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Επειγόντως κλιμακοφόρο 
όχημα στην Πυροσβεστική 

Ημαθίας
  Η μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα το κέντρο της 
Βέροιας το μεσημέρι της Παρασκευής, έδειξε την 
επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αυτοθυσία των 
πυροσβεστών μας, οι οποίοι την ώρα του καθήκοντος 
πέφτουν κυριολεκτικά μέσα στην φωτιά. Ωστόσο 
η συγκεκριμένη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 
διαμέρισμα πολυκατοικίας έδειξε και μια σημαντική 
επιχειρησιακή αδυναμία της Πυροσβεστικής, για την 
οποία σίγουρα δεν ευθύνεται το ανθρώπινο δυναμικό. 
Η έλλειψη ενός κλιμακοφόρου οχήματος που θα δίνει 
την δυνατότητα στους πυροσβέστες να «στέκονται 
στο ύψος τους» και να αντιμετωπίζουν την φωτιά 
με καλύτερες συνθήκες. Είχε επισημανθεί και στο 
πρόσφατο παρελθόν ότι είναι απαραίτητο ένα τέτοιο 
όχημα, αλλά δυστυχώς στην τελευταία προμήθεια 
δεν είχε την τύχη η Ημαθία να δει το πυροσβεστικό 
με την σκάλα. Η πυκνή και ψηλή δόμηση στην 
Βέροια επιβάλλει την προμήθεια του συγκεκριμένου 
οχήματος γιατί μόνο η αυτοθυσία και η ικανότητα των 
πυροσβεστών κάποιες φορές δεν φτάνει. 
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Αυτονόμου μαρτ., Δανιήλ του Θασίου,

Κουρνούτου

του Σαββατοκύριακου

Επτάνέακρούσματα
χθεςστηνΗμαθία
καισυναγερμός

του112στακινητά
Επτά από τηνΗμαθίας στα διακόσια ο-

γδόντα επτά νέα κρούσματα του νέου ιού
στηχώραπουανακοίνωσεχθεςοΕΟΔΥ,εκ
τωνοποίων43συνδέονταιμεγνωστέςσυρ-
ροές και 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στιςπύλεςεισόδουτηςχώρας.Οσυνολικός
αριθμός των κρουσμάτων είναι 12.734, εκ
τωνοποίωντο55,4%είναιάνδρες.

Εν τωμεταξύ χθες ενεργοποιήθηκε ο α-
ριθμός έκτακτης ανάγκης 112 και στηνΗ-
μαθία. Το alert μέσω κινητών τηλεφώνων
που συνοδεύεται με τη σχετική ηχητική ει-
δοποίησηέφτασεσεκινητάτηλέφωναγύρω
στη 1:30 το μεσημέρι και η Γενική Γραμμα-
τείαΠολιτικήςΠροστασίαςπροειδοποιούσε:
«Φοράτε υποχρεωτικά μάσκα.Να είστε σε
επιφυλακή,μείνετεασφαλείς,μείνετευγιείς».

«ΉρωεςτουCovid-19»:Τοβραβείο
στηνΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας

Τοβραβείο «Ήρωες τουCovid-19»
για την ανταπόκριση τηςΠεριφέρειας
ΚεντρικήςΜακεδονίαςστην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορωνοϊού,
παρέλαβεπροχθές οΠεριφερειάρχης
ΑπόστολοςΤζιτζικώστας, στην ειδική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της
ΔΕΘ.

Ωστόσο, με τη σειρά του το αφιέ-
ρωσε σ΄αυτούς που  βρέθηκαν στην
πρώτηγραμμήτηςαντιμετώπισηςμιας
πρωτοφανούςυγειονομικής κρίσης, με
υψηλή αίσθηση καθήκοντος και αυ-
ταπάρνηση καθώς και σε όλους τους
πολίτες στην ΚεντρικήΜακεδονία, οι
οποίοι με υπευθυνότητα σε πολύ υ-
ψηλόποσοστό ανέλαβαν την ατομική
ευθύνη και συντέλεσαν αποφασιστικά
στον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού.

Οαγώνας για τηναντιμετώπιση τηςπανδημίαςσυνεχίζεται, είπεοΠεριφερειάρχης, τινίζονταςότι ησυνεργασία
είναιτοκλειδίγιατηνκαλύτερηαντιμετώπισητηςκρίσηςτόσοσευγειονομικό,όσοκαισεοικονομικόεπίπεδο,ενώ
δεσμεύτηκεεκνέουοτιστηδιάρκειααυτήςτηςκρίσηςηΠεριφέρειαδενθααφήσεικανέναμόνοτου,κανένανπίσω...

Εναλλάξ η κυκλοφορία σήμερα επί της Μ. Αλεξάνδρου 9, 
από τις 3.30 έως τις 5.00 το απόγευμα

Λόγω εργασιών μεταφο-
ράς οικοσκευών στην οδό
Μ.ΑλεξάνδρουστηΒέροια,
σήμεραΣάββατο12Σεπτεμ-
βρίουαποτις15:30΄έωςτις
17:00, θα γίνεται εναλλάξ η
κυκλοφορίαόλωντωνοχημά-
των,  επί τηςΜ.Αλεξάνδρου
9καιγια10μ.περίπου,στον
κλάδο κυκλοφορίας από την
οδό Π. Κεντρικής προς την
Πεζογέφυρα.

Θα υπάρχουν σημαιο-
φόροι και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας, αλλά ας έχουν
τηνπροσοχήτουςκαιτονου
τους,οδηγοίκαιπεζοί.

Χωρίς μάσκα οι καθήμενοι σε χώρους εστίασης,
δεν ισχύει για τα σχολεία το όριο των 9 ατόμων

Γιατί στις καφετέριες δεν φοράνε μάσκα;
αναρωτήθηκαν συμπολίτες μας χθες, πρώτη
μέραεφαρμογήςτωναυστηρώνπεριοριστικών
μέτρων.Διότιοικαθήμενοισεχώρουςεστίασης
δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα, για να
μπορούνναπίνουντονκαφέτουςήναφάνε…

Μόλιςσηκωθούναπότηνκαρέκλατουςγια
νααποχωρήσουν,πρέπεινατηνφορέσουνγια
τιςμετακινήσειςτους.

Επίσηςαπαντήθηκεκαιτοχθεσινόερώτημα
που θέσαμε για το μέτρο τωνσυναθροίσεων
μεανώτεροόριο τα9άτομακιαναυτό ισχύει
και για τις σχολικές αίθουσες.Ησυλλογιστική
είναι ότι αυτό δεν ισχύει στις τάξεις, διότι εκεί
βρίσκονταιπαιδιάτηςίδιαςομάδας,οπότεείναι
άμεσαεφικτήμια ιχνηλάτησησεπιθανόκρού-
σμα.Κάτιπουδενείναιεύκολοσεσυγκεντρώ-
σεις και συναθροίσεις ανθρώπωνπουμπορεί
ναείναικαιάγνωστοιμεταξύτους.

Σκεφτείτε 
καλά στην 

Κυβέρνηση πότε 
θα ξαναεπισκεφθεί 

«μυστικά», Υπουργός, 
την Ημαθία.

Ήρθε Μηταράκης, 
ακολούθησε η Μόρια.

Ήρθε Κεραμέως, 
ακολούθησε
lockdown…

Του χρόνου, ο 
επόμενος.
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Με απόφαση του Διοικητή

Κλινική covid λειτουργεί από Δευτέρα 
στο Νοσοκομείο Βέροιας, για νοσηλεία έως και 20 ασθενών

Σε συνολική αναδιάρθρωση χώρων και κλινικών του Νοσοκομείου Βέροιας ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει  μια κλινική covid, με 5 θαλάμους και τρεις χώρους για το προσωπικό, προχώρησε η Διοίκηση του Νοσοκο-
μείου, με πρωτοβουλία και απόφαση του διοικητή Ηλία Πλιόγκα, διαβλέποντας την «μπόρα» που έρχεται.

Έτσι, από τις  22 Αυγούστου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατροπής της πρώην Ορθοπεδικής κλινικής σε κλινική covid, παρότι δεν υπήρχε οδηγία. Ωστόσο σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης και για την περίπτω-
ση που θα πρόκυπτε ανάγκη, «ετοιμάστηκε ο χώρος , πέρα από εσωτερικές νοοτροπίες και αντιλήψεις που θα λειτουργούσαν ανασταλτικά», όπως δηλώνει ο κ. Πλιόγκας.

 Οι εργασίες περιλάμβαναν μεταφορά υλικών, αναδιάταξη χώρων, μετατροπές, και απαραίτητες προσθήκες ώστε να απομονωθούν οι θάλαμοι  και να ενισχυθούν οι υποδομές.
Τέλη Αυγούστου, ομάδα νοσηλευτών του Νοσοκομείου Βέροιας μετέβησαν στην κλινική covid του ΑΧΕΠΑ για εκπαίδευση και αποτύπωση του πρωτοκόλλου λειτουργίας και από  την ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η 

κλινική covid του Νοσοκομείου Βέροιας, άρτια εξοπλισμένη, όπως δηλώνει ο διοικητής,  μπαίνει σε λειτουργία, για νοσηλεία εως και 20 ασθενών θετικών στο ιό, ενώ οι πάσχοντες που θα χρειάζονται διασωλήνωση θα μετα-
φέρονται σε ΜΕΘ Νοσοκομείων αναφοράς. 

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: 
Τα νέα έκτακτα περιοριστικά 

μέτρα που ισχύουν στην 
Ημαθία μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου

 Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας ενημερώνει  σύμφωνα 
με τα νέα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που αφορά και τον 
Νομό Ημαθίας, έχοντας υπόψη το ΦΕΚ 3870/10-09-2020, 
την Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.55962 τα εξής: 

1. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική  τόσο σε εξωτε-
ρικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. 

2. Από την υποχρέωση εξαιρούνται: α) τα άτομα για 
τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς 
λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, 
όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά 
ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε 
τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων είναι τέσσερα (4) άτο-
μα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθ-

μού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται 
στα έξι (6) άτομα.

4. Εντός των ορίων των περιοχών, αναστέλλεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών.
5. Εντός των ορίων των περιοχών, αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε 

εκδηλώσεων διασκέδασης που συνεπάγονται την παρουσία κοινού.
6. Οι κανόνες για το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές 

εκδηλώσεις (έως 50 άτομα) σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες 
ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της 
Χώρας» (Β’ 3583), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης.

7. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός 
των ορίων των περιοχών, απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ.

     Η παρούσα ισχύει από την 11η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και την 
25η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.

Με επιστολή στην Υπουργό Παιδείας
Αναστολή λειτουργίας των Σχολικών 
Μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας, 

έως τις 25 Σεπτεμβρίου 
ζητά ο δήμαρχος Π. Γκυρίνης

 
Ο Δήμαρχος  Αλεξάνδρειας, μετά τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων 

από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω Covid-19 στους Νομούς 
Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας και κατά συνέπεια και στο Δήμο Αλεξάνδρει-
ας έστειλε επιστολή στην κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και ζητά την 
αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων στα όρια του Δήμου, για δύο 
εβδομάδες, (από 11-9-2020 έως 25-9-2020) ως μέτρο πρόσληψης κατά του κο-
ρωνοϊού και αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος αναφέρει στην επιστολή του:
Αξιότιμη κ. Υπουργέ 
 Μετά τις  αποφάσεις  του  Υφυπουργού  Πολιτικής  Προστασίας  και Διαχεί-

ρισης   Κρίσεων,  Νίκου   Χαρδαλιά,   του   Γενικού   Γραμματέα Πολιτικής  Προ-
στασίας, Βασίλειου  Παπαγεωργίου,  την  εισήγηση  και σύμφωνη  γνώμη  της  
Επιτροπής  Εμπειρογνωμόνων  του  Υπουργείου Υγείας  σχετικά  με  τη  λήψη 
ειδικών  περιοριστικών  μέτρων  λόγω Covid-19 στους Νομούς Πέλλας, Πιερί-
ας, Κιλκίς, Ημαθίας, και για την την   αντιμετώπιση   σοβαρού   κινδύνου   της   
δημόσιας   υγείας   και ειδικότερα  για  τον  περιορισμό  της  διασποράς  των  
επιπτώσεων  της νόσου  COVID-19,  ζητώ για  προληπτικούς  λόγους    και  την  
αποφυγή  δυσάρεστων   εξελίξεων, την   αναστολή   λειτουργίας   όλων   των 
σχολικών μονάδων στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας για 14 ημέρες από  την  Παρασκευή  11-09-2020,  έως  και  την  Πα-
ρασκευή  25-09-2020 (ημερομηνία λήξης των  περιοριστικών μέτρων).   

Κάλεσμα Γκυρίνη προς τους πολίτες του Δήμου για τήρηση των περιοριστικών μέτρων
Εν τω μεταξύ με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος  Αλεξάνδρειας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες του Δήμου 

για τήρηση των περιοριστικών μέτρων επισημαίνοντας τα εξής:
«Η συμμόρφωση όλων μας θα πρέπει να είναι καθολική για να υπάρξει επιτυχία της κοινής μας προσπάθειας, ώστε να 

προστατέψουμε τον εαυτό μας και τους άλλους γύρω μας αυτές τις κρίσιμες στιγμές.
Δε χρειάζεται πανικός αλλά και καμία χαλάρωση της προσπάθειας μας
Να μην μένουμε και συνωστιζόμαστε σε κλειστούς χώρους, να κρατάμε αποστάσεις, να φοράμε μάσκες, να πλένουμε 

συχνά τα χέρια μας, κλπ. ακριβώς όπως προβλέπουν οι διατάξεις οι οποίες συντάχθηκαν από τους επιστήμονες για το καλό 
όλων μας».
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ΜΟΥΛΑΝ    (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές:    Καθημερινά στις 19.45 
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΙ ΚΑΡΟ
Σενάριο: ΡΙΚ ΤΖΑΦΑ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΤ ΛΙ, ΓΚΟΝΓΚ ΛΙ, ΝΤΟΝΙ ΓΙΕΝ, 

ΛΙΟΥ ΓΙΦΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΚΟΤ ΛΙ

 
AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
AFTER WE COLLIDED
Σκηνοθεσία: ΡΟΤΖΕΡ ΚΑΜΠΛ

Σενάριο: ANNA TONT
Ηθοποιοί: ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑ-

ΪΝΣ ΤΙΦΙΝ
Προβολές :    καθημερινά στις 21.45 στην Θερινή 

αίθουσα -  (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Παρασκευή 11/9 και Σάββατο 12/9:  Έξτρα προβο-

λή στην αίθουσα 1 στις 20.30 
(Αιθ1 – Υποχρεωτική χρήση μάσκας)
 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     10/9/20 - 16/9/20

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

    Κάθε φορά που θέλω να 
φρεσκάρω τη μνήμη μου σε 
κάποια δραματικά ιστορικά γε-
γονότα ό αλλά και να υπηρε-
τήσω  την πληροφόρηση του 
κοινωνικού μου περιβάλλοντος 
αισθάνομαι κατάθλιψη.  Ανα-

φερόμενος στα συμβάντα του 1955 διαπιστώνει κανείς 
ότι τελικά η Ελλάδα υπέκυψε πάλι στους εκβιασμούς της 
αποικιοκρατικής Αγγλίας και έλαβε μέρος στην τριμερή Δι-
άσκεψη-παγίδα του Λονδίνου με τον υπουργό των Εξωτε-
ρικών της Ελλάδας Στέφανο Στεφανόπουλο. τον Αύγουστο 
του 1955.  Απουσίαζε ο εκπρόσωπος της Κύπρου. Τη στυ-
γνή βιαιότητα  χαρακτηρίζει τα ισχυρά κράτη σε όλες τις 
εποχές στις διαβουλεύσεις τους με τα άλλα κράτη. Το ίδιο, 
ακριβώς, γίνεται και σήμερα με τις Ευρωπαϊκές χώρες στη 
διένεξη της Ελλάδος με την εθνικιστική Τουρκία του Ερτο-
γάν.  Ο τούρκος πρόεδρος διεκδικεί τα πάντα από την Ελ-
λάδα στη σκιά και την ένοχη σιωπή των «συμμάχων» μας 

Το επίμαχο  διάστημα, 1955, Ελληνική Κυβέρνηση ήταν 
ακέφαλη, αφού ο Πρωθυπουργός της ήταν άρρωστος 
στο νοσοκομείο, Αυτό και μόνο ενισχύει την υποψία για  
συνωμοτική θέση των Άγγλων υπέρ της Τουρκίας. (απε-
βίωσε  στις4-Οκτωβρίου 1955.) για τον χρόνο επιλογής . 
Τότε εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία αυτοί οι Τούρκοι  για να 
εκβιάσουν  καταστάσεις και να πετύχουν το σκοπό τους. 

   Αποφασιστικό ρόλο στην πολιτική και θρησκευτική 
ζωή της Κύπρου αλλά και στις διαπραγματεύσεις της 
Ένωσης ασκεί την εποχή εκείνη ο Αρχιεπίσκοπος και κα-
τόπιν πρόεδρος της Κύπρου Μακάριος Γ’. Ανέλαβε  την 
ευθύνη εκ μέρους της Ελλάδας των προσφυγών στον 
ΟΗΕ για την λύση του κυπριακού προβλήματος, παρά τις 
αντίθετες αγγλικές αξιώσεις.  Γνωρίζει καλά τους κανόνες 
της διπλωματίας και τις υπόγειες συμφωνίες που λαμβά-
νονταν μυστικά.  

      Ο Στρατάρχης Παπάγος ενώ ήταν ακόμη Πρωθυ-
πουργός για να αντιμετωπίσει την προκλητική συμπερι-
φορά των Άγγλων είχε αποφασίσει τον μεν εθνικό ρόλο 
της έναρξης του ένοπλου αγώνα στην Κύπρο τον ανάθεσε 
στο στρατηγό Γεώργιο Γρίβα με το προσωνύμιο  Διγενής. 
Μετά τη λήξη του εμφύλιου  πολέμου(29/8/1949) ο Γρίβας 
μετέβη μυστικά στην Κύπρο με το ψευδώνυμο Διγενής και 
εντάχτηκε στην ΕΟΚΑ, την οποία ίδρυσε ο Μακάριος και 
ανάλαβε ως στρατιωτικός αρχηγός της. Στόχος της ΕΟΚΑ 
ήταν η η δράση των Κυπρίων για την  ένωση της Κύπρου 

με την Ελλάδα. Ο Γρίβας κήρυξε την έναρξη του ένοπλου 
αγώνα της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου 1955 με βομβιστικές 
επιθέσεις κατά των Άγγλων στις πόλεις της Κύπρου.  Η έ-
ναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της Εθνικής Οργάνω-
σης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ), έφερε στο προσκήνιο 
νέα δεδομένα τα οποία οι Βρετανοί δεν μπορούσαν πλέον 
να αγνοήσουν, αλλά, αντίθετα, θα έπρεπε να αντιμετωπί-
σουν. Οι Τούρκοι είναι, πάντα,   πρόθυμοι να  βοηθήσουν 
την πολιτική σκοπιμότητα των Άγγλων,  με το εθνικό τους 
σπόρ, την καταστροφή. 

 Η αρχή έγινε στις 28 Αυγούστου. Συνέβη ένα γεγονός 
στην Τουρκία , το οποίο μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε 
το προανάκρουσμα των όσων επρόκειτο να ακολουθή-
σουν. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας είκοσι Τούρκοι, υπό 
τα απαθή όμματα της αστυνομίας, όρμησαν και λεηλά-
τησαν τις εκκλησίες Παναγίας Νεοχωρίου και Αγίων Ταξι-
αρχών Στένης. Εν τω μεταξύ είχε συγκληθεί και  στις 29 
Αυγούστου, στο Λάγκαστερ Χάουζ του Λονδίνου άρχισε η 
Τριμερής Διάσκεψη μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδος 
και Τουρκίας,   Συμμετείχε η πολυμελής τουρκική αντιπρο-
σωπία υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Φ. Ρ. Ζορλού. Στις 
3 Σεπτεμβρίου η γυναίκα του Τούρκου Προξένου στην 
Θεσσαλονίκη κάλεσε Έλληνα φωτογράφο και του ζήτησε 
να φωτογραφήσει τον περίβολο του Προξενείου, το οποίο 
στεγάζεται δίπλα σε παλιό σπίτι, στο οποίο υποτίθεται ότι 
γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ. Τις φωτογραφίες τις ζή-
τησε ως «ενθύμιο», διότι την επομένη επρόκειτο να ανα-
χωρήσει για την Τουρκία. Τα μεσάνυκτα της 5ης προς 6η 
Σεπτεμβρίου εξερράγη βόμβα στον κήπο του τουρκικού 
Προξενείου, η οποία προκάλεσε μικρές μόνον ζημιές σε 
υαλοπίνακες στην παρακείμενη «οικία του Κεμάλ». Η βόμ-
βα, όπως εξακριβώθηκε από τις έρευνες που διεξήγαγαν 
οι ελληνικές αρχές και όπως απεδείχθη αργότερα στην 
δίκη των πρωταιτίων των γεγονότων το 1961 στην νήσο 
Yassιada (Πλάτη), μεταφέρθηκε από την Τουρκία από 
Τούρκο πράκτορα (Έλληνα υπήκοο από την Κομοτηνή) 
και τοποθετήθηκε από τον Τούρκο κλητήρα του Προξενεί-
ου. Στις 4:00 το απόγευμα η τουρκική εφημερίδα İstanbul 
Ekspres κυκλοφόρησε σε έκτακτη έκδοση και δημοσίευσε 
τις φωτογραφίες της συζύγου του Τούρκου Προξένου φρι-
κτά παραποιημένες, εις τρόπον ώστε να δίδεται η εντύπω-
ση ότι στο σπίτι του πατέρα των Τούρκων είχε σημειωθεί 
μια τεράστια έκρηξη από βόμβα που είχαν τοποθετήσει 
οι Έλληνες. Το γεγονός αυτό έδωσε το έναυσμα της επι-
τυχούς σκηνοθεσίας  για την έναρξη των πρωτοφανούς 
αγριότητας οργανωμένων ταραχών, θανάτων και κατα-
στροφών στην Κωνσταντινούπολη, γνωστών με το όνομα 
τους «Σεπτεμβριανά του 1955». 

Πηγές. 1.Σεπτεμβριανά «Καθημερινή» 10-9-1995-
2. «Αγώνες χωρίς δικαίωση» Χαρ. Τσιρκινίδη 
3. «Η Συνθήκη της Λωζάνης» εκδ. Παπαζήση 

4. Εφημερίδα ΛΑΟΣ 11/9/2005

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 1955   

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ: Δεν θα γίνει φέτος

 Εσπερινός και Θεία Λειτουργία 
για την εορτή Υψώσεως 

του Τιμίου Σταυρού, λόγω covid
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας , κατόπιν των 

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

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Η λέξη μόρ-
φωση, φίλοι ανα-
γνώστες, ετυμο-
λογικά παράγε-
ται από το ρήμα 
μορφώ (-όω) και 
μορφώνω, που 

σημαίνει δίνω μορ-
φή, σχήμα σε κάτι, σχηματίζω. Και με-
ταφορικά, διαμορφώνω κάποιον, προ-
άγω πνευματικά, ηθικά.

Έτσι, για παράδειγμα, ο επιπλοποι-
ός παίρνει το ξύλο, το επεξεργάζεται κι 
φτιάχνει τα έπιπλα. Σ’ αυτό το άξεστο 
και άμορφο ξύλο δίνει μορφή, ευμορ-
φία και το ξύλο παίρνει άλλη αξία. Το 
ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο χω-
ρίς μόρφωση. Είναι μία άπλαστη μάζα, 
αγροίκος, ακαλλιέργητος, γεμάτος πά-
θη, χοντροκομμένος, άπλαστος. Έρ-
χεται ο δάσκαλος και τον διαπλάθει με 
ηθικές διδασκαλίες, με καλλιέργεια της 
ψυχής του και τον κάνει πολιτισμένο 
πολίτη. Του διώχνει την αγένεια.

Η μόρφωση είναι περίοπτος αξία 
του πολιτισμού και ένα μέγεθος, που 
αποτελεί τον κύριο κορμό του. Ανα-
βαθμίζει την προσωπικότητα του αν-
θρώπου, του δίνει αξία και τον καθιστά 
χρήσιμο στην κοινωνία. Λαός αμόρφω-
τος δεν μπορεί να συστήσει πολιτισμό 
υπό την υγιή έννοια. Γι’ αυτό και οι 
ηγέτες μιας πολιτείας, που παραμέ-
λησαν να μορφώσουν το λαό τους, 
έριξαν το έθνος τους στην αθλιότητα.

Η μόρφωση δεν ταυτίζεται με την 
παιδεία. Η παιδεία ενδιαφέρεται πε-
ρισσότερο για το νου, τη διάνοια των 
ανθρώπων, στους οποίους προσφέρει 
γνώσεις. Δεν παραμελεί, βέβαια, και 
την παροχή μόρφωσης, αλλά σε δεύ-
τερο βαθμό. Η μόρφωση ενδιαφέρεται 

για την καλλιέργεια, εξερεύνηση και α-
νάπτυξη της ψυχής και την αύξηση του 
συναισθηματικού πλούτου του ανθρώ-
που και της ηθικής του τελειοποίησης. 
Η μόρφωση είναι ανώτερη της παι-
δείας, γιατί αποτείνεται στην καρδιά. 
Την καλή καρδιά άλλως τε επαίνεσε ο 
Χριστός (… «μακάριοι οι καθαροί τη 
καρδία ότι αυτοί τον Θεό όψονται…» 
Μανθ. Ε΄8) και όχι τον… άνθρωπο.

Η μόρφωση, είπαμε αποβλέπει 
στην εξερεύνηση της ψυχής και ανά-
πτυξή της. Δίνεται δε με τη διδασκαλία 
και το παράδειγμα. Εν μέρει δε, δίνεται 
και μέσω των Καλών Τεχνών και της 
αισθητικής καλλιέργειας, γιατί και τα 
έργα των καλλιτεχνών, αν είναι σωστά 
και υγιή, συμβάλλουν στον εξευγενι-
σμό της ψυχής.

Η μόρφωση αποτελεί κύριο συστα-
τικό του ανθρωπισμού και ένα από 
τα βασικότερα στοιχεία της χριστιανι-
κής διδασκαλίας. Μπορώ να πω πως 
ο πολιτισμένος άνθρωπος, που είναι 
γέννημα της μόρφωσης που δέχτηκε, 
έχει την προπαρασκευή εκείνη που 
χρειάζεται για να μπει στο δρόμο της 
πίστης.

Μορφωμένους σήμερα πολίτες, δυ-
στυχώς, δεν έχουμε. Ή, αν έχουμε, αυ-
τοί είναι ελάχιστοι. Παλαιότερα υπήρ-
χε κάποια μόρφωση στο λαό, αν και 
ατελής, υπήρχε ευγένεια, λεπτότητα 
τρόπων, ιπποτισμός, σεβασμός, καλή 
και ζεστή καρδιά, ανοιχτή καλοσυνά-
τη ψυχή, αγάπη κ.λπ., που ανέβαζαν 
ποιοτικά τον πολιτισμό και έκαναν τη 
ζωή πιο πρόσχαρη. Σήμερα όλα αυτά 
εξαφανίστηκαν.

Σήμερα έχουμε χιλιάδες γραμματι-
σμένους (με πολλά πτυχία και ξένες 
γλώσσες) και ελάχιστους μορφωμέ-
νους. Γι’ αυτό και η ζωή έχασε το χα-
ρωπό της πρόσωπο και οι άνθρωποι 
έγιναν δυστυχισμένοι.

Άλλο μόρφωση 
και άλλο παιδεία



Όπως διαβεβαίωσε τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη ο 
αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέσα στο Νοέμβριο 
δημοπρατούνται τα έργα 

εκσυγχρονισμού των 
δικτύων άρδευσης 

του ΤΟΕΒ Νησίου Ημαθίας
 Να ξεκινήσει άμε-

σα η διαδικασία δημο-
πράτησης των ιδιαίτερα 
σημαντικών για την ευ-
ρύτερη περιοχή έργων 
εκσυγχρονισμού, εξοι-
κονόμησης νερού και 
ενέργειας των δικτύων 
άρδευσης  του ΤΟΕΒ 
Νησίου Ημαθίας, συνο-
λικού προϋπολογισμού 
4.033.546,40 Ευρώ ζή-
τησε από τον αρμόδιο 
Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων κ. Κώστα Σκρέκα 
ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευ-
τής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης.

Επισκεπτόμενος τον Υφυπουργό στο γραφείο του χθες (10 Σεπτεμβρίου 2020), μαζί με τον Πρό-
εδρο του ΤΟΕΒ Νησίου κ. Χρήστο Λώλο και τον Γραμματέα κ. Βασίλη Μπαμπίνα, ο κ. Τσαβδαρίδης 
υπογράμμισε ότι η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων, ενταγμένων στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 θα 
συμβάλουν καταλυτικά 
τόσο στη βέλτιστη διευκό-
λυνση των αγροτών ανα-
φορικά με την άρδευση και 
στη ζητούμενη μείωση του 
κόστους παραγωγής όσο 
και στην εξοικονόμηση νε-
ρού, ιδιαίτερα σημαντική 
για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος.

Ο κ. Σκρέκας διαβεβαί-
ωσε τον Βουλευτή Ημα-
θίας ότι μέσα στον Νοέμ-
βριο θα έχει δημοπρατηθεί 
το έργο και με την εξεύρε-
ση του αναδόχου θα ξεκι-
νήσουν άμεσα οι διαδικα-
σίες κατασκευής του.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο BOYΡΔΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του 

Θεοδώρου και της Μαρίας, το γένος Μα-
ραντίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Λύντενσάιντ Γερμανίας και η 
ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη και 
της Παρθένας, το γένος Πουλτίδου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στο Λύντενσάιντ 

Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινά μέ-
σα σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Από 
τα πρώτα σχολικά βήματα μαθητές, 
δάσκαλοι, καθηγητές και γονείς είναι 
συνοδοιπόροι σε μία κοινή προσπά-
θεια συνεργασίας και επίτευξης στό-
χων. Τούτη δε την ώρα καλούνται να 
λειτουργήσουν με βάση επαυξημένο 
υγειονομικό πρωτόκολλο και οδηγί-
ες που αφορούν στον κορονοΐό. Η 
τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι 
κοντά στους εκπαιδευτικούς θεσμούς 
και καταβάλλει τεράστιες προσπάθει-
ες για την  επίλυση θεμάτων ειδικά 
τις ημέρες που ζούμε. Το δημόσιο 
Σχολείο, παρά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει, έχει πολλά να προσφέρει ,κυρίως χά-
ρις στη διάθεση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης των 
ανθρώπων που το στελεχώνουν. Οφείλουμε όλοι 
να επιδείξουμε υπομονή, υπευθυνότητα και διάθεση 
συνεργασίας χωρίς διχόνοια και συγκρούσεις γύρω 
από τα νέα μέτρα. Ο δήμος έφερε εις πέρας τον νέο 
τρόπο πρόσληψης των σχολικών καθαριστριών που 
τοποθετήθηκαν ήδη στα σχολεία, όπως επίσης σε 
συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές φροντίζουμε για 
την ύπαρξη όλων των απαραίτητων προστατευτικών 
υλικών όπως μάσκες και αντισηπτικά στα σχολεία. Την 
Κυριακή επίσης θα διανείμουμε και τις μάσκες που 
απέστειλε σήμερα η ΚΕΔΕ για τα σχολεία.  

Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για συνεχή βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών, την προώθη-
ση νέων πρακτικών και καινοτομιών και την ενίσχυση 
του ψυχοπαιδαγωγικού και συμβουλευτικού ρόλου 
του σχολείου η Αντιδημαρχία Παιδείας σε συνεργασία 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προχώρησε 
την προηγούμενη σχολική χρονιά σε μία σειρά από 
δράσεις.

Ενδεικτικά να αναφερθούμε σε κάποιες όπως: Στις 
22/9/2019 ξεκινήσαμε με εκδηλώσεις στην οδό Ελιάς 
για την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο, ποδηλατοδρομία, 
ρομποτική και δράσεις για εναλλακτικούς τρόπους 
κίνησης στην πόλη σε συνεργασία πάντα με τα σχο-
λεία μας. Ακολούθησε η ενεργός συμμετοχή μας στην 
οργάνωση της πορείας 400 μαθητών ακολουθώντας 
τη «Μνήμη του Νήματος» για το ολοκαύτωμα των 
Εβραίων. Συνεργαστήκαμε με τις εισαγγελικές αρχές 
σε σχετική εκδήλωση ενημέρωσης του εκπαιδευτικού 
κόσμου για ζητήματα παραμέλησης ανήλικων. Διοργα-
νώσαμε στις 7/12/2019 στη Στέγη Γραμμάτων ημερίδα 
με θέμα «Πως μεγαλώνουμε ένα ευτυχισμένο Παιδί», 
όπως και για τις τεχνικές διαχείρισης βίας, επιθετικότη-
τας και αποκλίνουσας συμπεριφοράς για γονείς και εκ-
παιδευτικούς, στην οποία η συμμετοχή εκπαιδευτικών 
και γονέων ήταν συγκινητική. Διεξήγαμε με επιτυχία 

στις 11/12/2019 Δημοτικό Συμβούλιο 
για Παιδιά. Πραγματοποιήσαμε στις 
8/2/2020 ημερίδα στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου για την Ακου-
στική και την Ορθοφωνία στα σχολεία. 
Στις 15/2/2020 διοργανώσαμε εκδήλω-
ση στη Στέγη Γραμμάτων με θέμα « Α-
σφάλεια στο Διαδίκτυο-Πραστάτεψε τα 
βήματα σου» και λίγο πριν τεθούμε σε 
καραντίνα από τις 2-8 Μαρτίου 2020 
διοργανώσαμε θεματική εβδομάδα για 
τη Γυναίκα και χαρίσαμε σε συνεργα-
σία με το ΕΠΑΛ της Βέροιας χαρά και 
ελπίδα σε καρκινοπαθείς γυναίκες και 
κορίτσια που το έχουν ανάγκη. Παράλ-
ληλα, σε αγαστή συνεργασία πάντοτε 

με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας 
είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τα σχολεία για την 
επίλυση τεχνικών προβλημάτων, όπως επίσης την 
παρούσα σχολική χρονιά θα δούμε να υλοποιούνται τα 
προγράμματα της ενεργειακής αναβάθμισης και των 
πράσινων αυλών για αρκετά σχολικά συγκροτήματα 
στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Αυτές είναι κάποιες από τις δράσεις που πραγμα-
τοποιηθήκαν μέσα από τη συνεχή μας συνεργασία και 
με τη βοήθεια όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας, 
του επιστημονικού προσωπικού της Δ/νσης Κοινωνίας 
Προστασίας-Παιδείας και Πολιτισμού, των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, όλων των Δ/ντων και 
εκπαιδευτικών των σχολείων ευθύνης μας, της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί, των συντονιστών Εκπαίδευσης, 
του Συμβουλευτικού Κέντρου, συλλόγων και φορέων 
του δήμου μας, όπως επίσης και κάθε είδους ειδικών 
επιστημόνων γύρω από την εκπαίδευση και τη διαπαι-
δαγώγηση.  Τους ευχαριστούμε όλους!

Ευελπιστούμε και φέτος να αγκαλιάσουμε δρά-
σεις των σχολείων μας, να έρθουμε ακόμα πιο κοντά 
στην κοινωνία και στα προβλήματα της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, έχοντας όμως πάντα ως πρωταρχικό μας 
μέλημα την υγεία και την προστασία των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών μας και καταβάλλοντας κάθε 
δυνατή προσπάθεια για αυτό. Οφείλουμε και πρέπει 
να επενδύσουμε στην παιδεία των νέων μας, αυτή άλ-
λωστε αποτελεί το καλύτερο διαβατήριο για μια στέρεη 
κοινωνική πορεία και ένα ελπιδοφόρο αύριο, ατομικό 
και συλλογικό. Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς σε αυτή την δύσκολη περίο-
δο που ξεκινά με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. 
Όλοι μαζί θα βγούμε νικητές.           

Εύχομαι καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με 
υγεία, δύναμη και υπομονή για όλους.

Η  αντιδήμαρχος Παιδείας 
και ισότητας των φύλων

Συρμούλα Τζήμα

Ευχές και προκλήσεις για 
τη νέα σχολική χρονιά
Απολογισμός της Προηγούμενης



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας 

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Σεπτεμ-

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

ΟΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝ.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ιατρού) 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Σε-

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 12 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ.Αντω-
νίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, πεθερού, παπ-
πού, αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΚΑΡΑΦΩΛΑ 

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

Η σύζυγος, Οι κόρες
Οι γαμπροί, Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Από την Θρακική Εστία Βεροίας
Αρτοκλασία για την 

ημέρα Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού

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

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης  
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Το Σάββατο 12 
Σεπτεμβρ ίου  το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό 
Οσίου Δαβίδ και Α-
γίας Άννης στα Ρι-
ζώματα και θα υπο-
δεχθεί την τιμία κά-
ρα του Οσίου Δαβίδ 
από την Εύβοια. 

 Την Κυριακή 
13 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Μη-
τροπολιτ ικό Ναό 
των Αγίων Απο-
στόλων Πέτρου και 
Παύλου Βεροίας και 
στο τέλος θα τελέ-
σει Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ελληνι-
σμού της Μικράς Ασίας. 

 Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος 
στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κοζάνη επί τη 
εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

 Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει στο 
Αρχιερατικό Συλλείτουργο και θα κηρύξει το θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στην Κοζάνη επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

 Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυρού επί τη εορτή του Αγίου Συ-
μεών Θεσσαλονίκης.  

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό 
του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.  

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τριλόφου επί τη εορτή της Αγίας 
Ευφημίας.  

 Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό στο Κουστοχώρι (Κατασκηνώσεις ΓΕΧΑ) 
επί τη εορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυ-
τής. 

 Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στον Τριπόταμο επί τη εορτή 
της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής. 

 Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα επί τη εορτή του 
Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω Ιερό Ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας. 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00ης ΕΩΣ 24:00ης

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 
ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Η κάρα του Οσίου Δαβίδ 
του εν Ευβοία για λίγες ώρες 

στα Ριζώματα Ημαθίας
Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 

2020 και ώρα 07.30 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δαβίδ και Αγίας Αννης στα 
Ριζώματα Ημαθίας θα γίνει η υπο-
δοχή της Τίμιας Κάρας του Οσίου 
Δαβίδ του εν Ευβοία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΙΩΝ:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 
και ώρα 07.30

Άφιξη – υποδοχή Τίμιας Κάρας 
του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία και 
εν συνεχεία Όρθρος και Αρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος 
του Μητροπολίτου Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμονος.



 
Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιή-

γησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη 
«μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το 
«μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολε-
μώ» με το πληκτρολόγιο μου».

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
μία φορά και ένα καιρό, πατούσα το κουμπάκι, παρακολουθούσα το 

καναλάκι και άκουγα πολιτικούς να διαπληκτίζονται και τα λεπτά και οι 
ώρες περνούσανε.

Με την πάροδο του χρόνου, το συγκεκριμένο κανάλι, μετατράπηκε σε 
γραφείο τύπου της κυβέρνησης, θύμωσα και σταμάτησα να το παρατη-
ρώ. 

Μετά την έξαρση της παραγωγής των τηλεσκουπιδιών, απλά  απορ-
ρυθμίστηκε!

Φίλοι μου, επιβάλλεται να εξαφανίσουμε συχνότητες καναλιών, το 
οφείλουμε στις παλαιότερες γενιές, το οφείλουμε στους πατεράδες μας, 
στους παππούδες μας, το οφείλουμε σε αυτούς, όπως περιγράφει ο με-
γάλος τραγουδοποιός, Γιάννης Μηλιώκας, στο «ζητώ συγνώμη»:

«Ο ένας είχε το ένα πόδι του λειψό
άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε,
ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό
κι ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε.
Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά
τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες
σαν να είναι τώρα τον θυμάμαι να πονά
και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες»
Και συνεχίζει πιο δυναμικά:
«κι όλοι αυτοί για την δική μου λευτεριά
έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας
ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά
και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας,
Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή
κι ότι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα

κι ήτανε μες τα γηρατειά τους τόσο απλοί
ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσα
Πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό
κι αν μες το πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει
με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό
όλα όσα τράβηξαν θα τα είχανε ξεχάσει»
Φίλοι μου, εάν αισθανόμαστε λίγο ντροπή απέναντι στους δικούς μας 

ανθρώπους, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στα παιδιά μας να μεγα-
λώνουν με τα τηλεσκουπίδια, πόσω μάλλον να τα στέλνουμε να συμμε-
τέχουν στα ριάλιτι του σκουπιδοτενεκέ, για να κρίνονται, από τα βλήματα 
της κάθε επιτροπής!

Εσύ που επιλέγεις τα προγράμματα για κάθε κανάλι, εσύ που επιλέ-
γεις τις διάφορες τηλεπερσόνες και τους διάφορους πανελίστες, … εσύ 
όταν θα επισκεφθείς τον ιατρό δεν έχεις την απαίτηση να σε κάνει καλά, 
δεν έχεις την απαίτηση να εκτελέσει το καθήκον του, έτσι λες.

Εσύ γιατί δεν κάνεις καλά την εργασία σου;
Μήπως επειδή είσαι άτομο χαμηλής ευφυίας, με όλα τα υπό επάνω 

σου, μήπως τελικά είσαι ένα σκουπίδι και τίποτα άλλο.
Οδηγείτε μία κοινωνία στην αποχαύνωση, στο τέλμα, σε πλήρη νάρ-

κωση, με τη βοήθεια των κατασκευασμένων ειδήσεων, των κατευθυνόμε-
νων πληροφοριών.

Στρεβλώνετε τα πάντα, προσβάλλετε το ήθος της κοινωνίας, εκμε-
ταλλεύεστε τον πόνο και τη δυστυχία του ατόμου, για να κερδίσετε λίγα 
νούμερα παραπάνω, χωρίς να αναλογιστείτε, εάν είστε εσείς νούμερα!

Το μόνο που παράγετε είναι χυδαιότητα, διαστροφή, ανοησία, ηλιθιό-
τητα, εξευτελισμό, ανθρώπινο πόνο, βία, σέξ, διαπλοκή, … με σκοπό τη 
μετατροπή των τηλεθεατών σε άβουλη μάζα ηδονοβλεψιών!

Εξαφανίσατε την κριτική σκέψη και καθιερώσατε το λήθαργο!
Καθημερινά ξεφτιλίζετε το ανθρώπινο είδος, υποτιμώντας τη νοημο-

σύνη του και προσπαθώντας να καθιερώσετε την πάσης φύσεως ανωμα-
λία, την πάσης φύσεως διαστροφή.

Και επειδή γνωρίζετε ότι ρόλος των δασκάλων μπορεί να είναι καθο-
ριστικός στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των παιδιών μας, ώστε να 
είναι υποψιασμένα, για αυτό θα εγκαταστήσετε τον μεγάλο αδελφό στα 
σχολεία, για να τους «αξιολογήσετε» καλύτερα!

Και αφού σε μία κοινωνία που σαπίζει, επιτρέπονται τα πάντα, συνεχί-
στε να είστε πομποί σκουπιδιών, εμείς βρωμεροί σκουπιδοτενεκέδες, και 
εσείς να επιλύετε τα εθνικά θέματα, να ξεπουλάτε δηλαδή! 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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ΩΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΘΑ ΘΥΜΗΘΩ…
Ίσως ν` ακούγονταν ακόμη 
γαυγίσματα απ` τις παλιές νύχτες 
και νά λειψαν τα ταξίδια του Νου 
στην Εύκρατο Ζώνη των ονείρων.

Να  φταίξαν 
οι ματαιωμένοι έρωτες του φθινοπώρου μήπως
για την ανομβρία;

Όμως ακόμη ταξιδεύουνε  τα πλοία.
Τα πλοία που χάσανε τους ναύτες τους,
και οι κοινωνίες που αγνοούν 
τα αίτια της ταχύτητας του Χρόνου.

Έπειτα είναι κι` αυτό.
Βρέθηκε επιτέλους η φόνισσα του Παπαδιαμάντη
που έψαχνε η Ίντερπολ της λογοτεχνίας. 
Πότε όμως θα σταματήσουν οι φόνοι τ
ων Μολυβιών,
τα τραύματα που διαπράττουν,
τα χρέη των αστυνομικών μυθιστορημάτων της 
στην Αθωότητα; 

Πως θυμούνται όμως τα μυστικά,
τ` απόκρυφα και τις λύπες των ερωτευμένων;
το πως παραδόθηκε στους μύθους των 
βαρκάρηδων η θάλασσα;
το ποιος δίδαξε τα ΘΑΥΜΑΤΑ στα λουλούδια; 

Ως το απόγευμα θα θυμηθώ
ποιος  «δώρισε» στους γαλαξίες το ΞΕΡΩ 
και πότε έπειτα μετανοιωμένοι 
του ζήτησαν να τους διηγηθεί για το ΑΠΕΡΑΝΤΟ …

Γιάννης Ναζλίδης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αισθανόμαστε την ανάγκη  να ευχαριστή-
σουμε  ιδιαιτέρως τον Υφυπουργό Οικονο-
μικών κ. Βεζυρόπουλο Απόστολο καθώς και  
τους βουλευτές όλων των παρατάξεων του 
Νομού μας τον κ.Τσαβδαρίδη Λάζαρο, τον κ. 
Μπαρτζώκα Τάσο, την κ. Καρασαρλίδου Φρό-
σω, για την αποφασιστική  τους παρέμβαση 
για την διασφάλιση της συνέχισης της λειτουρ-
γίας του Δ.Ι.Ε.Κ. Νοσηλευτικής του Νοσοκομεί-
ου  Βεροίας.  Οι πολιτικές δυνάμεις του νομού 
μας αντιλήφθηκαν  από την πρώτη στιγμή την 
αναγκαιότητα της ύπαρξης και  της λειτουργίας  
της Σχολής αυτής για την πόλη της Βέροιας 
και έδρασαν δυναμικά ώστε να ανακληθεί η 
αρχική  απόφαση του Υπουργείου Υγείας, α-
ναφορικά με την απαγόρευση εγγραφών  νέων 
καταρτιζομένων για το  α΄ εξάμηνο. Χάρη στην 
άμεση παρέμβαση των κοινοβουλευτικών μας 
εκπροσώπων είμαστε  σήμερα στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη  εγγρα-
φών νέων καταρτιζόμενων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Νοση-
λευτικής του Νοσοκομείου Βέροιας.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
&ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΔΙΕΚ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αναστολή λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών 
Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγίου Γεωργίου

 
Ανακοινώνεται από τον 

αρμόδιο αντιδήμαρχο Οι-
κονομικών Στέλιο Ασλάνο-
γλου οτι σύμφωνα με την  
υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55962 
/10-09-2020 (ΦΕΚ 3870 Β’) 
Αναστέλλεται η λειτουργία 
των Λαϊκών Αγορών του 
Δήμου Βεροίας (Κοινότητα  
Βέροιας-Μακροχωρίου –Α-
γίου Γεωργίου), από την 11η 
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 
6:00 π.μ. έως και την 25η 
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 
6:00 π.μ. 

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΕΜΕΤΟΣ!
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Η γενοκτονία των Ελλήνων 
Του Πάρη 
Παπακανάκη
 

 
Στις 24 Σεπτεμ-

βρίου του 1998 η 
Ελληνική Πολιτεία, 
με ομόφωνο ψή-
φισμα της Βουλής 
των Ελλήνων, για 
πρώτη φορά επίση-
μα απεκδύθηκε τον 
ενοχικό σχεδόν όρο 
«Μικρασιατική καταστροφή» και έδωσε στο θέμα τη διάσταση που πραγματικά αρμόζει, καθιε-
ρώνοντας την 14η Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος...

Δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζεται η συστηματική εκρίζωση ενός λαμπερού πολιτισμού από 
τον τόπο όπου άνθισε και δημιούργησε έναν ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης κι ερμηνείας του κόσμου, 
και που αποτέλεσε την πηγή ανάπτυξης του δυτικού πολιτισμού, απλουστευτικά ως «θλιβερή 
συνέπεια ενός αποτυχημένου πολέμου». Δεν μπορεί ένα τόσο πολυσύνθετο θέμα να εξετάζεται 
σκοπίμως αποσπασματικά, υπό τον φόβο του «να μην ταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά»… Πρέπει 
επιτέλους να τολμήσουμε και επί τη βάση επιχειρημάτων να καταδείξουμε σθεναρά ότι  ήταν με-
θοδευμένο αποτέλεσμα χρόνιων διεργασιών, στις οποίες συμμετείχαν κι αλληλεπίδρασαν πολλοί 
παράγοντες, με βασικότερους τον τουρκικό σωβινισμό και τον αποικιακό ανταγωνισμό των ευ-
ρωπαϊκών χωρών, τους οποίους προς το τέλος ήρθε να «σιγοντάρει» ο Εθνικός Διχασμός των 
Ελλήνων .   

O εύρωστος ελληνισμός της ανατολής, με υψηλή μορφωτική στάθμη, που έλεγχε εντός των 
ορίων της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 50% του επενδυμένου κεφαλαίου στη βιομηχανία, το 
60% των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση και κυριαρχούσε απόλυτα στο εισαγωγικό κι εξαγωγι-
κό εμπόριο, συνιστούσε αφενός «απειλή» για τους Νεότουρκους (εθνικιστική οργάνωση με στόχο 
την ανατροπή του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β’) και αφετέρου εμπόδιο στα αποικιακά σχέδια της 
Γερμανίας του Κάιζερ. Η επικράτηση τελικά του τουρκικού εθνικισμού στα πολιτικά τεκταινόμενα 
της οθωμανικής επικράτειας (διά της επιτυχίας του κινήματος των Νεότουρκων) και τα συνεχώς 
αυξανόμενα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας συνδεμένα σε μεγάλο βαθμό με την οικονομι-
κή διείσδυσή της στην ευρύτερη περιοχή της ανατολής, οδήγησαν χωρίς τους ελάχιστους ηθικούς 
ενδοιασμούς σε σειρά συστηματικών διωγμών του ελληνικού στοιχείου.

 

Συνάντηση Κάιζερ και Αβδούλ Χαμίτ Β’ υπό την επιτήρηση του Μουσταφά Κεμάλ

Αρχικά, σε συνέδριο των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη το 1911, συμφωνήθηκε ότι: «Η Τουρ-
κία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα, όπου η μωαμεθανική θρησκεία και οι μωαμεθανικές αντι-
λήψεις θα κυριαρχούν και κάθε άλλη θρησκευτική προπαγάνδα θα καταπνίγεται. Αργά ή γρήγορα 
θα πραγματοποιηθεί η πλήρης οθωμανοποίηση όλων των υπηκόων της Τουρκίας. Και είναι ολο-
κάθαρο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την πειθώ. Άρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένοπλη βία …».

Διαπιστώνοντας όμως ότι ο πολυπόθητος εκτουρκισμός των μειονοτήτων απαιτούσε μεγάλη 
προσπάθεια και πολύ χρόνο, με την παρακίνηση Γερμανών αξιωματούχων, κατέστρωσαν ένα 
πρόγραμμα εκτοπισμών, κατά κύριο λόγο των Ελλήνων, ελπίζοντας πως αυτή η διάσπαση της 
συνοχής τους θα επέφερε την αφομοίωσή τους με το τουρκικό στοιχείο. Η υλοποίηση των σχεδί-
ων άρχισε το 1913 με την βίαιη εκτόπιση των Ελλήνων της ανατολικής Θράκης στα βάθη της Ανα-
τολίας (σημειωτέον ότι από το τέλος του 1913 τη στρατιωτική διοίκηση της Τουρκίας είχε αναλάβει 

ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς), ενώ από τον Μάιο του 1914 οι εξαναγκαστικοί εκτοπι-
σμοί επεκτάθηκαν και στα παράλια της δυτικής Μικράς Ασίας. 

Η τουρκική χωροφυλακή εμφανιζόταν στους υπό διωγμό οικισμούς με ρητές διαταγές από 
την οθωμανική διοίκηση. Πραγματοποιούνταν άμεσα η συγκέντρωση των κατοίκων σε κάποιο 
κεντρικό σημείο, όπου αφού τους ανακοινωνόταν ότι το μέτρο αυτό ήταν αναγκαίο λόγω του 
(υποτιθέμενου) κινδύνου από τον συμμαχικό στόλο ή στρατό, υποχρεώνονταν να υπογράψουν 
πιστοποιητικά ότι εγκαταλείπουν ηθελημένα τα σπίτια τους. Από εκεί διατάζονταν απ’ ευθείας για 
αναχώρηση προς άγνωστο σημείο. Στους εκτοπισμένους απαγορευόταν να μεταφέρουν μαζί τους 
τρόφιμα, ρούχα ή οποιαδήποτε άλλα εφόδια. Κατά τη διάρκεια της πεζής πορείας πραγματοποι-
ούνταν σταθμεύσεις μόνο σε ακατοίκητες περιοχές στο ύπαιθρο, ώστε να μην έχουν την δυνατό-
τητα εφοδιασμού. Απαγορεύονταν αυστηρά η περιποίηση των αρρώστων και η ταφή των νεκρών,  
ενώ τυχόν ελεημοσύνη από ομογενείς ή παροχή ασύλου στα εγκαταλειμμένα βρέφη τιμωρούνταν 
με θάνατο. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως τα τέλη του 1914 εκτοπίστηκαν 
153.890 Έλληνες, ενώ παράλληλα, τις κατοικίες των εκτοπισθέντων καταλάμβαναν Τούρκοι πρό-
σφυγες από τα εδάφη που είχε χάσει η Τουρκία στους Βαλκανικούς Πολέμους. 

 Πορεία εκτοπισμού των Ελλήνων στο αχανές εσωτερικό της Μικρασίας  

Η δεύτερη φάση των διωγμών εγκαινιάσθηκε με την εμπλοκή της Τουρκίας στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Εκδηλώθηκε αρχικά με την στραγγαλιστική οικονομική αφαίμαξη των Ελλήνων για τις 
ανάγκες του πολέμου. Παράλληλα, στην προσπάθεια να περάσει το εμπόριο αποκλειστικά σε 
τουρκικά χέρια, ιδρύθηκε στη Σμύρνη μια αποκλειστικά μουσουλμανική εταιρεία, που ασκούσε 
το μονοπώλιο στις εισαγωγές κι εξαγωγές και επιπρόσθετα, οι οθωμανικές αρχές απαίτησαν την 
απόλυση όλων των Ελλήνων που απασχολούνταν σε ξένες επιχειρήσεις στη Σμύρνη και την αντι-
κατάστασή τους με Μουσουλμάνους.

Με ιδεολογικο-πολιτικό μανδύα την αρχή της ισότητας ανάμεσα στις εθνότητες της αυτοκρατο-
ρίας, πέραν των μαζικών εκτοπίσεων ενεργοποιήθηκε και μια νέα μορφή μαζικών εξοντώσεων, 
η «στρατιωτική θητεία» και τα «Τάγματα Εργασίας». Επί της ουσίας, οι μη μουσουλμάνοι άνδρες 
των παραγωγικών ηλικιών υποβάλλονταν σε ατελείωτες, εξοντωτικές πορείες στο αχανές εσωτε-
ρικό της Μικρασίας, οδηγούμενοι (όσοι κατάφερναν βέβαια να επιβιώσουν) σε άθλια στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, όπου και υποχρεώνονταν σε εξαντλητική αγγαρεία σε λατομεία, ορυχεία, δημόσια 
έργα κλπ. 

Οι γυναίκες, οι γέροντες και τα παιδιά που άφηναν πίσω τους οι άνδρες υφίσταντο κάθε μορ-
φής βία (τρομοκρατία, βιασμούς, κάψιμο των σπιτιών τους κα.) όπως αναφέρεται σε αυτοβιογρα-
φία του Αντ. Γαβριηλίδη το 1924. Υπολογίζεται δε ότι οι κακουχίες εξόντωσαν περί τις 250.000 
Ελλήνων ως το τέλος του 1918.

Έλληνες υπόχρεοι «θητείας» σε τάγμα εργασίας
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της Μικράς Ασίας
Η τουρκική ήττα κατά τον ρωσσο-τουρκικό πόλεμο το 1915 στο Σαρικαμίς, στην βόρεια περιοχή 

της Μικράς Ασίας, αποδόθηκε στους Έλληνες Ποντίους που υπηρετούσαν στον οθωμανικό στρα-
τό και εκδικητικά όλοι οι στρατολογημένοι οδηγήθηκαν αμέσως σε τάγματα εργασίας κάτω από 
ακόμη πιο βασανιστικές συνθήκες. Όπως ήταν φυσικό δεν άργησαν να εκδηλωθούν κύματα λιπο-
ταξίας που κατέφευγαν στα βουνά, δημιουργώντας θύλακες αντίστασης. Σε αντίποινα, μόνο στην 
επαρχία Κερασούντας κάηκαν ολοσχερώς 88 χωριά μέσα σε τρεις μήνες. Οι δε λοιποί Έλληνες 
της επαρχίας, περί τις 30.000, εξαναγκάστηκαν σε πεζή πορεία προς την Άγκυρα κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα, που οδήγησε στον θάνατο το ένα τέταρτο αυτών.

 
Μετά τη συνθηκολόγηση της Ρωσίας, στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε 

στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της γενοκτονίας του Ποντιακού 
ελληνισμού. Στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιήθηκαν σφαγές και εκτοπίσεις των Ελλήνων σε 394 
χωριά της περιοχής. Μέχρι το 1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 
200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό στις 350.000.

Βάρβαρο «τρόπαιο» από την τραγωδία της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού

 Σαν να μην ήταν αρκετά όλα αυτά, η είσοδος (κατ’ επιλογή ή εξαναγκασμένη) των πολιτικών 
δυνάμεων της Ελλάδας στο «ολέθριο παιχνίδι» του αποικιακού ανταγωνισμού των ευρωπαϊκών 
χωρών, συνέβαλε στο δράμα της γενοκτονίας του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. 

Είναι γνωστό ότι η διαφορά απόψεων σχετικά με τη στάση της Ελλάδας κατά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο ανάμεσα στον Βασιλιά Κωνσταντίνο Α’ και στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο  προ-
κάλεσε όχι μόνο έντονη πολιτική αντιπαράθεση, αλλά στην κλιμάκωσή της επέφερε εξαιρετικά 
βαθύ χάσμα στην ελληνική κοινωνία, ώστε πήρε το προσωνύμιο «Εθνικός Διχασμός», με τελική 
κατάληξη την τραγωδία της Μικρασιατικής καταστροφής…

Η κορύφωση όμως του δράματος του Εθνικού Διχασμού δεν ήταν στην πραγματικότητα η 
κατάρρευση του μετώπου στο Αφιόν Καραχισάρ και η συντριπτική στρατιωτική ήττα, αλλά η τελευ-
ταία εντολή της ελληνικής κυβέρνησης με την υπογραφή του τότε φιλοβασιλικού πρωθυπουργού 
Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη: «Να μην επιτραπεί στους Έλληνες Μικρασιάτες να αναχωρήσουν από 
τη Σμύρνη» και η κυνικότατη επεξήγηση αυτής από τον (αμφιλεγόμενο) Αρμοστή της Ελλάδας 
στην Ιωνία, Αριστείδη Στεργιάδη: «Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξει ο Κεμάλ, γιατί αν 
πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα!» (Γρηγόρης Δαφνής, 1974, Η Ελλάς μεταξύ δύο πο-
λέμων).

  Γρηγόρης Δαφνής, 1974, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων

Με απλά και ξεκάθαρα λόγια, τα πιο πάνω στοιχεία καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι οι χιλιάδες 
ανυπεράσπιστων Ελλήνων της Μικράς Ασίας αφέθηκαν σε λυσσαλέα σφαγή στα παράλια της 
Ιωνίας για να μην επέλθει η ανατροπή του επικρατούντος τότε πολιτικού συστήματος προώθησης 
των γερμανικών συμφερόντων στην Ελλάδα !!!  

Τα βάρβαρα και δολοφονικά έκτροπα των Τούρκων σε όλο το μήκος των παραλίων της Ιωνίας 
γης τα οποία επακολούθησαν, οδήγησαν τον τότε Αμερικανό Πρόξενο George  Horton, έναν από 
τους τελευταίους που εγκατέλειψαν την φλεγόμενη πόλη της Σμύρνης, να γράψει δημόσια υπό 
μορφή λυτρωτικής εξομολόγησης: 

«Η διχόνοια  (αναφέρεται πολύ εξευγενισμένα στα στυγνά, συγκρουόμενα οικονομικά συμ-
φέροντα)  ανάμεσα στον δυτικό κόσμο ήταν που επέτρεψε στους Τούρκους να σαρώσουν τον 
χριστιανικό πολιτισμό από την οθωμανική αυτοκρατορία, να κάψουν τη Σμύρνη και να σφάξουν 
τους κατοίκους της μπροστά στα μάτια ενός πανίσχυρου στόλου ευρωπαϊκών και αμερικανικών 
πλοίων. 

Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συναίσθη-
μα της ντροπής, γιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος».

 
Όπως σε κάθε ευκαιρία επισημαίνω, αγαπητοί φίλοι, η ιστορία δεν είναι απλώς καταγραφή 

γεγονότων ως αναμνηστικού τύπου έκθεση. Σε κρίσιμες στιγμές εθνικής δοκιμασίας, όπως αυτές 
που βιώνουμε τελευταία, η ιστορική μνήμη είναι πολύτιμη για να διδασκόμαστε από τα λάθη του 
παρελθόντος και ενωμένοι να παίρνουμε τις ορθές αποφάσεις στο παρόν που θα διαμορφώσουν 
ευοίωνο το μέλλον της αγαπημένης πατρίδας μας… Τηλεγράφημα με προτάσεις του Αριστείδη Στεργιάδη 

προς την κυβέρνηση Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη
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Ο Λευτέρης Αυγενάκης τοποθετήθηκε 
για την αναδιάρθρωση χωρίς να πει 
τίποτα ουσιαστικό και ο πρόεδρος 

της διοργανώτριας, Λεωνίδας Λεουτσά-
κος έδωσε τη δική του απάντηση! Όμως 
η κατάσταση έφθασε στο απροχώρητο με 
κίνδυνο την διάλυσει του ποδοσφαίρου. 
Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει το ζήτημα της 
αναδιάρθρωσης. Ο Λευτέρης Αυγενάκης 
με επιστολή του στον Λεωνίδα Λεουτσά-
κο τοποθετήθηκε για το θέμα που… καίει 
χωρίς ωστόσο να φανερώνει επίσημα τις 
προθέσεις του. Αμέσως μετά την επιστολή 
του Υφυπουργού Αθλητισμού απάντησε 
στον Λευτέρη Αυγενάκη ο πρόεδρος της 
διοργανώτριας SL2-FL.

ΑυτήείναιηεπιστολήτουΛευτέρηΑυγενάκη:
«ΚύριεΠρόεδρε,
Λάβαμεταδύοψηφίσματαπουμαςδιαβιβάσατε:
Αρχικά, των 11ΠΑΕμελώνσας τηςSuper League2

καικατόπιντων22ΠΑΕμελώνσαςτηςFootballLeague,
ταοποίαείχαμεπληροφορηθείκαιαπόταΜΜΕ.

Εκείνοπουδενλάβαμεείναιηεπίσημηθέσητουθεσμικού
οργάνουπουεκπροσωπείτε,σχετικάμε τα ζητήματαπου
θίγουνταμέλησαςσταψηφίσματάτους.

Επίσημηθέση,μαζίμεπλάνοκριτηρίων,σχέδιοχρο-
νοδιαγράμματοςκαιότιάλλοαναγκαίο,που-καισεπρο-
γενέστερες επικοινωνίες- σας έχουμε ενημερώσει και
έχετεσυμφωνήσειότιείναιαπαραίτηταγιατηνεξέλιξητου
θεσμικούδιαλόγου,προςανεύρεσηλύσεων.

Παράλληλα, ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα για
τηνπροσωπική σας θέση σχετικά με την αναγκαιότητα
ύπαρξηςδύοεπαγγελματικώνκατηγοριώνκαιτηνκατάρ-
γησητηςFootballLeague.

Αναμένουμετοσυντομότεροδυνατότηνεπίσημηθέση
σας,ωςΔΣ τηςδιοργανώτριαςαρχής τωνπρωταθλημά-
τωνSuperLeague2καιFootballLeague.

Λειτουργούμε θεσμικά και υπεύθυνα, λαμβάνοντας
υπόψηόλεςτιςπαραμέτρους,χωρίςόμωςναέχουμεπλέ-
οναπεριόριστοχρόνοστηδιάθεσήμας.»

ΗαπάντησητουΛεωνίδαΛεουτσάκου:
«ΚύριεΥφυπουργέ,
Έλαβατηναπό10/9/20επιστολήσαςκαιεπιθυμώνα

σαςγνωρίσωότιπέρααπό τις επίσημεςθέσεις τηςSL2
καιFLπουσαςαπέστειλαόπωςόφειλακαιοιοποίεςεκ-
φράζουνμεσαφήνεια τηνβούληση τωνδυο κατηγοριών
αλλά και τις θέσεις τωνΠΑΕ, ουδεμία άλλη θέση έχω
λάβειούτεέχωπροβείσεσχετικέςδηλώσειςστονΤύπο».

Αξίζει νασημειωθεί ότι τηνΠέμπτη (10/9)στην τηλε-
διάσκεψητηςFLκαιτωνοκτώπρωταθλητώντηςΓ’Εθνι-
κής,πάρθηκεομόφωνηαπόφασηγιαπρωτάθλημαδύοο-
μίλωνστηνSL2,ενώμετατέθηκεγιατηνπροσεχήΤετάρτη
(16/9)ητηλεδιάσκεψητηςSuperLeague2.

Εκπρόσωποι των ΠΑΕ βρέ-
θηκαν σήμερα στην ΓΓΑ 
και περίμεναν να συναντή-

σουν τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο 
οποίος ωστόσο απουσίαζε! Μια 
ημέρα μετά την τηλεδιάσκεψη 
και την ομόφωνη απόφαση για 
2 ομίλους στην Super League 
2, εκπρόσωποι των ΠΑΕ της FL 
πήγαν στην ΓΓΑ με σκοπό να 
συναντήσουν τον Λευτέρη Αυγε-

νάκη, αλλά τελικά τους δέχτηκε 
η γραμματέας του!

Οπωςβλέπετεκαιστηνφωτογραφίαμας,
οιάνθρωποιτωνομάδωνκρατούντιςσφραγί-
δεςσταχέρια,θέλονταςναστείλουνξεκάθα-
ρομήνυμα,ότιανδενγίνειηαναδιάρθρωση
δενπρόκειταινακατέβουνστοπρωτάθλημα!

Να σημειωθεί ότι το παρών έδωσαν οι
εκπρόσωποιαπό13ομάδεςτηςFL,ενώγια
τιςυπόλοιπεςυπηρξενομικόςεκπρόσωπος.

Απόπλευράς ΒΕΡΟΙΑΣ βρέθηκαν στην
πρωτεύουσα οιΑχιλλεαςΜπικας, Κωστας
ΜπικαςκαιΓιωργοςΤσαλουχιδης.

ΟΑυγενάκηςπέταξεπάλιτο…μπαλάκι
καιοΛεουτσάκοςτουαπάντησε!

Εδώ ο κόσμος «καίγεται» και το ποδόσφαιρο διαλύεται !

Στον Λευτέρη Αυγενάκη
με τις σφραγίδες

στα χέρια οι ΠΑΕ της FL
Απουσίαζεουφυπουργός!



1112-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

14/09/2020 έως 18/09/2020
ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-

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

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

14-9-2020 μέχρι20-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο 12-9-2020
08:00-14:30ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ 20 23310-

23416

08:00-14:30ΦΥ-

ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-

ΝΙΟΥ 3 (απέναντι

απόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

08:00-14:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ1823310-23132

14:30-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ28

23310-25130

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Κυριακή 13-9-2020
08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-

73324

14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙ-

ΕΡΙΩΝ5323310-26789

19:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Δευτέρα 14-9-2020
14:30-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ 11

(κάτωαπότααστικά)23310-23023

19:00-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

21:00-08:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

Φαρμακεία

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Συνεχίζει στους Αετούς Βέροιας

ο Βασίλης Γκανάς
Ηδιοίκηση τωνΑετώνΒέροι-

ας είναιστην ευχάριστηθέσηνα
ανακοινώσει την ανανέωση της
συνεργασίας της με τονΒασίλη
Γκανά.Ο36χρονος(14/06/1984)
αθλητής θαφορέσει την ασπρό-
μαυρηφανέλα για δεύτερη χρο-
νιάκαιθααποτελέσειένανακόμη
“κρίκο” από τηνπερσινή επιτυ-
χημένησεζόν της ομάδας, με ε-
πιστέγασμα την παραμονή στη
ΓΕθνική.

Ο πρώην παίκτης των ΤSV
SchwabenAugsburg (Γερμανία),
Φιλίππου Βέροιας, Ζαφειράκη
Νάουσας καιΑΟΚΒέροιας είναι
ο τέταρτος αθλητής τωνΑετών
πουπαραμένειστορόστερ,μετά
τους Ιωσηφίδη, Γαβριηλίδη και
Μαραπίδη.

Κοινή ανακοίνωση των ΠΑΕ 
της Football League για 
αναστολή όλων των δρα-

στηριοτήτων. Οι εξελίξεις τρέχουν 
στην Football League. Μετά την 
παράδοση των σφραγίδων στη 
ΓΓΑ οι 22 ομάδες με ανακοίνωσή 
τους τόνισαν πως προχωρούν σε 
αναστολή αγωνιστικών υποχρεώ-
σεων μέχρι την τελική τοποθέτη-
ση του Λευτέρη Αυγενάκη.

ΗFLζητάενιαίαSL2με2ομίλουςκιαυτός
ήταν και ο λόγος τηςαπρόσμενης επίσκεψης
στηνΓΓΑ,σεμιαημέραπουοΛευτέρηςΑυγε-
νάκης ήτανστηΒουλή τον υπόδιαβούλευση
νέοαθλητικόνόμο.

Ηανακοίνωση:
Τα 22 μέλη του Συνεταιρισμού ανακοινώ-

νουμε την αναβολή τωνπρογραμματισμένων
φιλικών αναμετρήσεων, αναστέλλουμε τις α-
γωνιστικές μας υποχρεώσεις έως την τελική
τοποθέτηση τουΥφυπουργούΑθλητισμού για

την δημιουργία μιας ΕΝΙΑΙΑΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ
ΔΥΟΟΜΙΛΩΝ.

ΜέχρινααπαντήσειοΑυγενάκης
κατεβάζουνρολάστηνFootballleague!

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: 
Αρνητικά τα τεστ
για τον κορονοϊό

Τα τεστ για τον κορονοϊό,πουυποβλήθηκανοιπαίκτες της
ΑΕΚκαιτουΟλυμπιακού,ήταναρνητικά,τοοποίοσημαίνειπως
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα γίνει κανονικά ο τελικός
σήμερατοβράδυ(12/09,21:00)στοΠανθεσσαλικόΣτάδιο.

To τελευταίο εμπόδιογια τηδιεξαγωγή του τελικούφαίνεται
πωςθα ξεπεράστηκε, καθώς τα τεστπου υποβλήθηκαν τόσο
οιπαίκτεςτηςΑΕΚόσοκιεκείνοιτουΟλυμπιακούτοπρωίτης
Παρασκευής(11/09)ήταναρνητικά.

Θυμίζουμεπωςοιερυθρόλευκοιβρίσκονταιαπ’τηνΠέμπτη
(10/09) στοΒόλο, ενώ η αποστολή τηςΈνωσης ταξίδεψε το
μεσημέριτηςΠαρασκευήςγιατηνπρωτεύουσατηςΜαγνησίας.
ΟτελικόςθαπραγματοποιηθείτοβράδυτουΣαββάτου(12/09,
21:00)στοΠανθεσσαλικόΣτάδιο,δίχως τηνπαρουσίακόσμου
εξαιτίαςτηςπανδημίαςτουκορονοϊού.

ΠΑΟΚ:ΣτηΘεσσαλονίκη
οΠερέιρα

ΣτηΘεσσαλονίκη για
λογαριασμό του ΠΑΟΚ
βρίσκεται ο 21χρονος
Νορβηγός  αρ ιστερό
μπακ, Άντριαν Νίλσεν
Περέιρα, προκειμένου
να περάσει από εξετά-
σεις και να υπογράψει.
Χθες το απόγευμα  ο
ΆντριανΝίλσενΠερέιρα
έφτασε στηΘεσσαλονί-
κη για λογαριασμό του
ΠΑΟΚ.

Ο 21χρονοςΝορβη-
γόςαριστερόμπακανα-
μένεται ναπεράσει από εξετάσεις και ακολούθωςθα υπο-
γράψεισυμβόλαιοτετραετούςδιάρκειαςμετονΔικέφαλο.

Σύμφωναμε τουςΝορβηγούς, οΠΑΟΚπρόσφερε στη
Βίκινγκ8με10εκατομμύριακορώνεςγιατον21χρονοαμυ-
ντικό,δηλαδήπερίπου750με900χιλιάδεςευρώ.

ΟΝίλσενΠερέιρα έχει 15συμμετοχέςστοπρωτάθλημα
τηςΝορβηγίαςμε2γκολκαι4ασίστ:
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγορά

γκαρσονιέρα στο κέ-

ντρο,μεασανσέρ,1ος

καιάνω,μέχρι20.000

ευρώ. Τηλ.:  6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  δ ι ό -

ροφη κατοικ ία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά,κάτωαπόΠιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63 τ.μ.μεπα-

τάρι και υπόγειο στη

Βέροια, οδός Τρύ-

φωνος 3.Τηλ.: 6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μο -

νοκατο ικ ία  κοντά

στο 7οΔημοτικό, 75

τ.μ., με υπόγειο 75

τ.μ. και οικόπεδο200

τ.μ., 60.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δοστηΜέσηΒέροιας,

του Σαββατοκύριακου

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτά-

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

Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλιΛαζοχωρί-

ου,ποτιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.
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6στρέμματα,τιμή130.000

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται

γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και

55 τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα,

υπνοδωμάτιο,W.C.)στην

περιοχή Ζωγράφου, δί-

πλα στα Πανεπιστήμια.

Τηλ.: 6977 782641 &

6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιά-

ζεται γκαρσονιέρα, ανα-

καινισμένη,κοντάστηΛέ-

σχηΑξωματικών . Τηλ.:

6949 408554 & 6948

726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ7-9 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουρ-
γία,κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/
μήναμόνο.


ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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

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

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

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810Πωλείται επί τουδρόμου

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

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

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

απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικόςχώρος50τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό, δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχοςΤΕ-
ΦΑΑμε εξειδίκευσηστην κο-

λύμβηση για να εργαστείως

προπονητής στο κολυμβητή-

ριο “ΠΗΓΑΣΟΣAquaCenter”

στη Βέροια.Ασφάλιση και α-

ποδοχέςσύμφωναμετονόμο.

Κατάθεση βιογραφικών στη

γραμματεία του κολυμβητηρί-

ου Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:

2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια γιαπλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξίγιαπλήρη

απασχόληση καθώς και ΠΩ-

ΛΗΣΗγαϊδουράκια.Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-

ας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακοποι-

ού με εμπειρία για φαρμα-

κείο στο Νομό Ημαθιας.

Αποστολή βιογραφικού στο:

aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης

αυτοκινήτων για μόνιμη εργα-

σία. Τηλ.: 23310 21904 κος

Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN ζη-
τάει άτομογιαμόνιμη εργασία

με εμπειρίασε κατασκευή και

τοποθέτηση κουφωμάτων.

Επικοινωνία για ραντεβού

2331073281 υπεύθυνοςπρο-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥαπο1/101ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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



σωπικουΒύρων Σταμπούλο-

γλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιαεργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση

και σχετική εμπειρία.Απαραί-

τητηπροϋπόθεσηκάρταανερ-

γίας.Τηλ.:2331027507,6947

259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε
ξενοδοχείοστηΒέροια γιαα-

πογευματινή εργασία.Απα-

ραίτητηη ικανότητασυνεννό-

ησηςσταΑγγλικά.Τηλ.:6948

457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-
ριποίηση και φροντίδα ηλι-

κιωμένου στη Βέροια. Τηλ.:

2331091098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός από
τηΜεταφορική «Ν. Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄

κατηγορίας.Επιθυμητήπροϋ-

πηρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και ο-

δηγός με επαγγελματικό δί-

πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320

42608.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει
ναπροσλάβει γιαμόνιμηαπα-

σχόληση, εξωτερικόπωλητήή

πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-

μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.

Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρεια

λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-

μααυτοκινήτου,άδειαεργασίας

προσωπικούασφαλείας,εμπει-

ρίαμεβιογραφικόκαισυστά-

σεις.Μισθός,ασφάλισηκαιπο-

σοστά.Παραλαβήδικαιολογητι-

κώνμεσυνέντευξηστακεντρικά

γραφείαμας,Θεσσαλονίκης45

Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-

ντιστηριακηπείρα,παραδιδει

ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές

Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου

(μεεξειδίκευσηστηνΈκθεση).

Τιμές προσιτές μεμονωμένα

καισεγκρουπάκια.Τηλ.:6973

707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙτρακτέρτύπου

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,

17 ίππους, μαζί με πλατ-

φόρμα,σε καλήκατάσταση.

Τηλ.: 6942 256821από τις

3.00μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστή-
μωνμεμεγάληκινητήκαια-

κίνητηπεριουσία, καθώς και

υψηλά εισοδήματα, ζητεισύ-

ζυγο-σύντροφογιασοβαρήκι

ανθρώπινησχέση.Τηλ.:6949

215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-
μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίςοικογενειακέςυποχρε-

ώσειςάνωτων65ετώνέως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία α-

πό55ετώνέως68ετών,με

σκοπότησυμβιωσηήτογά-

μο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-

πής, αναζητά σύντροφο έως

68ετώνμετα ίδιαχαρακτηρι-

στικά για μία ουσιαστικήσχέ-

σηζωής.Μόνοσοβαρέςπρο-

τάσεις.Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερ-
μανικών, με φροντιστη-
ριακή πείρα, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα
όλων των επιπέδων.
Τηλ.:6931155908.
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Κ. Καλαϊτζίδης: 
«Ο Τζιτζικώστας είναι συνεχώς 
στο πλευρό μας.  Εξασφάλισε 

1.807.800 ευρώ για προσλήψεις 
στα νοσοκομεία της Ημαθίας»

-Πως θα γίνουν οι προλήψεις και τι περιλαμβάνουν- 
ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων
«Ο Απόστολος Τζιτζικώστας βρίσκεται συνεχώς 

στο πλευρό της Ημαθίας» τονίζει με δήλωσή του, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, με αφορμή 
τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας , να εξασφαλίσει πρόγραμμα 
ενίσχυσης της ρευστότητας των τοπικών επιχει-
ρήσεων και πρόγραμμα στελέχωσης των τοπικών 
δημόσιων νοσοκομείων και δημόσιων δομών υγείας 
με προσλήψεις. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Ημαθίας ευχαριστεί τον Απόστολο Τζιτζικώστα, 
τονίζοντας ότι στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της 
τοπικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε: 
«Μαζί με το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχει-

ρήσεων και τη ρευστότητα της τοπικής αγοράς, της 
Ημαθίας και όλης της Κεντρικής Μακεδονίας, με 
συνολικές χρηματοδοτήσεις 150 εκατομμυρίων ευρώ 
για το οποίο ανακοινώσαμε λεπτομέρειες, ο Από-
στολος Τζιτζικώστας εξασφάλισε και αξιοποιεί άλλα 
35 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, 
προκειμένου να ενισχυθούν με επικουρικό προ-
σωπικό μονάδες υγείας του Δημοσίου και φορέων 
του Υπουργείου Υγείας. Ανάμεσά τους και το Νο-
σοκομείο της Ημαθίας, που μέσω της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας που θα ενισχυθεί με το ποσό 
των 1.807.800 ευρώ για αντίστοιχες προσλήψεις. 
Σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη για τον τόπο, λόγω 
της υγειονομικής πανδημίας και των πολλαπλών 
συνεπειών της, ο Απόστολος Τζιτζικώστας λέει λίγα 
και κάνει πολλά. Ενισχύει τη ρευστότητα της τοπικής 
οικονομίας, στελεχώνει τις τοπικές δομές υγείας και 
αποδεικνύει ότι στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της 
τοπικής κοινωνίας. Βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό 
μας, στο πλευρό της Ημαθίας. Τον ευχαριστούμε 
και είναι κάτι παραπάνω από υποχρέωσή μας, να 
αξιοποιήσουμε το έργο του και να φανούμε αντάξιοι 
για όλα όσα κάνει και προσφέρει για τον τόπο μας». 

Τι περιλαμβάνει
 η δράση  

Η πρωτοβουλία και η δράση του Απόστολου 
Τζιτζικώστα για χρηματοδότηση προσλήψεων επι-
κουρικού προσωπικού που θα  ενισχύσει τις μονά-
δες υγείας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ώστε 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πανδημίας του 
κορωνοϊού, εξασφαλίζει και αξιοποιεί 35 εκ. ευρώ 
από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενισχυθούν 
με επικουρικό προσωπικό δεκάδες μονάδες υγείας 
του Δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας 
και θα προσληφθεί ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμι-
κό υγείας, ώστε να ενταχθεί στο εθνικό σχέδιο του 
Υπουργείου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας στην Κεντρική Μακεδονία. 

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, 
όπως διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σε νέους φο-
ρείς με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και 
σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτί-
ζονται και τηρούνται από το Υπουργείο Υγείας και τις 
Υγειονομικές Περιφέρειες της Ελλάδας. Οι προσλή-
ψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η κατανομή των 
κονδυλίων της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του 
Απόστολου Τζιτζικώστα για το Γενικό Νοσοκομείο 
Ημαθίας (μονάδες Βέροιας, Νάουσας) ανέρχεται στα  
1.807.800 ευρώ.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή
 των αιτήσεων

Σε σχέση με την πρωτοβουλίας του Απόστολου 
Τζιτζικώστα για οικονομική ενίσχυση των επιχειρή-
σεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορο-

νοϊού, ξεκίνησε από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου η 
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των επιχειρή-
σεων, στη σχετική πλατφόρμα, προκειμένου να αξι-
ολογηθούν και να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα 
«Διέξοδος» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ένας μή-
νας (έως τις 10 Οκτωβρίου 2020) και δεν θα δοθεί 
παράταση.

Η πλατφόρμα στην οποία μπορούν από σήμερα 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι 
πληγείσες επιχειρήσεις είναι:

h t t p s : / / w w w . e p e n d y s e i s . g r / m i s /
(S(f3xfkmjfnyvxgnvtelg1wn2b))/System/Login.
aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx%3ffbclid%
3dIwAR242eYCPWMS8oa7o_LCePaH-2eEAiIAxg
M5BfbuPL6xF5aGJ9bhSgg6uSQ&fbclid=IwAR242e
YCPWMS8oa7o_LCePaH-2eEAiIAxgM5BfbuPL6xF
5aGJ9bhSgg6uSQ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνη-
σης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρε-
πτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί 
μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων 
του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 
ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο. Δηλα-
δή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με 
έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις 
με έξοδα πάνω από 100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν 
με 50.000 ευρώ. Τα ποσά επί των οποίων θα υπο-
λογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν 
από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρή-
σης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, 
του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, 
του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην 
χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των πα-
ροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχο-
λήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες).

Τις διαδικασίες έχει αναλάβει το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 
(www.kepa-anem.gr – 2310480000), που θα υπο-
δεχτεί τις αιτήσεις και θα τις αξιολογήσει ως το τέλος 
του 2020.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να 
έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται 
από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. Επισημαίνεται 
ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
επιλεξιμότητα της πρότασης είναι:

1. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση 
ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε 
εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικα-
σίας ικανοποίησης των πιστωτών.

2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για 
κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχεί-
ριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών 
ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των 
πιστωτών.

Μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα 
στο κέντρο της Βέροιας 

το μεσημέρι της Παρασκευής
-Βραχυκύκλωμα η πιθανή αιτία;

Πυρκαγιά ξέσπα-
σε λίγο μετά τις 2 το 
μεσημέρι της Παρα-
σκευής σε διαμέρισμα 
του 2ου ορόφου πο-
λυκατοικίας επί της ο-
δού Εδέσσης 11, στο 
κέντρο της Βέροιας. 
Σύμφωνα με πληρο-
φορίες η πυρκαγιά 
προκλήθηκε από βρα-
χυκύκλωμα σε ψυγείο 
που βρισκόταν στο 
μπαλκόνι του διαμερί-
σματος και ταχύτατα 
επεκτάθηκε και στο 
εσωτερικό του προ-
καλώντας  καταστρο-
φικές ζημιές. Κατά τις 
ίδιες πληροφορίες, 
από το φλεγόμενο δι-
αμέρισμα απομακρύν-
θηκε ένα ηλικιωμένο 
άτομο, ενώ στο διπλα-
νό διαμέρισμα είχε ε-
γκλωβιστεί ζευγάρι η-
λικιωμένων. Ευτυχώς, 
όλοι είναι καλά στην 
υγεία τους. 

Στο σημείο έσπευ-
σαν άμεσα οχήματα 
της Π.Υ. Βέροιας, ε-
νώ λόγω της έντασης 
και σοβαρότητας της 
πυρκαγιάς συνέδρα-
μαν και δυνάμεις της 
Π.Υ. Νάουσας.  Οι 
πυροσβέστες με αυ-
ταπάρνηση και φορώ-
ντας μάσκες οξυγόνου 
εισήλθαν στο διαμέρισμα για να ελέγξουν αν υπήρχαν άλλα άτομα, ενώ παράλληλα επιχειρούνταν κατά-
σβεση από τα οχήματα και από απέναντι μπαλκόνι. Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκεσε πάνω από δύο 
ώρες, ενώ το αρμόδιο τμήμα της Π.Υ. θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Εκδικάστηκε η αίτηση ακύρωσης 
Μαρκούλη –Τροχόπουλου 
και αναμένεται η απόφαση

Από την Δημοτική Παράταξη Προτε-
ραιότητα στον Πολίτη του  Αντώνη Μαρ-
κούλη, ανακοινώνεται ότι «εκδικάστηκε 
την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, μετά 
από αναβολή, η αίτηση ακύρωσης που 
άσκησαν ο Αντώνης Μαρκούλης, επικε-
φαλής της δημοτικής παράταξης «Προ-
τεραιότητα στον Πολίτη», και ο Κωνστα-
ντίνος Τροχόπουλος, δημοτικός σύμ-
βουλος της ίδιας δημοτικής παράταξης. 

Για την υποστήριξη της αίτησης πα-
ρέστησαν ο γνωστός δικηγόρος Θεσ-
σαλονίκης Σπύρος Κωνσταντόπουλος, 
ο Αντώνης Μαρκούλης, ο Κωνσταντίνος 
Τροχόπουλος και ο ασκούμενος δικηγό-
ρος Παντελής Μαρκούλης.

Αναμένεται η έκδοση απόφασης».
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