π.μ.-3.00μ.μ.



ροφος,σεπολύκαλήκατάστα-

ση.Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35, χώρος 90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C., για επαγγελματική χρή-

ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.

Τηλ.: 6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζα-

χαροπλαστείο-καφέ, με εμπει-

ρία στη Βέροια. Τηλ.: 6906

566981&2331029929.

BISTRO49 ζητείται μάγει-

ρας και βοηθός μάγειρα για

μόνιμη εργασία. Πληρ. τηλ.:

6983000623.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος

καιμηχανικόςαυτοκινήτωνσε

εταιρία στη Βέροια και οδη-

γόςΤΑΧΙ με ειδική άδεια για

εταιρίαΤΑΧΙστηΒέροιια.Τηλ.:

2331062900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙδύοκυρίεςγια

την κουζίνα από την ταβέρ-

να «Φίνα Κότα». Πληρ. τηλ.:

6944427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για

τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ»

στηΒενιζέλουκαιστοΤσερμέ-

νι.Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρισα

γιασπιτι στηΜυκονο, ναβο-

ηθακαιστιςδουλειεςτουσπι-

τιου. εργασια καθημερινη και

ΙΚΑ .Παρεχεται διαμονη.Τηλ

Επικοινωνιας 6977 352085

κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεοςγενικωνκα-

θηκοντων για χειρωνακτικες

εργασιες σε καταστημα στη

Μυκονο, μεπιθανησυνεργα-

σιακαιστηνΑθηνα.Παρεχεται

διαμονη.Τηλ.Επικοινωνιαςκ.

Χρηστος6977352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σία σε εργαστήριο κρεάτων.

Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-

κοινωνίας: 10μ. έως 1.00μ.μ.

Β ιογραφ ικά  στο  e -ma i l :

koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατο

ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»στη

Βενιζέλου.Πληρ. τηλ.: 23310

25170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος,

με φροντιστηριακή πείρα και

ειδίκευσηστηνΈκθεσηπαρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασί-

ου,Λυκξείου μεμονωμένα και

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες15000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στηΦυτειά, 200 τ.μ., τριών
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3w.c., εργαστήριο, κουφώματαμε θερμομόνωση,
θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.Δωρεάν
τρέϊλορμεγάλο,σκάλες,3μεταλλικέςντουλάπες,ηλεκτρικήκου-
ζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000 ευρώ.ΠληροφορίεςΧρήστος
Καϊμάκης2331093389,6938903144.

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρησηλειτουργείεπιτυχώςτατελευταία8χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισενεόκτιστηοικοδομήστοκέντροτης
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με
εμπε ιρ ία  σε
διαξονικό και
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:
2331074443.

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ.«Ο ΖΥΓΟΣ»στονΆγιοΓεώργιοΒέροιαςζητά-
ειναπροσλάβειγιατηνχειμερινήπερίοδο:

1)εργάτες-εργάτριεςδιαλογητηρίουκαι
2)χειριστήκλαρκμεάδειαγιαπερίοδο10μηνών
Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 

2331506484, email:aszygos@gmail.com



σε γκρουπ. Τιμές προσιτές.

Τηλ.:6973707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμ-

βάνω παιδιά τουΔημοτικού

από10ετώνγιατηνπροετοι-

μασία των μαθημάτων τους!

Αναλαμβάνωεπιμέλεια κειμέ-

νων,ολοκλήρωσηφοιτητικών

/ πτυχιακών/διπλωματικών

καιμεταπτυχιακώνεργασιών,

με γνώση και εμπειρία!Τηλ.

6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-

στήρια, παραδίδει μαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και

Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,

Β΄, Γ΄ ΓενικούΛυκείουκαιΕ-

ΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη

περιουσία, καθώς και μεγάλα

εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-

ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ  40 ετών, ζη-

τά γνωριμία με γυναίκα από

30 έως 40 ετών.Πληρ. τηλ.:

6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

δη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τραπε-

ζάκι φαγητού, κάθισμα αυτο-

κινήτου και 2ποδήλαταπαι-

δικάσεπολύκατάσταση,400

ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-
δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

Η εταιρεια Καδογλου ΙΚΕ
με παρουσια στην συσκευ-
ασια και τυποποιηση κρεα-
τος, με εδρα το Ταγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια, ζητα
να ενταξει στο δυναμικο της
εργατες και εργατριες πα-
ραγωγης για την στελεχωση

τηςμοναδαςσυσκευαστηριου.
Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασιακαιαποτελεσματικοτηταμεαισθησηευ-

θυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψημεπληρηαπασχολησηκαιπληρηασφαλιση
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε 14 ερωτήσεις και απαντήσεις, 
σχετικά με τα μέτρα προστασίας και το πρωτόκολλο λειτουργίας των 
σχολείων για τη φετινή χρονιά. Ταυτόχρονα, επισημαίνει το υπουργείο, 
«δεν υπάρχει σημαντικότερο μέτρο προστασίας στο σχολείο από το ίδιο 
το εμβόλιο».

1) Με τι δικαιολογητικά θα προσέρχονται οι μαθητές στις σχολι-
κές μονάδες;

Οι μαθητές οφείλουν να επιδεικνύουν εντός της τάξης πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου ή τη 
σχολική κάρτα COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από 
την πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός 
έλεγχος για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από όσους έχουν 
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα που συστήνεται ο εμβολιασμός) ή έχουν ιστορικό νόσησης εντός 
τελευταίου εξαμήνου, διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και 
Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.

2) Με τι δικαιολογητικά θα προσέρχονται οι εκπαιδευτικοί στις 
σχολικές μονάδες;

Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολι-
κών μονάδων, θα πρέπει να φέρουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 
έναντι του COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, 
ή αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (ταχείας 
δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακού τεστ (RT-
PCR)) στο οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα, 
έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση την Τρίτη και την Παρα-
σκευή, και να το επιδεικνύουν προ της ανάληψης των καθηκόντων τους 
στον Διευθυντή/Προϊστάμενο.

3) Τι γίνεται όταν μαθητής ή μέλος του προσωπικού εκδηλώσει 
συμπτώματα που μπορεί να οφείλονται σε λοίμωξη COVID-19;

Εάν ένας μαθητής ή μέλος του προσωπικού εκδηλώσει ύποπτα 
συμπτώματα εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και 
ειδοποιείται το σχολείο. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα όταν βρίσκονται 
στο σχολείο, απομονώνονται, ο υπεύθυνος COVID-19 επικοινωνεί με 
την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού στην περίπτωση μαθητή, και 
ακολουθεί ιατρική αξιολόγηση. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, διενεργείται 
διαγνωστικός έλεγχος για τον COVID-19. Εν αναμονή του αποτελέσμα-
τος, το ύποπτο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση, ενώ το σχολείο 
συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

4) Ποιος είναι αρμόδιος στο σχολείο να διαχειρίζεται τα θέματα 
που αφορούν την πανδημία COVID-19;

Σε κάθε σχολική μονάδα, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων 

υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του, με αρμο-
διότητες, μεταξύ άλλων, να ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την 
έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης 
COVID-19 και να επικοινωνεί με τις οικογένειες των μαθητών και τους 
αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όπως ο ΕΟΔΥ.

5) Τι συμβαίνει αν μαθητής ή μέλος του προσωπικού διαγνω-
στεί θετικό σε COVID-19;

Ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή το μέλος του προσωπικού ε-
νημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής 
μονάδας ή/και τον διευθυντή της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέ-
λεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. Ο υπεύθυνος διαχείρισης 
COVID-19 του σχολείου, μεταξύ άλλων: επικοινωνεί με τις οικογένειες 
των παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής, με την οικεία Δι-
εύθυνση Εκπαίδευσης και με την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας, και φροντίζει να γίνει ενδελεχής καθαρισμός 
και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων του 
σχολείου όπου κινήθηκε το κρούσμα. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην 
επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί. 
Επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από 
το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 η-
μέρες, απέχοντας και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. 
φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός) καθώς και από κάθε άλλη 
μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του οικιακού περιβάλλοντος (π.χ. 
περίπατοι ή παιχνίδι έξω, συναντήσεις κλπ.) Επίσης, πρέπει να απο-

φεύγεται κάθε επαφή με ευάλωτα άτο-
μα και να λαμβάνονται συστηματικά 
μέτρα προφύλαξης κατά την επαφή 
του με τα άτομα που διαμένουν μαζί 
του στην ίδια κατοικία.

6) Πότε και με ποιους όρους ε-
πιστρέφει στο σχολείο μαθητής ή 
μέλος του προσωπικού των σχο-
λείων, εφόσον βρεθεί θετικό;

Μαθητής ή μέλος του προσωπικού 
που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
νο περιστατικό COVID-19 επιστρέφει 
στη σχολική μονάδα μετά την παρέ-
λευση τουλάχιστον 10 ημερών από 
την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ 
την πάροδο τριών 24ώρων από την 
πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χω-
ρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη 
βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. 
Σε περίπτωση ασθενών με πολύ σο-
βαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί 
το απαιτούμενο διάστημα από την 
έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει 
τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώ-
μη του θεράποντος ιατρού. Για την 
επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαι-
ωμένων περιστατικών δεν απαιτείται 
η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση στο σχο-
λείο ιατρικής βεβαίωσης. Αυτό ισχύει 
γιατί ο ιός μπορεί να ανιχνεύεται με 
μοριακό έλεγχο για αρκετό χρονικό 
διάστημα μετά την ανάρρωση, παρότι 
το άτομο δεν είναι μεταδοτικό.

7) Τι συμβαίνει όταν μαθητής ή 
εκπαιδευτικός που είχε χαρακτη-
ριστεί ύποπτο κρούσμα COVID-19 
διαγνωστεί αρνητικός στον κορο-
νοϊό;

Το παιδί ή ο ενήλικος μπορεί να 
επιστρέψει στο σχολείο μετά την πά-
ροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την 
πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χω-
ρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη 
βελτίωση των συμπτωμάτων του - κα-
θώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου 
για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις 
του αναπνευστικού. Για την επιστρο-
φή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη 
η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής 
βεβαίωσης.

8) Τι συμβαίνει έως την έκδοση 

του αποτελέσματος διαγνωστικού τεστ μαθητή ή μέλους του προ-
σωπικού που εμφανίζει συμπτώματα;

Έως την έκδοση του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ, το 
άτομο που εμφανίζει συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν στο 
πλαίσιο της COVID-19 παραμένει προσωρινά σε κατ’ οίκον απομόνω-
ση (εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί 
νοσηλεία). Η περαιτέρω διαχείριση γίνεται ανάλογα με το αποτέλεσμα. 
Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται κανονικά 
στο σχολείο με οδηγία για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και 
το τμήμα του μαθητή (ή στο οποίο δίδαξε εκπαιδευτικός) λειτουργεί 
κανονικά.

9) Πώς ορίζεται η στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος 
COVID-19 στη σχολική μονάδα;

Οι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 
περιγράφονται αναλυτικά στο πρωτόκολλο «Αρχές Διαχείρισης Ύπο-
πτων ή Επιβεβαιωμένων Περιστατικών Λοίμωξης COVID-19 σε σχο-
λικές μονάδες» και περιλαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, μαθητές που 
ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη 
κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του, μαθητές που 
στο τμήμα τους δίδαξε συστηματικά εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιω-
μένο κρούσμα COVID-19, εκπαιδευτικούς που δίδαξαν συστηματικά σε 
τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, άτομα 
που είχαν επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρού-
σμα COVID-19 ή άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19, καθώς και μαθητές ή μέλη του προσωπικού που κατά το 
48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το 
σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, 
στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.

10) Τι προβλέπεται για τις στενές επαφές επιβεβαιωμένου περι-
στατικού COVID-19 στις σχολικές μονάδες;

Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό «στενής επαφής» επιβε-
βαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνω-
ριστούν και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου 
θα πρέπει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και να μην τεθούν σε 
κατ’ οίκον απομόνωση (καραντίνα), αλλά θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε επιπλέον διαγνωστικούς ελέγχους στο διάστημα των 7 ημερών μετά 
την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα, ανάλογα με την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν.

11) Τι προβλέπεται σε περίπτωση συγκατοίκησης με κρούσμα 
επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19;

Μαθητές ή μέλη του προσωπικού, οι οποίοι ούτε είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι ούτε έχουν ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, και οι 
οποίοι είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος με το οποίο 
διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα 
για 10 ημέρες ύστερα από την τελευταία επαφή τους με το κρούσμα, και 
να επιστρέφουν στις σχολικές δραστηριότητες την 11η ημέρα, εφόσον 
παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με αρνητικό αποτέλεσμα εργαστη-
ριακού ελέγχου [ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή 
μοριακό τεστ (RT-PCR)] τη 10η ημέρα.

- Εάν το τεστ είναι αρνητικό: άρση της καραντίνας, αλλά τα άτομα 
οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να πα-
ρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την 
ολοκλήρωση των 14 ημερών.

Εάν το τεστ είναι θετικό: ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την 
απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάλη-
ψη του τεστ.

12) Ποια άλλα μέτρα πρόληψης θα εφαρμόζονται στο σχολείο;
Παράλληλα με τον εμβολιασμό μαθητών και εκπαιδευτικών και τα 

νέα μέτρα αυξημένων εργαστηριακών και αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, 
εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα προηγούμενα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας από τον κορωνοϊό, όπως:

- η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους (εκτός από την ώρα της γυμναστικής και του φαγητού),

- τα διαφορετικά διαλείμματα για σταθερές ομάδες μαθητών,
- οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότη-

τες,
- η τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής - χρήση 

αντισηπτικών,
- οι επαρκείς, τακτικοί αερισμοί των χώρων,
- τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, ερ-

γαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.,
- εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις, σχολικοί περίπατοι, μαθητικά 

συνέδρια, διαγωνισμοί και ενδοσχολικές εκδηλώσεις με τήρηση όλων 
των γενικών και συγκεκριμένων κατά περίπτωση μέτρων.

- δυνατότητα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών 
προς και από τις σχολικές μονάδες, σε διαφορετικές ώρες και από δια-
φορετικές εισόδους/εξόδους,

- ο σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών.
13) Πότε θα κλείνει ένα τμήμα ή ένα σχολείο;
Ένα σχολικό τμήμα, γενικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής και εκ-

παίδευσης, θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία 
θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης όταν σε αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς 
(50%+1) μαθητές του.

14) Πότε θα γίνεται τηλεκπαίδευση;
Τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιείται:
- Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας σχολικού τμήματος λόγω 

ύπαρξης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σε πάνω από τους 
μισούς μαθητές του τμήματος και

- Για τους μαθητές κάτω των 12 ετών οι οποίοι έχουν ένα από τα 
σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ενώ οι μαθητές από 12 ετών και άνω 
με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα κατά κανόνα θα παρακολουθούν τα 
μαθήματά τους δια ζώσης, λόγω της δυνατότητας εμβολιασμού τους.
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Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα μέτρα προστασίας και το 
πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων για τη φετινή χρονιά
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