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Ηρεμία χθες στον αγιασμό, 
αλλά η συζήτηση για την 

μάσκα συνεχίζεται…
  Ευτυχώς με ηρεμία κύλησε η ημέρα του αγιασμού 
στα σχολεία παρά τις αντιδράσεις μερίδας γονέων 
τις προηγούμενες ημέρες για την εφαρμογή μάσκας 
στους μαθητές. Προέτρεξαν κάποιοι να μιλήσουν για 
επεισόδια και μαλλιοτραβήγματα στα προαύλια των 
σχολείων, αλλά τελικά η σύνεση και η υπεύθυνη 
στάση κυρίως των ανθρώπων που διαφωνούν με το 
μέτρο δεν δημιούργησε σκηνές που θα πρόσβαλαν 
το σχολικό περιβάλλον. Οι αντιρρήσεις για το μέτρο 
της γενικευμένης χρήσης της μάσκας είναι θεμιτές 
και δικαιολογημένες ως ένα βαθμό(μην ξεχνάτε 
ότι και οι ειδικοί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 
άλλαξαν άποψη για την μάσκα) και μέσα στα πλαίσια 
του πολιτισμένου διαλόγου να υπάρξει συζήτηση 
και επιχειρήματα επιστημονικά που μπορεί να 
«φωτίσουν» περισσότερο την κατάσταση. Με δεδομένο 
το γεγονός ότι ζούμε ουσιαστικά ένα μεγάλο «πείραμα» 
αφού η πανδημία κατά τον Π.Ο.Υ. , η επιδημία για 
άλλους του κορωνοϊού έχει ελάχιστα επιβεβαιωμένα 
δεδομένα, η «αντιπαράθεση» επιστημόνων και όχι 
οι καφενειακές συζητήσεις μπορούν να βοηθήσουν. 
Μέχρι νεοτέρων δεδομένων όμως ας μην γινόμαστε 
όλοι ειδικοί…
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ΤηνΚυριακή 13Σεπτεμβρίου (μια
ημέραπριν την εορτήΥψώσεως του
Τιμίου Σταυρού) ο Σεβασμιότατος κ.
Παντελεήμων λειτούργησε στηνΜη-
τρόπολη και στο τέλος της θείαςΛει-
τουργίας τέλεσε ετήσιο μνημόσυνο
υπέραναπαύσεωςτηςψυχήςτουμα-
καριστούιατρούκαισυνεργάτητηςΙε-
ράςΜητροπόλεωςκαιτηςεφημερίδας
μαςΟρέστηΣιδηρόπουλου και έκανε
μιασύντομηομιλία.

ΟΣεβασμιότατος κατά την ομιλία
του  με αφορμή τηνμεγάλη εορτήΥ-
ψώσεως του Τιμίου Σταυρού την ε-
πομένη ημέρα(Δευτέρα) αναφέρθηκε
στονσυμβολισμό και την δύναμη του
ΤιμίουΣταυρούκαιέκανεμιασύνδεση
τουσυμβόλουμετονεκλιπόνταΟρέστηλέγοντας:

«Με αυτό το ισχυρό όπλο, με τον Σταυρό του Κυρίου 
μας, πορεύθηκε στη ζωή του και ο αείμνηστος αδελφός 
μας Ορέστης, του οποίου τελούμε σήμερα το ετήσιο μνη-
μόσυνο, αναμιμνησκόμενοι με αγάπη το έργο του, την 
προσφορά του στην τοπική κοινωνία, στην Εκκλησία μας, 
στους ανθρώπους και στο κοινό καλό.

Ως πιστός χριστιανός, ως συνειδητό μέλος της Εκκλη-
σίας, ως καλός σύζυγος και πατέρας, ως άριστος ιατρός, 
ως αγωνιστής στον στίβο της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 

υπήρξε άνθρωπος της προσφοράς και 
της θυσίας, χωρίς ποτέ να εγκαταλεί-
ψει την προσπάθεια και να απογοη-
τευθεί. Ενισχυόμενος από τη δύναμη 
του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού βά-
διζε πάντοτε τον δρόμο της συνέπειας 
και της προσφοράς, τον δρόμο της 
αγάπης και της διακονίας του κάθε 
ανθρώπου.

Γι᾽ αυτό και εμείς τον μνημονεύου-
με με πολλή αγάπη και ευχόμεθα ὁ φι-
λάνθρωπος Θεός να τον αναπαύει στη 
χαρά της βασιλείας του και να στηρίζει 
και να παρηγορεί τούς οικείους του, 
τούς οποίους θλίβει και στενοχωρεί ἡ 
απουσία του. Αλλά και αυτοί πιστεύ-
ουν στη χάρη του τιμίου Σταυρού από 

όπου αντλούν δύναμη και ευλογία και ενίσχυση».
ΑυτόπουπιθανόταταδενγνώριζεοΣεβασμιότα-

τοςήτανηιδιαίτερησχέσητουΟρέστημετηνημέρα
τουΣταυρού,αφού την επομένη15Σεπτεμβρίουή-
τανταγενέθλιάτου,ενώδημιουργείταιμιαακόμημε-
τάθάνατονσχέσημετηνημέρα,αφούσυνέπεσενα
τελεσθείτοετήσιομνημόσυνότουτηνπροηγουμένη
τουΣταυρού13Σεπτεμβρίου!

ΣίγουραοΟρέστηςακόμηκαιαπόεκείπάνωθα
τοέχειεπισημάνειδημοσιογραφικά…

Οδικήπαιδείααπότηνπαιδικήηλικία

Ενημερωτικάφυλλάδιακυκλοφοριακήςαγωγήςκαιοδικήςασφάλειαςμοίρασαναστυνομικοί,χθεςΔευτέρα14Σεπτεμ-
βρίου2020,σεμικρούςμαθητέςκαιγονείςκατάτηνπροσέλευσητουςστασχολικάσυγκροτήματατηςΚεντρικήςΜακε-
δονίαςκαιστηνΗμαθία.

Μέσααπότασυγκεκριμέναφυλλάδια,δίνονταισυμβουλέςκαιπεριγράφονταιμεαπλόκαικατανοητότρόποβασικοί
κανόνες τουΚώδικαΟδικήςΚυκλοφορίας για να ενημερωθούνοι μικροί μαθητέςπωςνα κυκλοφορούνστοδρόμομε
ασφάλεια.Επιπλέον,περιέχουνχρήσιμεςοδηγίεςγιατουςγονείς,έτσιώστεναπαρέχουντησωστήκυκλοφοριακήαγωγή
σταπαιδιάτους,δίνονταςτοκαλόπαράδειγμα.

Για το κλείσιμο του 7ου Δημ. Σχολείου Αλεξάνδρειας
Πολλοί αναρωτήθηκαν χθες και μάλιστα δη-

μόσια(όπωςηΑΣΕΗμαθίας-Εκπαιδευτικών)για
ποιολόγοδενάνοιξεχθες,όπωςόλατασχολεία
τηςΗμαθίας, το 7οΔημοτικό ΣχολείοΑλεξάν-
δρειας.

Ζητούν άμεσα να απαντηθούν ερωτήματα,
περί επιβεβαιωμένου κρούσματοςσε εκπαιδευ-
τικότουσχολείου,κάτιπουόντωςισχύεικαιγια
τονλόγοαυτόπροληπτικάδενάνοιξετοσχολείο,
ώστεναακολουθηθούνοιοδηγίεςπουπροβλέ-
πονταισεπεριπτώσειςθετικώνκρουσμάτων.

Ο εκπαιδευτικός μπήκε σε περιορισμό για
κάποιεςημέρεςκαιτοσχολείοπαρέμεινεκλειστό
γιαναληφθούντααπαραίτηταμέτρα.

Ταερωτήματαπροεκτείνονταικαιστοκομμάτι
των συναναστροφών εντός της εκπαιδευτικής
κοινότηταςκαιζητούνενημέρωση.

ΣύσκεψηΒοργιαζίδημετονδιευθυντήκαιτους
καθηγητέςτου5ουΓΕΛΒέροιαςμετάτοναγιασμό

Μετάτονκαθιερωμένοαγια-
σμό το πρωινό τηςΔευτέρας,
ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας
Βοργιαζιδης, πουπαραβρέθη-
κε στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας, είχε
την ευκαιρίανασυνομιλήσειμε
τον νέο διευθυντή του σχολεί-
ουΣταμάτηΧρυσή παρουσία
των διδασκόντων καθηγητών
του σχολείου. Συζητήθηκαν
προβλήματα και λειτουργικές
ελλείψειςτουσχολείου,πουτέ-
θηκαν υπόψη του δημάρχου,
ο οποίος ήταν δεκτικός και υ-
ποστηρικτικός, ενωπαράλληλα
ζήτησε από τον σύλλογο των
καθηγητών να του καταθέσουν
τιςπροτάσειςτους.

Η σχέση του Ορέστη με την ημέρα του Σταυρού
στη ζωή και μετά θάνατον!

Πρώτη μέρα: 
Πέρασε κι αυτό!

Μάσκες μεγαλούτσικες 
(προσεχώς το σωστό 

μέγεθος, λέει το Υπουργείο), 
και αντισηπτικά μοιράστηκαν 

στα σχολεία, βιβλία μπήκαν στις 
τσάντες, τα παγουρίνο δεν ήρθαν 

ακόμα, και παρά την έκδηλη 
ευθύνη, το «τρέξιμο» νηπιαγωγών 
και δασκάλων για τα μικρότερα 

παιδιά που σίγουρα είναι 
πιο αγχωμένα, αλλά και 
καθηγητών, τα σχολεία 

άνοιξαν…
Καλή συνέχεια!
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Δήμαρχος Βέροιας στην τελετή αγιασμού 
του 5ο ΓΕΛ Βέροιας:  «Με υπευθυνότητα, 

συνεργασία και  εμπιστοσύνη θα ξεπεράσουμε 
την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση»

Στην τελετή αγιασμού του 5ου 
ΓΕΛ Βέροιας για τη νέα σχολική 
χρονιά παραβρέθηκε ο Δήμαρχος 
Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζί-
δης, ευχόμενος σε όλους καλή και 
δημιουργική χρονιά με «υγεία πάνω 
απ’ όλα». Πιο συγκεκριμένα, ο Δή-
μαρχος απευθυνόμενος μετά τον 
καθιερωμένο αγιασμό προς τους 
μαθητές του σχολείου σημείωσε τα 
εξής:

«Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι η φε-
τινή χρονιά είναι πολύ διαφορετική 
από τις προηγούμενες με την υγεία 
και την ασφάλεια όλων σας να α-

ποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Για να μπορούμε να πούμε στο τέλος 
της χρονιάς ότι όλα πήγανε καλά, θα πρέπει να επιδείξουμε όλοι μας, 
υπευθυνότητα, διάθεση για συνεργασία και εμπιστοσύνη. 

Επιδεικνύοντας τα παραπάνω είμαι σίγουρος ότι θα ξεπεράσουμε 
την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση και στο τέλος της χρονιάς θα είμα-
στε όλοι υγιείς και χαρούμενοι που ακόμη μια σχολική χρονιά θα έχει 
ολοκληρωθεί με επιτυχία και πρόοδο». 

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος συμμετείχε σε συνάντηση με τον Διευ-
θυντή του 5ου ΓΕΛ Βέροιας, Σταμάτη Χρυσή, και αντιπροσωπεία κα-
θηγητών του σχολείου, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μαζί τους 
ευχές για τη νέα σχολική χρονιά και απόψεις τόσο για την αποτελεσμα-
τική τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό όσο επίσης 
και για σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο, τονίζοντας πως 
ο Δήμος Βέροιας θα σταθεί ουσιαστικός αρωγός στην προσπάθειά 
τους για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών στη σχολική τους 
κοινότητα.     

Ευχές για την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς εύχομαι σε κάθε μαθητή και μαθήτρια 
καλή πρόοδο, σε κάθε εκπαιδευτικό καλή 
δύναμη και σε κάθε γονέα και κηδεμόνα 
αντοχή και κουράγιο. Είναι μια δύσκολη 
περίοδος για όλους, λόγω της υγειονομικής 
πανδημίας και η ανάγκη να τηρηθούν στο 
έπακρο οι οδηγίες των ειδικών, όπως η 
χρήση της μάσκας, είναι κάτι παραπάνω 
από επιβεβλημένη. Τα σχολεία μπορούν 
να γίνουν το παράδειγμα της εποχής μας, 
για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Στην 
κατεύθυνση αυτή έχω πλήρη εμπιστοσύνη 
στο σύνολο της σχολικής κοινότητας και 
βρίσκομαι στο πλευρό της. Καλή σχολική 
χρονιά. 

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ: Μήνυμα για  τη νέα σχολική χρονιά

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευ-
τικοί, αγαπητοί γονείς,

Η έναρξη της φετινής χρονιάς συμπίπτει με την με-
γάλη δεσποτική εορτή, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυ-
ρού, συμβόλου πνευματικού αγώνα αλλά και δύναμης 
και νίκης. Αυτό τον πνευματικό αγώνα καλούμαστε να 
δώσουμε όλοι μαζί από σήμερα και ελπίζουμε ότι με 
τη δύναμή του θα καταφέρουμε να υπερνικήσουμε τα 
όποια προβλήματα εμφανιστούν.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Ημα-
θίας, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τις Διευθύ-
ντριες των σχολικών μονάδων, τις δημοτικές αρχές, τα 
μέλη των σχολικών επιτροπών καθώς και με την αρω-
γή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες διασφαλί-
ζουν εν πολλοίς την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων 

και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας.  Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, 
η σωστή εκτίμηση και η ορθή διαχείριση του υπάρχοντος διδακτικού και ειδικού εκπαιδευτι-
κού προσωπικού αποτελεί μόνιμη και διαρκή προτεραιότητά μας. 

Κατανοώντας τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των γονέων, των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών, οι οποίες εντάθηκαν φέτος λόγω της πανδημίας, διαβεβαιώνουμε ότι 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέλθουμε στις ιδιαίτερες και πιο απαιτη-
τικές συνθήκες που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε 
σε ετοιμότητα για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διευθέτηση 
των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, με γνώμονα πάντα το καλό των μαθητών και των 
μαθητριών μας και με δεδομένη την διάθεση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και  πνεύματος ομα-
δικότητας.

Πανέτοιμοι στην γραμμή της αφετηρίας, ξεκινάμε όλοι μαζί έναν μαραθώνιο αγώνα 
αντοχής, στο τέλος του οποίου θα κόψουμε το νήμα νικητές, εμπειρότεροι και σοφότεροι. 

Με ειλικρινή αίσθηση ευγνωμοσύνης σε όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία του νέου 
σχολικού έτους, ευχόμαστε σε όλους, συναδέλφους, γονείς και κυρίως στους μαθητές και 
στις μαθήτριές μας, μια όμορφη, γόνιμη και χαρούμενη σχολική χρονιά. 

Παπαδόπουλος Γ. Αθανάσιος
Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Ημαθίας

Mήνυμα για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς

 Η έναρξη της 
νέας σχολικής χρο-
νιάς πραγματοποι-
είται φέτος κάτω 
από ιδ ιόμορφες 
συνθήκες λόγω της 
πανδημίας του κο-
ρωνοϊού.

 Εύλογες οι ανη-
συχίες των γονέων, 
των μαθητών και 
του εκπαιδευτικού 
κόσμου αφού η Κυ-
βέρνηση και το Υ-
πουργείο Παιδείας 
έχουν περιοριστεί 
σε επικοινωνιακού 
χαρακτήρα μόνο 
μέτρα, με έμφαση 
στις μάσκες και τα...παγουρίνα.

•         Τίποτα για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού 
επιπλέον εκπαιδευτικών που θα καλύψουν τα κενά στο εκ-
παιδευτικό σύστημα.

•         Τίποτα για την αραίωση των μαθητών στις τάξεις 
και την τήρηση των αποστάσεων, την αναζήτηση αιθουσών 
και χώρων ώστε να διαμορφωθούν παντού τμήματα των 15 
μαθητών.

•         Τίποτα για επιπλέον προσλήψεις προσωπικού κα-
θαριότητας.

•          Τίποτα για την έκτακτη χρηματοδότηση της εκπαί-
δευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 Ο ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία έγκαιρα και με υπευ-
θυνότητα διατύπωσε προτάσεις για την προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών δομών έναντι των υγειονομικών προκλήσεων. 

 Το Υπουργείο Παιδείας όμως είχε άλλες προτεραιότητες. 
Την αλλοτρίωση της δημόσιας παιδείας και την εμπορευματο-
ποίηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να σηκώσουν το βάρος όχι 
μόνο της εκπαιδευτικής διαδικασίας  αλλά και της μετάδοσης 
της γνώσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Εύχομαι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς 
και κηδεμόνες καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. 

Η μάχη ενάντια σε αυτήν την πολύπλευρη κρίση πρέπει 
να μας βρει νικητές αλλά και δικαιωμένους στον αγώνα για 
Δημόσια Υγεία, Δημόσια Παιδεία και Κοινωνικό Κράτος.

 
ΦΡΟΣΩ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Μήνυμα για την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς

«Σήμερα ξεκινά η νέα σχο-
λική χρονιά κάτω από πρωτό-
γνωρες συνθήκες και διαδικα-
σίες λειτουργίας που αφορούν 
στην τήρηση των απαραίτητων 
μέτρων προστασίας της δημό-
σιας υγείας, λόγω της πανδημί-
ας του κορονοϊού.  

Στον Δήμο Νάουσας με ευ-
θύνη απέναντι στους μαθητές 
μας, τις οικογένειες τους και 
τους εκπαιδευτικούς, προχω-
ρήσαμε σε όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες, έτσι ώστε να εί-
ναι όλα έτοιμα στα σχολεία μας 
για να υποδεχτούν τα παιδιά 
και τους νέους μας.

Όπου υπήρχαν σοβαρά προβλήματα προχωρήσαμε σε εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων, θέσαμε ως προ-
τεραιότητα την καθαριότητά τους και σε συνεργασία με την Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας φροντίσαμε να έχουμε έγκαιρα για τα σχο-
λεία του δήμου μας το απαραίτητο υγειονομικό υλικό, όπως μάσκες 
και αντισηπτικά υγρά.

Τα σχολεία μας αποτελούν τις «κυψέλες» γνώσης για τα παιδιά 
μας και πρέπει να συνεχίσουν να είναι οι χώροι της δημιουργίας, της 
ελπίδας και της προόδου. Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική καθώς 
σηματοδοτεί ένα  καινούριο ξεκίνημα που συνοδεύεται από προσ-
δοκίες, στόχους και όνειρα  που κάνουν δύσκολο αλλά ταυτόχρονα 
και συναρπαστικό τον δρόμο των μαθητών προς την κατάκτηση της 
γνώσης.

Θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς, λοιπόν, στις μαθήτριες και 
στους μαθητές μας να έχουν μια δημιουργική και εποικοδομητική 
χρονιά, γεμάτη υγεία και διάθεση για συστηματική δουλειά.

Κοινός στόχος όλων μας, μαθητών – εκπαιδευτικών – γονιών και 
δημοτικής αρχής, είναι να διαμορφώσουμε ένα εκπαιδευτικό περι-
βάλλον ποιοτικό και ασφαλές, που να παρέχει στους νέους μας όλες 
τις δυνατότητες, ώστε να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ζητήσω τη συνεργασία δασκάλων, κα-
θηγητών, γονέων και κηδεμόνων και τους διαβεβαιώνω ότι ο ίδιος 
προσωπικά αλλά και όλη η δημοτική αρχή θα είμαστε στο πλευρό 
τους για ό,τι χρειαστούν.

Αγαπητοί μαθητές μας,
εύχομαι η φετινή χρονιά, παρά τις δύσκολες συνθήκες, να σας 

φέρει ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας καθώς και σε ένα κα-
λύτερο αύριο για εσάς  και τις οικογένειές σας.

Καλή δύναμη σε όλους, καλή σχολική χρονιά!»
Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας 

Νικόλας Καρανικόλας

Μήνυμα του Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας για την έναρξη της 

νέας Σχολικής Χρονιάς
 
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Αξιό-

τιμοι εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες.
Ξεκινά σήμερα μια νέα σχολική χρονιά 

μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες, με πολλές 
και ποικίλες δυσκολίες. Τώρα μαζί με τον 
αγώνα της μάθησης δίνουμε και τον αγώ-
να για την προάσπιση της υγείας.

Η πατρίδα μας αλλά και ολόκληρος ο 
κόσμος βρίσκονται ,για πρώτη φορά μετά 
από πολλά χρόνια, αντιμέτωποι με έναν 
ιδιαίτερα επικίνδυνο εχθρό, αόρατο μεν 
αλλά υπαρκτό .

Ο Κορωνοϊός COVID19 ,έχει αλλάξει 
την καθημερινότητά μας, έχει αλλάξει τις 
συνήθειές μας, έχει αλλάξει τις ζωές μας. 
Όμως κυρίως βάζει σε κίνδυνο την ίδια 
την ανθρώπινη ζωή, το μέλλον της αν-
θρωπότητας.

Στο ξεκίνημα αυτής της νέας σχολικής χρονιάς, με φόντο τις προκλήσεις 
του COVID 19, εύχομαι από καρδιάς σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του 
Δήμου μας , μαθητές και μαθήτριες, συνεργάτες εκπαιδευτικούς και αγαπη-
τούς γονείς τις θερμότερες ευχές μου για μια χρονιά δημιουργική, μια χρονιά 
διακρίσεων και προόδου, με ψυχική και σωματική υγεία, δύναμη, υπομονή 
και επιμονή.

Αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι πιο αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η εμ-
ψύχωση των μικρών παιδιών στις απαιτήσεις της δύσκολης συγκυρίας, η 
ενθάρρυνση των μαθητών για μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην υπόθεση 
της γνώσης, η ενίσχυση των εφήβων και των νέων για ακόμα πιο ένθερμο 
ζήλο στα σχέδιά τους και στις φιλοδοξίες τους.

Τόσο εγώ ως Δήμαρχος αλλά και όλοι οι συνεργάτες μου , είμαστε συ-
ντεταγμένοι στην προσπάθεια να καταστήσουμε όλες τις σχολικές μονάδες 
έτοιμες να υποδεχτούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τις καλύτερες προ-
ϋποθέσεις, πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας .

Μοιράστηκαν στα σχολεία οι μάσκες από το υπουργείο Παιδείας , καθώς 
και αντισηπτικό που προμηθευτήκαμε με δημοτικούς πόρους, ενώ σήμερα 
θα διανεμηθούν τα παγουρίνο από το υπουργείο παιδείας.

Συνεργάτες εκπαιδευτικοί, Αγαπητοί γονείς ,
Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, να είστε σίγουροι 

και σίγουρες ότι θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και θα δώ-
σουμε όλες μας τις δυνάμεις για το καλό των παιδιών μας. Είναι χρέος μας, 
στο βλέμμα όλων μας να πιστέψουν τα παιδιά μας ότι όλα θα πάνε καλά.

Για μας η παιδεία είναι υπόθεση όλων μας, είναι χρέος μας να επενδύ-
σουμε στη νέα γενιά, στο μέλλον του τόπου μας.

Καλή Σχολική Χρονιά με υγεία , δύναμη ,αισιοδοξία και δημιουργική διά-
θεση!

  Παναγιώτης Γκυρίνης



Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ 
του Νοσοκομείου Βέροιας στην ειδικότητα

 των Βοηθών Νοσηλευτών
 
Εγγραφές στο Α 

και Γ χειμερινό εξά-
μηνο  από 1 ως 15 
Σεπτεμβρίου ώρες 
8.30 πμ -13.00 μμ 
για όσους ενδιαφέ-
ρονται να φοιτήσουν  
ΔΩΡΕΑΝ στην   πα-
ραπάνω ειδικότητα   
του διδακτικού  έτους  
2020-21

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 , 6986623716, 6944726416, 6981594856
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι-

.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Δ. Ι.Ε.Κ
2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτε-

κνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, 
με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία

 5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ο-
μογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της 
άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

1. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κα-
τάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της 
ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

2. ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ –ΤΕΛ -ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ  –ΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.  ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙ-
ΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

    Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας με αφορμή τα 
πολλαπλά ερωτήματα και την εύλογη ανησυχία των 
γονέων για τον covid-19 και την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς, επισημαίνει τα ακόλουθα:

    Είναι γνωστό σε όλους ότι ο νέος κορωνοϊός 
είναι εδώ και προσβάλλει όλες τις ηλικίες από τη νε-
ογνική μέχρι και τους υπερήλικες.

    Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, ο τρό-
πος μετάδοσης της νόσου covid-19 είναι κυρίως 
αερογενώς με σταγονίδια ή και αερόπλυμα.

   Τα παιδιά που είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών 
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους νοσούν σπάνια και 
αν νοσήσουν είναι συνήθως ασυμπτωματικά. Αν 
και η πλειονότητα των παιδιών που θα νοσήσουν 
θα έχουν ήπια κλινική εικόνα  και καλή πρόγνωση, 
δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι κάποια 
παιδιά μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή νόσο, ιδιαί-
τερα αυτά που εμφανίζουν υποκείμενα νοσήματα ή 
κάνουν μακροχρόνια χρήση ανοσοκατασταλτικών.

   Τα μέτρα πρόληψης είναι γνωστά: Πλύσιμο και 
απολύμανση χεριών,τήρηση αποστάσεων και χρήση 
μάσκας.

   Σύμφωνα με την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία:
1) η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα 

παιδιά άνω των 2 ετών. Σε αυτό συμφωνούν τόσο η 
Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία,όσο και η Παγκό-
σμια Παιδιατρική Εταιρεία.

2) η χρήση της μάσκας στα παιδιά δεν δημιουργεί 
πρόβλημα στην αναπνοή.Εξαιρείται η περίπτωση 
της έντονης φυσικής άσκησης ή της ύπαρξης χρό-

νιου σοβαρού αναπνευστικού προβλήματος.
3) η μάσκα δεν παρεμβαίνει στην ανάπτυξη των 

πνευμόνων
4) η μάσκα δεν έχει καμία επίδραση στο αμυντικό 

σύστημα,αντίθετα το προστατεύει
5) η χρήση μάσκας προστατεύει από τις ιογενείς 

λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος συμπε-
ριλαμβανομένου και του ιού covid-19 καθώς και της 
γρίπης

6) η μάσκα του κάθε παιδιού θα πρέπει να έχει το 
σωστό μέγεθος ανάλογα με την ηλικία του,θα πρέπει 
να είναι άνετη και να φοριέται σωστά.Είναι πολύ ση-
μαντικό με την έναρξη της σχολικής χρονιάς  να γίνει 
εκπαίδευση των μαθητών στην ορθή χρήση της.Εξί-
σου σημαντικό είναι να ακολουθούνται από τους γο-
νείς οι κανόνες για τον σχολαστικό καθαρισμό τους.

    Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η σωστή πλη-
ροφόρηση για ιατρικά ζητήματα θα πρέπει να γίνεται 
από έγκυρες επιστημονικές πηγές και όχι μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

   Τέλος, με το άνοιγμα των σχολείων θέλουμε 
να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά να έχουν μία καλή 
σχολική χρονιά και να διαβεβαιώσουμε τους γονείς 
ότι είμαστε κοντά τους  για να συζητήσουμε και να 
λύσουμε κάθε απορία τους, σχετικά με τα μέτρα 
προστασίας από τη διασπορά του νέου κορωνοϊού.

Εκ του Δ.Σ.
Ο πρόεδρος

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΜΟΥΛΑΝ    (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές:    Καθημερινά στις 19.45 
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

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

ΛΙΟΥ ΓΙΦΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΚΟΤ ΛΙ

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

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

ΪΝΣ ΤΙΦΙΝ
Προβολές :    καθημερινά στις 21.45 στην Θερινή 

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

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

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

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

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

Επιμελητήριο Ημαθίας:
Κρούσματα 

παραπληροφόρησης για το 
πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών 
και πολύ μικρών Επιχειρήσεων 

που επλήγησαν από τον Covid-19 
στην Κεντρική Μακεδονία» 

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ημαθίας ενημερώνει τα μέλη του ότι εξαιτίας του τεράστιου ενδιαφέρο-
ντος που παρουσιάζει η νέα Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν 
από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», διαπι-
στώνεται τις τελευταίες ημέρες, εκτεταμένη διασπορά ψευδών ισχυρισμών από επιτήδειους, με σκοπό  την 
παραπληροφόρηση και εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού προκειμένου να αποκομίσουν με τρόπο παρά-
νομο και καταχρηστικό οφέλη για τους ίδιους.

Είναι εντελώς ξεκάθαρο από την πρόσκληση ότι η διαδικασία της αξιολόγησης είναι η απόλυτη συγκριτι-
κή κατάταξη, ανάλογα με τα την βαθμολογία που λαμβάνει κάθε σχέδιο και η τελική εγκριτική απόφαση θα 
περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που η βαθμολογία τους θα εξαντλήσει την συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση 
των 150 εκ. €., με αποτέλεσμα ο υπολογισμός της βαθμολογικής βάσης ένταξης πριν να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία υποβολών (09/10/2020) να είναι αδύνατος. 

Συνεπώς η προτεραιότητα υποβολής δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
Τέλος, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι απολύτως αντικειμενικά και προκύπτουν αποκλειστικά από τα επί-

σημα φορολογικά έντυπα κάθε επιχείρησης. 
Εξάλλου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπερσύνδεσμο (link) :
https://kepa-anem.gr/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΙ-

ΝΗΣΗΣ_ΚΜ.xlsx
και να εξάγει απλά και εύκολα τόσο την βαθμολογία του σχεδίου του, όσο και την επιδότηση που μπορεί 

να αιτηθεί.

 Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας: 
Επισημάνσεις για τα μέτρα 

πρόληψης ενόψει 
της νέας σχολικής χρονιάς

Κλειστό θα παραμείνει 
το ΚΔΑΠ Αλεξάνδρειας έως και 

την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Κλειστό θα παραμείνει το ΚΔΑΠ Αλεξάνδρειας, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο 

του 7ο Δημοτικού Σχολείου,  από χθες Δευτέρα 14 /9 έως και Παρασκευή 18/9,  για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.                                    

 (Θα εκδοθεί σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμά-
των)



Την αντιδιαστολή ανάμεσα στην πολιτική με ανα-
πτυξιακό πρόσημο και με το βλέμμα στο μέλλον της 
Κυβέρνησης ΝΔ με την πολιτική της οπισθοδρόμησης 
και του ακραίου λαϊκισμού της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης του ΣΥΡΙΖΑ κατέδειξε ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης ως Εισηγητής της ΝΔ στο υπό συζήτηση 
Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας στην Ολομέλεια 
της Βουλής.

«Την ώρα που η Κυβέρνηση εξασφαλίζει την ανα-
πτυξιακή προοπτική της χώρας με όχημα τα 72 δις 
ευρώ, την ώρα που κινητροδοτεί την απασχόληση, 
δίνει προτεραιότητα στην εργαζόμενη μεσαία τάξη και 
προστατεύει τα νοικοκυριά και την υγιή επιχειρηματι-
κότητα, την ώρα που η χώρα αναβαθμίζεται ψηφιακά, 
μεταρρυθμίζεται θεσμικά και διοικητικά, θωρακίζεται 
αμυντικά, ενισχύεται διπλωματικά, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ 
παραμένει εμμονικά σε μία ρητορική πολυφορεμένη, 
ξεφτισμένη, φθαρμένη, που στόχο δεν έχει να παρά-
γει ουσιαστική γόνιμες προτάσεις, αλλά να θολώσει τα νερά, να χαϊδέψει αυτιά, 
να είναι βολική με όλους και με όλα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσαβδαρίδης ανέδειξε την υποκριτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά 
με τη δήθεν συναίνεση που επιδεικνύει στα ζητήματα που αφορούν στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας υπογράμμισε ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Υγείας

•Ανακουφίζει οικονομικά και καθησυχάζει εργασιακά τους απασχολούμε-
νους, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τα νοικοκυριά της χώρας

•Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την προσαρμογή των πληττόμενων επιχει-
ρήσεων στις νέες συνθήκες

•Απλώνει ομπρέλα προστασίας στους ανέργους
•χαλυβδώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας απέναντι στην πανδημία 
•μεριμνά για την ασφαλή προετοιμασία του ανοίγματος των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων εν μέ-
σω υγειονομικής 
κρίσης

Επισήμανε δε 
ότι η Κυβέρνηση 
της ΝΔ δεν θα α-
φήσε ι  κανέναν 
πίσω σε αυτή την 
κρίση. «Θα την 
περάσουμε όλοι 
μαζί και θα βγού-
με όλοι πιο σοφοί 
και  πιο ενωμέ-
νοι από ποτέ. Με 
πρόγραμμα, με 

αποφασιστικότητα, με νοικο-
κυροσύνη, με σύνεση και με 
συνέπεια» ανέφερε ο κ. Τσα-
βδαρίδης, σημειώνοντας ότι 
«Όσοι λίγοι, επενδύουν στην 
καταστροφολογία και στην ο-
πισθοδρόμηση είναι οι ίδιοι 
που έμαθαν στα χρόνια της 
δικής τους διακυβέρνησης, να 
εχθρεύονται την άριστη προ-
σπάθεια, να κοροϊδεύουν τον 
σχεδιασμό, να αφήνουν τα τρέ-
να της ανάπτυξης να περνούν, 
να κρύβονται μπροστά στις ευ-

θύνες.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δη-

μητρίου και της Χαρίκλειας, το γένος Πα-
πανδρώνη, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και 
η ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στεργίου 
και της Παρθένας, το γένος Πουτακίδου, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 

στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/
νου και Ελένης στο Διαβατό Ημαθίας.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος RAMI GAZMENT έχασε το δίπλωμα οδήγησης 

γεωργικού ελκυστήρα στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Βέροιας. 
Όποιος το βρει ας το παραδώσει στο πλησιέστερο Αστυνομικό 
Τμήμα.

«Θα προσαρμοστούμε 
στα νέα δεδομένα με 

αισιοδοξία και δύναμη. 
Καλή σχολική χρονιά!»

Το ξεκίνημα αυτής της σχολικής χρονιάς είναι 
σίγουρα διαφορετικό και καθιστά σίγουρα την 
απρόσκοπτη ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
μια πρόκληση. Απέναντι σε αυτή την πρόκληση 
και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, το 
σύνολο της πολιτείας αλλά και όσοι εμπλέκονται 
άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, απαντάμε 
με αισιοδοξία, υπομονή και δύναμη.

Το μέλλον του τόπου μας εξαρτάται, χτίζεται 
και διέρχεται μέσα από το σχολείο και τη μάθηση, 
τους δεσμούς που δημιουργούνται μέσα στη μα-
θητική κοινότητα και το ευρύ φάσμα δεξιοτήτων 
που καλλιεργούνται στα θερμοκήπια των γνώσε-
ων, δηλαδή τα ελληνικά σχολεία μας.

Σε αυτή την ομολογουμένως δύσκολη και α-
πρόβλεπτη σχολική χρονιά εύχομαι καλή προ-
σαρμογή στη νέα κανονικότητα, με ασφάλεια και 
όρεξη για μάθηση. Βρίσκομαι πάντα, έμπρακτα, 
δίπλα στους μαθητές-τριες, το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό και τους γονείς-κηδεμόνες των παιδιών 
μας. Kαλή αρχή, με ασφάλεια και υγεία! 

Tάσος Μπαρτζώκας
Βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Ξεφτισμένη και υποκριτική 

η αντιπολιτευτική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ»
Ευχές για την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς
Στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, 

εύχομαι ολόψυχα στις μαθήτριες και στους 
μαθητές των σχολείων μας, υγεία, δημιουργι-
κότητα και καλή φώτιση έτσι ώστε να ξεκινή-
σουν μία ακόμη απαιτητική αλλά και όμορφη 
πορεία απόκτησης γνώσης, διάπλασης ή-
θους, ενδυνάμωσης χαρακτήρα και διεύρυν-
σης κοινωνικής καλλιέργειας.

Οι ίδιες ειλικρινείς ευχές μου συνοδεύουν 
και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των 
παιδιών, που με την καθοδήγηση, τη φροντί-
δα, την επιμονή, την υπομονή, τη δοτικότητα 
και κυρίως την αγάπη τους βρίσκονται πάντα 
δίπλα στη μαθητιώσα νεολαία, διδάσκοντας 
με τον λόγο αλλά κυρίως με το παράδειγμα.

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες εν μέσω παν-
δημίας που αντιμετωπίζουμε, ας μας κάνουν 
όλους πιο υπεύθυνους, πιο συνεργάσιμους, 
πιο ψύχραιμους, προκειμένου ενωμένοι ως 
κοινωνία και εκπαιδευτική κοινότητα να εστι-
άσουμε στη γνώση, προστατεύοντας παράλ-
ληλα την υγεία και την ασφάλεια όλων ως 
κόρη οφθαλμού. 

Με σεβασμό στην επιστημονική μέθοδο, 
με σεβασμό στους κανόνες, με σεβασμό 
στον συνάνθρωπο.

Καλή σχολική χρονιά!
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Σχολική Επιτροπή
Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                              Βέροια, 15/09/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 2ου Γυμνασίου Βέροιας)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτ/θμιας Εκ/σης Δ. Βέροιας διακηρύσ-

σει  ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με 
ενσφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλι-
κείου 2ου Γυμνασίου Βέροιας για εννέα χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, 
την 19/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές 
δεκτές μέχρι 10π.μ. της 19/10/2020.

Όροι συμμετοχής (αιτήσεις, έγγραφα, δηλώσεις, βεβαιώσεις 
κ.α δικαιολογητικά) ως ορίζει η Υπ. Απόφαση 64321/Δ4/16-05-
2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-
09-2010 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1003/30-05-2008 Τ.Β΄) 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο γραφείο της Σχ. Επιτροπής (Ολγάνου 22 – Βέ-
ροια) τις εργάσιμες μέρες από 08:00 – 12:00. Τηλ. Σχ. Επιτροπής 
23310-66746. 

Ο Πρόεδρος
Τσιούντας Χρήστος
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαρι-
στούν θερμά: 

-Τον κ.Αντώνιο Νούσιο , για την ευγενική προσφορά Ντόνατς και λουκουμά-
δες στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας , για την Εορτή της Υψώσεως 
Τιμίου Σταυρού.

-Το Παρασκευαστήριο Τσουρεκιών ``Ματούλα`` για την ευγενική προσφορά 
τσουρεκιών στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος, εις 
μνήμη της γιαγιάς τους Σταυρούλας , με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον 
θάνατό της.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 30 Kgr Λαχανικών κατεψυγμέ-
νων καθώς και 24 τεμ. σάλτσες , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 40 Kgr Μήλα ,  για τις ανάγκες 
του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Την κ.Ντίνα Σακάλογλου , για την δωρεά του ποσού των 20 Ε , εις μνήμη του 
συζύγου της Γρηγορίου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά πίτες , εις μνήμη των γονέων 
της.

-Την Οικ.κ.Π.και κ.Χρ.Τσαμασλίδη , για την ευγενική προσφορά γάλακτος 
,ρυζιού ,ζάχαρης (για την παρασκευή ρυζόγαλου) και κουλουράκια ,για τον άδικο 
χαμό του φίλου τους Δημητρίου Μανακούλη.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων  στους Ηλικιωμέ-
νους του Γηροκομείου Βέροιας, για την Εορτή της Υψώσεως Τιμίου Σταυρού. 

                             Εκ της Δ/νσεως 

Ποιμαντορική Εγκύκλιος 
για την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς
Ἀγαπητά μου παιδιά, 
 Μία νέα σχολική χρονιά ἀρχίζει σήμερα. Μία χρονιά διαφορετική ἀπό τίς 

προηγούμενες, μέσα σέ πρωτόγνωρες συνθῆκες γιά ὅλους. Ὅμως δέν παύει νά 
εἶναι μία νέα χρονιά, μία νέα προσπάθεια, μία νέα ἀρχή. Καί κάθε νέο καί κάθε 
καινούργιο φέρνει μαζί του μία ἐλπίδα καί μία αἰσιοδοξία, αὐτή πού ἔχει μέσα του 
ὁ κάθε ἕνας καί ἡ κάθε μία σας. Μία ἐλπίδα καί μία αἰσιοδοξία πού εἶναι ἀπαραί-
τητη γιά νά προχωρήσει καί νά ἐξελιχθεῖ κάθε ἄνθρωπος καί κάθε κοινωνία. 

Σέ αὐτή τήν ἐλπίδα καί αὐτή τήν αἰσιοδοξία πού ἔχετε στήν ψυχή μας στηρίξτε 
τίς προσπάθειες σας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τή νέα σχολική χρονιά πού ἀρχίζει 
σήμερα. Μήν ἀφήσετε τήν πανδημία πού ἄλλαξε τούς τελευταίους μῆνες τήν 
καθημερινότητα ὅλων μας νά ἀλλάξει καί τή ζωή σας καί τόν χαρακτήρα σας. Τά 
μέτρα πού συστήνονται γιά τήν προστασία ἀπό τόν κορωνοϊό εἶναι γιά ὅλους μας 
μία ἄσκηση προσωπικῆς καί κοινωνικῆς εὐθύνης. Τηρεῖστε τα, προστατεύοντας 
καί τή δική σας ὑγεία καί τήν ὑγεία τῶν ἀγαπημένων σας προσώπων. Τηρεῖστε 
τα, γιατί σᾶς δίνουν τήν εὐκαιρία νά καλλιεργήσετε τόν σεβασμό σας πρός τόν 
ἄλλο καί πρός τό κοινωνικό σύνολο.  

Ἀξιοποιεῖστε τή φυσική ἀπόσταση πού ἀπαιτεῖται μέ τούς συμμαθητές καί τή 
συμμαθήτριές σας ὡς μία εὐκαιρία γιά νά βρεθεῖτε κοντά τους μέ ἄλλους τρό-
πους, μέ τή βοήθεια πού μπορεῖτε νά τούς προσφέρετε, μέ τή συμπαράστασή 
σας, τήν ἀλληλεγγύη σας, τήν καλή σας διάθεση, τήν προσευχή σας. 

Ἀξιοποιεῖστε τούς περιορισμούς, πού εἶναι ἀναγκαῖοι γιά τήν προστασία ὅλων 
μας ἀπό τήν πανδημία, δημιουργικά καί ὠφέλιμα γιά τόν ἑαυτό σας καί γιά τή 
μόρφωσή σας, διώχνοντας τό ἄγχος καί τήν ἀντίδραση πού μπορεῖ νά σᾶς προ-
καλοῦν. 

Οἱ δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε αὐτό τόν καιρό θά πρέπει νά σᾶς ἑνώ-
σουν, καί νά μᾶς ἑνώσουν ὅλους, γιά νά γίνουμε ὅλοι πιό δυνατοί καί πιό ἀπο-
τελεσματικοί. Ἔχετε τήν καθοδήγηση καί τή βοήθεια τῶν καλῶν σας δασκάλων 
καί καθηγητῶν πού θά προσπαθήσουν καί αὐτή τή χρονιά, κάτω ἀπό δύσκολες 
καί γι᾽ αὐτούς συνθῆκες, νά σᾶς προσφέρουν τή γνώση καί τήν παιδεία. Ἀξιοποι-
εῖστε τήν προσφορά τους μέ κάθε τρόπο. Ἐμπιστευθεῖτε τή ζωή σας καί τή νέα 
σχολική χρονιά στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί στήν προστασία τῆς Παναγίας καί τῶν 
ἁγίων μας. 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μας θά προσευχόμεθα ἀκόμη περισσότερο 
φέτος γιά νά σᾶς χαρίσει ὁ Θεός τόν φωτισμό καί τήν εὐλογία του γιά νά προο-
δεύσετε καί νά ἐπιτύχετε στίς σπουδές σας καί στή ζωή σας καί θά εἶναι πάντοτε 
δίπλα σας μέ πολλή ἀγάπη καί στοργή. 

Καλή καί εὐλογημένη ἡ νέα σχολική χρονιά! 
 Μέ πολλή πατρική ἀγάπη καί εὐχές 

 † Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων 

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος 

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Στέ-
φανου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής  της 
αγαπημένης μας αδελφής και θείας 

ΕΛΕΝΗΣ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ

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

Η αδελφή, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 14 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Αρτεμις Σαράφο-
γλου σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 15 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροιας 
ο Δημήτριος Νικ. Σφίγγος σε ηλικία 
66 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Απεβίωσε ο 
Κωνσταντίνος 

Πασαλίδης
 
Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ο 

Κωνσταντίνος Αβρ. Πασαλίδης. 
Η κηδεία του έγινε χθες Δευτέρα 14 
Σεπτεμβρίου, στις 6μμ, στον Ιερό 
Ναό Μεταμόρφωσης τους Σωτήρος, 
στα Παλατίτσια.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Νάου-
σα Ημαθίας η Στεργιανή Τόσκα σε 
ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

  Την Τρίτη 15 
Σεπτεμβρ ίου  το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό 
Αγ ίου  Γεωργ ίου 
Σταυρού επί τη εορ-
τή του Αγίου Συμε-
ών Θεσσαλονίκης.  

Την Τρίτη 15 Σε-
πτεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό 
και στην Παράκλη-
ση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. 
Σ υ μ φ ε ρ ο υ π όλ ε -
ως (στον υπό κα-
τασκευή ναό του) 
στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά στη Βέροια.  

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

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

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

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

 Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα επί τη εορτή του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πά-
τμω Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου 
Νικοδήμου Βεροίας. 

 Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και Αγίας Ιερουσαλήμ Καμπο-
χωρίου.  



 
 Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης
 
Στο πολύ απόμακρο 1949, ο ευφάντα-

στος Άγγλος συγγραφέας Τζώρτζ Οργου-
ελ,  εξέδωσε το αντιουτοπικό μυθιστόρημα 
με τον τίτλο “ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟ-
ΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ”.

 Το έργο αυτό υπήρξε μια καταγγελτική 
προειδοποίηση προς την διεθνή κοινότητα  
για τις διαφαινόμενες τάσεις  ολοκληρωτι-
σμού, μέσω της τεχνολογικής κατάχρησης.

 Ο Όργουελ  στο έργο του αυτό προ-
έβλεψε τις ιδιωτικές  συνθήκες ζωής των 

ανθρώπων υπό το πρίσμα της τεχνολογικής προοπτικής, με όρους επιστη-
μονικής φαντασίας και μελλοντολογικής διάθεσης, στο απόμακρο για την 
εποχή του έτος 1984. 

Στο έργο “ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ” περιγράφεται  ένα 
ολοκληρωτικό σύστημα παρακολούθησης κάθε δραστηριότητας των πολιτών 
με αναρίθμητες κάμερες οι οποίες βρίσκονταν τοποθετημένες σε όλους τους 
ιδιωτικούς χώρους. 

 Σε αυτή την υποθετική κοινωνία του μέλλοντος, το απόρρητο της ιδιω-
τικής ζωής είχε καταργηθεί και τα πάντα παρακολουθούσε και υπαγόρευε 
μέσω ενός πανίσχυρου και ακοίμητου τεχνολογικού μηχανισμού ο αόρατος 
ηγέτης του πανταχού παρόντος ολοκληρωτικού  κράτους, ο Μεγάλος Αδελ-
φός,  που είχε την οικεία ονομασία BIG BROTHER. 

Ο συγγραφέας με την ιδιαίτερη γραφή του, προέκτεινε τις βάσεις του 
ολοκληρωτισμού και έδειξε τον τρόπο με τον οποίο η επιθυμία για κυριαρχία 
οδηγεί στην συνεχή παρακολούθηση και την συνεχώς διαπιστούμενη δολιό-
τητα ενός πανίσχυρου αυταρχικού κράτους, υπό την κυριαρχία του οποίου 
διαφθείρονται και εξαλείφονται οι ανθρώπινες αρετές. 

 Η προειδοποίηση του   Όργουελ για τους κινδύνους του ολοκληρω-
τισμού προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στους σύγχρονους αλλά και τους 
μεταγενέστερους αναγνώστες του “1984”, ενώ ο τίτλος και πολλές από τις 
φράσεις του βιβλίου χρησιμοποιήθηκαν για να χαρακτηρίσουν τις σύγχρονες 
πολιτικές μορφές κατάχρησης της εξουσίας. 

 Ο  Όργουελ επανήλθε στην επικαιρότητα τριαντατέσσερα χρόνια μετά 
τον θάνατό του, όταν η ανθρωπότητα υποδέχονταν το νέο τότε χρόνο 1984.  

Ο κόσμος άρχισε να αναζητά την επαλήθευση των προφητειών του ευ-
φάνταστου συγγραφέα και εξέφρασε την απογοήτευσή του και ταυτόχρονα 
την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο κακότροπος και γκρινιάρης προφή-
της είχε διαψευστεί.  

Υπήρξαν και πολλοί όμως που απέδωσαν στα γραπτά του Όργουελ 
αλληγορική σημασία και αναγνώρισαν στις σελίδες του τις καταστάσεις που 
χαρακτήρισαν την περίοδο του ψυχρού πολέμου. 

 Το 1984 οι κινηματογραφόφιλοι παρακολούθησαν στην μεγάλη οθόνη 
την κυριολεκτική μεταφορά του μυθιστορήματος με πρωταγωνιστή τον κορυ-
φαίο ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον.   

Στο τέλος δε της δεκαετίας του ’90 η παραλλαγή του κλίματος του “1984” 
ως μιας πολυετούς διαρκείας τηλεοπτικής σειράς, παρουσιάστηκε στη μεγά-
λη οθόνη με την ταινία “The Truman show” με τον ταλαντούχο κωμικό Τζιμ 
Κάρεϊ.   

Το 1997 ο Ολλανδός παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων Γιον ντε 
Μολ,  δημιούργησε για πρώτη φορά την ρεάλιτι τηλεοπτική εκπομπή διαρ-
κείας με τον τίτλο «BIG BROTHER».  

Στην τηλεοπτική εκπομπή του Γιον ντε Μολ βασίστηκε  και η αντίστοιχη  
στην ελληνική τηλεόραση, που ξεκίνησε να μεταδίδεται τον Σεπτέμβρη του 
2001.

 Η  ελληνική κοινωνία την εποχή εκείνη, βίωσε και αποδέχτηκε χωρίς ιδι-
αίτερες αντιστάσεις, την πραγματικότητα που προφήτευσε ο Όργουελ, στην 
τηλεοπτική εκπομπή συνεχειών υπό τον τίτλο «BIG BROTHER», η οποία 
κυριολεκτικώς έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης.

 Από τότε η εκπομπή επαναλήφθηκε σε διαδοχικούς κύκλους, μέχρι τον 
τελευταίο που εξακολουθεί να μεταδίδεται.

 Στις ημέρες μας οι προφητείες του Όργουελ αναβιώνουν για μία ακόμη 
φορά,  επικαλυμμένες από το περίβλημα  του  φαινομενικά ελαφρού τηλεο-
πτικού ψυχαγωγικού θεάματος με τίτλο «BIG BROTHER».   

 Οι τηλεθεατές  αναδεικνύουν σε προέχουσα  σειρά της τηλεθέασης την 
συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, αναδεικνύοντας τα τηλεοπτικά δρώμενα, 
σε τμήμα της ειδησεογραφίας των ημερών.  

Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί μόνο ως ψυχολογική φυγή από τα δρα-
ματικά αδιέξοδα που επιφυλάσσει η  πραγματική ζωή.

 Κατ αυτόν τον τρόπο οι τηλεθεατές  ταυτίζονται και ενσωματώνουν στο 
συναισθηματικό τους κόσμο τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό το 
τηλεπαιχνίδι ,τα οποία έτσι κατακτούν εκ του μη όντος, δημοσιότητα και οικο-
νομικά οφέλη.

 Αποτελεί  άλλωστε αυτό μια ακόμη έκφραση του λεγόμενου «star 
system»  που χαρακτηρίζεται από την πρόσκαιρη ανάδειξη προσώπων τα 
οποία στη συνέχεια αφού πάψουν να «πουλάνε», εγκαταλείπονται αμείλικτα 
στα αδιέξοδα τους,  όπου και προηγουμένως βρίσκονταν. 

 Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι συνάνθρωποί μας παραχωρούν την 
προσωπική τους ζωή για ορισμένο χρονικό διάστημα, έναντι κάποιου τιμή-
ματος και με την ελπίδα του υποσχόμενου  επάθλου, περνά  απαρατήρητο. 

 Έτσι μπροστά στα ανυποψίαστα μάτια της ελληνικής κοινωνίας καταρρέ-
ει  ένα από τα σημαντικότερα προπύργια αντίστασης κατά του ολοκληρωτι-
σμού, που είναι η προσωπική ζωή του ανθρώπου. 

 Ο «Μεγάλος Αδερφός» σίγουρα ετοιμάζει την επόμενη κίνηση του.
  Ίσως ο επόμενος χώρος  του «BIG BROTHER» να μην είναι ένα ου-

δέτερο  μέρος όπως αυτό της τηλεοπτικής σειράς, με πειραματοπρόσωπα 
επιλεγμένους συμπολίτες .  

Ίσως να είναι ο ιδιωτικός χώρος  της οποιασδήποτε οικογένειας, η οποια-
δήποτε μικρή ή μεγαλύτερη συνοικία η ακόμα και ο οποιοσδήποτε κοινωνι-
κός η ιδρυματικός χώρος, όπου τα πρόσωπα θα παραιτούνται της ιδιωτικής 
τους ζωής είτε υπό το δέλεαρ του κέρδους, είτε όσο ο ολοκληρωτισμός 
επιβάλλεται και οι αντιστάσεις υποχωρούν, υπό την απειλή συνεπειών εις 
βάρος τους. 

 Στον αυθεντικό πάντως “Μεγάλο Αδερφό” του Όργουελ, οι πολίτες είχαν 
εκχωρήσει την προσωπική τους ζωή υπό την πίεση της κρατικής τρομοκρα-
τίας, στην οποία είχε υποκύψει ολόκληρος ο κοινωνικός ιστός. 

Τα μεγάλα ηθικά, κοινωνικά  και οικονομικά  προβλήματα τα οποία χαρα-
κτηρίζουν τη σημερινή μας κοινωνία με κυρίαρχο την ανεργία, αλλά και την ε-
πιδημική απειλή, καθιστούν τη νεολαία μας ιδιαίτερα ευάλωτη σε κελεύσματα  
του τύπου «BIG BROTHER».

 Η έκθεση σε κοινή θέα των προσωπικών στιγμών των συνανθρώπων 
μας δημιουργεί αρνητικά πρότυπα για τους νέους μας, οι οποίοι ανυποψία-
στοι καθίστανται κοινοί λαθροβλεψίες και λαθρακουστές. 

 Σε αυτή την κρίσιμη καμπή της τηλεοπτικής παράδοσης που δημιουργεί-
ται, η συνέχιση του τηλεοπτικού πειράματος «BIG BROTHER», μπορεί να 
οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 

 Η κοινωνία επιβάλλεται να αναπτύξει αντιστάσεις στην επιχείρηση επι-
βολής αυτού του τηλεοπτικοκοινωνικού φαινομένου, το οποίο μας οδηγεί σε 
δρόμο χωρίς επιστροφή. 

 Είναι ανάγκη να καταστεί συνείδηση στους πολίτες ότι η προσωπική ζωή 
των ανθρώπων  είναι ανεκτίμητο αγαθό και δεν πωλείται.
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ΝΟΔΕ Ημαθίας: 
Συγχαρητήριο μήνυμα 

στον Διοικητή του 
Νοσοκομείου Βέροιας

 Ο Τομέας Υγείας της ΝΟΔΕ Ημαθίας συγχαίρει και επί-
σημα πλέον τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, 
που για μια ακόμα φορά στάθηκε άξιος και ενήργησε πιο 
μπροστά από τα γεγονότα ώστε να θωρακίσει το Νομό Ημα-
θίας και τους πολίτες του από τον εχθρό covid -19 όποτε και 
αν αυτό χρειαστεί.

Δήμος Βέροιας: Ενημερωτική 
δράση με Φορείς, για 

τα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας για τον covid 19

Ενημερωτική Δράση για τον covid 19 διοργανώνει ο Δήμος Βέροιας 
με φορείς της πόλης, με στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποι-
ήσουν ακόμη περισσότερο τους πολίτες, με κεντρικό μήνυμα,  «Συνε-
χίζουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες, λαμβάνοντας σωστά και 
προσεκτικά όλα τα μετρά πρόληψης και προστασίας για τον covid 19». 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτέμβριου 
2020, στην Πλατεία Δημαρχείου από τις 9:30, όπου οι εκπρόσω-
ποι του Δήμου Βέροιας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ημαθίας μέσω του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, του Ε-
μπορικού Συλλόγου Βέροιας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού -Πα-
ράρτημα Βέροιας, θα ενημερώσουν τους πολίτες για την ορθή χρήση 
της μάσκας και των αντισηπτικών καθώς και τη σωστή τήρηση όλων 
των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Επίσης, στο πλαίσιο της ενημέ-
ρωσης οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα μοιράσουν 
μάσκες στους πολίτες. 

Ο «BIG BROTHER» 
ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Ευχές για την έναρξη 
της σχολικής περιόδου

Η έναρξη κάθε σχολικής 
χρονιάς αποτελεί την αφε-
τηρία μιας δύσκολης και 
παράλληλα συναρπαστικής 
διαδρομής προς την κατά-
κτηση της γνώσης. Η φετι-
νή χρονιά ξεκινάει με ιδιαί-
τερες δυσκολίες λόγω του 
COVID-19, αλλά με θέλη-
ση, αισιοδοξία και σύνεση 
θα ανταπεξέλθουμε στις δυ-
σκολίες και στις προσδοκίες 
μας. Η αγαστή συνεργασία, 

η κοινή προσπάθεια και η συνεπής εργασία των μερών 
της σχολικής κοινότητας μπορούν να οδηγήσουν στην 
εκπαιδευτική συλλειτουργία, που αποτελεί το κύριο μέσο 
αντιμετώπισης της κοινωνικής κρίσης και της πανδημίας 
στο σχολικό περιβάλλον.

Στον Δήμο Αλεξάνδρειας ενισχύουμε με όλες μας 
τις δυνάμεις την αξιοπρεπή και ασφαλή λειτουργία των 
σχολείων μας, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες προς 
όφελος των παιδιών μας και προς την εξυπηρέτηση 
των αυξημένων αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Επιπλέον, με τη παροχή κοινωνικών δομών, όπως αυτή 
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα συνεχίσουμε να πα-
ρέχουμε μαθησιακή υποστήριξη σε όσους μαθητές αντι-
μετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ώστε να 
εξασφαλίσουμε ίση και ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση.

Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις μαθήτριες και τους μα-
θητές, αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους 
γονείς «Καλή δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, 
δύναμη, δημιουργική διάθεση, πλούσια σε γνώσεις, πρό-
οδο και προκοπή».

 Στέφανος Δριστάς
Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας

Συγχαρητήρια 
στον Διοικητή του 

Γ.Ν ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο Τομέας Υγείας ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

συγχαίρει και επίσημα πλέον τον Διοικη-
τή του Γ.Ν ΗΜΑΘΙΑΣ που για μια ακόμη 
φορά στάθηκε ΑΞΙΟΣ και ενήργησε πιο 
μπροστά απο τα γεγονότα ώστε να θω-
ρακίσει ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ από τον εχθρό covid - 19 
όποτε και αν αυτό χρειαστεί

Τομέας Υγείας ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Με έκπληξη, απορία και έντονη 
ανησυχία  παρακολουθούμε 
τις τελευταίες μέρες (άλλωστε 

δεν είναι η πρώτη φορά)  τα αρνητικά 
γεγονότα που διαδραματίζονται στον 
χώρο του Ελληνικού  Επαγγελματικού 
Ποδοσφαίρου.  Από τον περασμένο  
Μάρτιο που αποφασίστηκε η αναστο-

λή των πρωταθλημάτων της SUPER 
LEAGUE 2 – FOOTBALL LEAGUE εξαι-
τίας της πανδημίας του COVID 19 ολο-
κληρώθηκαν αισίως έξι μήνες, δηλαδή 
μισός χρόνος αγωνιστικής απραξίας, 
είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου  και 
δεν γνωρίζουμε ακόμη τον τρόπο διε-
ξαγωγής των πρωταθλημάτων και την 
δομή των κατηγοριών!!!

Η μεταγραφική αγωνιστική περίοδος για εμάς
τους επαγγελματίεςποδοσφαιριστέςφτάνεισελίγες
ημέρες στο τέλος της και είναιΑΠΟΡΙΑΣΑΞΙΟ να
μην είμαστεσε θέση να γνωρίζουμεσεποια κατη-
γορία θααγωνιζόμαστε,ποιο έντυπο και μεποιους
όρουςσυμβολαίουθαυπογράψουμεκαιγενικάτοτι
μέλλονμας ξημερώνει υπόαυτές τιςσυνθήκεςπου
βιώνουμεεμείςκαιοιοικογένειεςμας.

Δηλώνουμε,ότιεπικροτούμετιςπροσπάθειεςτου
Προέδρου μας και της διοίκησης,  προκείμενου να
δοθείΑΜΕΣΑλύσηαπότηνπολιτείακαιτουςφορείς
τουποδοσφαίρουπροκειμένου  ναπροχωρήσει η
αναδιάρθρωση των κατηγοριών και να επιστρέψει
η ζωή τωνποδοσφαιριστώνστους κανονικούςρυθ-
μούς.

ΕπιτέλουςπρέπειΤΩΡΑναδοθεί τέλοςσεαυτό
τοΜΑΡΤΥΡΙΟ πουβιώνουμε τόσο εμείς  όσο και
οι διοικήσεις τωνΠοδοσφαιρικώνΑνωνύμωνΕται-
ρειών.

ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 
ΗΣ Π.Α.Ε Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ 2019 

Από την Ένω-
ση Ποδοσφαιρικών
ΣωματείωνΗμαθίας
(Ε.Π.Σ.Η.) ανακοι-
νώνονταιταεξής:

Σύμφωνα με το
χθεσινόΔελτίο Τύ-
που (10/9 /2020)
της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής
Προστασίας και τις
γενικότερες οδηγίες
τηςΠολιτείαςγιατην
καταπολέμηση της
πανδημίας του κο-
ρωνοϊούCOVID-19
ισχύουν τα ακόλου-
θα:

«Μετάαπό έκτα-
κτη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε
σήμεραστοΚέντρο
Επιχειρήσεων της
Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη
τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως έχουν διαμορ-
φωθεί και με τα χθεσινά αποτελέσματαστιςΠ.Ε.
Πέλλας,Πιερίας,ΗμαθίαςκαιΚιλκίς,μεεντολήτου
ΥφυπουργούΠολιτικήςΠροστασίαςκαιΔιαχείρισης
Κρίσεων,ΝίκουΧαρδαλιά, με απόφαση του Γενι-
κού ΓραμματέαΠολιτικήςΠροστασίας, Βασίλειου
Παπαγεωργίουκαικατόπινεισήγησηςκαισύμφω-
νηςγνώμηςτηςΕπιτροπήςΕμπειρογνωμόνωντου
ΥπουργείουΥγείας, για επιτακτικούς λόγους αντι-
μετώπισηςσοβαρούκινδύνουδημόσιαςυγείαςκαι
ειδικότερα για τονπεριορισμό τηςδιασποράς των
επιπτώσεων της νόσουCOVID-19, αποφασίστη-
καντακάτωθιπεριοριστικάμέτραγιατιςανωτέρω
Π.Ε.ωςεξής:

•Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστη-
μάτωνυγειονομικού ενδιαφέροντοςαπό τις 12 τα
μεσάνυχταέωςτις07.00τηςεπομένης.

•Αναστολήκάθεείδουςεκδήλωσηςόπωςπάρ-
τυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές
κλπ.

•Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πο-
λιτώνάνω των9ατόμωνγιαοποιονδήποτε λόγο,
τόσοσεδημόσιοόσοκαισειδιωτικόχώρο.

•Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος
αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα,

εκτόςεάνπρόκειταιγιασυγγενείςΑ’βαθμούόπου
επιτρέπεταιέως6άτομα.

•Υποχρεωτικήηχρήσημάσκαςτόσοσεεξωτε-
ρικούςόσοκαισεεσωτερικούςχώρους.

Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με τοΥπουρ-
γείοΟικονομικών για τις επιχειρήσειςπου επηρε-
άζονται,δύναταισεαναστολήσύμβασηςεργασίας
τωνεργαζομένων.

Στις ανωτέρωπεριοχέςμεταβαίνουν ειδικά κλι-
μάκια τηςΕθνικήςΑρχήςΔιαφάνειας (Ε.Α.Δ) και
της ΕΛ.ΑΣ. για εντατικοποίηση των ελέγχων και
γιατηνπιστήεφαρμογήκαιεπιτήρησητωνμέτρων
στουςχώρουςεποπτείαςτους.

Τέλος, ταπαραπάνωπεριοριστικά μέτρα ισχύ-
ουνγια14ημέρεςαπότηνΠαρασκευή11-09-2020
καιώρα06.00έωςκαιτηνΠαρασκευή25-09-2020
καιώρα06.00».

ΚατόπιντούτουηΕ.Π.Σ.Ημαθίας,λαμβάνοντας
υπόψηταανωτέρωκαιέχονταςπάντοτεωςπροτε-
ραιότητα της τηνπροστασία τηςΔημόσιαςΥγείας,
ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ την έναρξη τουπρωταθλήματος της
Α’ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίας για τοΣΑΒΒΑΤΟ26
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2020 καιΜΑΤΑΙΩΝΕΙόλους τους
προγραμματισμένουςφιλικούςαγώνες τωνΣωμα-
τείων της δύναμης της για τοπαραπάνωχρονικό
διάστημαπου σχετίζεται με ταπροαναφερθέντα
περιοριστικάμέτρα.

Ποδοσφαιριστές ΒΕΡΟΙΑΣ
Ναπροχωρήσειηαναδιάρθρωσητων

κατηγοριώνκαιεπιτέλουςναδοθείτέλος
σεαυτότομαρτύριο!

ΕΠΣΗμαθίας
Αναβλήθηκε η έναρξη της Α’ κατηγορίας
λόγω έκτακτων μέτρων στο Ν. Ημαθίας

ΒΕΡΟΙΑ: Οικογενειακό διπλό το Σάββατο
στον Βώλακα

Τοβασικόστάδιο τηςπροετοιμασίας τουςστονΒώλακα τηςΔράμας,συνεχίζουνοιποδοσφαιριστές της
Βέροιαςπεριμένατετιςεξελίξεις γιατηνσωτηρίατουποδοσφαίρου. ΟιΒεροιώτεςτοπερασμένοΣάββατο
(12/9)καιμεαφορμήτηνακύρωσητουφιλικούμετονΠανδραμαϊκό,πραγματοποίησανοικογενειακόδιπλό
(φωτο),ενώχθεςΚυριακήείχανρεπότοπρωίκαιπροπονήθηκανμόνοτοαπόγευμα.

ΑπόχθεςΔευτέρα(14/9)οιπροπονήσειςείναικαιπάλιδιπλές,τοπρωίστις8:30όπουδίνεταιβάροςστην
φυσικήκατάστασηκαιτοαπόγευμαστις5:30στοτακτικόκυρίωςκομμάτι.

Παράλληλα,όσοδενβγαίνεικάποιαεπίσημηαπόφασηγιατηναναδιάρθρωσητόσομεγαλώνεικαιοπρο-
βληματισμόςστιςτάξειςτηςομάδας,μετουςπαίκτεςτηςΒΕΡΟΙΑΣμάλισταναεκφράζουντηναγωνίακαιτην
έντονηδιαμαρτυρίατουςσεανακοίνωσηπουεξέδωσαν.
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Μετά τοπαρθενικόφετινόφιλικόπροπονητικού
χαρακτήρακόντραστηνεανικήομάδα τουΗρακλής
Πετοσφαίριση2015,πλησιάζειηώραγια ταπρώτα
δυνατάτεσττουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας,στοπλαί-
σιο τηςπροετοιμασίας τουενόψει της ιστορικήςτου
παρουσίαςστηVolleyLeague2020-2021,

Αρχής γενομένης απόαυτό τοΣαββατοκύριακο
οΑ.Π.ΣΦίλιππος Βέροιας ,μέσα σε 6 μέρες, θα
διασταυρώσεισεΣύροκαιΑθήνατααγωνιστικάτου
«ξίφη»με4ισχυρέςομάδεςτουελληνικούβόλεϊ.

Παράτιςαπουσίεςτωνστρατευμένωνάσωνμας,

Μιχελάκη, Γραμμενούδη, ο
τεχνικός Σωκράτης Τζιού-
μακας, θα έχει την ευκαιρία
στις εκτός έδρας φιλικές
αναμετρήσεις με Φοίνικα
ΣύρουΟΝΕΧ,Α.Ο.Ν.Σ.Μί-
λωνα,ΠαναθηναϊκόΑ.Οκαι
Α.Ο.Π Κηφισιάς, να δει έ-
ναπρώτο«δείγμαγραφής»
των«ερυθρόλευκωντηςΒέ-
ροιας», να δοκιμάσει σχή-
ματα-τακτικές και να βγάλει
πολύτιμα συμπεράσματα
για το επίπεδοαγωνιστικής
ετοιμότηταςτηςομάδας.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι
και οι ημερομηνίες των ε-
κτός έδρας φιλικών του
Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας

19/9, 19.00, ΔΑΚ Σύ-
ρου«Δ. Βικέλας»:Α.Ο. Φοίνικας Σύρου ONEX–
Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας

20/9,19.00,ΔΑΚΣύρου«Δ.Βικέλας»:Α.Ο.Φοίνι-
καςΣύρουONEX–Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας

22/9,15.30,ΚλειστόΜίλωνα«ΚροίσοςΠέρσης»:
Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων–Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας

23/9,17.00,ΚλειστόΆγιοςΘωμάς:Παναθηναϊκός
Α.Ο–Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας

24/9, 16.00 ,Κλειστό Κηφισιάς «Ιωάννης Ζηρί-
νης»:Α.Ο.Π.Κηφισιά

Μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας και 
αφού δεν άλλαξε κάτι στον χώρο που 
αθλούνται οι αθλητές στίβου, της Βέροιας 
, οι γονείς των αθλητών πήραν την πρω-
τοβουλία και συναντήθηκαν με τον πρό-
εδρο του ΚΑΠΑ . κ. Ακριβόπουλο όπου 
εξέθεσαν τα προβλήματα.

Από ομάδα γονέων αθλητών στίβου δόθηκε
στηνδημοσιότηταεπιστολήπουαναφέρειταεξής.

«Πριν από λίγο καιρόπραγματοποιήθηκε στο
ΔΑΚΒέροιαςσυνάντησημετονΠρόεδροτουΚΑ-
ΠΑ Βέροιας κ.Ακριβόπουλο κατόπιν αιτήματος
ομάδας γονέωνπου ταπαιδιά τους κάνουνστίβο
προκειμένουναγνωστοποιήσουμεταπροβλήματα
πουαντιμετωπίζουμε.

1)Υπάρχει μεγάλοθέμα καθαριότητας και υγι-
εινήςμε τηνμηύπαρξη τουαλετώνστο χώρο του
γηπέδου του στίβου. Οι μόνες διαθέσιμες είναι
στο κυλικείο του κλειστού γυμναστηρίου,οι οποίες
λειτουργούν μόνο όταν είναι ανοιχτό το κυλικείο.
Σήμερα το καλοκαίρι του2020όλοι οι αθλούμενοι
που κάνουν στίβο χρησιμοποιούν για να κάνουν
τηνανάγκη τους την ύπαιθροάναμεσαστις βρω-
μοκαρυδιές και στα φίδια που υπάρχουν στον
παράπλευρο χώρο του γηπέδου!Προτείναμε την
τοποθέτησηχημικώντουαλετώνήτοφτιάξιμοτου-
αλετώνμετηνδημιουργίαενόςβόθρου!

2)Τηνδημιουργίαενόςκανονισμούλειτουργίας
στηνοποία,ναυπάρχουνώρεςγιατουςελεύθερα
ασκούμενουςάλλατοπιοσημαντικόείναιητήρηση
τουωραρίου!Είναιθετικόςοτρόποςμετονοποίο
γίνεταιτώρα!Πρέπεινασυνεχιστεί!

3)ΟαγωνιστικόςχώροςτοΤΑΡΤΑΝχρειάζεται
άμεσααναμόρφωση, αυτόσημαίνειπως εάν γίνει
σύντομα θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ένα
μεγάλο μέρος από το ήδη υπάρχον,εάν αφεθεί
στο πέρασμα του χρόνου θα χρειαστεί από την
αρχήκατασκευήκαιαυτόσυνεπάγεταιμεγαλύτερο
κόστος!

4)Αγοράεξοπλισμού .Ηπροηγούμενηχρονο-
λογείταιαπότο1997πληνελάχιστωνεξαιρέσεων.
Χρειάζονται καινούργιαστρώματα, εμπόδια, βατή-
ρες,στυλοβάτες.

5)Βέβαιαπαρόλο τοφιλικό κλίμαπουυπήρξε
στηνσυνάντησηδεναποκομίσαμεκάποιαδέσμευ-
ση του κ.προέδρου για αλλαγή της υπάρχουσας
κατάστασηςπαράμόνοακούσαμεγιατηνπενιχρή
χρηματοδότησητουΚΑΠΑαπότονδήμο,τιςμόλις
τρεις (3) θέσεις μόνιμων εργαζομένων οι οποίες

δενεπαρκούν.
6)ΕίναιγνωστόότιστοπρόγραμμαΦιλόδημος

2 υπήρχεπρόσκληση για ενδιαφερόμενους,που
αφορούσε κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων τωνδήμων της χώρας
μας,πουσημαίνει κάνουμε την αίτηση και την υ-
ποβάλλουμε με την αντίστοιχη μελέτη εντός των
προθεσμιών και οι κόποι μας θα ανταμειφθούν.
Δεν υποβλήθηκε καμίαμελέτηόμως!Ποιοςφταίει
γι’αυτό.

Στο ΚΑΠΑπου έχει υπό την σκέπη του όλες
τιςαθλητικέςεγκαταστάσειςτουΔήμουμαςδενυ-
πάρχειεπιβλέπωνμηχανικόςπουναέχειοργανική
θέσηγιαναασχοληθεί,μεαποτέλεσμαεάνζητηθεί
κάποια μελέτη να απευθύνονται σε εξωτερικούς
συνεργάτεςέναντιαμοιβής?

Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα φάκελοπρος
μελέτηπουαφορούσε δωρεά εγκεκριμένωναπο-
δυτηρίων από τα ολυμπιακά ακίνητα στονΔήμο
ΒέροιαςαπότοντότεΓΓΑκ.Συναδινό

Και σύμφωνα με τουςπροπονητές στίβου α-
ποδόθηκε για να γίνει μελέτηστο αρμόδιο τμήμα
ΠολεοδομίαςτουδήμουΒέροιας.

Δεν την βρήκαμε, γιατί δεν υπήρχε αριθμός
πρωτοκόλλου ότι έγινε εισερχόμενη στην Πολε-
οδομία!!!!!! Πάντως η δωρεά από τα ολυμπιακά
ακίνηταείχεγίνει!

Καταλήγοντας θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε
γιαποιολόγοείναικλειστόστοκοινότοστάδιοτης
πόλης μας το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει
ουσιαστικάστηνμείωσητωνπροβλημάτωνσυνω-
στισμούτουκοινούπουπαρατηρούνταιστουςχώ-
ρουςτουΔΑΚ.Παρακαλούμεπολύτουςαρμόδιους
ναδώσουνλύσειςουσιαστικέςστοπαραμελημένο
κομμάτιτουστιβικούαθλητισμούτηςπόληςμας!».

Γιατηνεπιτροπήγονέων
ΠΑΣΧΟΥΛΑΣΚ
ΠΙΣΚΟΣΔ
ΓΕΝΝΑΤΟΣΑΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΔ
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣΝ
ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥΑΝ
ΣΤΑΝΚΙΔΗΣΣΤ
ΛΙΟΥΛΙΑΣΔ
ΤΖΗΜΑΣΙ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣΚ
ΜΠΕΚΑΣΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣΑ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΔ
ΕΞΙΖΙΔΗΣΘΕΟΔ

ΦίλιπποςΒόλει
Σε τουρνουά με ισχυρές ομάδες

σε Σύρο και Αθήνα

Γονείςαθλητώνστίβουαναδεικνύουν
προβλήματατουΔΑΚΔ.Βικέλας

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ

ΝέοςχορηγόςτουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
τοζαχαροπλαστείο«Lido»

ΗδιοικούσαεπιτροπήτουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιαςανακοινώνει  τησυνεργασίατης,μετοζαχαροπλα-
στείο«Lido»,ωςέναςεκτωνχορηγώντηςομάδαςμας,ενόψειτηςσυμμετοχήςτηςστηVolleyLeagueτης
αγωνιστικήςπεριόδου2020-2021.

Απόταμέσασχεδόντουπερασμένουαιώνα,στηνοδόΜητροπόλεως61(2331022174),τοζαχαροπλα-
στείο«Lido»αποτελείαναμφίβολατοπιο…γλυκόσημείοστην«καρδιά»τηςΒέροιας!

ΤααδέλφιαΓιώργοςκαιΠέτροςΚουτόβας,συνεχίζονταςτηνοικογενειακήπαράδοση,έχουναναγάγειμε
τηναγάπηκαιτομεράκιτουςτηνζαχαροπλαστικήσε…υψηλήτέχνη.Μεταπιοφρέσκα,αγνάυλικάκαιπα-
ραδοσιακέςσυνταγέςπροσφέρουνμοναδικέςγευστικέςαπολαύσειςκαιχαίρονταινα«γλυκαίνουν»τηνζωή
τωνΒεροιωτών,αλλάκαιτωνεπισκεπτώντηςπόλης.

Θεϊκάπροφιτερόλ, ονειρεμένηπουτίγκα, απολαυστικάπαγωτά, απίστευτασιροπιαστά, λαχταριστέςπά-
στες,πεντανόστιμακουλουράκια,χειροποίητες τούρτεςκαιπολλάάλλαφρεσκόταταπάνταγλυκίσματα,δεν
ικανοποιούναπλάτη…λιγούραγια«έναγλυκάκι»,αλλάαποτελούνμίαπραγματικήγευστικήεμπειρίααπό
τακαλύτεραγλυκάπουδοκιμάσατεποτέ,ιδανικάκαιγιανασυνοδεύσουνκάθεεορταστικήσαςπερίσταση.

Με 87-72 ηττή-
θηκε στο 
κλειστό του 

Μέτς από το Παγκράτι 
η ανδρική ομάδα του 
Φιλίππου Βέροιας και 
αποκλείστηκε από την 
επόμενη φάση του 
κυπέλλου Ελλάδος.

ΗομάδατωνΧρήστουΜπλα-
τσιώτη καιΧριστόφοροΚουρου-
ζίδη εμφάνισε έλλειψη ενέργειας
κυρίωςστοαμυντικόκομμάτιτου
παιχνιδιούκαθώςεπίσηςκαιστα
rebounds. Σημαντικό ρόλοστην
ήττα έπαιξε η κακήπροετοιμα-
σία όλη την τελευταία βδομάδα
καιηαυθημερόνμετάβασηστην
Αθήνα.

Η ομάδα τουΠαγκρατίου με
πιεστικήάμυνα, και με ένα εξαι-
ρετικό δεύτερο δεκάλεπτο (29-
12 επιμέρουςσκορ) εξασφάλισε
μια μεγάλη διαφορά την οποία
διατήρησε μέχρι το τέλος του
παιχνιδιού παίρνοντας και την
πρόκρισηγιατηνεπόμενηφάση
τουκυπέλλουΕλλάδος.

ΠΑΓΚΡΑΤΙ–ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕ-
ΡΟΙΑΣ87-72

Διαιτητές: Παντελίδης-Κοντί-
λης-Ντάνος

Δεκάλεπτα:21-18,50-30,70-
56,87-72

ΠΑΓΚΡΑΤΙ(Λιόγας): Κουκια-
δάκης,Οικονομόπουλος 10(2),
Κουφόπουλος17(2),Ονάσογλου
9(3), Ματαλιωτάκης 7, Ξύδης
14(2), Καραμαλέγκος 8(2), Πε-
φάνης 7(1),Δόξας 6,Βαλιώτης,
Ντιαλό,Γκαβασιάδης9(1)

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ(Μπλα-
τσιώτης-Κουρουζίδης):Τσεσμε-
τζίδης,Ντόβας19(4),Ελευθεριά-
δης 17(1),Αγραφιώτης,Κόθρας
8, Παραπουρας 10(3), Σουτζό-
πουλος 6, Κανταρκος, Πιλκού-
δης10,Καραγεωργίου2

Αποκλείστηκε από το κύπελλο ο Φίλιππος
ήττα 87-72 στο Παγκράτι
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Αναβάλλονται οι  πρόβες των Χορωδιών 
και της Θεατρικής Ομάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας
Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που ανακοινωθήκαν για το Νομό Ημαθίας για τον 

περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19,  δεν θα πραγματοποιηθούν οι 
πρόβες της χορωδίας  τα δύο επόμενα Σάββατα στις 12 & 19/9/2020.

Για τον ίδιο λόγο δεν θα πραγματοποιηθούν  και οι συναντήσεις της Θεατρικής Ομάδας για το 
διάστημα που θα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.

Θα υπάρξει νέα  ανακοίνωση για το πρόγραμμα των Χορωδιών και της Θεατρικής Ομάδας.

Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία: 
Κλάδος μεγάλης 

στρατηγικής σημασίας 
για την εθνική οικονομία

-Μεγάλη ανταποδοτικότητα και υψηλή η 
πολλαπλασιαστική επίδραση των επενδύσεων

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέ-
της «Η Φαρμακευτική Βιομηχανία στην 
Ελλάδα. Όροι και προϋποθέσεις για μια 
νέα αναπτυξιακή δυναμική» που διενέρ-
γησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομη-
χανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) παρουσιάστη-
κε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 σε ει-
δική συνέντευξη τύπου της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). 
Την έρευνα παρουσίασαν ο Γενικός Δι-
ευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος 
Βέττας και ο Δρ. Άγγελος Τσακανίκας, 
Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ. 
Τα συμπεράσματα συνόψισε ο Πρόε-
δρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων.

Η έρευνα αποτυπώνει τις πρόσφατες επιδόσεις των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, τη συμβολή 
τους στην εθνική οικονομία, καθώς και την πολλαπλασιαστική αξία των επενδύσεων που διενεργούν για 
την απασχόληση, τα δημόσια έσοδα και το ΑΕΠ. 

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι για κάθε 1 εκατ. € που επενδύεται για τη δημιουργία νέων παραγωγικών 
μονάδων, η ανταποδοτικότητα της επένδυσης αγγίζει το 86%, δημιουργούνται 20 νέες θέσεις εργασίας, 
ενώ η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου αντιστοιχεί στο 22,5% της επενδυτικής δαπάνης. Επίσης, ση-
μαντική είναι η πολλαπλασιαστική επίδραση από τη λειτουργία των νέων παραγωγικών μονάδων με τη 
συνολική επίδραση στο ΑΕΠ να αντιστοιχεί στο 129% της επενδυτικής δαπάνης. 

Επιπροσθέτως, η λειτουργία των νέων παραγωγικών μονάδων αυξάνει τα έσοδα του Δημοσίου σε 
ποσό ίσο με το 37,6% της επενδυτικής δαπάνης ενώ ταυτόχρονα, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής 
φαρμάκων τα οποία μπορούν να υποκαταστήσουν τα αντίστοιχα ακριβότερα εισαγόμενα μπορεί να μειώ-
σει περαιτέρω τη δημόσια και την ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη.

Σύμφωνα με την έρευνα του  ΙΟΒΕ, η σημαντική αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιο-
μηχανίας αναδεικνύει την ανάγκη στήριξης του κλάδου, μέσω ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδίου 
δράσεων, στο  οποίο θα πρέπει να προβλέπεται η διασύνδεση της επιβάρυνσης των δυσβάστακτων 
υποχρεωτικών επιστροφών και των εκπτώσεων με την επενδυτική και ερευνητική δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις 
και την  απλοποίηση της επενδυτικής γραφειοκρατίας. 

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρος Τρύφων, σημείωσε: 
«Ο κλάδος του φαρμάκου διαθέτοντας ένα ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, αποτελεί τομέα στρατηγι-

κής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Καθώς η επόμενη ημέρα της υγειονομικής κρίσης καθιστά επι-
τακτική την ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, απαιτείται η ενίσχυση των κλάδων 
που εμφανίζουν αναπτυξιακές προοπτικές και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση ανέδειξε τη σημασία της διασφάλισης συνθηκών επάρκειας ειδικά σε 
κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και το φάρμακο. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εξασφάλισε την κάλυψη 
των αναγκών σε πάνω από 3 εκατ. ασθενείς, τη στιγμή που άλλες χώρες της Ε.Ε. δοκιμάζονταν από ελ-
λείψεις ακόμη και σε βασικά φάρμακα. 

Το συμπέρασμα είναι πως μέσα στην υγειονομική κρίση, η φαρμακοβιομηχανία εξασφάλισε επάρκεια 
φαρμάκων, αύξησε τις εξαγωγές της κατά 60% και προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις. Η προσπάθεια 
αυτή  δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί σε περιβάλλον υπερφορολόγησης που φθάνει στο 70% του κύκλου 
εργασιών των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών. Η άμεση άρση των αντικινήτρων αυτών θα σημάνει την 
επενδυτική άνθηση από ελληνικές και ξένες φαρμακοβιομηχανίες μέσα στην επόμενη πενταετία».

Σε Ημαθία και Πέλλα
Συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα 
και κατασχέθηκαν 33 δενδρύλλια 

κάνναβης 3,5 μέτρων
Στο πλαίσιο αστυνο-

μικών δράσεων στην ε-
δαφική αρμοδιότητα της 
Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, 
που έχουν ως στόχο την 
καταπολέμηση της διάδο-
σης των ναρκωτικών, συ-
νελήφθησαν σε δύο δια-
φορετικές περιπτώσεις συ-
νολικά 5 ημεδαποί άνδρες 
και σχηματίστηκε δικογρα-
φία σε βάρος ακόμη ενός 
ημεδαπού.

Στην πρώτη περίπτω-
ση, συνελήφθησαν στις 10 
Σεπτεμβρίου 2020, το απόγευμα, σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Κιλκίς και του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, τέσσερις ημεδαποί άνδρες, για παραβάσεις της νομοθεσίας 
περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους 
συλληφθέντες μαζί με ακόμα έναν συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, καλλιεργούσαν 
σε αγροτική δασώδη περιοχή 17 δενδρύλλια κάνναβης με ύψος από 2,5 έως 3,5 μέτρα, τα οποία εκριζώθη-
καν και κατασχέθηκαν. 

Στον παραπάνω χώρο εντοπίστηκαν και οι υπόλοιποι 3 από τους συλληφθέντες, όπου στην κατοχή του 
ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Επιπλέον κατασχέθηκε ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης συνολικού βάρους 7 κιλών και 350 
γραμμαρίων.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 το πρωί σε περιοχή της Πέλλας, από 
αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας, 
καθώς σε έρευνα που έγινε σε 2 οικίες που χρησιμοποιούσε, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί στις αυλές συ-
νολικά 16 δενδρύλλια κάνναβης με ύψος από 1,4 έως 3,3 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. 

Επίσης από το εσωτερικό της οικίας του κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 24,1 γραμμαρίων, 
σπόροι κάνναβης συνολικού βάρους 21,3 γραμμαρίων και 2 τρίφτες κάνναβης. 

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στους αρμόδιους 
Εισαγγελείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και προσω-

πικά τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κώστα Καλαϊτζίδη,  για την παροχή μεγάλης ποσότητας ειδών καθαρι-
σμού, ειδών ατομικής υγιεινής, απολυμαντικών κλπ για τις ανάγκες του Οργανισμού μας. Η βοήθειά τους 
είναι μεγάλης σημασίας για την περίοδο που διανύουμε.

2. Την κυρία Μ.Ε. για την προσφορά διαφόρων τροφίμων, κιμά, γραφικής ύλης, ειδών υγιεινής κλπ για 
τις ανάγκες των Δομών μας.

3. Ανώνυμη κυρία για την δωρεά χρηματικού ποσού.
4. Τον κατασκευαστή σιδηρών κατασκευών κύριο Παναγιώτη Αδαμόπουλο, για την δωρεάν κατασκευή 

μεταλλικού κιγκλιδώματος.
5. Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά ποσού 150€.
6. Την κυρία Δέσποινα Χατζοπούλου, για τη δωρεά ποσού 100€.
7. Τον κύριο Θωμά Γαβριηλίδη, για τη δωρεά ποσού 50€ υπέρ ψυχών.
8. Τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζημπάρμπα, για τη δωρεά ποσού 50€.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

10ο Παγκόσμιο Επιστημονικό 
Συνέδριο Ροδακινιάς στην Ημαθία:

Ανακοινώθηκαν 
οι πρώτοι προσκεκλημένοι ομιλητές 

Τους πρώτους 4 προσκεκλημένους ομιλητές που θα υποστηρίξουν κεντρικές ομιλίες στο διεθνές συνέ-
δριο που θα γίνει στη Νάουσα Ημαθίας τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου του 2021,  ανακοίνωσε η Οργανωτική 
Επιτροπή του Συνεδρίου.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές και οι πρόδρομοι τίτλοι των ομιλιών τους (ελληνική απόδοση όρων) είναι:
1. Pere Arús 
(Κέντρο Έρευνας στη Γονιδιωματική Ανάλυση, Βαρκελώνη, Ισπανία)
Το γονιδίωμα ροδακινιάς και οι εφαρμογές του σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης 
2. Daniele Bassi
(Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Ιταλία)
Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο ροδάκινο; Μια ακόμη ανεξερεύνητη καλλιέργεια.
3. Tiziano Caruso 
(Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, Ιταλία)
Τεχνικές πολλαπλασιασμού και διαχείριση φυτωρίων για την παραγωγή πιστοποιημένου φυτικού υλικού 

ροδακινιάς
4. Thomas Gradziel 
(Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Davis, ΗΠΑ)
Εξωτικά γονίδια για την επίλυση αναδυόμενων προκλήσεων στην παραγωγή καρπών ροδακινιάς
To προφίλ των προσκεκλημένων ομιλητών είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο  https://www.fruitsciences.eu/

peach2021/keynotespeakers.html 
Το συνέδριο διοργανώνεται  υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτι-

κών (ISHS) από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & 
Επιστήμης Τροφίμων) σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Γεωπονική Σχολή). 
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο 

www.fruitsciences.eu/peach2021  
 Η εφημερίδα ΛΑΟΣ και ο ραδιοφωνικός σταθμός ΑΚΟΥ 99.6 είναι χορηγοί επικοινωνίας του Συνεδρίου.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

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

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

14-9-2020 μέχρι20-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 15-9-2020

13:30-17:30 ΖΕ-
ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &
ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ
15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑ-

ΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ

ΚΤΕΛ)23310-62163

21:00-08:00 ΚΑ-
ΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά
σταΚΤΕΛ)23310-62989

Φαρμακεία

ΗΟμοσπονδίαΧειροσφαιρί-
σεωςΕλλάδος αναγκάζεται να
αλλάξει τα πλάνα της για την
Τακτική Γενική Συνέλευση της
20ηςΣεπτεμβρίου 2020που ε-
πρόκειτο να διεξαχθεί στη Βέ-
ροια.

Τα lockdownπουανακοινώ-
θηκαν στιςΠεριφερειακέςΕνό-
τητεςΗμαθίας,Πέλλας καιΚιλ-
κίς δεν αφήνειπεριθώριαστην
Ομοσπονδία ναπραγματοποιή-
σει τηνΓΣ,αφού ταμέτραπου
θαληφθούναπό11/9έως25/9
είναιταακόλουθα:

-Απαγόρευση λειτουργίας
όλων των καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος από
τις 12:00 ταμεσάνυχτα έως τις
07:00τηςεπομένης.

-Αναστολή κάθε είδους εκ-
δήλωσης, όπως πάρτι, εμπο-

ροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές
αγορέςκ.λπ.

-Απαγόρευση κάθε είδους
συνάθροισηςπολιτώνάνω των
9ατόμωνγιαοποιονδήποτελό-
γο,τόσοσεδημόσιοόσοκαισε
ιδιωτικόχώρο.

-Στους χώρους εστίασης
επιτρέπεται μέγιστος αριθμός
ατόμωνσε κάθε τραπέζι έως4
άτομα, εκτός εάνπρόκειται για
συγγενείςα’βαθμού,όπουεπι-
τρέπεταιέως6άτομα.

-Υποχρεωτική η χρήση μά-
σκας τόσοσε εξωτερικούςόσο
καισεεσωτερικούςχώρους.

ΩςεκτούτουηΟμοσπονδία
αναμένεται να ορίσει την Γ.Σ.
σε άλληπόλη,πιθανότατα την
Θεσσαλονίκη,όπουέχειφιλοξε-
νήσειεξάλλουεδώκαιδεκαετίες
πολλέςΣυνελεύσεις.

ΠροςΘεσσαλονίκηηΓ.Σ.τηςΟΧΕλόγωτουlockdown
στηνΗμαθίααπότηνέξαρσητωνκρουσμάτωνCovid-19

Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας 
προπονήσεις των Κ12 και Κ14

Από την 
Διοίκηση 
του Αστέ-

ρα ανακοινώ-
νονται οι ώρες 
προπόνησης των 
Κ12 και Κ14. «Η 
Ακαδημία του 
Αγροτικού Αστήρ 
Αγιάς Βαρβάρας 
ανακοινώνει την 
έναρξη των προ-
πονήσεων των 
τμημάτων Κ12 
Κ14 .Οι προπονή-
σεις θα διεξάγονται στο προπονητικό γήπεδο της Άμμου 
κάθε Τρίτη και Πέμπτη στης 16.15. Έναρξη την Τρίτη 
15/9/2020.

Γίνεμέλοςτηςμεγάληςοικογένειαςμαςκαιδιαμόρφωσετοδικόσουπο-
δοσφαιρικόμέλλον.

ΟπροπονητήςΓιάννηςΣουλιώτηςκαιηδιοίκησησαςεύχεταικαλήσχο-
λικήχρονιά

Μέτρα προστασίας
για τους Αθλητές/τριες
του ΟΚΑ Δ. Βικέλας

Μία σειρά από
μέτρακατάτηνδιάρ-
κεια της προπόνη-
σης  ανακοίνωσε  η
ΔιοίκησητουΟΚΑΔ.
Βικέλας.

«Μετά και τα νέα
μέτρα στα οποία ε-
ντάχθηκε ο νομός
μας,οφείλουμε να ε-
νημερώσουμεόσους
ανθρώπους έχουν
να κάνουνμε την ο-
μάδαμας,(προπονη-
τές,αθλητές,γονείς)
να τηρήσουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα

γιαναείμαστεσωστοίσύμφωναμετουςκανόνεςκαιναμηνυπάρ-
ξουνπροβλήματαστηνλειτουργίατηςομάδαςμας.

Γιατονλόγοαυτό:
-Οιαθλητέςμαςναέρχονταιμετηνειδικήμάσκαστηνπροπόνη-

σητηνοποίαδενθατηνφοράνεόσοδιαρκείηπροπόνησήτους,αλ-
λάθαέρχονταικαιθαφεύγουνμεαυτήν.

-ΟιγονείςεφόσονθαπαραμένουνστονχώροτουΔ.Α.ΚΔ.Βικέ-
λαςστοΜακροχ’ωριθαβρίσκονταιεκτόςαγωνιστικούχώρου.(Στον
χώροτουparkingήστοκυλικείο).

Εντόςτουστίβουεπιτρέπονταιμόνοοιαθλητέςκαιοιπροπονητές.
-Ηχρήσητωναποδυτηρίωνθαγίνεταιαπόέναάτομοκάθεφορά

καιΜΕΤΗΝΧΡΗΣΗΜΑΣΚΑΣκατάτηνείσοδότου.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙηπαραμονήεντόςτουαποδυτηρίουγιαοποιο-

δήποτεάλλολόγοπέρατηςπροβλεπόμενηςχρήσηςτου.
-ΕπιτρέπεταιείσοδοςστηναίθουσαβαρώντουΔ.Α.Κμέχρι3άτομα.
-Κρατάμετιςαπαραίτητεςαποστάσειςσεόλητηνδιάρκειατηςπρο-

πόνησης,όπωςέχειορισθείαπό τονΕ.Ο.Δ.Υαλλάκαιαπό τηνΓεν.
ΓραμματείαΑθλητισμούόσοαφοράτιςπροπονήσειςτωναθλητών.

(Θαέχετεκαιρόνααγκαλιαστείτε,καιμπορείτεναταλέτεκαιαπό
ασφαλήαπόσταση)

-Πλένουμεκαιαπολυμαίνουμετακτικάταχέριαμας.
Προσέχουμεγιανασυνεχιστείσωστάηλειτουργίαμας.
-Παρακαλώμοιραστείτε το,ώστεναενημερωθούνπερισσότεροι

αθλητέςκαιγονείς.
Όμιλος Κλασσικού Αθλητισμού Βικέλας Βέροιας.

Χάντμπολ
ΣτονΖαφειράκηΝάουσας

οΜαυροβούνιος
ΆλεξΡαντίσεβιτς

ΤηναπόκτησητουνεαρούΜαυροβούνιουπεριφερειακού,
ΑλεξΡαντίσεβιτςανακοίνωσεοΖαφειράκηςΝάουσαςθέλο-
ντας να ενισχύσει ακόμηπερισσότερο την ομάδαώστε να
κάνειμιακαλήπορείαστηνΗandballpremierπουεπανήλθε.

Αναλυτικά:
Μεπολύ χαρά, η ομάδα μας ανακοινώνει τη συνεργα-

σία της με τονΜαυροβούνιοπεριφερειακόπαίκτηAleksa
Radicevic. μΟ 22χρονοςRadicevic, είναι γεννημένος στο
Βerane τουΜαυροβουνίου το 1998 και είναι ύψους 2,03
μ.Έχειαγωνιστείμε την εθνικήομάδα τηςχώρας του,στις
κατηγορίεςU16,U18 καιU21, ενώ έχει συμμετάσχει σε δι-
άφορες ομάδες τουΜαυροβουνίου, στηνHCVojvodina της
Σερβίας,ενώτηνπερασμένηχρονιάαγωνίστηκεστηνομάδα
RKGracanicaστηΒοσνία -Ερζεγοβίνη.ΜαζίμετονΣέρβο
MilosMatovic,πουήδηβρίσκεταιστηνπόλημαςκαισυμμε-
τέχει κανονικάστοπροπονητικόπρόγραμμα,αναμένεται να
αποτελέσουνδυνατόδίδυμο,πλαισιωμένοιφυσικάαπότην,
αμιγώςΝαουσαίικη,σύνθεσητηςυπόλοιπηςομάδας.

Alex καλωσόρισες!

ΤοσήκωσεοΟλυμπιακός!

Νταμπλούχος... έστω και με καθυστέρηση! Στον 
«ταλαιπωρημένο» τελικό, ο Ολυμπιακός με το γκολ 
του Ραντζέλοβιτς νίκησε 1-0 την ΑΕΚ στο Πανθεσ-

σαλικό στάδιο και πήρε το 28ο Κύπελλο της ιστορίας του! 
Χαμένο πέναλτι κι ευκαιρίες από Ελ Αραμπί, κατοχή μπάλας 
αλλά τίποτα περισσότερο η Ένωση.

Παρότι αγωνίστηκε μεπολλές απουσίες, οΟλυμπιακός επικράτησε με 1-0
τηςΑΕΚστοντελικότουΚυπέλλουΕλλάδοςγιατησεζόν2019-20καικατέκτησε
το δεύτερο τίτλο τουστη χρονιά, ολοκληρώνοντας τηναγωνιστικήπερίοδομε
έναεντυπωσιακόνταμπλ,το18οτηςιστορίαςτου.

ΟιΠειραιώτες “χτύπησαν” τηνΈνωσηστιςαντεπιθέσεις και θαμπορούσαν
ναέχουνπετύχειακόμηπερισσότεραγκολ,αλλάοΕλΑραμπί“σπατάλησε”με-
γάλεςευκαιρίες,μεκορυφαίαόλωντοπέναλτιπουαπέκρουσεοΤσιντώταςστο
55′.

Τογκολ τουΡαντζέλοβιτςμόλιςστο8ολεπτό τηςαναμέτρησηςόμως,ήταν
αρκετό για να χαρίσει στονΟλυμπιακό τη νίκη και το τρόπαιο τουΚυπέλλου
Ελλάδας,μετηνΑΕΚναγνωρίζειτηνήττασετέταρτοδιαδοχικότελικότηςδιορ-
γάνωσης.



12 ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγορά

γκαρσονιέρα στο κέ-

ντρο,μεασανσέρ,1ος

καιάνω,μέχρι20.000

ευρώ. Τηλ.:  6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  δ ι ό -

ροφη κατοικ ία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά,κάτωαπόΠιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63 τ.μ.μεπα-

τάρι και υπόγειο στη

Βέροια, οδός Τρύ-

φωνος 3.Τηλ.: 6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μο -

νοκατο ικ ία  κοντά

στο 7οΔημοτικό, 75

τ.μ., με υπόγειο 75

τ.μ. και οικόπεδο200

τ.μ., 60.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δοστηΜέσηΒέροιας,

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτά-

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

Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλιΛαζοχωρί-

ου,ποτιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.
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6στρέμματα,τιμή130.000

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,  κέντρο

Αγ. Νικολάου 17, πάνω

απόΑγ.ΔημήτριοΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,

2ος όρ., ανακαινισμένη,

επιπλωμένη, ηλεκτρ.

συσκευές, αέριο& κάμε-

ρα εισόδου. Τηλ.: 6937

045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται

γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και

55 τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα,

υπνοδωμάτιο,W.C.)στην

περιοχή Ζωγράφου, δί-

πλα στα Πανεπιστήμια.

Τηλ.: 6977 782641 &

6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιά-

ζεται γκαρσονιέρα, ανα-

καινισμένη,κοντάστηΛέ-

σχηΑξωματικών . Τηλ.:

6949 408554 & 6948

726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ7-9 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουρ-
γία,κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/
μήναμόνο.


ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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

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

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

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810Πωλείται επί τουδρόμου

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

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

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

απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως,στηνκαινούργια
γέφυρα«Κούσιου».Τηλ.:6984
108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχοςΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητή-
ριο “ΠΗΓΑΣΟΣAquaCenter”
στη Βέροια.Ασφάλιση και α-
ποδοχέςσύμφωναμετονόμο.

Κατάθεση βιογραφικών στη
γραμματεία του κολυμβητηρί-
ου Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:
2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτοκι-
νήτων,ηλεκτρολόγοςαυτοκινή-
τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-
ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-

γόςΤαξίγιαπλήρηαπασχόληση
καθώςκαιΠΩΛΗΣΗγαϊδουρά-
κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553&2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακοποιού
με εμπειρία για φαρμακείο
στο Νομό Ημαθιας. Απο-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστα-
σια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα και-
νούργια και μίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόν καινούρ-
για.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλοςγραφείου-βοη-
θόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κόΓραφείοστηΒέροια.
Τηλ.:6932245383.



στολή β ιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμη εργα-
σία. Τηλ.: 23310 21904 κος
Κώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάει
άτομογιαμόνιμηεργασίαμεε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοπο-
θέτησηκουφωμάτων.Επικοινω-
νία γιαραντεβού2331073281
υπεύθυνοςπροσωπικουΒύρων
Σταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιαεργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση
και σχετική εμπειρία.Απαραί-
τητηπροϋπόθεσηκάρταανερ-

γίας.Τηλ.:2331027507,6947
259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε
ξενοδοχείοστηΒέροια γιαα-
πογευματινή εργασία.Απα-
ραίτητηη ικανότητασυνεννό-
ησηςσταΑγγλικά.Τηλ.:6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-
ριποίηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένου στη Βέροια. Τηλ.:
2331091098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός από
τηΜεταφορική «Ν. Ίκαρος»
Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄
κατηγορίας.Επιθυμητήπροϋ-
πηρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-
γόςμε επαγγελματικό δίπλω-
μα.Πληρ.τηλ.:2332042608.

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

σχόληση, εξωτερικό πωλητή
ήπωλήτρια για τουςΝομούς
Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλο-
νίκης.Απαραίτηταπροσόντα,
ευχέρειαλόγου,αγγλικήγλώσ-
σα,δίπλωμααυτοκινήτου,ά-
δεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας, εμπειρία με βιο-
γραφικό και συστάσεις. Μι-
σθός,ασφάλισηκαιποσοστά.
Παραλαβήδικαιολογητικώνμε
συνέντευξηστακεντρικάγρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-
ντιστηριακη πείρα, παραδιδει
ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
(μεεξειδίκευσηστηνΈκθεση).Τι-
μέςπροσιτέςμεμονωμένακαισε
γκρουπάκια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙτρακτέρτύπου

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,
17 ίππους, μαζί με πλατ-
φόρμα,σε καλήκατάσταση.
Τηλ.: 6942 256821 από τις
3.00μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
μεμεγάληκινητήκαιακίνητη
περιουσία, καθώςκαι υψηλά
εισοδήματα, ζητεισύζυγο-σύ-
ντροφογιασοβαρήκιανθρώ-
πινησχέση.Τηλ.:6949215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-
μικά ανεξάρτητος αναζητά
σοβαρή εμφανίσιμη κυρία
χωρίςοικογενειακέςυποχρε-
ώσειςάνωτων65ετώνέως
75 ετών με την προοπτική
γνωριμίας και συμβίωση.
Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία α-
πό55ετώνέως68ετών,με
σκοπότησυμβιωσηήτογά-
μο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής, αναζητά σύντροφο έως
68 ετών με τα ίδια χαρακτη-
ριστικά για μία ουσιαστική
σχέση ζωής. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6997
933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙκερδοφόρα
επιχείρηση,εργαστήριο
ζυμαρικών,μεσταθερή
πελατεία και μηχανή-
ματασε εξαιρετικήκα-
τάσταση. Τηλ.: 23310
92777&6983607757.

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμα-
νικών, με φροντιστηριακή
πείρα,παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματαόλωντωνεπιπέ-
δων.Τηλ.:6931155908.



P Να τρως πατσά 
στις 11 το βράδυ. Εκεί 
μας κατάντησαν οι αλή-
τες…

 
P Εν τω μεταξύ, 

αν η διασκέδαση κλεί-
νει στις 12, τα άφτερ 
πατσατζίδικα δεν θα 
έπρεπε να κλείνουν 
τουλάχιστον μία ώρα 
μετά; Θέλει μυαλό την 
τρέλα μου μέσα;

 
P Μπουχτίσαμε 15 

μέρες τώρα σπίτι στις 
12 και στο καπάκι σπιτι-
κό τραχανά της αγάπης.

 
P Εμείς στην Ημαθία είμαστε στα μέτρα τύ-

που Πόρου. Με μέλλον απόρου.
 
P Η φάση είναι ότι τα τελευταία βράδια βγαί-

νουμε πιο νωρίς και πιο πολλοί, κι επικρατεί συ-
νωστισμός. Θα μπορούσε να ήταν και σχέδιο των 
Τούρκων.

 
P Από όλα τα παραπάνω εξαιρούνται όσοι 

πηγαίνουν σε συναυλία της Νατάσας Θεοδω-
ρίδου. Δεν κολλάς, γιατί τραβάς γύρω σου μια 
κόκκινη γραμμή.

 
P Είναι φανερό ότι το κράτος παραδόθηκε στη 

Νατάσα. Και δεν άντεξε στην πίεση του Ρουβά.
 
P Σχετικό;
-Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πολύ. Το φάρμα-

κό σας ήταν αποτελεσματικό…

-Πολύ χαίρομαι φίλε μου. Ώστε έγινε κα-
λά η θεία σας;

-Όχι! Την κληρονόμησα!
 
P Δώδεκα βήματα αυτοπεποίθησης στην 

οικονομία ανέλυσε ο Μητσοτάκης στη Θεσσα-
λονίκη. Τελικά η καλύτερη άμυνα είναι η αυτο-
πεποίθηση.

 
P Και μπόλικη ενίσχυση στην εθνική 

άμυνα από τον πρωθυπουργό. Για να μην 
διεκδικούμε τίποτα.

 
P Μετά την αυτοπεποίθηση, να και η αυ-

τοάμυνα!
 
P Πακιστανούς πιλότους έχει λέει η 

τουρκική αεροπορία. Κι εμείς τους έχουμε 
και τους ταΐζουμε τσάμπα σε νησιά, χοτ 
σποτ και ξενοδοχεία.

 
P Να σκάει δίπλα στο ελληνικό F-16 το 

τουρκικό, και να λέει στον δικό μας: «Να σου 
καταρίσω τα τζάμια αφεντικό;»

 
P Τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι αρρώ-

στησαν. Κόλλησαν εγωισμό και βήχουν συνε-
χώς άποψη.

 
P Και:
 Ήταν 2 καουμπόηδες και μπαίνουν μέσα στο σα-

λούν. Λέει ο Μπιλ στον Τζο:
– Βλέπεις αυτόν με το μπλε πουκάμισο;
– Ποιον; λέει ο Τζο.
– Αυτόν! λέει ο Μπιλ.
– Μα υπάρχουν 5 με μπλε πουκάμισο, λέει ο Τζο.

– Τέλος πάντων. Βλέπεις αυτόν με το μαύρο πα-
ντελόνι; λέει ο Μπιλ.

– Ποιον; λέει ο Τζο.
– Αυτόν! λέει ο Μπιλ.
– Μα υπάρχουν 5 με μαύρο παντελόνι, λέει ο Τζο.
– Τέλος πάντων. Βλέπεις αυτόν με το καφέ γιλέ-

κο; λέει ο Μπιλ.
– Ποιον; λέει ο Τζο.
– Αυτόν! λέει ο Μπιλ.
– Μα υπάρχουν 5 με καφέ γιλέκο, λέει ο Τζο.
Τότε ο Μπιλ βγάζει το πιστόλι του και παν, παν, 

παν, παν, καθαρίζει τους 4 και λέει:
– Να, αυτόν σου λέω!

Κ.Π.
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Πρωτόγνωρη και ιδιαίτερη, αλλά ομαλή 
η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ομαλά, με βάση τη νέα πραγ-
ματικότητα και τις δυσκολίες που 
προκαλούν στην καθημερινότητα 
μικρών και μεγάλων οι συνέπειες 
της πανδημίας, κύλησε η χθεσινή 
πρώτη μέρα της νέας σχολικής 
χρονιάς, στα σχολεία της Βέροι-
ας και των δύο βαθμίδων. «Δεν 
υπήρξαν προβλήματα κατά την 
έναρξη, τα σχολεία ήταν έτοιμα, οι 
εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους και 
οι μαθητές τήρησαν στην πλειο-
ψηφία τους το μέτρο της μάσκας, 
την οποία αρκετά παιδιά φορού-
σαν ήδη από το σπίτι και όλα 
λειτούργησαν με θετικό πνεύμα 
συνεργασίας, παρά την πρωτό-
γνωρη κατάσταση», σύμφωνα με 
τις πρώτες εκτιμήσεις. 

Ο αγιασμός έγινε μετά τις 
11.00 αλλά τα παιδιά προσήλθαν 
από το πρωί στις τάξεις, προσαρ-
μόζοντας την παρουσία τους στο 
σχολείο με τα προστατευτικά μέ-
τρα του covid 19.  Στην τελετή 
παραβρέθηκε αντιπροσωπευτικός 
αριθμός μαθητών  ενώ οι ιερείς 
άγιασαν στην συνέχεια όλες τις 
αίθουσες. Μετά τον αγιασμό τα 
παιδιά αποχώρησαν με τα βιβλία 
της χρονιάς στις τσάντες ή παρα-
μάσχαλα, τα μεγαλύτερα…

Μάσκες, αποστάσεις, σχολα-
στικός καθαρισμός των χεριών 
και των τάξεων και καλή σχολική 
χρονιά!
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