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Αριστεία 
στα λόγια, 
ρουσφέτια 
στην πράξη

Του Στέργιου Καλπάκη
Εκπροσώπου Τύπου του 
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΠΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΙΣΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ
ΝΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

(Με αφορμή τη γιορτή
 του Αγίου Αντωνίου 17-1-2021)

Του Παύλου Πυρινού

Η συμφωνία των Πρεσπών και οι 
εκάστοτε «πολιτικές» ερμηνείες

Δημήτρης Πιτούλιας: «‘Εχω μάθει 
ότι κάνω να το κάνω σωστά»
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Και πάλι «πειραματόζωα»
οι μαθητές του Λυκείου!

  Πότε επιτέλους θα δοθεί ένα τέλος στο χάλι, με τους 
συνεχείς πειραματισμούς σχετικά με την εισαγωγή των 
μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; Δε νομίζω να 
υπάρχει υπουργός Παιδείας που κατά την θητεία του να 
μην προσπάθησε να «πειράξει» το σύστημα εισαγωγής στα 
Πανεπιστήμια, κάνοντας ο καθένας ότι θεωρούσε καλύτερο 
και ανατρέποντας κάθε φορά αριθμό εξεταζόμενων 
μαθημάτων, ύλη, συντελεστές κ.λ.π. Και κάθε φορά 
η αβεβαιότητα του υποψηφίου είναι το μόνο σίγουρο 
συναίσθημα, όχι για την απόδοσή του, αλλά για το τι 
τελικά θα ισχύει όταν θα δίνει εξετάσεις! Απαράδεκτο(όχι 
τριτοκοσμικό, γιατί έχω την υποψία ότι εκεί έχουν σίγουρα 
σταθερότερο σύστημα), που διαλύει και επιφορτίζει με 
επιπλέον άγχος τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
  Το ενδεχόμενο να παγιώσουν επιτέλους ένα σύστημα 
για κάποια χρόνια και να αλλάζει μόνο με την 
αντίστοιχη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος 
για να μην τρελαίνουν κάθε τόσο τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς δεν το έχουν σκεφτεί; Και τώρα εν μέσω 
κορωνοϊού και με κλειστά τα σχολεία, επιχειρείται μια 
αναδιάρθρωση από την κ. Κεραμέως, με τους μαθητές να 
έχουν απαυδήσει με τα πισωγυρίσματα και τις αντιφατικές 
δηλώσεις(Τράπεζα Θεμάτων, ισχύς βαθμολογίας τάξεων 
λυκείου για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο κ.α.) που αντί να 
ξεκαθαρίζουν το τοπίο και το μυαλό των παιδιών, δυστυχώς 
τα θολώνουν περισσότερο! Δυστυχώς τα «πειράματα» 
συνεχίζονται…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Παύλου του Θηβαίου,

Ιωάννου Καλυβίτου

Η συμφωνία των Πρεσπών και οι εκάστοτε
«πολιτικές» ερμηνείες

Ηχθεσινή είδηση (14 Ιανουαρίου
2021)λέει:«Με τονυπουργόΕξωτε-
ρικών τηςΒόρειαςΜακεδονίας, συ-
ναντήθηκεοΈλληναςπρωθυπουρ-
γόςΚυριάκοςΜητσοτάκηςπαρουσία
και τουυπουργούΕξωτερικώνΝίκου
Δένδια,για την πορεία τωνδιμερών
σχέσεωνκαι ιδιαίτερατην ανάπτυξη
τηςοικονομικήςσυνεργασίαςκαιδια-
συνδεσιμότητας μεταξύ τωνδύο χω-
ρών.Συζητήθηκε,επίσης,ηευρωπα-
ϊκήπροοπτική της γειτονικής χώρας.
ΚυριάκοςΜητσοτάκης καιΔένδιας
κατέστησανσαφέςότιείναιεπιτακτική
ανάγκηηπλήρης,συνεπής και καλή
τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας
τωνΠρεσπών.

«Δεν μπορούμε επιτρέψουμε τη
δημιουργία ενόςκενούσταθερότητας
στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι έτοι-
μηναπροσφέρειτεχνικήβοήθειαγιαναστηρίξειτιςπροσπάθειεςτωνΔυτικώνΒαλκανίωνγιαένταξηστηνΕΕτων
ΔυτικώνΒαλκανίων.Πιστεύουμεακράδανταότιαυτόςείναιομόνοςδρόμοςγιατηνειρήνηκαιτησταθερότηταστην
περιοχή»,λέειηχθεσινήδήλωση..

Δυοχρόνιαδηλαδήμετάτην ισχύτηςΣυμφωνίαςτωνΠρεσπώναπότηνκυβέρνησηΤσίπρα(ΣΥΡΙΖΑ)ηκυβέρ-
νησητηςΝ.Δ.,αναγνωρίζειότι«έχειγίνειπολύμεγάληπροσπάθειαστηνεφαρμογήτης,αλλάαπαιτείταιμεγαλύτερη
πρόοδος».

Απλά,θυμίζουμεανάρτηση-δήλωσηΜητσοτάκηστο τουίτερστις22 Ιανουαρίου2019:«ΑύριοστηνΟλομέλειαη
ΝέαΔημοκρατίαθαεξηγήσειγιατίηΣυμφωνίατωνΠρεσπώνείναιμιακακήσυμφωνία.Καιθακάνειό,τιμπορείγια
νααποτρέψειτηνκύρωσήτης.Όλοιοιβουλευτέςθαβρεθούναντιμέτωποιμετησυνείδησήτους-καιυπόλογοιστην
Ιστορία-γιατιςαποφάσειςτους».

Χωρίςάλλασχόλια,περίκομματικώνσημαιών,συλλαλητηρίων,κοινωνικού(πατριωτικού)διχασμούκαι…πολιτικής
λήθης!

Παναγιώτης Κουρουμπλής: Ορκίστηκε
και θα πάρει 18 μισθούς βουλευτή!

Τι κι αν έχειπεράσει ενάμισης χρόνος από τις τελευταίες
βουλευτικές εκλογέςκαιμε την έλευση του2021ξεκίνησανοι
φημολογίεςγιαπροσφυγήστιςκάλπεςτουςεπόμενουςμήνες,
γιατονΠαναγιώτηΚουρουμπλήηθητείατουωςβουλευτήμό-
λιςξεκίνησε.Οπρώηνυπουργόςμετάτηνδικαίωσητηςπρο-
σφυγής τουστοΕκλογοδικείο,πήρε την 4η βουλευτική έδρα
τουΣΥΡΙΖΑ-ΠροοδευτικήΣυμμαχίαστονδυτικότομέαΒ’Αθή-
νας,πουκατείχεοΘανάσηςΠαπαχριστόπουλοςκαιορκίστηκε
προχθέςΤετάρτη στηνΟλομέλεια τουΚοινοβουλίου με θρη-
σκευτικό όρκο.Ωστόσομαζί με την έδραοΠαναγιώτηςΚου-
ρουμπλήςθαπάρει,όπωςδικαιούται,μαζεμένους18μισθούς
βουλευτή,αφούαναγνωρίζεταιωςβουλευτήςαπότηνεπομένη
τωνεκλογών.Καλήθητείαγιαόσοαπομένεικαισεκαλήμεριά
τααναδρομικάβουλευτικάμηνιάτικα(άγνωστοπαραμένειανθα
δώσειτομερίδιοτωνχρημάτωνπουαναλογείστοκόμμα).

«Παγοδρόμιο»στηνείσοδοτουΣελίου!

ΙδιαίτερηπροσοχήχρειάζεταιστηνείσοδοτουΣελίουμπροστάαπότοπάρκινγκ,στηνπλατείαπεριμετρικά,στηνανη-
φόραμέχριτουΑναγνώστη,αλλάκαιστηνανηφόραπροςταΠιτουλιέικα,γιατίοδρόμοςείναιπαγοδρόμιο!

Σύμφωναμεπληροφορίεςαπόκατοίκουςτουχωριού,λόγωυπερχείλισηςτηςδεξαμενήςπάνωαπόταμαντριάτου
Βόλκου,τονερόκυλάεικαιφτάνειμέχριτηνπλατείακαισεσυνδυασμόμετιςχαμηλέςθερμοκρασίεςέχειδημιουργηθεί
παχύστρώμαπάγουστοοδόστρωμα.Γι’αυτόενημερώθηκετόσοοΔήμοςΒέροιας,πουεπρόκειτοναρίξειαλάτιχθεςτο
απόγευμασεαυτάτασημείαμέσαστοχωριό,όσοκαιηΑντιπεριφέρειαΗμαθίαςστονοδικόάξοναΒέροια-Σέλι-Νάουσα,
αφούαναμένονται χιονοπτώσεις.Επίσης ενημερώθηκεκαιοπροϊστάμενος τεχνικώνυπηρεσιών τηςΔΕΥΑΒΔημήτρης
Δάσκαλοςγιατοθέματηςυπερχείλισηςτηςδεξαμενής.

Οιυπηρεσίεςτηςαυτοδιοίκησηςκαλώςδείχνουνάμεσααντανακλαστικάγιατίυπάρχειαρκετόςκόσμοςπουδιαμένει
στοΣέλι,αλλάεπιπροσθέτωςανκαιυπάρχειαπαγόρευσημετακίνησης…οκόσμοςβρίσκειτρόποκαικυκλοφορεί!
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Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες 
του Δήμου Αλεξάνδρειας για το 

ενδεχόμενο σφοδρής κακοκαιρίας
 
Σε ετοιμότητα βρί-

σκονται οι υπηρεσίες 
του Δήμου, με το αν-
θρώπινο δυναμικό και 
τον μηχανολογικό εξο-
πλισμό που διαθέτει 
(μηχανήματα αποχιο-
νισμού και ρίψης αλα-
τιού), να είναι σε επι-
φυλακή για να επέμ-
βει όπου χρειαστεί, σε 
πιθανή χιονόπτωση.

Μετά από εντολή 
του Δημάρχου έγινε 
διανομή αλατιού προ-
ληπτικά στα σχολεία 
και στα δημοτικά κτί-
ρια

Είμαστε έτοιμοι να 
κρατήσουμε το οδικό 
μας δίκτυο ανοικτό και συστήνουμε στους πολίτες του Δήμου μας σε τυχόν χιονόπτωση και παγετού, να πε-
ριορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδείξουν ψυχραιμία, κατανόηση και συνεργασία στην αντιμετώπιση 
των οποίων προβλημάτων προκύψουν.

Οι δημότες θα μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2333025500 σε περίπτωση ανάγκης για βοήθεια.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Απαραίτητη η οικονομική 
ενίσχυση και η φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνση 
των πληγέντων από την πανδημία δικηγόρων της χώρας»

Την ανάγκη να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα οικονομικής και φορολογικής στήριξης των πληγέντων από την πανδημία δικηγόρων, τονίζει ο Αν. Γεν. Γραμμα-
τέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με σχετική Ερώτησή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης  ο κ. Τσαβδαρίδης τονίζει ότι η δραματική μείωση του κύκλου 
εργασιών του δικηγορικού κόσμου λόγω της αναστολής ή της υπολειτουργίας της απασχόλησης του εξ αιτίας των αναγκαίων περιοριστικών μέτρων, δεν συνοδεύε-
ται από ανάλογη και επαρκή οικονομική ενίσχυσή τους κατά τα πρότυπα άλλων πληγέντων κλάδων.

Ως εκ τούτου, όπως σημειώνει, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Κυβέρνηση να μεριμνήσει τόσο για την καταβολή χορηγήματος 400 ευρώ από τον ειδικό λο-
γαριασμό ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011 σε όλους τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους επιστήμονες (και άρα και τους δικηγόρους), με παράλληλη ή μη δραστηριότητα, α-
νεξαρτήτως του αν διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα ή ικανότητα, την ίδια ώρα που θα προχωρήσει σε αναστολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών 
υποχρεώσεων.

Επιπροσθέτως, ο κ. Τσαβδαρίδης επισημαίνει ότι χρειάζεται να επισπευστεί η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για τον Δεκέμβριο του 2020, σε αναλογικό 
ύψος με αυτό που έχουν λάβει άλλοι πληττόμενοι κλάδοι καθώς και να διευρυνθεί η οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων, μέσω του 5ου και του 6ου κύκλου της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής, με βάση τη μείωση του εισοδήματος κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. 

Δήμος Νάουσας: Σε ετοιμότητα 
για την επικείμενη 

επιδείνωση του καιρού 
Σε ετοιμότητα βρίσκο-

νται οι υπηρεσίες του Δή-
μου Νάουσας ενόψει της 
επικείμενης επιδείνωσης 
του καιρού,  που αναμένε-
ται να σημειωθεί σε περι-
οχές της Μακεδονίας από 
το απόγευμα της σημερι-
νής Πέμπτης. 

Ο Δήμος Νάουσας α-
πευθύνει έκκληση προς 
τους δημότες να ακολου-
θούν τις οδηγίες της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας που αφορούν 
στην  πρόληψη, την προ-
στασία  και την αντιμετώ-
πιση κινδύνων που τυχόν προκύψουν από παγετό και χιονοπτώσεις. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Νάου-
σας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας, 
της Αστυνομίας,  της Πυροσβεστικής  και του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση ισχυρού παγετού οι δημότες θα μπορούν να προμηθευτούν αλάτι από τις 7 το πρωί  
έως τις 12.30 το μεσημέρι από το κτίριο της Βέτλανς (σημείωση: παρακαλούνται οι δημότες να μην κά-
νουν άσκοπη χρήση αλατιού για να αποφεύγονται ζημίες σε δρόμους και πεζοδρόμια).

Υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Θα δώσουμε σε κάθε  
Έλληνα την δυνατότητα να εμβολιαστεί»

-Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των εμβολιαστικών Κέντρων ανάλογα με την διαθεσιμότητα των εμβολίων
Περισσότερα από 110.000 ραντεβού για ηλικι-

ωμένους άνω των 85 έχουν επιβεβαιωθεί κατά το 
πρώτο διήμερο της πλατφόρμας για το εμβόλιο, σύμ-
φωνα με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Γιώργος Γεωργαντά.

Όπως ανέφερε, «είναι ένας ικανοποιητικός α-
ριθμός και συνεχίζουμε και άμεσα πρέπει να α-
παντήσουν και να επιβεβαιώσουν αν αποδέχονται 
την προτεινόμενη ημερομηνία και το προτεινόμενο 
εμβολιαστικό κέντρο αυτοί που ήταν στην άυλη συ-
νταγογράφηση. Από αυτούς που ήταν στην άυλη το 
60% έχει ανταποκριθεί ήδη, δηλαδή απάντησε. Είναι 
60.000 οι άνω των 85 ετών εγγεγραμμένοι στην 
άυλη, που σημαίνει ότι 40 χιλιάδες εξ αυτών επιβε-
βαίωσαν ήδη.

Για τις περιπτώσεις ανθρώπων που στέλνονται 
σε εμβολιαστικά κέντρα μακριά από τον τόπο κατοι-
κίας τους, ο υφυπουργός τόνισε:

«Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις που παρατηρηθή-
καν και είμαστε από πάνω για να τις λύσουμε. Κά-
ποιοι που είχαν γραφτεί στην άυλη συνταγογράφηση 
αλλά είχαν αλλάξει διεύθυνση από τότε που είχαν 
βγάλει τον ΑΜΚΑ τους δεν έκαναν επικαιροποίηση 
της διεύθυνσης κατοικίας τους με το σωστό Ταχυδρο-
μικό Κώδικα και το σύστημα άντλησε τη διεύθυνση 
κατοικίας από τον ΑΜΚΑ που είχανε βγάλει πριν 
χρόνια.

Είναι μια από τις περιπτώσεις, πάντως είμαστε 
πάνω από το πρόβλημα και δεύτερον υπάρχει η 

δυνατότητα αλλαγής τον καθένα δηλαδή και 
ως προς το εμβολιαστικό κέντρο και ως προς 
την ημερομηνία σε κάποιον που υπάρχει μια 
αστοχία. Τα εμβολιαστικά κέντρα ξεδιπλώνονται 
σταδιακά και ανοίγουν σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό ο οποίος υπάρχει».

Σχετικά με το πότε θα είναι σε πλήρη ανά-
πτυξη τα εμβολιαστικά κέντρα, ο κ. Γεωργαντάς 
τόνισε ότι «έχει να κανει με τη διαθεσιμότητα 
των εμβολίων και με το άνοιγμα των πληθυ-
σμιακών ομάδων αλλά θα ανακοινωθεί. Το 
επόμενο διάστημα θα έχουμε μια καλή κατα-
γραφή επί αυτού για να γνωρίζει ο κόσμος. Θα 
ανακοινωθούν συγκεκριμένες προβλέψεις γιατί 
υπάρχει μια στόχευση η οποία θα εξυπηρετη-
θεί. Δεν θα υπάρχει Έλληνας που θα θέλει να 
εμβολιαστεί και δεν θα του δώσουμε τη δυνατό-
τητα να το κάνει με κάθε τρόπο που μπορεί να 
του προσφέρει το κράτος».

Σχετικά με τη χρονική διάρκεια εμβολια-
σμών για τους  άνω των 85 ετών, δήλωσε ότι η 
πρώτη δόση θα είναι μέχρι μέσα Φεβρουαρίου 
άρα η δεύτερη μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Όσο 
για τις δόσεις των εμβολίων που έχουν έρθει 
στην Ελλάδα, ανέφερε: «Είναι γύρω στις 100 χιλιά-
δες. Εμβολιάζονται αυτή τη στιγμή οι υγειονομικοί, 
ξεκίνησαν και εμβολιάζονται οι ιδιώτες γιατροί. Στο 
emvolio.gov.gr εκεί υπάρχει on time οι εμβολιασμοί 
που γίνονται στη χώρα και ξέρουμε και τις ποσότητες 

εμβολίων που έχουν έρθει. Είναι μια εφοδιαστική 
αλυσίδα η οποία ξεδιπλώνεται βήμα-βήμα και νομί-
ζουμε ότι λειτούργησαν όλα όπως έπρεπε και έτσι πι-
στεύουμε όπως εξελίσσονται ότι θα προχωρήσουμε, 
Αυτό που προβλέψαμε και νομίζουμε ότι είναι δίκαιο 
και είναι το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε 

αυτή τη φάση είναι ότι όποιος έχει κλείσει ραντεβού 
αλλά δεν το αλλάξει μέσα 3 μέρες πριν όπως έχει 
το δικαίωμα και τελικώς δεν έρθει την ημερομηνία 
που είχε καθοριστεί για αυτόν, αυτός δεν θα μπορεί 
για ένα μήνα να ξαναμπεί στο σύστημα να κλείσει 
ραντεβού».
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Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ το ωράριο 
λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια του lockdown
Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων (μέλη 

και μη μέλη της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας) λόγω των 
νέων μέτρων στο πλαίσιο του lockdown σε όλη τη χώρα για την 
περιορισμό διασποράς του κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περιοχής Βέροιας θα λειτουρ-
γούν, μέχρι νεοτέρας, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το 
μεσημέρι.

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Εθελοντική Αιμοδοσία 

στην κοινότητα Τρικάλων
Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσίας και Αλ-
ληλεγγύης της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματο-
ποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό 
Κατάστημα.

Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του 
Συλλόγου, όπως και οι Δημότες να ενισχύ-
σουν την κοινή προσπάθεια.

Βασιλόπιτα στο «Υφάδι»
Ο Βασίλης, ο δι-

κός μας καλλιτέ-
χνης....

ζωγράφος.... ποι-
ητής.... 

Για την γιορτή του 
κόψαμε βασιλόπιτα 
με τυχερή την Ελένη 
μας!!!

Την αγάπη και τις 
ευχές μας, για χρό-
νια πολλά και πολ-
λές δημιουργίες!!!

Οι φίλοι του από 
το Υφάδι! 

Περισσότερες 
από 300.000 προβολές 

για το πρόγραμμα 
«γιορτάΖΟΥΜΕ»

Θερμή ανταπόκριση στις live streaming 
εορταστικές εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Τις 300.000 προβολές ξεπέρασαν 

οι εορταστικές livestreaming εκδη-
λώσεις που πραγματοποιήθηκαν με 
πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

Το πρόγραμμα «γιορτάΖΟΥΜΕ» 
διεξήχθη από τις 13/12/2020 έως και 
τις 10/1/2021 με κάθε εκδήλωση να 
υποστηρίζει από ένα φιλανθρωπικό 
σκοπό. Οι προβολές έγιναν από τη 
σελίδα του Κέντρου Πολιτισμού στο 
facebook και μέσα από την διαδικτυ-
ακή πλατφόρμα eStage.gr για όλους 
αυτούς που δεν διαθέτουν Facebook.

Ένθερμη ήταν η ανταπόκριση των 
θεατών εντός και εκτός συνόρων. Εν-
δεικτικά αξίζει να αναφερθεί πως εστάλησαν 13000 μηνύματα θεατών στη σελίδα του Κέντρου 
Πολιτισμού από Σερβία, Άρτα, Αγρίνιο, Βιέννη, Βέροια, Λάρισα, Σουηδία, Λιτόχωρο, Κέππινγκεν 
Γερμανίας, Μυτιλήνη, Σύρο, Αλμυρό, Λιτόχωρο, Χανιά, Φλόριντα ΗΠΑ, Ιθάκη, Φινλανδία, Κατερίνη, 
Σέρρες, Αθήνα, Κοζάνη, Βρυξέλλες, Αγγλία, Κιλκίς, Γιαννιτσά, Πολύγυρο, Ζυρίχη και φυσικά από τη 
Θεσσαλονίκη!

Κλασσική και λαϊκή μουσική, βραδιά Όπερας, τραγούδια μεγάλων συνθετών, κομμάτια που 
γράφτηκαν από δημιουργούς της πόλης μας, κάλαντα, καραγκιόζης, αλλά και μια θεατροποιημένη 
αφήγηση, κράτησαν συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους στις δύσκολες μέρες που περνάμε λόγω 
της πανδημίας.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν πάνω από 80 εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού (μουσικοί, η-
θοποιοί, τραγουδιστές, τεχνικοί, βιντεολήπτες, ηχολήπτες, φωτιστές, σκηνοθέτες.)

«Μέσα από αυτό το πρόγραμμα και την ανταπόκριση του κοινού φάνηκε πως η δύναμη του 
Διαδικτύου είναι τεράστια, αλλά μας λείπει πάντα η ζεστασιά του ζωντανού θεάματος!», ανέφερε σε 
δηλώσεις της η πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

  Το Δ.Σ. της Φιλο-
πώχου Αδελφότητος 
Κυριών Βέροιας, ευχα-
ριστεί τους εκπροσώ-
πους του 3ου Συστή-
ματος Δασοπροσκό-
πων Βέροιας, για την 
ευγενική τους  χειρο-
νομία, να προσφέρουν 
την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς, κουρα-
μπιέδες στους σιτιζόμε-
νους και να βοηθήσουν 
στη διανομή των πρω-
τοχρονιάτικων δεμάτων 
στους τροφίμους μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η  Πρόεδρος και τα μέλη του 

Δ.Σ της Φιλοπτώχου Αδελφότη-
τος Κυριών Βέροιας συγχαίρουν 
και ευχαριστούν  την μαθήτρια 
της Α΄ Λυκείου του κολεγίου Α-
νατόλια,  Άννα Αλεξιάδου, για 
την προσφορά της. Η Άννα πα-
ρασκεύασε  αντισηπτικό χεριών, 
το συσκεύασε και μαζί με γλυκά 
τα μοίρασε την Παρασκευή 8 
-01 -2021 στους σιτιζόμενους 
της Φιλοπτώχου.



Αριστεία στα λόγια, 
ρουσφέτια στην πράξη

Του Στέργιου Καλπάκη

Ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
που έλεγε σε συνέντευξη, πριν γίνει 
Πρωθυπουργός, ότι δεν θα επιτρέψει 
να γίνουν διοικητές των νοσοκομεί-
ων αποτυχόντες πολιτευτές. Ήταν 
επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης που 
έλεγε στη Βουλή, όταν ανέλαβε τη 
διακυβέρνηση της χώρας, ότι θα μει-
ώσει τον αριθμό των μετακλητών κα-
τά 12%. 

Ο ίδιος, που εκλέχθηκε σημαία 
την “αριστείας”, μέσα σε ενάμιση χρό-

νο έχει επιτρέψει ένα όργιο κομματικών ρουσφετιών σε κρίσιμους τομείς 
της δημόσιας διοίκησης και με υπέρογκο κόστος. Ας τα δούμε ένα – ένα: 

1. Διοικητές νοσοκομείων:
Όπως αποκάλυψε πρόσφατα η ιστοσελίδα news247.gr, στο τιμόνι των 

νοσοκομείων βρίσκονται άνθρωποι πλήρως άσχετοι με τον χώρο της Υ-
γείας. Γυμναστές, αγρονόμοι, ακόμα και αλουμινάδες έχουν τοποθετηθεί 
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις θέσεις των διοικητών των δημόσιων 
νοσοκομείων στην πιο κρίσιμη φάση που περνάει το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας εν μέσω πανδημίας. Το κακό είχε φανεί από την αρχή, όταν είχαν 
διορίσει έναν 80χρονο ως διοικητή στο νοσοκομείο Καρδίτσας, ο οποίος 
μετά την απομάκρυνσή του, είχε “καρφώσει” τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη 
αποκαλύπτοντας ότι αυτός προσωπικά τού είχε υποσχεθεί τον διορισμό 
την προεκλογική περίοδο. Θυμίζουμε ότι ο νυν υπουργός Εσωτερικών, ο κ. 
Βορίδης, έλεγε τότε “Και ποιους να βάλουμε; Τους ξένους;”.

2. Μετακλητοί:
Όπως αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες η “Εφημερίδα των Συντακτών”, η 

κυβέρνηση έχει φτάσει να συντηρεί 2.965 μετακλητούς, κάτι που αποτελεί 
ρεκόρ δεκαετίας. Το κόστος, μάλιστα, των “γαλάζιων παιδιών” αποτιμάται 
στα 65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος της συντήρησης των Γενικών 
Γραμματειών που υπάγονται στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά έχει 
αυξηθεί κατά 236%! Την ώρα που η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν κάνει προ-
σλήψεις γιατρών και νοσηλευτών για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
την πανδημία, έχει γεμίσει τον κρατικό μηχανισμό με κομματικά ρουσφέτια 
που απολαμβάνουν μάλιστα και παχυλούς μισθούς. Ο κ. Μητσοτάκης, που 
ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έχει μείνει για τους δημοσίους 
υπαλλήλους ως ο υπουργός των απολύσεων, τώρα ως πρωθυπουργός, 
με παλαιοκομματικές πρακτικές, γυρίζει τον δημόσιο τομέα δεκαετίες πίσω.

Συμπέρασμα:
Οι υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη για “αριστεία” και “αξιοκρατία” πριν 

γίνει Πρωθυπουργός αποδείχθηκαν ψεύτικες. Με το που ανέλαβε τη δια-
κυβέρνηση της χώρας, επανήλθαν και οι γνωστές παλαιοκομματικές πρα-
κτικές της Δεξιάς, που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και εκατοντάδες 
χιλιάδες νέες και νέους, μορφωμένους και με προσόντα, στο εξωτερικό. 
Αλήθεια, τι μήνυμα στέλνει σε όλους αυτούς που εγκατέλειψαν τη χώρα η 
εικόνα μιας κυβέρνησης που βολεύει “τα δικά της παιδιά”. Με τι κίνητρο να 
επιστρέψουν στην πατρίδα;

Πλέον, οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν πως όταν ο κ. Μητσοτάκης 
μιλούσε για “επιτελικό” κράτος, εννοούσε “πελατειακό” και τίποτα περισσό-
τερο. Αριστεία στα λόγια, ρουσφέτια στην πράξη.

*Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
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Ερώτηση  βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Φρόσω Καρασαρλίδου: 

Να διασφαλιστεί 
η χρηματοδότηση
των ΔΕΥΑ για την 
υλοποίηση έργων

Τη ζωτική ανάγκη 
της διασφάλισης πόσι-
μου νερού σε επαρκείς 
ποσότητες, σε όλη την 
Ελλάδα, αναδεικνύει ο 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία στη Βουλή, 
με την κατάθεση Ερώ-
τησης προς τον υπουρ-
γό Εσωτερικών από 37 
βουλευτές του, μεταξύ 
των οποίων τη βουλευ-
τή του νομού μας Φρό-
σω Καρασαρλίδου, με 
θέμα: «Χρηματοδότηση 
των ΔΕΥΑ για την υλο-
ποίηση έργων στον κρί-
σιμο τομέα της ύδρευ-
σης για την εξασφάλι-
ση της πρόσβασης σε 
επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επικαλούνται την εμπειρία από τον 
προσανατολισμό και τις πρόνοιες του καινοτόμου και καθολικά αποδε-
κτού από την Αυτοδιοίκηση χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦιλόΔη-
μος” -το οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ μετονόμασε σε “Αντώνης Τρίτσης”- 
που ως λογική είχε να μπορέσουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) να υλοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα α-
πό τα πιο επείγοντα έργα ύδρευσης, μέσω μιας ορθολογικής κατανομής 
των πόρων του προγράμματος.

“Κλειδί” ήταν το όριο των 3 εκατ. ευρώ προϋπολογισμού, που απέ-
τρεπε τον ανταγωνισμό μεταξύ των δήμων και βοηθούσε στην προώ-
θηση των πιο αναγκαίων υποδομών. Στον αντίποδα αυτής της λογικής, 
βρίσκεται έργο ύψους 22 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΥΑ στις Σέρρες για την 
αντικατάσταση των υδρόμετρων, για το οποίο ζητείται η προσκόμιση 
των εγγράφων με την υποχρεωτική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης του άρθρου 69 του ν.4509/2017.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τον υπουργό:
- Πώς θα διασφαλισθεί η χρηματοδότηση του συνόλου των άμεσων 

και σοβαρών επενδυτικών αναγκών των Δήμων και των ΔΕΥΑ σε έργα 
ύδρευσης με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας 
ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και με τι κριτήριο θα ιεραρχηθούν οι 
προτάσεις, εφόσον δεν υφίσταται ανώτατο όριο προϋπολογισμού και οι 
σχετικοί πόροι είναι συγκεκριμένοι;

- Ποια η τύχη των προτάσεων των ΔΕΥΑ που δεν θα ενταχθούν σε 
περίπτωση εξάντλησης των πόρων του Προγράμματος; Σε ποιες ενέρ-
γειες θα προβεί ο υπουργός εφόσον ανακύψει τέτοιο ζήτημα;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα , 14  Ιανουαρίου  2021
Α.Δ.:   1 /2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3 
Τ.Κ.  : 592 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η. Θεοδοσιάδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 3 50232 FAX : 2332 0 23422 
E-mail : promithies@gnnaousas.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1 /2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ  
ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ » στο πλαίσιο της εφαρμογής
 της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου

 και της εταιρίας SIEMENS 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Υγ. Μ. Νάουσας ) κατόπιν της 

αριθ. 23/22-10-2020 (θέμα 29°) Πράξης του Δ.Σ.   του Γ.Ν. Ημαθίας,   
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , για την 
προμήθεια «ενός  Ψηφιακού Μαστογράφου  με πενταετή συ-
ντήρηση » (CPV: 33111550-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας 
-  Μονάδα Νάουσας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφω-
νίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας 
SIEMENS, προϋπολογισμού διακοσίων ενενήντα  χιλιάδων 
ευρώ  (290.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της 
πενταετής συντήρησης , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής .Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφο-
ρών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 20-01-2021 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 19-02-2021 και ώρα 14:00μ.μ 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26-02-2021 και ώρα 
12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας 
Νάουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος,  Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
της διακήρυξης είναι 100376. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις 
του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι 
και σήμερα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κατα-
θέσουν Εγγύηση Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του  προσφερόμενου είδους 
, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε διακόσιες σα-
ράντα   (240) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθί-
ας – Μονάδα Νάουσας, Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3, Τ.Κ. 
59200 - Νάουσα, αρμόδιος υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου , 
Τηλ.2332350232, FAΧ 2332023422. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  διατίθεται σε ηλεκτρο-
νική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnnaousas.gr) .

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ
Δρ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 15 

Ιανουαρίου 2021 στις 11.15 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Ιωάννης Χριστοδου-
λόπουλος σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας ε-
νημερώνει ότι για την 
προστασία της δημό-
σιας υγείας και των 
μελών του, το ωράριο 
λειτουργίας των φαρ-
μακείων που ανήκουν 
σε όλες τις περιοχές 
της Ημαθίας μετασχη-
ματίστηκε σε συνεχές 
για όσο διάστημα θα 
διαρκέσει η απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας. 

Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 08:00π.μ. έως 16:00 μ.μ.. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών θα αυξηθούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πα-
νηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου του 
Νέου Πολιούχου Βεροίας (κεκλεισμέ-
νων των θυρών).

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου 
του Νέου Πολιούχου Βεροίας (κεκλει-
σμένων των θυρών).

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία 
της εορτής του Οσίου Αντωνίου του 
Νέου Πολιούχου Βεροίας, στο πλαί-
σιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και 
ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοι-
χη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

 Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με θέμα την Κλί-
μακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)

 
Φέρεται Είς Γνώ-

σιν Των Ευσεβών 
Χριστιανών Ότι Την 
Δευτέρα 18 Ιανουα-
ρίου 2021

Πανηγυρίζει Ο Ι-
ερός Ναός Αγίου Α-
θανασίου Βεροίας,

Τη Μνήμη Του Εν 
Αγιοίς Πατρός Ημών 
Αθανασίου Του Με-
γάλου.

Το Πρόγραμμα 
Των ιερών Ακολου-
θιών Θα ‘Εχει Ως Εξής:

Κυριακή 17 Ιανουαρίου ώρα 18:00 μ.μ
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Και Αρτοκλασία
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου ωρα 07:30 π.μ
Όρθρος - Πανηγυρικό Συλλείτουργο Και Κτητορικό 

Μνημόσυνο
Ώρα 17:00 μ.μ
Μεθέορτος Εσπερινός, Και  Παράκληση Του Αγίου 

Αθανασίου.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΟΥΝ 
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ.

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΙΩΝ.

ΑΔΑ: 6Ν12ΩΚ0-ΖΡΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα    12 -01-2021
Αρ.πρωτ.: 261

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμ.Οικονομικό –Γρ. Προμηθειών 
Πληροφορίες: Αδαμίδου Ολ., Λαπαβίτσας Γ., 
Τηλ.:2332350328, 50367 
email:adamidou@naoussa.gr lapavitsas@naoussa.gr ,

 Περίληψη διακήρυξης δημόσιου 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

   Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  με 
αντικείμενο της σύμβασης  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020.  - 
CPV 44221000-5

Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα γίνει αντικατάσταση των εξωτε-
ρικών κουφωμάτων είναι :  α)το 5ο Δημοτικό σχολείο Νάουσας,β) 
το 1ο - 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας,γ) το «Λάππειο» 1ο Γυμνάσιο 
Νάουσας ,δ) το Δημοτικό σχολείο Κοπανού ε)το Δημοτικό σχολείο 
Στενημάχου και στ)το 2ο Νηπιαγωγείο Νάουσας: (Α/Α συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ: 104802)

 Φορέας  υλοποίησης  της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος 
Η.Π. Νάουσας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 
02.15.7135.021 με το ποσό των 297,30€ για το έτος 2020 και τον 
αντίστοιχο Κ.Α. με το ποσό των 121.000,00€ για το έτος 2021. Χρη-
ματοδότηση  ποσού   121.300 ευρώ,  άρθρο 13 του  Ν2880/2001.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 180 ημερολογιακές ημέ-
ρες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής . Η τιμή των 
προς προμήθεια ειδών δίνεται  σε ευρώ  ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών ή ανα-
φέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών, θα απορρίπτονται. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  η Πέ-
μπτη 14-01-2021 και ώρα 8.00 π.μ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η  02-
02-2021  και ώρα 23.59 μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  08-
02-2021  και ώρα 10.30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Οι 
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμε-
νη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία 
εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέ-
πει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του 
Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ 
ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών, ήτοι 978,20 €. (αρθρο 2.2.2 της 
διακήρυξης). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι διακόσιες δέκα 
(210) ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  Ο προμηθευτής 
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της 
υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του 
Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής α-
ξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). H εγγυητική επιστολή  
καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται κατόπιν και της προσκόμισης εγγυ-
ητικής καλής λειτουργίας  αξίας 2.000 ευρώ διάρκειας  4 ετών. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.
promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό : 104802

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://
et.diavgeia.gov.gr/ και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε 
μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Ν.Ημαθίας. Κατα-
χωρείται επίσης μαζί και με το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).   

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτη-
μένα στο www.naoussa.gr στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προ-
κηρύξεις, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση 
από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Γράφει ο  
Αναστάσιος Βασιάδης

 
«Πόλεμος πατήρ πάντων»  

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
 
 Η αναφορά στην γνωστή ρήση 

του μεγάλου Εφέσιου φιλοσόφου, 
γίνεται με αφορμή τον γενικότερο 
χαρακτηρισμό της παρατεινόμενης 
επιδημικής κρίσης του κορωνοϊού, 
ως εμπόλεμης κατάστασης.

 
Και πράγματι, τα περιοριστικά 

μέτρα που καθορίζουν την καθημε-
ρινότητα των κοινωνιών, παραπέμπουν σε καταστάσεις εμπολέ-
μων περιόδων της ιστορίας, πρωτόγνωρες για τις νεότερες γενιές.

 
Ο Ηράκλειτος με την ρήση του,  φυσικά και δεν επιχειρεί να 

υμνήσει τον πόλεμο, ως φαινόμενο  ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ 
των ανθρώπων. 

Ο φιλόσοφος επισημαίνει ότι οι καταστροφές που επιφέρει ο 
πόλεμος, δίνουν το κίνητρο στους ανθρώπους, να αναθεωρήσουν 
τις απόψεις τους για τα ζητήματα που τους αφορούν και να εργα-
στούν μεθοδικά και αποτελεσματικά για την θωράκιση της Ειρή-
νης, που αποτελεί την αποκλειστική προϋπόθεση της προόδου, 
της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Η εμπόλεμη κατάσταση που χαρακτηρίζει την σοβούσα 
επιδημική κρίση του κορωνοϊού, δίνει την αφορμή στους ιθύνο-
ντες και σε ολόκληρη την κοινωνία, να προσεγγίσουν με ανα-
θεωρητικό πνεύμα, την ανάγκη ανασχεδιασμού της συνολικά 
παρεχόμενης περίθαλψης, κατά τρόπο που να αποτραπεί  το 
ενδεχόμενο επανάληψης του υγειονομικού αιφνιδιασμού  που 
οδήγησε το Σύστημα Υγείας στα όρια της κατάρρευσης του.

Η υλοποίηση του προγράμματος των αντι covid  εμβολια-
σμών, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία  υγειονομικής αναθεώ-
ρησης και ανασχεδιασμού.

Ο εμβολιασμός αποτελεί κατ αρχήν ιατρική πράξη, η οποία 
επιτελείται από τον αρμόδιο ιατρό. 

Παρά το γεγονός ότι στην τεχνική διαδικασία του εμβολια-
σμού μετέχει εξειδικευμένο νοσηλευτικό και γενικότερα υγειο-
νομικό προσωπικό, η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στον 
ιατρό που έχει και την ευθύνη της ιατρικής πράξης.

Οι εμβολιασμοί γενικά ως ιατρικές πράξεις πρόληψης, απο-
τελούν δράση  που εντάσσεται στην Πρωτοβάθμια  Φροντίδα 
Υγείας. 

Η ανάπτυξη των εμβολιαστικών κέντρων κυρίως στις νοσο-
κομειακές μονάδες, αποτελεί περιστασιακή εξέλιξη ανάγκης, η 
οποία όμως παραβλέπει την αρμοδιότητα της ΠΦΥ και επιβα-
ρύνει υπέρμετρα τα Νοσοκομεία, τα οποία και λόγω της επιδη-
μικής κρίσης έχουν περιέλθει στα ακραία όρια αντοχής τους. 

Η επιτακτική αναγκαιότητα του ταχύτερου δυνατόν εμβο-
λιασμού του συνολικού πληθυσμού έναντι της απειλής του 
κορωνοϊού,  αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση επίτευξης 
της επιθυμητής ανοσίας, της επιστροφής στην κανονικότητα, 
της επανάληψης των δραστηριοτήτων των πολιτών και της 
οικονομικής ανάκαμψης, μετά τις επιπτώσεις που επέφερε η 
εμπόλεμη κατάσταση  της επιδημικής κρίσης covid.

Για την επίτευξη της ταχύτερης δυνατόν εφαρμογής του εμ-
βολιαστικού προγράμματος του αντι covid εμβολιασμού, είναι  
αναγκαίοι δύο παράγοντες ήτοι, η εξασφάλιση του αναγκαίου 
αριθμού εμβολιαστικών δόσεων και η ανάπτυξη των απαραί-
τητων εμβολιαστικών κέντρων.

Εις ότι αφορά τις εμβολιαστικές δόσεις, η προμήθεια τους 
αποτελεί αντικείμενο που διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με 
τους Διεθνείς Οργανισμούς και Μηχανισμούς.

Η ανάπτυξη των εμβολιαστικών κέντρων όμως, αποτελεί α-
ποκλειστική εσωτερική αρμοδιότητα και ευθύνη της πολιτείας. 

Το εμπόλεμο της επιδημικής κατάστασης του κορωνοϊού 
επιβάλλει, σύμφωνα και με την ερμηνεία του Ηράκλειτου, την 
αναθεώρηση της μέχρι τώρα κρατούσας αντίληψης για την 
οργάνωση της περίθαλψης των πολιτών και ειδικότερα της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης των αναγκαίων εμβολιαστι-
κών κέντρων, αποτελεί μια σαφή πρόκληση προς τούτο.

Οι νοσοκομειακές μονάδες, είναι εμφανές ότι δεν μπορούν 
να σηκώσουν όλο το βάρος  του εμβολιαστικού προγράμμα-
τος, χωρίς να υποβαθμίσουν το επίπεδο της περίθαλψης των 

νοσηλευομένων ασθενών.
Οι δε υφιστάμενες δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας υπολείπονται της αναγκαίας στελέχωσης, για την διεκπε-
ραίωση του εμβολιαστικού προγράμματος, κατά τρόπον ώστε 
να επιτευχθεί η επιθυμητή ανοσία του πληθυσμού το ταχύτερο 
δυνατόν.

Σε αυτές τις ιδιάζουσες εμπόλεμες συνθήκες γεννάται η απαίτη-
ση για αλλαγή της κρατούσας αντίληψης σε ότι αφορα την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας, με  την αναγκαία στελέχωση των δημο-
σίων δομών και την ισότιμη αξιοποίηση του αυτοαπασχολούμενου 
ιατρικού δυναμικού, που υφίσταται με την έγκριση και ευθύνη του 
κράτους, λειτουργώντας όμως με άνισους όρους.

Είναι γνωστό ότι σε ένοπλες εμπόλεμες καταστάσεις, στρα-
τεύονται άπαντες υπό ενιαία  διοίκηση και ευθύνη εξασφάλισης 
εξοπλισμού. 

Κατ αναλογία η «εμπόλεμη» επιδημική κατάσταση απαιτεί την 
αξιοποίηση παντός δυναμένου να συνεισφέρει στην απαίτηση της 
ταχύτερης δυνατόν ολοκλήρωσης του αντι covid εμβολιασμού. 

Με αυτήν την συνεισφορά θα υπάρξει και ανταπόκριση στο πά-
γιο αίτημα των πολιτών για ουσιαστικά ελεύθερη επιλογή ιατρού, 
που επιχειρήθηκε μεν να καθιερωθεί με την θέσπιση του Οικογε-
νειακού Ιατρού, αλλά με αδέξιο και περιορισμένης αποτελεσματι-
κότητας τρόπο. 

Προς τούτο απαιτείται η αναθεώρηση των μέχρι τώρα ισχυό-
ντων και η διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου Υπηρεσιών 
Υγείας,  σύμφωνα και με την αντίληψη που επιβάλλει ο «πόλεμος 
πατήρ της επιδημικής κρίσης ».
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Η εμπόλεμη κατάσταση της Υγείας,
η ταχεία εμβολιαστική 

ολοκλήρωση και ο ανασχεδιασμός 
των υπηρεσιών Υγείας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ημαθίας εκφράζει την ευγνω-

μοσύνη του στις εθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (παράρ-
τημα Βέροιας), οι οποίες με περισσή αυταπάρνηση, επαγγελματικότητα 
και προσήλωση στα καθήκοντά τους, θερμομέτρησαν την περίοδο 
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020 στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας πολίτες, 
προσωπικό, δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς αποδεικνύοντας 
έμπρακτα την ανθρωπιά και την αγάπη προς τον συνάδελφο. 

Χαιρετίζουμε την ανεκτίμητη εθελοντική προσφορά τους που μας 
απέδειξε πως ο μόνος δρόμος να ξεπεράσουμε ως κοινωνία όλα τα 
εμπόδια είναι η υπευθυνότητα και ο αλτρουισμός.

Ο Πρόεδρος     Η Γραμματέας
Νικόλαος Ζαμπάκας      Μαριάνθη Κατσαβού

2021: Καμπάνια 
τουριστικής προβολής, 

αστικών Κέντρων 
Ημαθίας, Πέλλας, 

Χαλκιδικής 

Σε  μια περίοδο που ο τουρισμός αναπροσαρμόζεται υπό  το 
πρίσμα πρωτόγνωρων συνθηκών, οι προορισμοί ανακαλύπτουν 
εκ νέου τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Η καμπάνια προώθησης αστικών κέντρων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πέλλας και Χαλκιδικής που διοργανώθηκε με την αιγίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκίνησε το 2019 παρου-
σιάζοντας στους τουριστικούς επαγγελματίες προορισμούς τεσσά-
ρων εποχών σε μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη.

Με την προσθήκη της Π.Ε. Ημαθίας, οι τρεις περιοχές προ-
βάλλονται ως ένας ολοκληρωμένος προορισμός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με κοινά χαρακτηριστικά. Για τα αστικά 
κέντρα της Ημαθίας, της Πέλλας και της Χαλκιδικής, παρήχθη στα 
αγγλικά προωθητικό υλικό το οποίο ξεκίνησε ήδη να αποστέλ-
λεται στοχευμένα στο εξωτερικό.  Σκοπός της καμπάνιας είναι η 
γνωριμία των επισκεπτών με έναν αυθεντικό τρόπο ζωής. 

Ο προορισμός προβάλλεται σε θεματικές ενότητες, συνδέο-
ντας το αρχαίο παρελθόν με τη σύγχρονη καθημερινότητα των 
κατοίκων. Από το πρώτο πανεπιστήμιο που ίδρυσε ο Αριστοτέλης 
στη Μίεζα Ημαθίας μέχρι τη βραβευμένη σύγχρονη βιβλιοθήκη 
Βεροίας, από το Μαύρο Δάσος Αλμωπίας που ενέπνευσε τον 
Φίλιππο Β’ να κατασκευάσει την περίφημη σάρισα μέχρι τις ση-
μερινές εγκαταστάσεις ιαματικών λουτρών Λουτρακίου Πέλλας, 
από τους ιστορικούς οικισμούς της Αρναίας, του Πολυγύρου και 
της Νικήτης μέχρι τις βιοκλιματικές πλατείες των χωριών της 
Χαλκιδικής, από τα βήματα του Αποστόλου Παύλου μέχρι τις 
πρωτοχριστιανικές εκκλησίες και το ανυπέρβλητο Άγιο Όρος και 
από τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τους Μα-
κεδονομάχους του 20ου αιώνα, η ιστορία γίνεται κληρονομιά που 
συντηρείται από γενιά σε γενιά.

Τα οινοποιεία, η βιομηχανική κληρονομιά και το βαρύ παρελ-
θόν της Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, τα μουσεία , οι εκκλησίες 
και οι παραδοσιακές συνοικίες της Βέροιας, η σκιά του Φιλίππου 
Β΄ στη Βεργίνα, το Άλσος Αγίου Νικολάου και το όρος Βέρμιο, 
είναι αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινής ζωής της Ημαθίας.

Στην Έδεσσα οι καταρράκτες και τα κανάλια ενώθηκαν σε ένα 
Υπαίθριο Μουσείο Νερού που περιλαμβάνει το ιστορικό κομμάτι 
της πόλης. Στα Γιαννιτσά αποτυπώνεται η ταραγμένη ιστορία του 
20ου αιώνα μέσα από το μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα «Τα 
μυστικά του βάλτου». Στα Λουτρά Λουτρακίου Πέλλας  η φύση 
πρωτοτυπεί με ζεστές πισίνες μέσα στο κρύο ποτάμι. 

Οι κάτοικοι στον Πολύγυρο και τους ορεινούς οικισμούς του 
Χολομώντα αναβιώνουν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Στα 
προσφυγικά ψαροχώρια της Χαλκιδικής, κατά μήκος των 550 
χλμ ακτογραμμής, συνδυάζουν τα παραδοσιακά με τα σύγχρονα 
επαγγέλματα. Προβάλλουν τους βυζαντινούς πύργους με καινοτό-
μες τεχνικές και καθιστούν πρεσβευτές τα τοπικά τους προϊόντα.

Αυτές τις πτυχές καλούνται να ανακαλύψουν οι δημοσιογράφοι 
και οι τουριστικοί πράκτορες που θα επισκεφθούν την περιοχή, 
μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η διοργάνωση ταξιδιών εξοι-
κείωσης υποστηρίζεται από την TRAINOSE S.A. που διαθέτει σε 
δημοσιογράφους τουρισμού εισιτήρια τρένου εντός Ελλάδας για 
τις ανάγκες της καμπάνιας.

Η καμπάνια διοργανώνεται από την PASS PARTOUT – 
Tourism Marketing. Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες, 
αποστολή υλικού ή ενδιαφέρον για FAM/PRESS trip: info (at) 
pass2greece.gr, με την ένδειξη “URBAN CENTERS of CENTRAL 
MACEDONIA, GREECE”.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΝΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΝΤΑΙ
(Μεαφορμήτηγιορτήτου

ΣτηΒέροια «Εν τη ο-
ποία εδημιούργησα ε-
αυτόν» χάριν ευγνωμο-
σύνης αφήνω όλην την
περιουσίαν μου για την
εξυπηρέτησιν φιλανθρω-
πικώνσκοπών.

«Τίποτε δεν εξαγιάζει
τον βίον ενός ανθρώπου
περισσότερον όσον η
αγαθοεργία και η φιλαν-
θρωπία, διότι τότε μόνον
και ο πλούτος γίνεται α-
ληθώςδώρημαθείον».

Αναστάσιος Κάππος,
δικηγόροςΒέροιας, από-
σπασμααπό τη διαθήκη
του

ΟΑναστάσιοςΚάππος
γεννήθηκεστοχωριόΚη-
παρό της επαρχίας Χει-
μάρας τηςΒορείουΗπεί-
ρουτο1870.

Όταντελείωσετοσχο-
λαρχείοτηςπατρίδαςτου
ξενιτεύτηκε στηνΑμερι-
κή.Όταν κέρδισε αρκετά
χρήματα επέστρεψεστην
Αθήνα και σπούδασε νο-
μικά.

Το 1912 ως δικηγό-
ρος εγκαταστάθηκε στη
Βέροια. Γνωστές είναι οι
αγορεύσεις τουστοδικα-
στήριοκαιοιπανηγυρικοί
τουλόγοικατάτιςεθνικές
γιορτές.

Παντρεύτηκε την Αι-
κατερίνη Μπαρτζάνα το
γένοςΜανιοπούλου, δα-
σκάλα, χήρα του Θωμά
Αντ.Μπαρτζάνα δασκά-
λου, με τον οποίο απέ-
κτησαν έναν γιο τονΑ-
ντώνιο.

ΑικατερίνηΜπαρτζάνα

Κάππου, ήταν διπλωμα-
τούχος τουΔιδασκαλείου
Θεσσαλονίκης.Εργάστη-
κε γιαπολλά χρόνιαστο
ΜελέτειοΠαρθεναγωγείο
και πρόσφερεπολλές υ-
πηρεσίεςστηΦιλόπτωχο
Αδελφότητα Κυριών Βε-
ροίας από θέση μέλους,
Γενική Γραμματέως και
Προέδρου(1920).

Μετά το θάνατο του
πρώτου ανδρός τηςπα-
ντρεύτηκε τον έγκριτοΔι-

κηγόροΑναστάσιο Κάπ-
πο, ο οποίος υιοθέτησε
τονΑντώνηπουαπέκτη-
σε ηΑικατερίνη με τον
ΘωμάΜπαρτζάνα.

Πρόωρακαιαπροσδό-
κητα πέθανε οΑντώνης
όταν ήταν τελειόφοιτος
τηςΦιλολογίας στοΑρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.

ΟθάνατοςτουΑντωνί-
ου συγκλόνισε τιςψυχές
των γονιών του και τους
βύθισε σε βαθιά θλίψη
καιδυστυχία.

ΟΑναστάσιοςκαιηΑι-
κατερίνη Κάππου, μεγά-
λοι ευεργέτες της Βέροι-
ας,προτούπεθάνουν α-
ντίστοιχαστις10-12-1947
και 17-2-1954, άφησαν
ιδιόχειρες διαθήκες, οι ο-
ποίεςνόμιμακηρύχθηκαν
απότιςσυνεδρίεςτουδι-
καστηρίου Πρωτοδικών
Βέροιαςκαιοιπεριουσίες
των δωρήθηκαν στοΔή-
μο Βέροιας (αντίγραφα
των διαθηκών έχω στο
αρχείομου).

Σύμφωνα με τις δια-
θήκες τουαποβιώσαντος
ΑναστασίουΚάππου,δό-
θηκαν:

Α΄ 1. ΣτηΦιλόπτωχο
Αδελφότητα Κυριών Βέ-
ροιας50.000δρχ.

2. Στο Σύλλογο Δε-
σπο ι ν ί δων  Β έρο ι α ς
50.000δρχ.

3. ΣτοΣώμαΠροσκό-
πωνΒέροιας50.000δρχ.

4. ΣτονΠαιδικό Σταθ-
μόΒέροιας50.000δρχ.

5. Στην εκκλησία Κη-
παρού«ΚοίμησιςτηςΘε-
οτόκου»100.000δρχ.

και 6.ΣτηνανιψιάΕυ-
θαλία, σύζυγο Πέτρου
Γκίνα100.000δρχ.

Β΄Στονπαιδικόσταθ-
μό όλη η επίπλωση του
δικηγορικούγραφείουτου
και το γραμμόφωνο με
τουςδίσκους για τηνψυ-
χαγωγίατωνπαιδιώντου
ΠαιδικούΣταθμού.

Γ΄ΣτοδικηγορικόΣύλ-
λογο τη βιβλιοθήκη του,
νομική και φιλολογική
και εφόσον έχει ανάγκη
στέγης και τη χρήση του

γραφείου του, στο οποίο
θα τοποθετηθεί και η βι-
βλιοθήκητου.

Στη βιβλιοθήκη να
γραφτεί: «ΑφιέρωμαΑι-
κατερίνηςκαιΑναστασίου
Κάππου υπέρ του υιού
αυτώνΑντωνίου».

Μετά το θάνατο της
γυναίκας του Αικατερί-
νης, ο Δήμος Βέροιας
από τα έσοδα της περι-
ουσίας του, κάθε χρόνο,
τηνπαραμονή τουΑγίου
Αντωνίου να μοιράζονται
χρηματικάποσά δια της
ΦιλοπτώχουΑδελφότη-
τας Κυριών Βεροίας σε
πτωχούς στη μνήμη του
υιούτουςΑντωνίου.

Ακόμη, να δίδεται: α)
μία λίρα χρυσήως βρα-
βείο Αντωνίου Κάππου

στον καλύτερο μαθητή
της τελευταίας τάξεως
του Γυμνασίου και β) α-
νάλογο χρηματικό ποσό
στηδιεύθυνσητουΠαιδι-
κούΣταθμού.

Ο Δήμος υποχρεού-
νταιναδιατηρείτηνπερι-
ουσία τουσε καλή κατά-
στασηωςκαι τονοικογε-
νειακότουτάφο.

Ο Δήμος Βέροιας,
μπορεί με τηνπεριουσία
του και της γυναίκας του
Αικατερίνης να δημιουρ-
γήσει«ΚάππειονΓηροκο-
μείον», χρησιμοποιώντας
την οικία του, κατάλληλα
διαρρυθμιζομένη.

ΗΑικατερίνη Κάππου
με τη διαθήκη της άφη-
νεόλητηνπεριουσίατης
στον Δήμο Βέροιας με

τηνεπιθυμίατης:
α) να παραμείνει στο

διηνεκές αναπαλλοτρί-
ωτος και να εξυπηρετεί
μαζίμετηνπεριουσίατου
συζύγου της τον ίδιο φι-
λανθρωπικό σκοπό στη
μνήμη του γιου τουςΑ-
ντωνίου.

β) Τα έσοδα από την
περιουσία τους να διατί-
θενται δια τηςΦιλοπτώ-
χου Αδελφότητας των
Κυριών Βεροίας σε συ-
νεργασίαμε τοΣωματείο
Δεσποινίδωνκαι τουΜη-
τροπολίτουγιατουςπτω-
χούς στις γιορτέςΑγίου
ΑντωνίουκαιτηνΚυριακή
τουΘωμά.

γ)Εφάπαξναδοθούν:
1) Στο σχολικό Ταμείου
2.000δρχ., 2) ΣτοΣώμα
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΠΟΥ
ΟΡΙΣΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
ΑγίουΑντωνίου17-1-2021)
Ελλήνων Προσκόπων
Βέροιας 2.000 δρχ., 3)
Στο Σύλλογο Δεσποινί-
δων 2.000 δρχ., 4) Στη
ΦιλόπτωχοΑδελφότητα
Κυριών 2.000 δρχ. και
στουςαδελφούςκαιαδελ-
φέςμουΝικόλαο,Θωμά,
Ελένη και Ευφημία από
4.000δρχ.

δ) Κάθε χρόνο να δί-
δονται 1.000 δρχ. ή εν
ανάγκηποσόνμεγαλύτε-
ρον για μισθοδοσία κη-
πουρούπροςσυντήρηση
του οικογενειακού τάφου
σεκαλήκατάσταση.

ε) Επειδή ο υιός τη
διετέλεσε βαθμοφόρος
πρόσκοπος, ορίζωναδί-
δονται, κάθε χρόνο, στις
16/10 ως «ΒραβείονΑ-
ντωνίου Κάππου» δρχ.
3.000 στον «διακρινόμε-
νον επί ζήλω και αρετή»
πρόσκοπον.

στ)Τα υπόλοιπα χρή-
ματααπόταετήσιαεισο-
δήματα της όληςπεριου-
σίας μας να διατίθενται

για τους πτωχούς της
Βέροιας. Οι αποδείξεις
διανομής των χρημάτων
στους πτωχούς της Βέ-

ροιας θαφέρουν την έν-
δειξη «ΔωρεάΑντωνίου
Κάππου».

ζ)Τοαπόοκτώσειρές
περιδέραιό της κληροδό-
τησε στον ΙερόΝαό της
Μητροπόλεως Βεροίας
γιαστολισμότωνεικόνων
τουΧριστού και τηςΠα-
ναγίαςστιςμεγάλεςγιορ-
τές καθώς και το χρυσό
ρολόϊτης.

θ) Η απόδοση όλων
των κτημάτων τους του
μηνόςΔεκεμβρίου εκά-
στου έτους στο διηνεκές
να δίδεται στην εκκλησία
Μητρόπολη με την υ-
ποχρέωση να μας κάνει
κάθε χρόνοΑρχιερατικό
μνημόσυνο στη μνήμη
τουσυζύγουμουΑναστα-
σίου Κάππου, του υιού
μουΑντωνίου Κάππου,
τηςΑικατερίνηςΚάππου
και του πρώτου συζύ-
γου μου ΘωμάΑντωνί-
ουΜπαρτζάνη, γονέων,
πάππων και αδελφών
αυτών. Θα ονομάζεται
μνημόσυνον Αντωνίου
Κάππου.

ι) Η προτομή τουΑ-
ντωνίου Κάππου, κα-
τασκευάστηκε από τον
Νικόλαο Παυλόπουλο,
βολιώτη (αυτός έκανε και
τηνπροτομήτουγιουΕμ-
μανουηλίδου).

Στο ταφικό μνημείο
ορίστηκε να γραφτούν:
«ΑναστάσιοςΚάπποςΔι-
κηγόροςεκΚηπαρούτης
Χειμάρας.Έτος θανάτου
10ηΔεκεμβρίου1947».

«Αικατερίνη σύζυγος
Αναστασίου Κάππου το
γένοςΜανιοπούλου».

Στομέσοτουτάφουνα
τεθεί κιβώτιο με τα οστά
του αείμνηστου πρώτου
συζύγου μου Θωμά Α-
ντωνίουΜπαρτζάνη.

Αυτή είναι η διαθήκη

Αναστασίου καιΑικατερί-
νηςΚάππουκαιδενγνω-
ρίζω κατά πόσον εφαρ-
μόζεται.

ΟαείμνηστοςΑναστά-
σιος Κάππος τίμησε τον
δικηγορικόκλάδοτηςΒέ-
ροιας και τηΒέροια κατά
τέτοιοτρόποπουπροκα-
λεί το θαυμασμό όλων,
καθώς και οΔικηγορικός
Σύλλογος Βέροιας (και
τοντιμά).

Τα λόγια του«ΣτηΒέ-
ροια εν τη οποία εδημι-
ούργησα εαυτόν χάριν
ευγνωμοσύνης αφήνω
όλην την περιουσίαν
μου για την εξυπηρέτη-
ση φιλανθρωπικών σκο-

πών», δείχνουν άνθρω-
πο έμπλεο χριστιανικών
αρετών που έθεσε σκο-
πόστη ζωή του και μετά
θάνατο να «υπηρετεί τον
πλησίοντου».

ΟΔήμος και οι δικη-
γόροιτοντίμησανκαιτον
τιμούν.

Αιωνίατουςημνήμη
Μεευγωνοσύνη
Π.Πυρινός

Πηγές-Βοηθήματα
1. Διαθήκες Αναστασί-

ου και Αικατερίνης Κάπ-
που

2. Παύλου Δ. Πυρινού, 
Τα σχολεία της Βεροίας 
(1901-1912) και η Ιερα-

τική Σχολή Τιμίου Προ-
δρόμου Βεροίας (1909-
1915) ,  Θεσσαλον ίκη 
1989, του ιδίου Βεροιώ-
τικα Σημειώματα, έκδοση 
Βιβλιοπωλείο «Πυρινός», 
Βέροια 2009.

3. Αναστασίου Εμμ. 
Χρ ιστοδούλου,  Ιστο -
ρία της Βεροίας, Βέροια 
1960.

4. Θωμά Αντ. Μπαρ-
τζάνη, Μουσικόν Χειρό-
γραφον περιέχων Άσματα 
εκκλησιαστικά 1897.

5. Αντώνη Μ. Κολτσί-
δα, Ιστορία της Βέροιας, 
τόμος Α+Β, έκδοση Αδελ-
φών Κυριακίδη, 2012.
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

11-01-2021μέχρι

17-01-2021θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή15-1-2021

16:00-21:00 ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 19

ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντι

ΙΚΑ)23310-64102

16:00-21:00 Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7 (απέναντι από

βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

16:00-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ (περΚΤΕΛ)23310-

62163

Φαρμακεία

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνοςεπικοινωνίας:ΜάριοςΚατικαρίδης
τηλ:6973054709
e-mail:mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

Super League 2

Τατηλεοπτικά2ης,3ης,
4ηςκαι5ηςαγωνιστικής

2ηαγωνιστική(20/1)
Λεβαδειακός-Χανιά............................................................ (15:30)

3ηαγωνιστική(23-24/1)
Ξάνθη-ΔόξαΔράμας................................................(23/1-14:45)
Ιωνικός-Τρίκαλα......................................................(24/1–14:45)

4ηαγωνιστική(27/1)
Λεβαδειακός-Ξάνθη...........................................................(15:30)

5ηαγωνιστική(30-31/1)
Τρίκαλα-Λεβαδειακός.............................................(30/1–14:45)
Καραϊσκάκης-Εργοτέλης........................................(31/1–14:45).

Στον «soccerpractor» μίλησε
ο προπονητής τηςΑναγέννησης
Γιαννιτσών  Σταύρος Κωστογλί-
δης, για τοπαρατεταμένοαδιέξο-
δοστοποδόσφαιρο λόγω κορω-
νοϊού, που σπέρνει αβεβαιότητα
σεκάθεκατηγορία,έτσικαιστηΓ’
Εθνική.

Αναλυτικάοι τοποθετήσεις του
Ημαθιώτη τεχνικού των «κυανό-
λευκων»:

Για το αν συμφωνεί με
τα μέτρα που επιβλήθηκαν
στοναθλητισμό τους τελευ-
ταίουςμήνες:

«Αναγκαστικά συμφωνώ με
τα μέτρα για τοποδόσφαιρο.Έ-
χουμεοικογένειες,παιδιά, γονείς,
φίλους, συγγενείς, γείτονες.Δεν
είναιμόνοδικόμαςθέμα.Επίσης,
είναιστημέσητοοικονομικόσκέ-
λος, αν μπορούν να ανταποκρι-
θούνοιομάδες.Είναιπολύπλοκο
θέμα.Ανπέσειόλοτοβάροςστην
πλάτη των ομάδων, δε θα μπο-
ρέσουν να το σηκώσουν, τουλά-
χιστονσεπολύμεγάληπλειοψη-
φία. Επιβάλλεται να βοηθήσει η
Πολιτεία.Με τα τεστ κορωνοϊού,
ήέστωμεδιαιτητές,μετακινήσεις,
ότιπροκύψει».

Για το αν είναι θετικός
γιαεπανέναρξη:

«Προσωπικά, είμαι υπέρ της
επανέναρξης, αλλά με σωστές
προϋποθέσεις. Σε συγκεκριμένες
συνθήκες και βάσεις, με κάποια
λογικάστάνταρ.Ναείναιόλαδιευ-
θετημένα.Τουγειονομικόπρωτό-
κολλογιαασφάλειακαιφυσικάνα
υπάρχει οικονομικόςάξονας ελά-
φρυνσης. Και οι προπονητές θέ-
λουμεναξεκινήσει,αλλάχωρίςνα
υπάρχουνκίνδυνοιγιακανέναν».

Για την καθημερινότητα
τηςΑναγέννησης εντός κα-
ραντίνας:

«Με τοπου διεκόπη τοπρω-
τάθλημα, οι παίκτες υποβλήθη-

καν σε εργομετρικά στο γήπεδο
καιτουςδόθηκεπρόγραμμαεφτά
εβδομάδων για συντήρηση.Πλέ-
ον, σταματήσαμε και περιμένου-
με τις οριστικές αποφάσεις.Είναι
ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει άλλος
χρόνος,πιέζουνασφυκτικάταπε-
ριθώρια».

Για τοσυνιστώμενοχρο-
νικό πλάνο ενδεχόμενης ε-
παναφοράςστηδράση:

«Αν αρχίσουμε προπονή-
σειςως τις 20 του μήνα, καλώς.
Παίξαμε 4 ματς μόνο.Αλλιώς δε
προλαβαίνουμε.Καιπάλι, αν δεν
υπάρξει τροποποίησηπροκήρυ-
ξης, πρέπει να υπάρχουν αρκε-
τέςεμβόλιμεςκαινα τελειώσουμε
αργότερα. Και φυσικά να μην υ-
πάρξει ξανά διακοπή, κάτι που
ουδείς μπορεί να εγγυηθεί.Όταν
όμως δεν έχουν ξεκινήσει ομαδι-
κέςπροπονήσεις ούτε στηΦού-
τμπολΛιγκ,πουείναιεπαγγελμα-
τική κατηγορία, πως μπορούμε
νααισιοδοξούμεότι εμείς είμαστε
προτεραιότητακαισεπρώτοπλά-
νο;Ρεαλιστικά, δεν είναι η σειρά
μας,σεσχέσημε τηνπαραπάνω
κατηγορία».

Γιατιςαρνητικέςεπιπτώ-
σειςπουθαείχεενδεχόμενη
παύλα στη σεζόν, αν λήξει
πρόωρακαιακυρωθεί:

«Είναι νωρίς να μπει παύλα

απόΝοέμβρη,άσχεταμετιςσυν-
θήκες.Αν χαθεί όλη η σεζόν, θα
είναι ενάμιση χρόνος χαμένος
στηνκαριέρατωναθλητών,μεγά-
λοπλήγμα και βαρίδιο.Αθλητικά
καιξέχωρακαιαπότοοικονομικό.
Όμως από την άλλη, στέλνουμε
παιδιά στοσχολείο και η δασκά-
λα τυχαίνει να έχε κορωνοϊό.Δεν
είναι ανεύθυνο να γυμνάζεις κα-
θημερινά 25παιδιά στο γήπεδο,
πουμπορείναέρχονταισεεπαφή
μεαρκετόκόσμο,χωρίςπάντανα
τηρούνμε ευλάβεια τα μέτρα;Δε
ξέρω αν αξίζει τέτοιο ρίσκο. Και
κανείς δε μας λέει ότι δε θαστα-
ματήσουμεξανά».

Γιατανέαεπιζήμιαδεδο-
μένα του λουκέτου για τις
ομάδες και τις διοικήσεις,
πουμπαίνουνμε τηνπλάτη
στον τοίχο,αλλάκαι τηνα-
νάγκηστήριξηςαπότηνΠο-
λιτεία:

«Προφανώς αν αρχίσουμε,
χρειάζονται μέτρα ελάφρυνσης
από τουςαρμόδιους, όπωςπρο-
είπα.Αυτό αφουγκράζομαι μιλώ-
ντας με τον πρόεδρο και τη δι-
οίκησή μας, αλλά και από άλλες
ομάδες.Έχουμε χρόνο τώρα και
κάνουμε αρκετές συζητήσεις, με
συναδέλφους και γενικότερα.Δεν
είδα κανέναν να…καίγεται για ε-
πανέναρξη,εκτόςαπό2-3ομάδες
που επείγονται, επειδή έχουναυ-

τοσκοπό την άνοδο στην παρα-
πάνω κατηγορία. Πάντως, είναι
άδικοκαιγιατουςπαράγοντεςνα
πρέπει να πληρώνουν τα τεστ,
κανείς δε θέλει να το κάνει από
τηντσέπητου.Καιναμηνέχεικαι
κόσμο.Αν είναι να ξεκινήσουμε,
αςγίνειμόνομευγειονομικόπρω-
τόκολλοενδεδειγμένοκαιβοήθεια
τωναρμόδιωνπρος τουςσυλλό-
γους».

Για τοφετινόστόχο των
Γιαννιτσώνκαι τοπρόσημο
στηνεκκίνηση:

«Αρχίσαμεμε νεανικόρόστερ,
μεστόχο το χτίσιμο ελπιδοφόρου
κορμού,μεταλέντοκαιπροοπτική
και φόντο το αύριο.Να μηνψά-
χνουμεπαίκτεςκάθεχρόνο,αλλά
να υπάρχει μια βάση, που ίσως
μελλοντικάναμπορούσεναθέσει
στόχοτηνάνοδο,υπόπροϋποθέ-
σεις.Αρχίσαμεκαλά,μεΚουφάλια
και Εδεσσαϊκό, αλλά μετά ήρθαν
δυοήττες.Είναιμικρόδείγμαφυ-
σικά, αυτά όλα έχουν ξεχαστεί
πλέον,δείχνουνμακρινά».

Για το ατού της Αναγέν-
νησης και το επίπεδοαντα-
γωνισμούστονόμιλο:

«Όπλοήτανηθέληση,ηφιλο-
δοξία από το νεαρό της ηλικίας,
η όρεξη για δουλειά και βελτίω-
ση. Επίσης, ηΑναγέννηση έχει
πολύ κόσμο. Η πόλη θα στήρι-
ζε, θαβοηθούσε, έχειπαράδοση
ποδοσφαιρικά.Είναι απώλεια για
εμάς,ως ομάδα, αλλά και για τη
διοίκηση, ένα μεγάλοπλήγμα, η
διεξαγωγήαγώνωνχωρίς κόσμο.
Όσογιατονόμιλο,φαβορίήτανο
Μακεδονικός. Στηνπορεία έδειξε
δυνατόςοΠοσειδώναςΜηχανιώ-
νας, με τοαπόλυτο.Αυτοί οι δυο
και ίσως ο Θερμαϊκός Θέρμης,
έδειχνανσεκαλόεπίπεδο,γιανα
κοιτάζουνψηλά.Αν γίνει τοπρω-
τάθλημα,πιστεύωότιοΜακεδονι-
κόςείναιφαβορίγιατηνπρωτιά».

Σταύρος Κωστογλίδης: Υπέρ της επανέναρξης
του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής υπό προϋποθέσεις
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
18/01/2021 έως 22/01/2021

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Ο πρόεδρος τουΑ.Π.Σ Φί-
λιππος Βέροιας Volleyball κ.
ΔημήτρηςΠιτούλιαςπαραχώρη-
σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα
«Liberovolley».

Σε αυτήν η «ψυχή» των «ε-
ρυθρόλευκων της Βέροιας» και
ειδικός Γραμματέας της ΕΣΑΠ,
αναφέρθηκεμεταξύάλλωνγιατο
πώςαπόφίλαθλοςτουβόλεϊεξε-
λίχθηκεσήμερασε «στρατιώτη»
του αθλήματος, τους υψηλούς
στόχους που έχει θέσει για το
παρόν και το μέλλον της ομά-
δας, για τηβοήθεια της τοπικής
κοινωνίαςστοέργοτου,αλλάκαι
την επανέναρξη τουπρωταθλή-
ματοςτηςVolleyleague,ενμέσω
τηςπανδημίαςτουκορονοϊού.

ΕΙΝΑΙ ο νεότεροςπρόεδρος
στη Volley League , ενώ άλλοι
στην ηλικία του είναι στο ζενιθ
τηςκαριέραςτους.

Μιλάμε για τονΔημήτρηΠι-
τούλια (32)  πρόεδρο τουΤΑΠ
ΦίλιπποςΒέροιαςπουβρίσκεται
μόλις στον δεύτερο χρόνο της
επανόδου στην δραστηριότητα
και αφήνει πολλές υποσχέσεις
γιατομέλλοντου.

ΟΔημήτρης που ήρθε στο
βόλεϊ με μεταγραφή αφού είχε
διακριθεί στοαγαπημένο  άθλη-
μα της “βασίλισσας” τουΒορρά
,Βέροιας το Χαντμπολ και είχε
φορέσει την γαλανόλευκη στις
μικρέςεθνικέςομάδες.

Ρωτάμε πως βρέθηκε
στοβόλεϊ.

“Βρέθηκα στην Βουλγαρία.
ΕκείγινόταντοΕυρωπαϊκόπρω-
τάθλημα.Πήγα στο γήπεδο και
αυτόήταν.Αυτόπου έβλεπαμε
αιχμαλώτισε“.

Τι ήταν αυτό που τον
κέρδισε;

“Με εντυπωσίασε ο ρυθμός
,ηεναλλαγήτωνφάσεωνοιπρο-
σπάθειες τωνπαικτών.Φυσικά
καταλάβαιναλίγαπράγματα,ού-
τε τις θέσεις δεν ήξερα αλλά το
παιγνίδι με κέρδισε.Έκτοτε δεν
έχασαΕυρωπαϊκή διοργάνωση
καιάρχισαναπαρακολουθώκαι
εδώΠΑΟΚκαιΑιγίνιο.Ολααυτά
αποτο2015καιμετά”

Η συνέχεια ήταν μετά απο
δύο χρόνια “Ήμουνσεάσχημη
ψυχολογική κατάσταση ,είχα χά-
σειτονπατέραμουκαιπάλιβρέ-

θηκα να παρακολουθώ μεγάλη
διοργάνωση . Εκεί διαπίστωσα
οτι το άθλημα αυτό με βοήθη-
σεψυχολογικά και αφοσιώθηκα
. Ηθελαπλέον να ενταχθώως
στρατιώτης φίλος του αθλήμα-
τος”.

Απο “στρατιώτης” πως
βρέθηκε  πρόεδρος στον
Φίλιππο;

“Έκριναπως ηπόλη μου η
Βέροια και ολόκληρη ηπεριοχή
Ημαθίαςείχεανάγκηναέχειαπο
μία ομάδα που να παίζει στην
μεγαλύτερη κατηγορία. Ετσι η
ιστορικότερηομάδατηςπόληςο
Φίλιπποςμαζί μεφίλουςσυνερ-
γάτεςεπαναδραστηροποίησετο
τμήμαβόλεϊ και κάνονταςμία ε-
ξαιρετικήπορείαστοπρωτάθλη-
ματηςΑ2ανεβήκαμεστηνVolley
League”!

Ποιές ήταν οι εμπειρίες
αποτηνπρώτηχρονιά;

“Το βασικό ήταν να μαςπι-
στέψουν οτι ξεκινήσαμε κάτι
μεγάλο που θα είχε αντίκτυπο
στηνπόλη.Οιφίλοιτηςομάδας
ήρθανκαιέιδαντο“νέο”άθλημα
για αυτούς και αγκάλιασαν την
προσπάθειά μας. Ηρθαν κοντά
μας γίναμε μιά μεγάλη παρέα
μαςβοήθησανκαιπετύχαμε τον
αρχικό στόχο μας .Ανεβήκαμε
στηνμεγάληκατηγορίααλλάλό-
γω covid-19 δεν μπορούμε να
έχουμε τον κόσμομας μαζί στο
γήπεδο ,αλλάυπόσχομαινακά-
νουμεπολλάόταν τελειώσει αυ-
τότοθέμαμετηνπανδημίαγιατί
έχωμάθειό,τικάνωνατοκανω
σωστά”

Το “πολλά “ πως το με-
ταφράζειοπρόεδρος;

“Τοβόλεϊγιαμέναδενείναιέ-
νααπλόπαιχνίδι,αλλάμίαγιορ-
τή όπου θα συμμετέχουν όλοι
θα βρίσκονται στο  γήπεδο. Εί-
δασεεναρκτήριαεκδήλωσητου
παγκοσμίου να γίνονται πάρα
πολλάμικράeventπουσυμμε-
τέχειοκόσμοςκαιτονκερδίζουν
.Θέλωναέρχονταιστογήπεδο
δύοωρεςπριντοπαιγνίδικαινα
διασκεδάζουνμικροί και μεγάλοι
και στησυνέχεια να απολαμβά-
νουντοθέαματουαγώνα”

Επιστρέφονταςστις“βο-
ήθειες” προς την ομάδαα-
ναφέρει.

“Χωρίς την βοήθεια και την
συμπαράστασηόλης τηςπόλης
δεν θα μπορούσαμε να κρατή-
σουμε την ομάδα γιατί τα έξοδα
είναιπολλά .Οιφορείς τηςπό-
λης είναι κοντά μας ,εξαιρετική
ηβοήθειααποτονΔήμοτηςΒέ-
ροιαςοοποίοςόμωςδενμπορεί
νασυνεισφέρειοικονομικάλόγω
προβλήματοςπου έχει η ομάδα
,αλλάείναιδίπλαμαςσότιχρει-
αστούμεκαιφυσικάκαιεπιχειρη-
ματίες τηςπόληςπουδιαπιστώ-
νουνοτιβοηθώνταςτονΦίλιππο
κερδίζειηπόληαλλάκαιοιίδιοι”

ΠουθέλειναδείοΔημή-
τρηςΠιτούλιαςτηνομάδα;

“Είπαμετοπρώτοβήμαέγινε
,ανεβήκαμεσταμεγάλασαλόνια
.Αποεδώκαιπέραθαχαράξου-
με τηνπορείαμας.Δενβάζουμε
όρια.Παίζουμεγιαναβρεθούμε
όσοπιοψηλάγίνεται .Ηφετινή
χρονιά για εμάς είναι πιλοτική
και στην συνέχεια βλέπουμε .

ΘέλουμεναπαίξουμεσταΕυρω-
παϊκάσαλόνιακαινακερδίσουμε
τίτλους .Οσο και αν ακούγεται
μακρινό αυτός είναι ο στόχος.
Ολαβέβαιαεξαρτώνταιαποτους
πόρους που θα βρούμε ,αλλά
γιαυτό είμαστε εδώ να ανεβαί-
νουμεκάθεχρόνοκαιπιοψηλά.

Εκείνο όμωςπουμ ενδιαφέ-
ρεικαι είμαι ενεργός γιαυτό  εί-
ναικαιηπαρουσίατηςΕλλάδας
στον χώροσε επίπεδοΕθνικών
ομάδων και όλες οι ενέργειες
μουαποβλέπουνστηνβελτίωση
τηςεικόναςτηςχώραςμας“

Η επιστροφήστοπρω-
τάθλημασε ποια κατάστα-
σηβρίσκειτονΦίλιππο;

“Ολεςοιομάδεςείμαστεστην
ίδια κατάσταση .Είναιανέτοιμες
.Μεγάλη η διακοπή και η χαλά-
ρωση ,μικρός ο χρόνος προε-
τοιμασίας αλλά έπρεπε να ξεκι-
νήσουμε.

Στην πορεία οι ομάδες θα
βρούνερυθμό“

Ομάδες που είναι εκτός
στόχων για να μειώσουν
ταέξοδατουςάφησανπαί-
κτες ναφύγουν. ΟΦίλιπ-
πος;

“Δεν είχαμε καμία απώλεια
συνεχίζουμε όπως αρχίσαμε .
Θα ήταν ντροπή να αφήσουμε
παίκτες να φύγουν και να μεί-
νουμε εκτεθειμένοι στους χο-
ρηγούς μας. Είχαμε προτάσεις
να δώσουμεΜπίσετ και Γιώργο
Τζουμάκα αλλά τις απορρίψαμε
.Μάλιστα για τονΜπίσετ μας έ-
διναν και αρκετά χρήματα αλλά
δεν δεχθήκαμε νασυζητήσουμε
τοθέματηςπαραχώρησης.

ΟΦίλιπποςτιμπορείνα
πετύχειστοπρωτάθλημα;

“Ο κλειδάριθμοςπου έβαλαν
στηνκλήρωσηαδίκησετιςμικρές
ομάδες.Προσπαθούμε σε κάθε
παιχνίδι για το καλύτερο και την
νίκη,αλλάστοβόλεϊπαίζουνση-
μαντικόρόλοκαιταρόστερ.Στα
πρώτα τέσσερα παιχνίδια παί-
ζουμεμετουςισχυρούςκαιστην
συνέχειαμετιςομάδεςπουείναι
σταμέτραμας.Θαέρθουνκαιοι
αναμενόμενες νίκες  .Ελπίζουμε
ναπάνε καλά ταπράγματα και
να ολοκληρωθεί το πρωτάθλη-
μα“.

Super League 2: Το πρωτάθλημα 
ίσως τελειώσει χωρίς play off

και play out!

Eπειδήο χρόνοςπιέζει και δεν υπάρχουνδιαθέσιμες ημερομηνίες,
στηνκατηγορίααποφάσισανπωςανυπάρξουναναβολέςαγώνωνλόγω
Covid-19μετάτην17ηαγωνιστική,ησεζόνναολοκληρωθείμετηλήξη
τηςκανονικήςπεριόδου.ΤοτελευταίοΔ.Σ.πριντηνέναρξητουπρωτα-
θλήματός έκανε ηδιοργανώτριααρχή τηςSuperLeague2 όπουκαι
αποφασίστηκεκάτιπουίσωςεπηρεάσειτοπώςθαολοκληρωθεί,όπου
ας μην ξεχνάμεπωςησεζόν 2020/21 θααρχίσει στις 16 Ιανουαρίου
του2021!Επειδήλοιπόνγίνεταιεύκολακατανοητόπωςοιημερομηνίες
δεν «βγαίνουν» και για αυτό άλλωστε διαφοροποιήθηκεπρόσφατα η
προκήρυξη   (ελέωEURO),υπήρξεακόμημία«μέριμνα»ώστενα τε-
λειώσεισίγουραηχρονιά.Έτσιανπροκύψουναναβολέςαγώνωνλόγω
Covid-19τότεθαορίζονταιστηνπρώτηδιαθέσιμηΤετάρτη,όμωςαυτό
θαισχύειμόνομέχριτη16ηαγωνιστική!

Εφόσονυπάρξουνανάλογασυμβάντααπότότεκαιμετάκαιεπειδή
δενθαυπάρχουνκενέςΤετάρτες,τότεθαοδηγηθούνστηναπόφασηνα
ακυρώσουνταplayoffκαιταplayout(ούτωςήάλλωςθαγίνουνμισά,
5 αγώνεςαντί 10) και η χρονιά θα τελειώσει με την ολοκλήρωση της
κανονικήςδιάρκειας!Αυτόματα,όπωςγίνεταιεύκολααντιληπτό,δενθα
τεθείσεαμφισβήτησητο«1+1»,δηλαδήθαυπάρξει2οςγιαναπαίξει
μπαράζμετον13οτηςSuperLeague1(εννοείταικαιπρωταθλητής).Η
σεζόνπρέπειναολοκληρωθείστις19ΜαΐουκαιστηΘεμιστοκλέουςδεν
θέλουννατορισκάρουν!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΟΙΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
«ΤοσημερινόδιοικητικόσυμβούλιοτηςSuperLeague2κατάτηση-

μερινήσυνεδρίασήτου:
ΕνέκρινετηνεισήγησητουαγωνιστικούτμήματοςτηςΕνωσης:
Το ετήσιοπρόγραμμα τουπρωταθλήματοςSuper League 2 αγω-

νιστικήςπεριόδου2020-21.Τηδιεξαγωγήαναβληθέντοςαγώνα λόγω
covid,οοποίοςθαπραγματοποιείταιτηνπρώτηδιαθέσιμηΤετάρτη

Σεπερίπτωσηπουδιαπιστωθείμετάτοπέραςτης17ηςαγωνιστικής
(28/3/2021)ότιοιεναπομείνασεςαγωνιστικέςημέρες(Τετάρτη–Κυριακή)
δενεπαρκούνγιατηνολοκλήρωσητωναγώνωνplayoffs-playoutsμέχρι
την19ηΜαΐου,τότετοΔ.Σ.μεαπόφασήτουδύναταινααποφασίσειτη
μηδιεξαγωγήαγώνωνplayoffs-play outs εις τρόπονώστε τοΠρωτά-
θλημαναολοκληρώνεταιμετηδιεξαγωγήτης22ηςαγωνιστικήςημέρας.
ΕνημερώθηκανεπίσηςγιατηντηλεδιάσκεψητουπροεδρείουμετηνΕΡΤ
Α.Ε.όπουοτηλεοπτικόςπάροχοςθαπροβάλλειδυοαγώνεςτοσαββατο-
κύριακοστις14:45καιέναντηνΤετάρτηκατ΄επιλογήτου».

ΔημήτρηςΠιτούλιας:«‘Εχωμάθειότικάνω
νατοκάνωσωστά»

ΟΛάμπροςΑνδριόπουλος, πρόεδρος
τουπανελληνίουσυνδέσμουπροπονητών,
μίλησεστοMetropolis95.5γιατηνπροσπά-
θειαπουγίνεται για επανέναρξη τωνπρω-
ταθλημάτωνόσοτοδυνατόνσυντομότερα.

«Εμείς από τις 6Δεκεμβρίου στείλαμε
μία επιστολή σε όλους τους συνδέσμους
και εκφράζαμε τηνσυμπαράστασήμαςσε
όσουςδενεργάζονται.Πήραμεπολλάπρο-
σωπικά μηνύματα από ανθρώπους που
ζουνμόνοαπόαυτόγιανακάνουμεκάποια
κίνηση για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα,
πράγμαπου εκείνη τηνστιγμήήτανανέφι-
κτολόγωτουlockdown.

Οι ομάδες είναι 138,πήραμε ενδεικτικά
από έναν αριθμόσυναίνεση με ένα email
και τηνστείλαμε καισεόλους τουςφορείς.
Την κοινοποιήσαμε και στουςσυνδέσμους
καισταΜΜΕ.Έχουμε κάνει και μία ακόμη
κίνηση και περιμένουμε να την υλοποιή-
σουν τα παιδιά από την Super League,
μήπωςκαιξεκολλήσουνκαιοιχαμηλότερες κατηγορίες καιπαίξουνποδόσφαιρο, έστω

καιχωρίςτηνχρήσηαποδυτηρίων.

Θέλουμε και εμείς σανπροπονητές να
εκφράσουμετηνάποψήμας,είναιβιοπορι-
στικότοθέμακαιαςελπίσουμεσιγάσιγάνα
ξεκινήσει και το ερασιτεχνικόπρωτάθλημα.
ΕγώείμαιστονΦοίνικαΠολίχνης,οιπαίκτες
κάνουνσεγκρουπκαικάποιοι,μάλιστα,με
μεγαλύτερεςφιλοδοξίες στέλνουν τοπρό-
γραμμάτουςγιανατοβλέπουμε.

Κάποιους μεμονωμένα μπορώ και να
τους δω. Μία ομάδα, σύμφωνα με τους
ειδικούς, χάνει το 25%σε δύο εβδομάδες
καιπάειλέγοντας.Οιεπαγγελματίεςπαίκτες
προσπαθούνμεασκήσεις,αλλάείναιτελεί-
ωςδιαφορετικόαπότονακάνειςπροπόνη-
σημεμπάλα».

Κατέληξελέγοντας:«Αυτότοπρωτόκολ-
λο δεν μπορεί να το τηρήσει ερασιτεχνική
ομάδα, έχουμεζητήσει έναάλλομεθερμο-
μέτρηση και δωρεάν τεστ.Και να υπάρχει
έναςυγειονομικάυπεύθυνοςναελέγχει,αν
και οι ίδιοι οι προπονητές απομονώνουν
έναύποπτοπεριστατικό».

«Δεν μπορεί ερασιτεχνική ομάδα να τηρήσει
το πρωτόκολλο»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑδιό-
ροφηστοΠανόραμαμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζι-
να,μπάνιο,βεράντα.Κά-
τωδιαμέρισμαπιομικρό
σαλοκουζίναμετζάκι,δω-
μάτιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή.Αυτόνομηθέρμανση
σεήσυχηπεριοχή.Τιμή
135.000ευρώ.Τηλ.:6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.

Τηλ.: 6934888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειοκα-
τάστημαεπίτηςοδούΠιε-
ρίωνστηΒέροιαεμβαδού
54,16τ.μ.μευπόγειοαπο-
θηκευτικόχώροεμβαδού
41,63τ.μ..Τιμή70.000€
Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με
ροδάκινα συμπήρυνα
ANDROSSστηνπεριο-
χήΠΑΛΙΟΛΑΚΑ κοντά

στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.
Ηπεριοχή είναι κατάλ-
ληληγιακαλλιέργειαα-
κτνιδίων.Τηλ.επικοινω-
νίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικό δρόμο, οικό-
πεδο3.500 τμολόκλη-
ρο η ανεξάρτητα τεμά-
χια.Τηλ.6932374118.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπω-
λείοεπίτηςοδούΜητρο-
πόλεωςστηΒέροια.Πλη-
ροφορίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια α-
ποθήκη 110 τ.μ., τιμη
150 ευρώ, 2) πατάρι
περίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμακέντρουμεατο-
μικήθέρμανση3δωμάτια
σαλόνικουζίναμπάνιοσε
άριστη κατάσταση, 280

ευρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ,

Μητροπόλεως 35, χώ-
ρος90τ.μ.περίπου,με
3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελματι-
κήχρήσηήγιαδιαμέρι-
σμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ε-
νοικιάζεται γραφείο 20
τ.μ., επιπλωμένο.Τηλ.:
2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ια-

τρείο-γραφείο 42 τ.μ.
καθαρό, λήρως ανα-
καινισμένο στην οδό
Βενιζέλου αρ. 46 Βέ-
ροια.Πληρ. τηλ.: 6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπε-
ρίπτεροΑκροπόλεως,
στηνκαινούργιαγέφυ-
ρα «Κούσιου». Τηλ.:
6984108684.

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ16-12-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένη
μικρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή
78,2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχει
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοί-
κιοτης140€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1
υ/δ,1οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα ,
σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργια
αλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,
έχεικεντρικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναι
επιπλωμένοκομπλέ,μεανελκυστήρακαιμε
μίαντουλάπα,εκπληκτικό ,μόνο180€.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/1/2021.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύ
άνετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ. με
αυλή,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξε-
χωριστήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώρο-
φος,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαι
μεκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ
,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τακου-
φώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτει
τζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκη ισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά
καιφωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικά
καιΑνελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριο
καιόχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.
Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους,και
2WC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:
700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο
όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου ,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα. Διατίθεταισε
πολύκαλόμίσθωμαστα300€.Τογραφείο
μαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαι-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.22801.ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ.ισόγειοκαι

μεπολύαύλιοχώροελεύθερο ,μεγάληβι-
τρίναμπροστάκατάλληλογιακάθεχρήσημε
άδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικάπροσιτή
,μόνο420€. ολόκληρο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995καιδιαθέτειθέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής  ,
έχει καινούργιακουφώματααλουμινίουμε
διπλάτζάμια,καιανελκυστήρα,έχει επίσης
πάρκινγκπυλωτής,αποθήκημέσα,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστη
Θέα,οιχώροι τουλειτουργικοί,κουφώματα
ξύλινα,ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,με
εξαιρετικήδιαρρύθμιση,σκαλιάεισόδου, σε
μοναδική τοποθεσία,σε τιμήπροσφοράς
μόνο:52.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας116τ.μ.
μικτάη90τ.μ.καθ.στον5οόροφοΡετιρέ.

Αποτελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονο-
κουζίνακαιμπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμε
κλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,η-
λιακόθερμοσίφωνα, θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,ανελκυστήρα,έχειτέντες,ένακλει-
στόπάρκινγκ18τ.μ.στο ισόγειοκαθώςκαι
μιααποθήκη9τ.μ.,στουπόγειο.Ευρίσκεται
σεπολύκαλήγειτονιάοιχώροιτουάνετοικαι
ευρίσκεταιγιαλόγουςυγείαςσετιμήπροσφο-
ράςστα95.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητο
διαμέρισμα συνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.
στον1οόροφομεμοναδικήθέα ,σπάνια
ανοιχτωσιά , επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύ
άνεση.Πωλείταισε τιμήσπάνιαςευκαιρίας
μόνο42.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαι κήπο, Τιμήμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε 3.850τ.μ οικόπεδο  ,ηκατα-
σκευήτηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι
3δσκλστονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαι-
ρετικήςκατασκευής,γεωμετρικάδομημένο ,
ηλιόλουστοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,

σεπολύκαλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.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€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-

στημα65 τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οι
χώροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία ,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
μεμεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάου-
σαςσυνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στην
άκρητουσχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρε-
τικάχαμηλήστις9.000€μόνο.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστον κεντρικόδρόμο,πωλείται ένα
σπάνιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό 617
τ.μ.,καταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντός
σχεδίουπόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα
20.000€μόνο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-

δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-

ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοι-
κόπεδοστην είσοδο τουχωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο ,σε τιμή εξαιρετικάχαμηλή
μόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

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

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανα-
καίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμία
άνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκου-
ζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλή
τιμήμόνο22.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση/αγοράδι-
αμέρισμα κατά προτίμηση δύο υπνοδωματίων
εντός τηςπόλης τηςΒέροιας, σε όσο το δυνα-
τόνπιο καινούρια οικοδομή η τουλάχιστονπρό-
σφατα ανακαινισμενο. Σεπερίπτωσηπου είναι
στο κέντρο είναι απαραίτητη η θέσηπαρκινγκ.
Τηλ.694245660.

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νίκης–Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠολιτικόςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
2.ΜηχανολόγοςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
3.ΑδειούχοςΨυκτικός
4.ΑδειούχοςΥδραυλικός
5.ΑδειούχοςΗλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής

γλώσσαςκαιχειρισμούΗ/Υ.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από

8:00έως16:30)

Απότηνεταιρία
ΟΙΚΟΒΙΟΑ.Ε.,με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νί-
κης–Βέροιας,Μα-
κροχώρι Ημαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1)ΓεωπόνοςαπόφοιτοςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεκαλλιέργειαοπωρο-

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

2)ΒοηθόςΛογιστηρίου-ΓραμματειακήΥποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής

γλώσσας,χειρισμούΗ/Υκαιάδειαοδήγησης.
Αποστολήβιογραφικούστοoikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως

16:30)



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-
φωνο: 2331021106.Αποστολή
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βοη-
θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρηση με τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσίασεανάλογηθέ-
ση  καθώς και άριστη γνώση
αγγλικών σε επίπεδο επικοι-
νωνίαςκαιπροαιρετικά   επι-
κοινωνία σε μια τουλάχιστον
γλώσσα ακόμα κατά προτί-
μηση  ιταλικώνή γερμανικών
καθώς και πολύ καλές γνώ-
σεις Microsoft Office (Excel
,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:
olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχό-
ληση. Ικανοποιητική αμοιβή.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για

πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553
&2331062900.Ώρεςεπικοινω-
νίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύλαξη
ηλικιωμένου σε 24ωρη βάση.
Πληρ.τηλ.:6972913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗ εταιρίαμε έδρα τηΒέροια,
αναζητά τεχνίτες γυψοσανί-
δων, ψευδοροφών & θερμο-
πρόσοψης-μονώσεων. Τηλ.
επικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.
ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα

τηΒέροια,αναζητάχειριστήμη-
χανημάτων έργου με ικανότη-
τα οδήγησης επαγγελματικού
φορτηγού για να εργαστεί σε
έργο ύδρευσης στηΘεσσαλο-
νίκη.Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επιχεί-
ρηση εισαγωγής & εμπορίας
καταναλωτικών προϊόντων με
έδρα το Νομό Ημαθίας.Απα-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,190€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,250€
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,180€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.16ετών,πολύκαλό,320€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλό,μπορείναμπεισόμπα,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,330€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετών,τζάκι,θέα,360€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επιπλωμένο,300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,21.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€

ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ270μέτρα,ευκαιρία,29.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνωστηνΑριστοτέλους,
44.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ750μέτρα,δίπλασεπάρκο,κτίζει600τ.μ.,
55.000€
ΡΑΧΙΑ750μέτρα,στοχωριό,28.000€
ΝΑΟΥΣΑ7.000μέτρα,στονΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ,50.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ15τ.μ.επενδυτικό,16.000€
ΤΟΥΜΠΑ60τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,25.000€
ΤΣΙΜΙΣΚΗ80τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,135.000€
ΠΑΡΑΛΙΑ110τ.μ.ευκαιρία,θέαθάλασσα,240.000€

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
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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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικότουςμεφωτογραφίαστοπαρακάτωe-mail:

farmakeio@mourtzila.gr

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

Η εταιρία Σ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε.ΣύμβουλοιΛογιστι-
κών καιΦορολογικώνΥπηρεσιών,
μεέδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκης
καιυποκατάστημαστηνΒέροια,επι-
θυμείναπροσλάβει

ένανΛΟΓΙΣΤΗκαι ένανΒΟΗΘΟ
ΛΟΓΙΣΤΗ στο υποκατάστημα της
ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία ΤΟΥΛΑΧΙ-
ΣΤΟΝ5ΕΤΩΝσεβιβλίαΓ’ κατηγο-
ρίαςγιαπλήρηαπασχόληση.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστη γνώση τηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ε-

τώνσεΓ’κατηγορίαςβιβλία(τήρηση
–έλεγχο–παρακολούθηση)

•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOfficeκρίνεταισκόπιμη
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οιενδιαφερόμενοιπουπιστεύουνότιμπορούνναανταποκριθούν

δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστείλουν το
βιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr



ραίτητα προσόντα: κάτοχος
διπλώματος οδήγησης Γ΄ κα-
τηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία έως 38
ετών (εκπληρωμένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις), προϋπη-
ρεσίασεαντίστοιχηθέσηθεω-
ρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικανο-
ποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@otenet.gr

καιστοFax:2331091610.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη

Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που
ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρίζε-
ταιπρόγραμμαεμπορικήςδια-
χείρισης.Πληρ.στοτηλ.:6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακεί-

ου ή φαρμακοποιός να εργα-
στεί σεφαρμακείοστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση.Απα-
ραίτητη προϋπόθεση κάρατ
αεργίας για τουλάχιστον ένα
μήνα.Τηλ. επικοινωνίας:6974
637289.

ΤΟ COFFEE ISLAND ,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-
ζητεί barista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: coffeeislandveria@
gmai l . com.  Τηλ . :  6976
633096.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  φ α ρ μ α κ ο -
ποιός ή βοηθός φαρμακο-
ποιού με εμπειρία για φαρ-
μακείο στο Νομό Ημαθιας.
Αποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία σε φαρμακείο με επι-
δότηση και σχετική εμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση
κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310
27507,6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητή ή πωλήτρια για τους
Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα
προσόντα, ευχέρεια λόγου,
αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασί-
ας προσωπικού ασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και
συστάσεις. Μισθός, ασφά-
λιση και ποσοστά. Παραλα-
βή δικαιολογητικών με συνέ-
ντευξη στα κεντρικά γραφεία
μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-
ροια www.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη
φροντίδα και περιποίηση η-
λικιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-
να με βάση, τραπεζάκι φαγη-
τού, κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ
κατάσταση,400 ευρώόλαμα-
ζί.Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-
λέντζες χειροποίητες σε διά-
φορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινο σε διάφορα χρώμα-
τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:
6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια
50-55 ετών, για σοβαρή σχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.
ΚΥΡΙΟΣ  75  ετών,  ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60 έ-
ως70 ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθόλογιστήπουναγνω-
ρίζει τοπρόγραμμαΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τάάνδραήγυναίκααπό30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό.Πληρο-
φορίεςστο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαραμε κομοδίνα,συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά καιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτι μεστρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαι ταδύο.Τηλ.:
6939575993.

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•ΑπόφοιτοςΑΕΙ/ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός
•Απαραίτητηπροϋπηρεσία 10 έτησε κατασκευή ή/και λει-

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

•ΆριστηΓνώσηΗ/Υ
•ΆριστηΓνώσηΑγγλικήςΓλώσσας
•ΔίπλωμαΟδήγησης
•ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςΥποχρεώσεις
Σημείωση:Ταπροσόνταπρέπειυποχρεωτικάνατεκμηριω-

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες
δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαιικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία,προσαρμο-
στικότητακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

 Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρωπροσόντα και
ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην
παρακάτωδιεύθυνση:

e-mail:cv.recruit12@gmail.com
Hδιαχείρισητωνβιογραφικώνπραγματοποιείται

μεαπόλυτηεχεμύθεια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11 στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέττα βερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή, άριστης
κατάστασης,4εξαιρετικέςποικιλίες,μεμπεκάκια.Παρακα-
λώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

ΑΠΟΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιαπόφοιτοςΛυκείουμεκαλήγνώσητηςαγγλικής
γλώσσαςκαιΥ/Η.Επιπλέονπροσόνταόπωςγνώσηδεύτερης
γλώσσας και πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, ηλε-
κτρονικού,θαληφθούνυπόψιν.Τηλ:6936805053-2331093440
email:info@matsalas.gr.



Το νέο νόμο για το εξεταστικό σύστημα, το όριο φοίτησης στα ΑΕΙ 
και το νέο σώμα φύλαξης των ΑΕΙ, παρουσίασαν από κοινού η υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα στο «Βήμα», από το καλοκαίρι 
του 2021 θα ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια της 
χώρας που εισηγείται το υπουργείο Παιδείας καθώς και η συμπλήρωση 
μηχανογραφικών εισαγωγής σε δημόσια ΙΕΚ που εφαρμόζεται φέτος 
για πρώτη φορά, ενώ από την επόμενη χρονιά (τον Ιούνιο το ΄22) θα 
εφαρμοστεί η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου σε δυο φά-
σεις για όλες τις κατηγορίες υποψήφιων για την ανώτατη εκπαίδευση 
της χώρας. Παράλληλα, εισάγεται όριο φοίτησης στα ΑΕΙ (στις 4ετεις 
σπουδές περιθώριο συν 2 χρόνια επιπλέον και στις σπουδές άνω των 
4ετών σπουδών συν 3 χρόνια), ενώ οι φοιτητές θα μπορούν έως και να 
διαγράφονται σε περίπτωση παράβασης πειθαρχικών παραπτωμάτων 
ή συμμετοχής σε επεισοδίων βίας.

Κάμερες εισόδου σε όλα τα ΑΕΙ
Επίσης δημιουργείται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου σε όλα τα 

ΑΕΙ που θα συνδέεται με την ετήσια επιχορήγηση τους και όποιοι δεν 
πειθαρχήσουν σε αυτό θα αντιμετωπίζουν προβλήματα «ταμειακής φύ-

σης». σε πρώτη φάση με ειδικά μηχανήματα (και κάμερες στις εισόδους 
τους) και σε επόμενο χρόνο με κάρτα εισόδου. Θα εγκατασταθεί δε στις 
εισόδους των κεντρικών πανεπιστημίων ολοκληρωμένο σύστημα επι-
τήρησης όσων μπαίνουν και όσων βγαίνουν

«Αστυνομία των ΑΕΙ»
Για τον λόγο αυτό, συστήνεται μονάδα ασφαλείας σε κάθε ΑΕΙ 

που θα υπάγεται στον πρύτανη ΑΕΙ αλλά και ένα παράλληλο σώμα 
φύλαξης που θα υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
θα στελεχώνεται από κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛ. ΑΣ. και ειδι-
κούς φρουρούς. «Από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει ζωές» είπε ο κ. 
Χρυσοχοίδης και ανακοίνωσε διαδικασίες εισόδου και εξόδου στα ΑΕΙ 
και «ζώνες» επιτήρησης, κέντρο λήψης σημάτων σε όλα τα ΑΕΙ συν-
δεδεμένο με ΕΛ.ΑΣ, ενώ σε κάθε ένα πανεπιστήμιο θα διορίζεται ένας 
τεχνικός ασφάλειας, θα υπάρξει συντήρηση και αναβάθμιση φωτισμού, 
ορισμός συγκεκριμένων προσώπων σε άμεση καθημερινή επαφή με 
διοίκηση ΑΕΙ και η ομάδα «ήπιας κοινοτικής αστυνόμευσης» που θα 
υπάγεται στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ με 1000 νέους προσληφθέντες που 
θα διατίθεται στα ΑΕΙ για διάστημα 4 ετών που θα συνεργάζονται με 
τους πρυτάνεις τους. Ο υπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτες και αντι-
δημοκρατικές τις επιθέσεις που έγιναν πρόσφατα στην πρυτανεία του 

Ιδρύματος, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν τα ΑΕΙ να λειτουργούν υπό 
το κράτος του φόβου.

Ο νέος νόμος θα περιλαμβάνει ακόμη πειθαρχικό δίκαιο για τους 
φοιτητές των ΑΕΙ για θέματα αντιγραφών, λογοκλοπής, καταστροφής 
περιουσίας του πανεπιστημίου, παρεμπόδισης λειτουργίας του.

Η βάση εισαγωγής
Ως ελάχιστη βάση εισαγωγής τίθεται το  ποσοστό του μέσου όρου 

των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσά-
ρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το 
τμήμα. Συγκεκριμένα, η βάση εισαγωγής για κάθε τμήμα θα προκύπτει, 
σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, από ένα ποσοστό (80%-120%) του μέ-
σου όρου των μέσων επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού 
πεδίου στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Τα παραπάνω θα ισχύσουν 
από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2021.
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P Άντε παιδιά υπομονή και προσοχή. Να 
είμαστε άπαντες παρόντες του Αγίου Βαλεντί-
νου. 29 και νύχτωσε...

 
P Καλά ντε! Και άπασες παρούσες. Πώς θα 

γιορτάσουμε τους ερωτευμένους; Από μόνοι μας;
 
P Κάνε λέει παραμονή του αγίου να κάνει 

ο Χαρδαλιάς λοκ ντάουν στα λουλουδάδικα. 
Για να μην υπάρξει συνωστισμός και καλά.

 
P Μπράβο πάντως στην κυβέρνηση. Τους 

τελευταίους μήνες κατάφερε να μην μυρίζουν τα 
χνώτα μας.

 
P Θα ανοίξουν τα μαγαζιά λέει με χρονικό 

περιθώριο για τα ψώνια. Για τους άντρες πέ-
ντε λεπτά και για τις γυναίκες 18 ώρες.

 
P Εγώ θα κάνω το εμβόλιο της Johnson & 

Johnson. Θυμάμαι από μικρός ότι τα προϊόντα 
της δεν τσούζουν στα μάτια.

 
P Το κρύο αυξάνει τη μεταδοτικότητα του ιού. 

Εκεί που σφίγγαμε το ζωνάρι, πλέον θα σφίγγου-
με τις μάσκες.

 
P Να χιονίσει καλά, να σκοτώσει και τα μικρόβια 

που έλεγαν οι παλιοί.

 
P Έκλαψε ο Τσιόδρας και έγινε Θεός. Έκλα-

ψε ο Κικίλιας κι έγινε μπαμπάς.
 
P Κι εμείς που κλαίμε κάθε μέρα τι καταλάβαμε; 

Φαίνεται ότι δεν πιάνει σε εκείνους που κλαίνε από 
το ξύλο.

 

P Αρνητές μάσκας έστειλαν στο νοσοκομείο 
σταθμάρχη. Μυαλό και δύναμη δεν πάνε μαζί.

 
P Να δείτε που στο τρίτο κύμα θα χρειαζόμαστε 

SMS και όταν βγαίνουμε εκτός εαυτού.
 
P Που είναι το μοναδικό μέρος που σήμερα 

πάμε και λέμε ότι κάπου πήγαμε.
 
P Και:
 Ένας παντρεμένος γυρνούσε σπίτι του σουρω-

μένος, όταν βλέπει έξω από το παράθυρο του σπι-
τιού του γυμνή τη γυναίκα του. Τσατισμένος, ανοίγει 
την εξώπορτα και τη χτυπάει δυνατά. Από τον θόρυ-
βο που άκουσε η γυναίκα του λέει στον εραστή της 
να πάει να κρυφτεί στην μπανιέρα!

Μπαίνει μέσα ο άντρας της και της λέει:
– Γιατί είσαι γυμνή;
– Να, έκανε ζέστη ήθελα να κάνω μπάνιο και 

χάλασε η μπανιέρα και φώναξα τον κύριο από τον 
επάνω όροφο.

Ο άντρας λέει ότι δεν την πιστεύει. Και εκείνη του 
λέει να πάει στην μπανιέρα για να δει. Τελικά πάει 
και βλέπει και τον άντρα και τον ρωτά ποιος είναι.

– Ο κύριος από τον επάνω όροφο! απαντά εκεί-
νος.

Φεύγει ο εραστής, κάνει μπάνιο η γυναίκα και 
πέφτουν για ύπνο. Μετά από 3-4 ώρες, ξυπνάει κα-
ταϊδρωμένος ο άντρας και της λέει:

– Μωρή άτιμη! Ποιόν επάνω όροφο; Μονοκατοι-
κία έχουμε!

Κ.Π.

Αλλαγές στα ΑΕΙ, με νέο εξεταστικό σύστημα,  
όριο φοίτησης και «Αστυνομία Πανεπιστημίων»
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