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Θα ακολουθήσουν οι 
ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος 
την ΔΕΗ στην συγκράτηση 

των τιμών;
   Και ενώ η κυβέρνηση μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού 
στην ΔΕΘ, προχώρησε χθες σε διευκρινήσεις σχετικά με τα 
μέτρα ανάσχεσης των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα μέσω 
του αρμοδίου υπουργού κ. Σκρέκα, υπήρξαν οι πρώτες 
επαφές με τους ιδιώτες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για 
να ακολουθήσουν πολιτική απορρόφησης των αυξήσεων. 
Καταρχάς το πρόγραμμα επιδότησης από την κυβέρνηση 
είναι καθολικό και αφορά όλους τους καταναλωτές, ωστόσο 
δεν δείχνουν σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι ιδιώτες 
πάροχοι πρόθυμοι να κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγιά 
τους και πιθανότατα να έχουμε το επόμενο διάστημα 
αισθητές διακυμάνσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. 
  Παράλληλα η ΡΑΕ(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) είναι έτοιμη 
να προχωρήσει στην δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών 
του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι 
θα μπορείτε να δείτε ποια εταιρεία είναι πιο συμφέρουσα 
και να συμβληθείτε ανάλογα με την κατανάλωση που 
κάνετε. Επομένως στην παρούσα φάση είναι σημαντική 
η σταθεροποιητική στάση της ΔΕΗ για τις τιμές και 
παράλληλα αφού υπάρχει ελεύθερη αγορά να έχει την 
κατάλληλη ενημέρωση ο καταναλωτής για να επιλέξει την πιο 
συμφέρουσα τιμή.  
  Ξεκάθαρα γίνεται αντιληπτό ότι η ακόμη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού παρεμβαίνει ουσιαστικά, 
κάνοντας κοινωνική πολιτική, αφού κατάφερε να ανεβάσει 
τα οικονομικά της. 
  Σκεφτείτε ότι πριν 2 χρόνια γινόταν λόγος για κατάρρευση 
και χρεωκοπία της…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Νικήτα, Φιλοθέου, Συμεών Θεσ.

Στο βιβλίο του «Άξιζε τον
κόπο νααναμειχθώστηνπο-
λιτική;»που κυκλοφόρησε το
2009, ο τέως βουλευτής και
ευρωβουλευτής Δημήτρης
Βλαχόπουλος, κάνει μία σύ-
ντομη, ωστόσο σημαντική
αναφορά στην συναυλία του
ΜίκηΘεοδωράκηπουδόθηκε
το1962στηΒέροιαστονκινη-
ματογράφοΣταρ,ηοποίαλίγο
έλειψε να ματαιωθεί υπό την
απειλή  παρακρατικών «πα-
ραγόντων».Τελικά η συναυ-
λία έγινεμε την κινητοποίηση
του τότε Τουριστικού Συλλό-
γουΒέροιας,πουείχε ισχυρή
δυναμικήστηνπόλη καιστην
τοπικήκοινωνία.

Γράφειστοβιβλίοτου:«Το
1962,σεμίαεποχή«ύποπτη»
πολιτικά, με το παρακράτος
να δείχνει τα δόντια του και
ναπροοιωνίζεται ταόσατρα-
γικά θα ακολουθούσαν τα α-
μέσως επόμενα χρόνια μετά
τηνκατάλυσητουκράτουςκαι
την επιβολή της επτάχρονης
δικτατορίας, συνέβη ένα γε-
γονός αποκαλυπτικόπολλών
πραγμάτων.ΕίχεπρογραμματιστείμίασυναυλίατουΜίκη
ΘεοδωράκηστηΒέροια στο κινηματοθέατροΣταρ, την
εποχήπουοσυνθέτηςήτανανερχόμενοςκαιαναγνωρι-
σμένοςαλλάκαιέναςκαλλιτέχνηςπολιτικάστρατευμένος
καιενταγμένοςστηναριστερά.Τοκλίμαήταντεταμένο,τα
εισιτήριαείχανπροπωληθείαπότηνπροηγούμενηκαιο
συνθέτηςείχεκαταλύσειστοξενοδοχείο«ΒασίλισσαΒερ-
γίνα».Λίγεςώρεςπριναπότησυναυλία,έντρομοςοΜί-
κηςΘεοδωράκηςανακοίνωσεότιοιδιώκτεςτουαπότην
Αθήνατουμήνυσανναμηνπραγματοποιήσειτιςσυναυ-
λία, ότι θα την ματαιώνουναν δινόταν και καλούσανό-

σους είχανπρομηθευτεί εισι-
τήριαναταεξαργυρώσουν».

Η ανακοίνωση του Μίκη
Θεοδωράκη έφτασε και στον
Δημήτρη Βλαχόπουλο, ο ο-
ποίος αντέδρασε «ώστε να
μην υποκύψει ηΔημοκρατία
στις άρρωστες διαθέσεις με-
ρικώνανθρώπωνπουδρού-
σαν στη σκιά τουπαρακρά-
τους»,όπωςαναφέρει.

Έτσι, ως πρόεδρος του
Τουριστικού Ομίλου Βέροι-
ας (ΤΟΒ) την εποχή εκείνη,
ανέλαβε πρωτοβουλία εκτι-
μώντας ότι «προείχε η επι-
κράτηση των δημοκρατικών
πεποιθήσεων, η αξιοπρέπεια
τηςελευθερίαςαλλάκαιένας
τοπικόςμικρός εγωισμός: ότι
δεν θαήτανηΒέροια, ηπό-
ληπουθαδειλιάζει μπροστά
στις απειλές μερικών τρα-
μπούκων που είχαν σκοπό
ναπλήξουν τη δημοκρατία».
Έχοντας μάλιστα υπόψιν και
ανάλογο επεισόδιοπου είχε
γίνει στηΝάουσα σε βάρος
τουΜίκηΘεοδωράκη,δενθα
επέτρεπαν να επαναληφθεί

αυτήηπολιτιστικήβαρβαρότητακαιανέλαβαντηνπραγ-
ματοποίησητηςσυναυλίας.Ωςδιοικητικόσυμβούλιοτου
ΤΟΒ επισκέφθηκαν τον διοικητή της χωροφυλακής, τον
εισαγγελέακαιάλλεςαρχέςκαι ζήτησανεπίμοναναπα-
ραστούνκαιοιίδιοιστησυναυλία,ηοποίατελικάέγινεμε
την κινητοποίηση τωνμελών τουΤΟΒπουαριθμούσαν
πάνωαπό 800, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγεςώρες η
αίθουσατουΣταρναγεμίσειασφυκτικά,ηκοσμοσυρροή
ήτανπρωτοφανήςκαιησυναυλίαδόθηκεκαιείχεμεγάλη
επιτυχία!

Έντονη η παρουσία και οι επαφές της πρέσβειρας
της Κούβας στη Βέροια

Ένασφιχτό και ενδιαφέρονπρόγραμμα είχε ηπρέσβειρα της
Κούβας στηΒέροια, τηνπερασμένηΠαρασκευή. Εκτός από τις
διαδοχικές επισκέψεις και επαφέςπου είχε κατά τη διάρκεια της
ημέραςμεπολιτικέςτοπικέςΑρχέςκαιφορείς,μίλησετοβράδυσε
συγκέντρωσηαλληλεγγύηςστοαμφιθέατροτηςΑγίαςΠαρασκευής
στηΒέροια,όπουτοΔ.ΣτουΜορφωτικού-ΑθλητικούΣυλλόγου«Η
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, την υποδέχτηκε με λουλούδια καιποντιακή μουσική
μετονπαραδοσιακόκεμεντζέ.Πριντηνέναρξητηςεκδήλωσηςπου
έγινεστοπλαίσιοτηςκαμπάνιαςστήριξηςτουΚουβανικούλαούκαι
τουαιτήματοςναδοθείστουςγιατρούςτηςΚούβαςτοφετινόνόμπελΕιρήνης,τηρήθηκεενόςλεπτούσιγήστημνήμητου
ΜίκηΘεοδωράκηστενούκαιπολύχρονουφίλουτηςΚούβας.ΕπίσηςδιατέθηκανταεικαστικάλευκώματατουΤάκηΒαρε-
λά,μετονδημιουργότουναυπογράφειτααντίτυπα.

ΤοπρωίτουΣαββάτουηZelmysMariaDominguezCortinaεπισκέφθηκεδιαδοχικάτηοδόΑρηΒελουχιώτηστησυνοι-
κίαΠρομηθέατηςΒέροιαςκαιτομνημείοτηςΑντίστασης(άγαλματουαντάρτητουΕΛΑΣ)στοπάρκοτηςΕλιάςωςελάχι-
στοδείγματιμήςστοναγώνατουελληνικούλαού.

ΣτησυνέχειαεπισκέφθηκεκαιξεναγήθηκεστοΑρχαιολογικόΜουσείοτηςΒέροιαςκαθώςκαιστοΜουσείοτωνΒασιλι-
κώνΤάφωντωνΑιγώνστηΒεργίνα.

Μεrapidtestοιανήλικοι12-17
μπορούνναεισέρχονταισεχώρουςεστίασης

Τελικάρυθμίστηκετοθέμαγιατηνείσοδοανηλίκωναπό12-17σεχώρουςεστίασηςγιατίμέχριτηνχθεσινήαπόφαση
μιαοικογένειαπουήθελεναφάεισεέναεστιατόριο,οι εμβολιασμένοιγονείςθακάθοντανστονεσωτερικόχώροκαι τα
ανήλικαπαιδιάσεαυτέςτιςηλικίεςθαέπρεπενακαθίσουνέξω!!!Οιανήλικοιέπρεπεναφέρουναποκλειστικάπιστοποιητι-
κόεμβολιασμούήνόσησηςαποκλείονταςεντελώςοποιονδήποτε12με17ετών,ακόμακαιαναπλώςδενέχειολοκληρώ-
σειτονεμβολιασμότου.Πλέονοιανήλικοι12-17ετώνπουδενέχουνεμβολιαστείθαμπορούνμετηνεπίδειξηαρνητικού
rapidtest48ωρώνναεισέρχονταισεκλειστούςχώρουςεστίασης.

Τομέτροαφοράσεεστιατόρια,καφέ, ίντερνετκαφέ,κυλικείακαιαναψυκτήρια.Στιςεπιχειρήσειςεστίασηςπουπαρέ-
χουνυπηρεσίεςεστίασηςσεεσωτερικόχώροκαιθαισχύουναυτάταμέτραπεριλαμβάνονταικαικαταστήματαεντόςστο-
ών,κλειστώνεμπορικώνκέντρωνκαιυπεραστικώνσταθμών.

Τηνίδιαώρα,οιίδιοινέοιθαμπορούσανναβρίσκονταιστιςσχολικέςτάξειςακόμακαιμονάχαμεselftest.
Όσοναφοράστουςανήλικους5-11ετών,γιατηνείσοδότουςστιςσυγκεκριμένεςεπιχειρήσεις,δύνανταιναπροσκομί-

ζουνδήλωσηselftestτελευταίου24ώρου,απόγονέαήκηδεμόνα,τουοποίουηφυσικήπαρουσίαδεναπαιτείται.

Την περιπετειώδη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη
στο Σταρ της Βέροιας το 1962,

θυμίζει ο Δημήτρης Βλαχόπουλος



Συνέντευξη Τύπου έδω-
σε ο Δήμαρχος  Νάουσας 
Νικόλας Καρανικόλας, ε-
νόψει των εγκαινίων  του 
Κέντρου Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς Νάουσας - 
ΕΡΙΑ, που θα πραγματο-
ποιηθούν στη Νάουσα το 
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 
2021στις 12:00 το μεσημέ-
ρι. στον πολυχώρο ‘Χρή-
στος Λαναράς’. 

Η πρώτη παρουσία-
ση έγινε χθες Τρίτη στους 
δημοσιογράφους από τον 
δήμαρχο, Νικόλα Καρανι-
κόλα, τους αντιδημάρχους 
Δώρα Μπαλτατζίδου και 
Γιώργο Τριανταφύλλου, 
αλλά και τους αρχαιολό-
γους-μουσειολόγους, Βά-
λια Αμοιρίδου και Γιώργο 
Αδαμίδη.

Στην τοποθέτησή του ο 
δήμαρχος τόνισε οτι η έκ-
θεση του Κέντρου Βιομη-
χανικής Κληρονομιάς Νά-
ουσας - ΕΡΙΑ ως κεντρική 
ιδέα της έχει την ανάδειξη 
των υλικών καταλοίπων 
που σώθηκαν μέσα από 
τα σύγχρονα ερείπια των 
βιομηχανικών κελυφών, ό-
πως ακριβώς τα ανέσυρε 
μέσα από τα κελύφη αυτά 
η επιτόπια έρευνα. Τα αντι-
κείμενα αναδεικνύονται ως 
υλική υπόσταση και ταυτό-
χρονα αποκτούν φωνή για 
να αφηγηθούν όσες ιστορί-
ες προκύπτουν, ενταγμένα 
στα συμφραζόμενά τους.

 «Πρόκειται για μία έκ-
θεση εμπεριστατωμένη και 
εκπαιδευτική ώστε να πα-
ρέχει στον επισκέπτη τις 
πληροφορίες που πρέπει 
να λάβει σε νοηματικό αλ-
λά και συναισθηματικό ε-
πίπεδο. 

Τα αντικείμενα, ελάχιστα σε σχέση με των όγκο των αντικειμέ-
νων που κατέκλυζαν κάποτε την βιομηχανία της πόλης, αναδεικνύ-
ονται μουσειολογικά σε ρόλο «πρωταγωνιστών» της ιστορίας που 
υφαίνεται μέσα στην έκθεση γύρω από αυτά. 

Στην έκθεση συνυφαίνονται δύο αφηγηματικοί άξονες, ο 
ένας εκ των οποίων αναδεικνύει πτυχές της βιομηχανικής ιστο-
ρίας της πόλης ως τον Μεσοπόλεμο και ο άλλος τις πρόσφατες 
μνήμες των ανθρώπων της. Με αυτόν τον τρόπο τα νοήματα 
που διαμορφώνονται, άλλοτε αλληλοσυμπληρώνονται και άλ-
λοτε αντιπαρατίθενται, καθώς οι εποχές επέφεραν σημαντικές 
αλλαγές στην κοινωνία, τα ήθη και τις συνθήκες εργασίας. 

Η έκθεση είναι κατά βάση ανθρωποκεντρική και επιχειρεί να 
ανασυγκροτήσει τη συλλογική μνήμη, με όσες δυσκολίες αυτό 
μπορεί να εμπεριέχει στην περίπτωση μιας τόσο πρόσφατης 
και συχνά επώδυνης ιστορίας. Δεν υπάρχει, εξάλλου, μια μνήμη 
αλλά πολλές, όσες και όλοι εμείς, και η ιστορία συντίθεται από 
πολλές μικροϊστορίες». 

Το Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας - ΕΡΙΑ ευ-
ελπιστεί να γίνει ένας μοχλός προώθησης του αυτοσεβασμού 
της περιοχής και των κατοίκων της, μέσα από την αναγνώριση 
της αξίας της βιομηχανικής κληρονομιάς του τόπου και της 
σημασίας της στη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας. Α-
ποτελεί, επίσης, την αφορμή για τη συγκέντρωση νέων υλικών 
τεκμηρίων και προφορικών μαρτυριών για την πληρέστερη, 
διεπιστημονική καταγραφή και μελέτη της κλωστοϋφαντουργίας 
της πόλης. 

Όπως είπε ο δήμαρχος, έχει τη δυναμική να μετατραπεί σε 
έναν «πυρήνα» γνώσης, εκπαίδευσης και έρευνας πάνω σε 
θέματα βιομηχανικής κληρονομιάς, ένα τοπόσημο για την πόλη, 
που θα τοποθετήσει τη Νάουσα στον σύγχρονο πολιτισμικό - 
βιομηχανικό χάρτη και σε ένα δίκτυο μουσείων βιομηχανικής 
κληρονομιάς ανά την Ελλάδα. Το ΕΡΙΑ δύναται, παράλληλα, να 
καταστεί ένας ζωντανός οργανισμός στην πόλη, ένας χώρος με 
πολύπλευρη δραστηριότητα και «ανοιχτές πόρτες», ένας χώ-
ρος ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και αναψυχής μέσα από τη δι-
οργάνωση πλήθους εκδηλώσεων, όπως φεστιβάλ, παράλληλες 

εκδηλώσεις, προβολές ταινιών, διαλέξεις, ημερίδες, εκπαιδευτικές 
δράσεις κ.α. 
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Το Σάββατο τα εγκαίνια του Κέντρου 
Βιομηχανικής Κληρονομιάς - ΕΡΙΑ 

-Την παρουσίαση του Μουσείου έκανε χθες ο δήμαρχος Νάουσας

Δικηγορικός 
Σύλλογος  Βέροιας: 

 Ο Δημήτρης Βερβεσός 
στα εγκαίνια της αίθουσας 

«Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος» 
Την ανακαινισμένη αίθουσα 

τελετών-εκδηλώσεων που θα φέ-
ρει το όνομα του παλαιού δικη-
γόρου της Βέροιας Φιλοκτήμονα 
Παπαδόπουλου, εγκαινιάζει το 
ερχόμενο Σάββατο 18 Σεπτεμ-
βρίου στη 1.00 το μεσημέρι ο 
Δικηγορικός Σύλλογος  Βέροιας 
(Πλ. Ωρολογίου - 3ος όροφος), 
παρουσία του προέδρου  του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Αθηνών και 
της Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελ-
λάδος Δημήτρη Βερβεσού, που 
θα είναι και βασικός ομιλητής 
στην εκδήλωση. 

Τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων και 
επισημαίνεται ότι κατά την είσοδο στην αίθουσα θα τηρηθούν όλα τα 

ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο του εορτασμού των 
Ελευθερίων της πόλης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρόκειται να βρα-
βεύσει τους αθλητές, τις ομάδες και τους προπονητές της πόλης μας που δι-
ακρίθηκαν σε Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς, 
Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αθλητικούς αγώνες οι οποίοι διεξήχθησαν 
από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο 2021, καταλαμβάνοντας την 
1η, 2η και 3η θέση.

Σημειώνεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της δια-
σποράς του κορονοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας η καθιερω-
μένη εκδήλωση-τελετή δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί φέτος ενώ τα βρα-
βεία θα απονεμηθούν απευθείας στους συλλόγους, κατόπιν συνεννόησης με 
το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Βέροιας, εντός 
του μήνα Οκτώβριου. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεκτές θα γίνουν μόνο οι διακρίσεις που επε-
τεύχθησαν κατ’ ελάχιστο σε πανελλήνιο επίπεδο και μόνο μετά τη χορήγηση 
της σχετικής βεβαίωσης της εκάστοτε αθλητικής ομοσπονδίας. Η αδυναμία 
χορήγησης βεβαιώσεων συνιστά αυτόματο αποκλεισμό από τη διαδικασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε, τους αθλητικούς συλλόγους να μας 
γνωρίσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01/10/2021 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση presver@otenet.gr του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων 
Σχέσεων του Δήμου Βέροιας, τα ονοματεπώνυμα των διακριθέντων αθλη-
τών, τα τηλεφωνά τους, το αγώνισμα στο οποίο συμμετείχαν, τη θέση που 
κατέλαβαν, μαζί με την επίσημη βεβαίωση της εκάστοτε Ομοσπονδίας. 

Η παραπάνω ημερομηνία είναι δεσμευτική για όλους και εκπρόθεσμες 
δηλώσεις δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο 
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Δήμου Βέροιας στο τηλέφωνο του 
2331350617.

Δήμος Βέροιας: 
Συγκέντρωση ονομάτων 

διακριθέντων αθλητών για 
βράβευση στο πλαίσιο των 

Ελευθερίων της Βέροιας
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστά-
σεις 

--> περιορισμένη δια-
θεσιμότητα εισιτηρίων

--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού - Man of God
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Προβολές:  Κυριακή 19/9 στις 21.30
Δευτέρα 20/9 - Τρίτη 21/9 - Τετάρτη 22/9  στις 19.45
Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με την: Ιερά Με-

γίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος o 
Γραικός, Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 

O βίος και η πολιτεία του Αγιου Νεκτάριου σε μια διε-
θνή παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα.

Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

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

PAW PATROL: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(ΜΕΤΑΓΛ)  

Προβολές στην Θερινή αί-
θουσα:   (μόνο χρήση μάσκας)  
-   Παρασκευή 17/9, Σάββατο 
18/9, Κυριακή 19/9 στις 19.45 

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος 
των Δέκα Δαχτυλιδιών

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Πέμπτη 16/9 στις 20.30
Παρασκευή 17/9, Σάββατο 18/9 στις 21.30
Δευτέρα 20/9 - Τρίτη 21/9 - Τετάρτη 22/9  στις 21.45
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΕΣΤΙΝ ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΙΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΣΙΜΟΥ ΛΙΟΥ
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-

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

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακά-
τω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     16/9/21 - 22/9/21

 Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την εταιρία  Πυρο-
σβεστικών Ειδών – «Πασβαντίδης Σπύρος» για 

την τεχνική υποστήριξη  της δομής μας επί του εξοπλισμού πυρασφα-
λείας (συντήρηση - αναγόμωση).

Κάθε προσφορά απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί σημαντική 
ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδί-
δοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την 
προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότη-
τα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος   Γεωργία Φωστηροπούλου

Διενέργεια κατατακτηρίων 
εξετάσεων Μουσικού 

Σχολείου Βέροιας 
Γνωστοποιείται ότι το Μουσικό Σχολείο Βέροιας κατά το σχολικό 

έτος 2021-2022 θα δεχθεί μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, σύμ-
φωνα με  την 58167/Δ2 24-4-2018

• μαθητές για φοίτηση στην B γυμνασίου: 3μαθητής  
• μαθητές  για φοίτηση στη Α΄ Λυκείου : 7 μαθητές
• μαθητές  για φοίτηση στη B΄ Λυκείου : 7 μαθητές
 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 22-9-2021  και η προ-

θεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από 14-9-2021 έως 21-9-2021 
στο email του σχολείου mail@gym-mous-veroias.ima.sch.gr

Για τα εξεταζόμενα μαθήματα και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας 
στο 23310 65787

 Ο Διευθυντής
Γεωργουδάκης Ιωάννης

Με ιδιαίτερη επιτυχία το Λύκειο Ελ-
ληνίδων Παράρτημα Βέροιας, Συντονι-
στής του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ 
«C los ing theGaps»  (2020-1 -EL01-
KA204-079224) διοργάνωσε το εκπαιδευ-
τικό εργαστήρι «Ψηφιακή Μάθηση - Οι 
γυναίκες ενημερώνονται», την τελευταία 
εβδομάδα του Αυγούστου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το εκπαιδευτικό εργαστήρι 
έλαβε χώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας. Στο εργαστήρι συμμετείχαν οι εκ-
πρόσωποι των οργανισμών εταίρων του 
έργου: ASOCIATIA A.S.E.L. RO της Ρου-
μανίας, STANDO LTD της Κύπρου, Ιν-
στιτούτο Προώθησης και Πιστοποίησης 
Προϊόντων Αγροδιατροφής της Βέροιας 
και FUNDACJA AUTOKREACJA της Πο-
λωνίας. 

 Το έργο «Closing the Gaps» στοχεύει 
στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων άνεργων γυναικών για να διευ-
κολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργα-
σίας, καθώς  σύμφωνα με μελέτες εμπει-
ρογνωμόνων, οι άνεργες γυναίκες, ειδικά 
αυτές που προέρχονται από μειονεκτικά 
περιβάλλοντα (φτωχές απομακρυσμένες α-
γροτικές περιοχές, πρόσφυγες, μειονοτικές 
ομάδες, νέες γυναίκες από διαφορετικές 
πολιτιστικές ομάδες), έχουν  λιγότερες πι-
θανότητες να απασχοληθούν ή να ανοίξουν 
τις δικές τους επιχειρήσεις.  

Εισηγήτρια του εκπαιδευτικού εργαστη-
ρίου η κα Φένια Πλιάτσικα από το Ινστιτού-
το Προώθησης και Πιστοποίησης Προϊό-
ντων Αγροδιατροφής που εκπαίδευσε τους 
συμμετέχοντες στις δημοφιλείς ψηφιακές 
δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Κατά τη 
διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες 
ήρθαν σε επαφή με λογισμικά παραγω-
γικότητας , το web 2.0 και εξοικειώθηκαν 
με τη χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής και 
επιχειρηματικής δικτύωσης, αλλά και με τη 
δημιουργία ιστοτόπων. 

Οι εταίροι που παρευρέθηκαν από το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία 
να περιηγηθούν στη Βέροια, να έρθουν σε επαφή με την τοπική ιστο-
ρία και να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα. 

Τις επόμενες ημέρες εκπρόσωποι του Λυκείου Ελληνίδων θα πα-
ρευρεθούν στη Ρουμανία για το δεύτερο εκπαιδευτικό εργαστήρι του 
έργου «ClosingtheGaps». 

Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας: Ολοκληρώθηκε 
το εκπαιδευτικό εργαστήρι «Ψηφιακή 
Μάθηση - Οι γυναίκες ενημερώνονται»

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου
Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 

Νάουσας: 
«Μουσικές μνήμες

 Ανατολής» στη Νάουσα
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυ-

ρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» διοργανώνει τη συναυλία «Μουσικές 
μνήμες Ανατολής» το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 
μ.μ. στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας. Η συναυλία πραγμα-
τοποιείται ως ένα έμπρακτο ευχαριστώ στους συνανθρώπους μας 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Λέσχης για συγκέντρωση 
ειδών για τους πυρόπληκτους της Β. Εύβοιας. Στην εκδήλωση συμ-
μετέχουν τα «Λεφτοκάρυα» αποτελούμενα από τους Νατάσα Τσα-
κηρίδου (Τραγούδι), Γιάννης Τσανασίδης (Ποντιακή λύρα), Ιάκωβος 
Μωυσιάδης (Πολίτικο λαούτο), καθώς και οι Μαριάμ Σεπιτάνου 
(Τραγούδι), Γιώργος Ασβεστάς (Ούτι), Άννα Κοτσιμανή (Λαούτο), 
Θωμάς Μπούκτσης (Βιολί), Αλέξανδρος Φειδάντσης (Μπουζούκι). 
Είσοδος ελεύθερη

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων όλων των προ-
βλεπόμενων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς της 
νόσου COVID-19. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεω-
τική κατά την είσοδο, έξοδο και παραμονή στον χώρο της εκδήλω-
σης. Η εκδήλωση γίνεται με την αρωγή του Δήμου Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας.

Σχετικά με τη συναυλία, ενημερώνουμε το κοινό για την τήρηση 
των παρακάτω:

• Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
• Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από το κοινό, 

είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο, έξοδο και παραμονή στον χώρο 
της εκδήλωσης.

• Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο στον χώρο, πιστοποιη-
τικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή αρνητικού διαγνω-
στικού ελέγχου (rapid test) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (self test), σε περίπτωση ανηλίκων θεατών.

• Η μέγιστη χωρητικότητα του χώρου ορίζεται στους 750 θεατές, 
με ποσοστό πληρότητας 75%.

• Στο χώρο θα υπάρχει ταξιθεσία για την άμεση εξυπηρέτηση 
των θεατών. 



Η βουλευτής Πέλλας 
και Αναπληρώτρια Τομε-
άρχης Έξωτερικών, Αρ-
μόδια για τον Απόδημο 
Ελληνισμό και το Εξαγω-
γικό Εμπόριο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ κ. Θεοδώρα 
Τζάκρη είχε συνεργασία 
με τον Πρόεδρο του μο-
ναδικού στην Βόρεια Ελ-
λάδα Οινοποιητικού Συ-
νεταιρισμού με την επω-
νυμία VAENI-Νάουσα και 
Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Αμπελουργών Ημαθίας κ. 
Γιώργο Φουντούλη στις ε-
γκαταστάσεις του Συνεται-
ρισμού στην Επισκοπή Νάουσας.

Ο Συνεταιρισμός που απαριθμεί περί τα 250 
μέλη-αμπελουργούς αντιπροσωπεύει το 52% 
της παραγωγής της οινοποιητικής ζώνης της 
κατεξοχήν Ελληνικής ποικιλίας του Βορειοελλαδί-
τικου χώρου «Ξινόμαυρο» της Ημαθίας, έκτασης 
περίπου 4.500 στρεμμάτων, όπου παράγεται σε 
ποσοστό 95% η ποικιλία Ξινόμαυρο (που είναι 
ΠΟΠ & ΠΓΕ) και σε ποσοστό 5% περίπου άλλες 
ποικιλίες (Syrah, Merlot, Cabernet κλπ.

Το VAENI-Νάουσα συμμετέχει σε 6 προγράμ-
ματα της ΚΟΑ για την προώθηση, προβολή και 
διαφήμιση του κρασιού, μεταξύ των οποίων και 
ένα κοινό πρόγραμμα για όλα τα οινοποιεία της 
Ημαθίας και στόχος είναι να παράγονται ετησίως 
3.000.000 φιάλες κρασιού.

Ο Συνεταιρισμός VAENI-Νάουσα υλοποίησε 
το έτος 2013 και για ενάμιση χρόνο περίπου 
ειδική συμφωνία για την εξαγωγή των κρασιών 
του στην Κίνα, (που δυστυχώς «έπεσε θύμα» του 
εμπάργκο που κήρυξε η Κίνα στο κρασί ως αντί-
ποινα στους δασμούς που επιβλήθηκαν από την 
Γερμανία στα κινέζικα φωτοβολταϊκά πάνελ), ενώ 
τα κρασιά του σήμερα εξάγονται σε πολλές ακό-
μη χώρες ( Ρωσία, Αμερική, Καναδά, Καζακστάν, 
Αυστραλία, Ντουμπάι, Ν.Ζηλανδία, Ιαπωνία, Ου-
κρανία, Λευκορωσία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουη-
δία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Τσεχία, Πολωνία, 
Αγγλία, Σερβία και Κύπρο) .

Ο κ. Φουντούλης αναφέρθηκε στα προ-
βλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος λόγω 
των παρατεταμένων και επαναλαμβανόμενων 
lockdowns (που είχε ως αποτέλεσμα να μειω-
θούν οι πωλήσεις το 2020 κατά 80% περίπου) 
και της συνακόλουθης αύξησης των αποθεμάτων 
κρασιού στις αποθήκες διότι η εστίαση και ο του-
ρισμός δεν έχουν ουσιαστικά προλάβει να μπουν 
σε κανονική λειτουργία τους.

Ερωτηθείς από την κυρία Τζάκρη για το αν τα 
έκτακτα μέτρα (απόσταξη κρίσης και πράσινος 
τρύγος) ήταν ικανοποιητικά για τη στήριξη του 
κλάδου κατά την πανδημία ο κ. Φουντούλης απά-
ντησε ότι «ο πράσινος τρύγος» δεν υλοποιήθηκε 
στην ζώνη του Ξινόμαυρου, λόγω πολύ χαμηλής 
τιμής (232 ευρώ το στρέμμα), ενώ το μέτρο της 
απόσταξης κρίσης βοήθησε ως αναγκαίο μέτρο 
για τον απεγκλωβισμό χώρου στα οινοποιεία 
ώστε να πραγματοποιηθεί ο φετινός τρύγος. Μά-
λιστα ανέφερε ότι πέρυσι αποστάχθηκαν 27,5 
χιλιάδες τόνοι και το Υπουργείο Οικονομικών συ-
νεισέφερε περί τα 25 εκ ευρώ για να υλοποιηθεί 
το μέτρο. Φέτος προορίζονται 15,5 χιλιάδες τόνοι 

για απόσταξη και με-
ταφέρθηκαν 9,5 εκ 
ευρώ από το μέτρο 
της προώθησης του 
ΥΠΑΑΤ για να υλο-
ποιηθεί το έκτακτο 
αυτό μέτρο που θα 
ήταν πιο ανακουφι-
στικό στην περίοδο 
της πανδημίας που 
η κατανάλωση έπε-
σε και τέθηκε πλα-
φόν 800 τόνων ανά 
οινοποιείο. Εντού-
τοις, το ποσό αυτό 
δεν επαρκεί και κρί-
νεται σκόπιμο το 
πρόγραμμα να ενι-
σχυθεί με 2.000.000 
ευρώ από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, 
ώστε να καλυφθούν 

όλες οι αιτήσεις απόσταξης. Δυστυχώς όμως το 
Υπουργείο Οικονομικών κωφεύει. 

Προς τούτο μάλιστα η κυρία Τζάκρη θα κατα-
θέσει ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Οι-
κονομικών για την ενίσχυση του έκτακτου μέτρου 
της απόσταξης κρίσης με τα κρίσιμα 2.000.000 
ευρώ ώστε να ανέβει το πλαφόν ανά οινοποιείο 
στους 1.200 τόνους και να καλυφθούν όλες οι 
αιτήσεις.

Αμφότεροι συμφώνησαν ότι οι προοπτικές για 
τα ελληνικά κρασιά είναι εξαιρετικές με κάποιες 
προϋποθέσεις και στην ερώτηση της κ. Τζάκρη 
«τι περισσότερο θα περίμεναν από την πλευρά 
της πολιτείας» ο κ. Φουντούλης επεσήμανε την 
ανάγκη για την υπογραφή όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερων διακρατικών συμφωνιών με Τρίτες 
Χώρες που θα ανοίξουν νέες αγορές για τις εξα-
γωγές κρασιού και την καλύτερη αξιοποίηση των 
κονδυλίων του Οργανισμού 
Εξαγωγικών Πιστώσεων που 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
σημαντικά τις ελληνικές εξαγω-
γές κρασιού.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε 
για τις νέες άδειες φύτευσης. 
Ο κ. Φουντούλης, και με την 
ιδιότητά του ως Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αμπελουργών Η-
μαθίας, εξέφρασε την διαφω-
νία του για τον χειρισμό του 
θέματος των νέων αδειών από 
την πλευρά του ΥΠΑΑΤ, που 
επί των ημερών του κ. Βορί-
δη, λήφθηκε η απόφαση οι 
νέες άδειες να δοθούν μόνο 
σε όσους έχουν πάνω από 
50 στρέμματα αμπέλια, αφή-
νοντας έξω την συντριπτική 
πλειοψηφία νέων και παλιών 
αμπελουργών, καθώς λόγω 
του μικρού κλήρου στην χώ-
ρα μας, ο μέσος όρος φύ-
τευσης είναι τα 5 στρέμματα. 
«Οι άδειες πρέπει να δίνο-
νται αναλογικά σε παλιούς 
και νέους παραγωγούς και 
όχι κατά το δοκούν σε συ-
γκεκριμένους μεγάλους πα-
ραγωγούς», κατέληξε ο κ. 
Φουντούλης.

Τέλος αναφέρθηκε στις 
άριστες σχέσεις με τους ιδι-
ώτες – οινοποιούς καθώς το 
συμφέρον όλων είναι συλλο-
γικό, δηλαδή να μεγαλώσει η 
πίτα, να πάει π.χ. η κατανά-
λωση από τα 35 λίτρα κατά 
κεφαλή στα 40 ή τα 45 και 
όλοι θα είναι κερδισμένοι.

Από την πλευρά της η κ. 
Τζάκρη ανέφερε ότι πρέπει 
να εστιάσουμε στην αύξη-
ση της προστιθέμενης αξίας 
στην αλυσίδα του εξαγωγι-
κού εμπορίου.

Για να είναι αποτελεσμα-
τικό ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει 
να εστιάσουμε σε όλους τους 
κλάδους αιχμής όλων των 
επιπέδων της παραγωγικής 
δραστηριότητας.

Σε ό,τι αφορά τον αγροδι-
ατροφικό τομέα, τα προϊόντα 
αιχμής μας πρέπει να είναι 
τα προϊόντα υψηλής ποιότη-

τας και ζήτησης. Για να επιτευχθεί η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα 
απαιτούνται παρεμβάσεις στα εξής πεδία

α) στο πεδίο της χρηματοοικονομικής στήριξης 
και των επενδύσεων (ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΛΠ)

β) στο φορολογικό επίπεδο μέσα από την 
αναμόρφωση του φορολογικού καθεστώτος και 
των συντελεστών απόσβεσης  των επενδύσεων 
(απαίτηση που την θέτουν επιτακτικά και οι αγρό-
τες και οι μεταποιητές και οι έμποροι) και

γ) με μια νέα ολιστική αντίληψη, στη διασύν-
δεση του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και 
του τριτογενούς τομέα της οικονομίας. Γιατί αν 
δεν συνεργαστούν ομαλά και οι τρεις τομείς της 
οικονομίας, δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί η προ-
στιθέμενη αξία. Διότι από την παραγωγή ως την 
μεταποίηση, και από την μεταποίηση ως την 
τυποποίηση και από την τυποποίηση ως την 
μεταφορά έχει τεράστια σημασία η εμπλοκή όσο 
το δυνατόν περισσότερων μεταποιητικών επιχει-
ρήσεων.  

Κι εδώ μπαίνει ο ρυθμιστικός ρόλος του κρά-
τους, ο οποίος πρέπει να ηγηθεί της δημιουργίας 
δύο ειδών δικτύων συνεργασίας

Ι) το πρώτο δίκτυο μέσα από την ενθάρρυνση 
κοινών επενδυτικών δράσεων που θα διατρέχουν 
και τους τρεις τομείς της οικονομίας ( clusters) και

ii) το δεύτερο δίκτυο είναι ένα δίκτυο επιθε-
τικής στήριξης του εξαγωγικού εμπορίου, μέσα 
από διεπιμελητηριακές και διακρατικές συμφωνί-
ες για την ανάπτυξη νέων αγορών, αλλά και την 
«διεθνοποίηση» του ελληνικού παραγωγικού και 
μεταφορικού ιστού.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετο

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ΓΕΡΑΚΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
του Αμπντελατίφ και της Δήμητρας, 
το γένος Γερακίδη, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στο Μα-
κροχώρι Ημαθίας και η ΤΣΙΛΗΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΑ-ΖΩΗ του Βασιλείου και 

της Αθηνάς-Πολυξένης, το γένος Καπρίνη, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 11/30-06-2021 διάταξη του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού 
του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ», που 
εδρεύει στη Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα: 
α) η κατάργηση των άρθρων 37 και 38 του παλαιού κατα-
στατικού, β) η προσθήκη των άρθρων 16 παρ.7 και 8, 29 
παρ.4, 5 και 6, 30 και 39, γ) η τροποποίηση των άρθρων 8 
παρ.1, 9, 10 παρ.1, 30 παρ.1 και 31 παρ.3, δ) η κατάτμηση 
του άρθρου 36 σε δύο νέα άρθρα, ήτοι άρθρα 37 και 38 και 
ε) η προσθήκη σύντομων επικεφαλίδων και η εν γένει κω-
δικοποίηση του νέου καταστατικού και η εναρμόνισή του με 
το Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4726/2020. 

Βέροια,10/09/2021
ΟΠληρεξούσιοςΔικηγόρος
ΠαναγιώτηςΗ.Πασσάς

Παγκόσμια Πρόκληση είναι 
η Αλλαγή του Κλίματος

Του Εμμανουήλ 
Πάσχου
ΚαθηγητήστοΠανεπιστήμιο
τουDortmund,Γερμανίας

Για δεκαετείες τώρα οι επι-
στήμονες προειδοποιούν για τα 
επικείμενους κινδύνους της κλι-
ματικής αλλαγής. Φέτος οι κατα-

στροφές έγιναν πιο αισθητέςσε όλη την γη. Είχαμε παρα-
τεταμένους καύσωνες και πυρκαγιές στην Ελλάδα και την 
Καλιφόρνια, καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, όπου 
περισσότερα από 170 άτομα εχασαν την ζωή τους στην 
Γερμανία και άλλα στις γειτονικές χώρες.  Μεσαιωνικά 
κτήρια που επέζησαν αιώνες ξερηζώθηκαν από τα θεμέλια 
τους.

  Τα ακραία φυσικά φαινόμενα έφεραν στο προσκήνιο 
βασικές αλλαγές που θα γίνουν με πολιτικές αποφάσεις 
στις αναπτηγμένες χώρες, ακόμα και μέσα στη μάστιγα 
της πανδημίας. Ακούγεται πολύ σηχνά το παράπονο ότι “ 
έχουμε μόνο ένα πλανήτη την γη για να ζήσουμε και πρέ-
πει να τον σώσουμε πρωτού είναι αργά „.  Πολλές μελέτες 
δείχνουν ότι η μέση θερμοκρσία της γης έχει αυξηθεί τον 
τελευταίο αιώνα 1.2 βαθμούς Κελσίου και όταν φθάσει του 
1.5 βαθμούς Κελσίου τότε οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές.  

      Το πρόβλημα είναι ότι ο πληθυσμός της γης έχει 
αυξηθεί πολύ και δεν μπορεί να διατραφεί στο επίπεδο 
που ζει, χωρίς αναπτηγμένη τεχνολογία.  Αυτό είχε α-
ναγνωρισθεί ήδη το 1930. Η τεχνολογία βασίζεται στην 
καύση υδρογονοανθράκων με αποτέλεσμα το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. Για να διατηρήσουμε το σημερινό πλη-
θυσμό χρειάζονται πράσινες βιομηχανίες, αλλαγές και α-
νακαλύψεις, ώστε να ελλατωθεί το CO2 στην ατμόσφαιρα. 
Η ελλάτωση μπορεί να γίνει μόνο με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

   Στην Ευρωπαική Ένωση και τις ΗΠΑ η παραγωγή 
από ανανεώσιμες πηγές θα γίνει η μεγαλύτερη βιομη-
χανία παραγωγής ενέργειας. Οι βιομηχανίες χάλυβα και 
τσιμέντου θα πρέπει να γίνουν αποτελεσματικές και η συ-
γκοινονία με ηλεκτρικά οχήματα. Στην Ελλάδα μπορεί να 
παραχθεί και να αποταμειευθεί μεγάλη ποσότητα ηλεκτρι-
κής ενέργειας  από τον ήλιο (φωτοβολταίκα και θερμότητα), 
από τον άνεμο και υδροηλεκτρικές μονάδες και λίμνες. Με 
δύο λόγια χρειάζονται βασικές, αν όχι ρυζικές, αλλαγές 
στην βιομηχανία και του τρόπους ζωής. Χρειζόμαστε ένα 
νέο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης 
και νέους κλάδους εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια και τις 
τεχνικές σχολές. Αυτά είναι θέματα που συζητούνται στην 
κεντρική Ευρώπη και οι πρώτες εφαρμογές αρχοίζουν να 
υπολοποιούνται.

Συνεργασία της Θ. Τζάκρη με τον Πρόεδρο 
του VAENI-Νάουσα Γ. Φουντούλη, για τις εξαγωγές  

του  Ξινόμαυρου σε όλο τον κόσμο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 15  Σεπτεμβρίου 2021 στις 
12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Ραχιάς η Η-
λέκτρα Τσαμητροπούλου σε 
ηλικία 74 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 15  Σεπτεμβρίου 2021 στις 
10.15 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην 
Επισκοπή Ημαθίας ο Βασίλει-
ος Γεωρ. Παπανικολάου σε 
ηλικία 77 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιε-
ρό Αγίου Γεωργίου Μακρο-
χωρίου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΠΑΝΑΓΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Η εγγονή, 

Οι λοιποί συγγενείς 

Ζητούνται καθηγητές 
για  το Κοινωνικό 

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

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

Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΟΣΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
Υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου 

του εν Πάτμω.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 μ.μ. Υποδοχή του ιερού λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών 

Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στα προπύλαια του Ιερού Ναού και εν 
συνεχεία Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση του Οσίου Πατρός ημών 

Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.

Ξεκινούν τα μαθήματα 
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 

της Ιεράς Μητροπόλεως
- Αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο

  Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Βήμα του Αποστό-
λου Παύλου στη Βέροια, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τέλεσε Αγιασμό για την 
έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλε-
ως και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων δεν παρέλειψε να 
εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους εθελοντές καθηγητές, τον 
Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως και υπεύθυνο του Κοι-
νωνικού Φροντιστηρίου Αρχιμ. Δημήτριο Μπακλαγή και τον συντονιστή του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου κ. Λάμπρο Παγούνη, οι οποίοι με πολ¬λή αγάπη 
προσφέρουν και διακονούν στο σπουδαίο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.

 Μεταξύ άλλων στον Αγιασμό παρευρέθηκε και ο Καθηγούμενος της Ιε-
ράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας Αρχιμ. Πορφύριος Μπατσαράς, ο οποίος στο τέλος δώρισε στον Σε-
βασμιώτατο τη νέα έκδοση της Ιεράς Μονής με τον Παρακλητικό Κανόνα στον 
Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Το κ. Πρόδρομο Χατζόγλου για την δωρεά σε πατάτες και 
κρεμμύδια για τις ανάγκες του γεύματος των παιδιών εις μνήμην 
της πολυαγαπημένης και ανεκτίμητης συζύγου του  Μαρίας 

Ο Θεός ας την αναπαύσει 
2. Την κ. Καίτη Γαλλίκα για την δωρεά ενός πλήρους πρωινού 

γεύματος στα παιδιά του Κέντρου υπέρ αναπαύσεως της μητέρας 
της Κορνηλίας

Και την δωρεά γλύκων υπέρ υγείας και προόδου της κόρης 
Κορνηλίας με αφορμή τον εορτασμό της ονομαστικής της εορτής

Ευχόμαστε να πάντα γλυκά τα χρόνια της 
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Η τιμία κάρα του Οσίου 
Δαβίδ από την Εύβοια 

στα Πιέρια Όρη
 

 Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου 
Δαβίδ και της Αγίας Άννης στα Ριζώματα.

 
Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση η 

τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ από την Εύβοια, την οποία μετέφερε 
όπως κάθε χρόνο ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου 
Δαβίδ Αρχιμ. Γαβριήλ.

Κυριακή προ της Υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού 

στη Ραχιά και Χειροθεσία 
Αρχιμανδρίτου

  
Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Αθανασίου Ράχης Βεροίας. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Παντελεήμων χειροθέτησε Αρχιμανδρίτη τον εφημέριο 
του Ιερού Ναού π. Θεόδωρο Αναγνώστου.
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Νέο Δ.Σ. του Ομίλου
 Προστασίας Παιδιού Βέροιας 

-Πρόεδρος εξελέγη η Κατερίνα Γαλλίκα
Συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 14/9/2021 , σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου προστασίας 

παιδιού Βέροιας, μετά τις Αρχαιρεσίες της 13/9/2021.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΕΛΗ :  ΓΙΑΜΑ ΙΩΑΝΝΑ
              ΜΑΡΚΟΥ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ
              ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
              ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ - ΓΚΑΣΝΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :  ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ   ΧΑΡΙΣΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΚΥΒΕΛΗ   ΓΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Επίσκεψη του Βουλευτή 
Τ. Μπαρτζώκα στο Κέντρο 

Ημερήσιας Φροντίδας 
της «Πρωτοβουλίας

 για το Παιδί»

Τη Δευτέρα, 13 Σε-
πτεμβρίου 2021,επισκέ-
φτηκε το Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας (ΚΗΦ) 
της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί ο Βουλευτής Η-
μαθίας κ. Τάσσος Μπαρ-
τζώκας, συνοδευόμενος 
από συνεργάτες του. Τον 
κύριο Βουλευτή υποδέ-
χθηκαν ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. κ. Αριστοτέλης Σιδη-
ρόπουλος, το Μέλος του 
Δ.Σ. κ. Μάνος Βαρακλής, 
ο Γενικός Διευθυντής του 
Οργανισμού κ. Βαλάντης 
Καραγιάννης, ο Κοινωνι-
κός Λειτουργός της Δο-
μής κ. Μιλτιάδης Μελιόπουλος, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό της Δομής. 

   Ο κ. Μπαρτζώκας ενημερώθηκε σε βάθος για το πρότυπο έργο που γίνεται στο 
ΚΗΦ, στο οποίο λαμβάνουν υπηρεσίες αυτή τη στιγμή 40 παιδιά: για τα περιστατικά που 
γίνονται δεκτά και έχουν υποστεί κακομεταχείριση ή παραμέληση, για την παρεχόμενη 
σε αυτά υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, για τα εφαρμοζόμενα, ατομικά και ομαδικά 
προγράμματα αποκατάστασης, για τα εργαστήρια παιδιών και εφήβων που λειτουργούν, 
για τις προοπτικές που διανοίγονται στα ωφελούμενα παιδιά και για τη σημασία όλων 
αυτών στη γενικότερη προσπάθεια συγκράτησης της κοινωνικής συνοχής και πρόληψης 
της παραβατικότητας των ανηλίκων. Τονίστηκε η μεγάλη σημασία της παραμονής των 
παιδιών στους κόλπους της οικογένειας και περιγράφτηκε η ανάλογη προσπάθεια της 
Δομής για την παντοειδή στήριξη των οικογενειών τους. Ο κ. Βουλευτής περιηγήθηκε 
όλους τους χώρους και ενημερώθηκε ειδικότερα από την Ψυχολόγο και μία εκ των Παι-
δαγωγών του ΚΗΦ για το ιδιαίτερο έργο τους.

   Ακολούθως ο κ. Μπαρτζώκας ενημερώθηκε για το έργο και των άλλων Δομών του 
Οργανισμού, του Σπιτιού της Βεργίνας στο οποίο παρέχεται μακρά φιλοξενία σε 12 
παιδιά, της Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων, όπου φιλοξενούνται 4 έφηβοι και 
νέοι και του Κέντρου Αναφοράς, Παροχής Συμβουλευτικής και Θεραπείας Τραύματος, το 
οποίο κατά τη διάρκεια του 2020 παρέσχε δωρεάν ιατροφαρμακευτική, ψυχολογική και 
συμβουλευτική υποστήριξη σε 424 συνανθρώπους μας, κάθε ηλικίας. 

   Μετά αυτή την ενδελεχή ενημέρωση, οι διοικούντες και τα στελέχη της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί έθεσαν στον κ. Βουλευτή θεσμικά ζητήματα προς εξέταση και επίλυση, 
καθώς και προβλήματα προς αντιμετώπιση, τα οποία αυτός άκουσε με μεγάλη προσοχή. 
Η συνάντηση έληξε με την διαπίστωση της μεγάλης σημασίας που έχει για την Ημαθία 
και την Κ.  Μακεδονία η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της λειτουργίας του Οργανισμού, 
με την επιβεβαίωση της εμπέδωσης σταθερών δεσμών ενημέρωσης και συνεργασίας 
μεταξύ των δύο πλευρών και τη διατύπωση θερμών ευχαριστιών για το ειλικρινές ενδια-
φέρον που επιδείχθηκε.

ΤΟ Δ.Σ.

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας, ανακοινώνει τα εξής:
«Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας ανέμενε πιο τολμηρές τις εξαγ-

γελίες της Κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετά από 
11 χρόνια σκληρών δημοσιονομικών πολιτικών με επίκεντρο τα εργα-
σιακά δικαιώματα -ατομικά και συλλογικά- και τα εισοδήματα των πιο 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αναμέναμε, αν μη τι άλλο, λιγότερη 
ατολμία στη σχεδίαση ανταποδοτικών πολιτικών σε όλους όσοι επλή-
γησαν από τα μνημόνια και την πανδημία.

Η ταχεία προώθηση και ψήφιση μέτρων του προηγούμενου διαστή-
ματος για εργασιακό και ασφαλιστικό, που εν μέσω και της Υγειονομι-
κής κρίσης που διανύουμε αντί να στηρίξουν την εργασία την οδηγούν 
σε περαιτέρω απορρύθμιση, κατατάσσουν χαμηλά στη βαθμολογία 
την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης.

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων 
και της προστασίας τους, απαιτούν καταπολέμηση της παραβατικό-
τητας σε βάρος τους, θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων και των συμβάσεων εργασίας.

Δεν λέμε όχι σε οποιαδήποτε παροχή κατατείνει σε προσωρινή 
ανακούφιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης και της εκτίναξης 
των τιμών σε υπηρεσίες και προϊόντα. Λέμε όμως ΦΤΑΝΕΙ ΕΩΣ ΕΔΩ! 
Να τελειώνουμε επιτέλους με πολιτικές που μόνο φτώχεια και δυστυ-
χία παράγουν. Απαιτούνται ρηξικέλευθες παρεμβάσεις ώστε να βελτι-
ωθούν πραγματικά οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

Ο κόσμος της εργασίας, μέσα από την εδραιωμένη εμπειρία και 
τα βιώματα των πρόσφατων δεκαετιών, έχει εμπεδώσει πως τέτοιες 
παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της σταθερής και 

πλήρους εργασίας και τον περιορισμό των απορρυθμισμένων ευέλι-
κτων μορφών απασχόλησης οι οποίες οδηγούν στην επισφάλεια.

Μέσα στο πλαίσιο τέτοιων παρεμβάσεων, το 8ωρο πρέπει να 
προστατευθεί και ο χρόνος εργασίας να μειωθεί σταδιακά ώστε να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παραγωγικές δυνατότητες, ενώ και οι 
απολαβές να αυξηθούν ώστε να υπερκεράσουν το αυξανόμενο κόστος 
ζωής, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες των 
εργαζομένων.

Δυστυχώς, αντί αυτών, οι μισθοί συνεχίζουν να μειώνονται και οι 
εργασιακές σχέσεις να απορρυθμίζονται, κάτι που επισφραγίστηκε και 
από το πρόσφατο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο στην ουσία προ-
ωθεί την ακόμη υψηλότερη ευελιξία/ απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων».

Πρώτη Ιερατική Σύναξη για 
το νέο Εκκλησιαστικό έτος 

στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου το πρωί στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ιερατική Σύναξη της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για το 
νέο Εκκλησιαστικό έτος.

 Στην αρχή της Ιερατικής Συνάξεως ο Πρωτοσύγκελλος 
της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας 
ενημέρωσε τους Ιερείς για τρέχοντα ζητήματα και θέματα υ-
πηρεσιακής φύσεως. 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων, ο οποίος αναφέρθηκε στην πανδημία και 
στις συνέπειες που προκάλεσε, τόσο στην Εκκλησία, όσο και 
στον καθημερινό βίο των ανθρώπων. Τόνισε, χαρακτηριστικά, 
ότι αυτή η δοκιμασία μπορεί να αποτελεί ιατρικό πρόβλημα, 
αλλά δεν παύει να έχει πνευματικές διαστάσεις, καθώς και ότι 
είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε το αγαθό της ελευθερίας. 

 Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στις δράσεις του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου, αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
σχετικά με τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του Covid-19. Ιδιαίτερα, ο Σεβασμιώτατος, μετέφερε στο α-
κροατήριο τα όσα ενημερωτικά και ωφέλιμα ειπώθηκαν, κατά 
τη διάρκεια της Συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού 
Θρόνου, σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. 

Κάνοντας αναφορά στους λεγόμενους «αρνητές» και στην 

πεποίθησή τους ότι προστατεύουν την Εκκλησία, τόνισε, ότι 
αυτομάτως θέτουν τον εαυτό τους εκτός Εκκλησίας. Επίσης, 
το να παρουσιάζονται κάποιοι ως θεματοφύλακες της πίστε-
ως και να συγκρίνονται με μεγάλους αγίους, αυτό αποτελεί 
πλάνη, επειδή, δεν θα σώσουν οι άνθρωποι την Εκκλησία, 
αλλά η Εκκλησία θα σώσει τους ανθρώπους. Επιπλέον, ο Σε-
βασμιώτατος, αναφέρθηκε στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη 
σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας της εποχής του, 
κάνοντας παραλληλισμό με διάφορα γεγονότα της επικαιρό-
τητας (μάσκα, εμβόλιο κ.α.).   

 Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, επεσήμανε ότι η παν-
δημία είναι μια δοκιμασία που χρησιμοποιεί ο διάβολος, όχι 
για να δοκιμάσει την πίστη των ανθρώπων, αλλά για να δει 
πόσοι από τους ανθρώπους θα παραμείνουν στην Εκκλησία 
ενωμένοι με τον Χριστό. Υποστήριξε, ότι οι καιροί είναι δύ-
σκολοι και η ενότητα είναι αναγκαία, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία 
στο γεγονός, ότι, πολλές φορές, εξαιτίας της διχόνοιας είχαμε 
και εθνικές αποτυχίες. 

 Στο τέλος της ομιλίας του, ξεχωριστή έμφαση, μεταξύ 
άλλων, έδωσε στην ενίσχυση, τόσο του κατηχητικού, όσο και 
του φιλανθρωπικού έργου, διότι, εξαιτίας της πανδημίας, υπέ-
στησαν σοβαρό πλήγμα.

 Αφού αναφέρθηκε σε διάφορα τρέχοντα υπηρεσιακά ζη-
τήματα, ο Σεβασμιώτατος, ευχήθηκε μία καλή και ευλογημένη 
εκκλησιαστική χρονιά.

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ:
«Οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» 
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CMYK

Το Σαβ-
βατο-
κύρια-

κο 4-5 
Σεπτεμβρίου 
2021 διεξή-
χθη διεθνής 
αγώνας FIS 
& Κύπελλο 
Ελλάδος 
Ρόλλερσκι 
στο πανέ-
μορφο Βίτσι.

Ο  α γ ώ ν α ς
πραγματοποιήθηκε
με την άψογησυν-
διοργάνωση του
Αθλητικού Ομίλου
Φλώρινας (ΑΟΦ)
και της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Χει-
μερινών Αθλημά-
των (ΕΟΧΑ) με τη
συμμετοχή αθλη-
τώναπό10χώρες.
Ο συναγωνισμός
των αθλητών ήταν
ιδιαίτερα υψηλός,
βάζοντας ακόμη υ-
ψηλότερατονπήχη
των Ελληνικών δι-
οργανώσεων.

ΟΣύλλογόςμας
συμμετείχε με 5 α-
θλητές,οιοποίοια-
νταποκρίθηκανπο-
λύ καλά στις απαι-
τήσειςτουαγώνα.

ΤηνΚυριακή 05
Σεπτεμβρίου, στην
κατηγορίαπαμπαί-
δων (U12) και το
αγώνισμα 1.5χλμ
ανάβασης, ο Γιώρ-
γος Γιαννουλάκης
κατέκτησε την 2η
θέση και το αργυ-

ρό μετάλλιο για το
Ελληνικό Κύπελλο
καιτην4ηθέσηστη
διεθνήκατάταξη.

Το Σάββατο 04
Σεπτεμβρίου, για
την κατηγορίαπαί-
δων (U15) και το
αγώνισμα 2,5χλμ
ανάβασης, o Χρή-
στος Γιαννουλάκης
κατέκτησε την 6η
θέσηγια τοΚύπελ-
λοΕλλάδοςκαι την
9ηθέσηστηδιεθνή
κατάταξη.Ακολού-
θησε ο Συμεών
Τσομπάνης στην
8η θέση για τοΚύ-
πελλοΕλλάδος και
την 11ηστη διεθνή
κατάταξη. Έπειτα,

στην ίδια κατηγο-
ρία,οΝικήταςΝτα-
ούφας τερμάτισε
9ος για το Κύπελ-
λοΕλλάδοςκαι την
12οςστηδιεθνήκα-
τάταξη.

ΤηνΚυριακή 05
Σεπτεμβρίου για
την κατηγορίαπαί-
δων (U15) και το
αγώνισμα 2,5χλμ
ανάβασης, o Χρή-
στος Γιαννουλάκης
κατέκτησε την 6η
θέσηγια τοΚύπελ-
λοΕλλάδοςκαι την
8ηθέσηστηδιεθνή
κατάταξη.Ακολού-
θησε ο Συμεών
Τσομπάνης στην
8η θέση για τοΚύ-

πελλοΕλλάδος και
την 11ηστη διεθνή
κατάταξη. Έπειτα,
στην ίδια κατηγο-
ρία,οΝικήταςΝτα-
ούφας τερμάτισε
9ος για το Κύπελ-
λοΕλλάδοςκαι την
12οςστηδιεθνήκα-
τάταξη.

Τέ λ ο ς ,  σ τ η ν
κατηγορία των νε-
ανίδων για το α-
γώνισμα των 5χλμ
ανάβασης η Σοφία
Νταούφακατέκτησε
την11ηθέσηγιατο
Ελληνικό Κύπελλο
και την 17η θέση
στη διεθνή κατάτα-
ξηστηνπρώτη της
εμφάνιση στην κα-

τηγορία.
Α ν α ν ε ώ ν ο υ -

με το αγωνιστικό
ραντεβού μας για
τον 3-ήμερο διε-
θνή αγώνα (FIS)
ρόλλερσκι που θα
διεξαχθεί τηΒέροια
(ΦράγμαΑλιάκμο-
να)στις24,25&26
Σεπτεμβρίου2021.

Σε αυτό το ση-
μείο θα θέλαμε να
ευχαρ ιστήσουμε
τον ΕΟΣΝάουσας
και ιδιαίτερα τον
προπονητήΧρήστο
Τσιάτσιο για την
αμέριστη συνερ-
γασία και στήριξη
στουςαθλητέςμας.

Διακρίσεις στον Διεθνή αγώνα Ρολλερσκι
στο Βίτσι για τον ΣΧΟ Βέροιας

ΦιλικόσήμεραΤετάρτη
στις17.00μ.μστηνΝ.Ευκαρπία
μετονΜακεδονικόηΒέροια

ΣταπλαίσιατηςπροετοιμασίαςτηςηΒέροιαθαδώσεισήμεραΤετάρτη15/9στις5μ.μφιλικόαγώ-
ναμετηνομάδατουΜακεδονικού,ώστεοιπαίκτεςναδοκιμάσουντιςδυνάμειςτουςκαιοπροπονη-
τήςκ.Δερμιτζάκηςνακάνειτιςεπιλογέςτου,αφούστις22/9ηομάδαθαδώσειεπίσημοπαιχνίδιστα
πλαίσιατουκυπέλλουμετηνομάδαπουθακληρωθείστις21/9.Επίσηςέγινεγνωστόοτιεκτόςαπότο
φιλικότηςΚυριακήςστονΒόλομετονΟλυμπιακόηβασίλισσατουβοράθαδώσειέναακόμηφιλικόμε
τηνΑΕΛστοΑλκαζάρστις3/10ηστις10/10

Αναλυτικάηανακοίνωση
ΑπότηνΠΑΕΝΠΣΒέροιαανακοινώθηκεότιτηνΤετάρτη15Σεπτεμβρίου2021,ώρα17:00,θαδιε-

ξαχθείφιλικόςαγώναςπροετοιμασίαςμετηνομάδατουΜακεδονικού.Τοπαιχνίδιθαγίνειστογήπεδο
τουΜακεδονικού(ΕυκαρπίαΘεσσαλονίκης)

Κοντά στον επιθετικό
Πέτρο Γιακουμάκη

η Βέροια
ΣτονΠέτροΓιακουμάκηθακαταλήξειη

Διοίκηση και η τεχνική ηγεσία για να κα-
λύψει μία ακόμη θέση στην επίθεση κατι
πουήτανμέσασταπλαίσιατωνελεύθερων
παικτών. ΟΓιακουμάκηςέχειφορέσει την
φανέλα τουΑτρομήτου και τουΛεβαδεια-
κούστοπρωτάθληματηςSL1καιείναικα-
λόςγκολτζής,καισίγουραθαδώσειλύσεις
στην επίθεση τηςβασίλισσας. Η επίσημη
ανακοίνωση θα γίνει μέχρι την προσεχή
Παρασκευή  17 Σεπτεμβρίου που λήγει
η μεταγραφική περίοδος των ελευθέρων
παικτών.
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CMYK

Με το καλημέρα του 
League Cup μια ομάδα 
που ήταν μέσα στα 
φαβορί για την κατά-
κτηση του τροπαίου θα 
μείνει εκτός. Και θα μεί-
νει γιατί η κληρωτίδα 
έβγαλε το μεγάλο ντέρ-
μπι του Ολυμπιακού 
με τον ΠΑΟΚ. Στα υπό-
λοιπα τρία ζευγάρια, ο 
Φίλιππος θα υποδεχθεί 
τον Μίλωνα, ο ΟΦΗ τον 
ΠΑΟΚ και η Κηφισιά 
τον Φοίνικα.

Αναλυτικά η κλήρωση του
LeagueCupέχειωςεξής:

Ταζευγάρια
τηςπρώτηςφάσης

ΦίλιπποςΒέροιας-Μίλωνας(1)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ(2)
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός(3)
Κηφισιά-ΦοίνικαςΣύρου(4)

Ημιτελικήφάση
Νικητήςζευγαριού1-Νικητής

ζευγαριού2(5)
Νικητήςζευγαριού3-Νικητής

ζευγαριού4(6)

Τελικός
Νικητής ζευγαριού 5-Νικητής

ζευγαριού6
- Ο Φίλιππος αν αποκλείσει 

τον Μίλωνα θα αντιμετωπίσει τον 
νικητή του αγώνα Ολυμπιακού- 
ΠΑΟΚ 

Παραλειπόμενα
απότηνκλήρωση

Με Μιλωνα στην Βεροια η
πρεμιερα τηςVolleyleague2021-
2022,αλλάκαιστοΛιγκΚαπ«Ν.
Σαμαρας»,διαχειρόςτηςδημοσι-
ογράφου τουAvenaFm,Δέσποι-
ναςΚαρεκλα!!   «Βάπτισμα»στα
σαλόνια του ελληνικού βάλει και
για τηνπροεδρίνα τουΦιλίππου

Βέροιας Volleybal, ΙωανναΜη-
νουδη,που τράβηξε ένα από τα
μπαλάκιατηςκλήρωσηςτουΛιγκ
ΚαπΝΣαμαρας.

Τοσύστημα
τουπρωταθλήματοςκαιη

κλήρωση
Οι οκτώ ομάδες που συμμε-

τέχουνστοπρωτάθλημαθαανα-
μετρηθούν μεταξύ τους σε δύο
γύρους για τηνπρώτηφάση.Οι
πρώτες έξι της βαθμολογίας θα
μεταφέρουν το 50% της μεταξύ
τους διαφοράς στη δεύτερηφά-
ση, στην οποία θα δώσουν δύο
νέους γύρους αγώνων, με την
πρώτη ναπαίρνει τοπρωτάθλη-
μα.Οι δύο τελευταίοι θα αναμε-
τρηθούνσεplayoutπουθα κρι-
θούνστιςτέσσεριςήττες,οτελευ-
ταίοςθαδώσειαγώναμπαράζμε
τοντρίτοτηςpreleague.

Ταντέρμπι
ΟΠΑΟΚπρόκειται να δώσει

δύο εκτός έδρας ντέρμπι στον
πρώτο γύρο, οΟλυμπιακός δύο
εντός και οΠαναθηναϊκός ένα ε-
ντός έδρας και ένα εκτός. Στην
τέταρτη αγωνιστική του φετινού
πρωταθλήματος θα αναμετρη-
θούνΟλυμπιακόςκαιΠΑΟΚ.

Αμέσως μετά, στην πέμπτη
αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα
υποδεχθεί τον «δικέφαλο του
Βορρά».Στηνέβδομηαγωνιστική
το πρόγραμμαπεριλαμβάνει το
μεγάλο ντέρμπι τουΟλυμπιακού
μετονΠαναθηναϊκό.

Τοπλήρεςπρόγραμμα:
1ηαγωνιστική
8ηαγωνιστική

Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας -
Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

Ο.Φ.Η.-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.
Α.Ο.ΦοίνικαςΣύρουΟΝΕΧ -

Π.Α.Ο.Κ.
ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο. -Α.Ο.Π.

Κηφισιάς

2ηαγωνιστική
9ηαγωνιστική

ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο.-Ο.Φ.Η.
ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.-Α.Π.Σ.

ΦίλιπποςΒέροιας
Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων -Α.Ο.Φοί-

νικαςΣύρουΟΝΕΧ
Α.Ο.Π.Κηφισιάς-Π.Α.Ο.Κ.

3ηαγωνιστική
10ηαγωνιστική

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας -
ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο.

Α.Ο.ΦοίνικαςΣύρουΟΝΕΧ
-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.

Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων
Ο.Φ.Η.-Α.Ο.Π.Κηφισιάς

4ηαγωνιστική
11ηαγωνιστική

ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο. -Α.Ο.
ΦοίνικαςΣύρουΟΝΕΧ

Ο.Φ.Η. -Α.Π.Σ. Φίλιππος
Βέροιας

Ολυμπ ιακός  Σ .Φ .Π .  -
Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο.Π.Κηφισιάς -Α.Ο.Ν.Σ.
Μίλων

5ηαγωνιστική
12ηαγωνιστική

Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός
Α.Ο.

Α.Ο.ΦοίνικαςΣύρουΟΝΕΧ
-Ο.Φ.Η.

Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων -Ολυμπια-
κόςΣ.Φ.Π.

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας -

Α.Ο.Π.Κηφισιάς

6ηαγωνιστική
13ηαγωνιστική

ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο.-Α.Ο.Ν.Σ.
Μίλων

Ο.Φ.Η.-Π.Α.Ο.Κ.
Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας -

Α.Ο.ΦοίνικαςΣύρουΟΝΕΧ
Α.Π.Σ.Κηφισιάς-Ολυμπιακός

Σ.Φ.Π.

7ηαγωνιστική
14ηαγωνιστική

ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.-Παναθη-
ναϊκόςΑ.Ο.

Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων-Ο.Φ.Η.
Π.Α.Ο.Κ. -Α.Π.Σ. Φίλιππος

Βέροιας
Α.Ο.ΦοίνικαςΣύρουΟΝΕΧ -

Α.Ο.Π.Κηφισιάς

Οιβραβεύσεις
Στοπλαίσιο της κλήρωσης τι-

μήθηκανοιαθλητές,προπονητές
καιδιαιτητέςπουστελέχωσαντην
κορυφαίαομάδατηςσεζόν2020-
21 όπως αναδείχτηκε από την
ψηφοφορίατωνπροπονητώντων
ομάδων, ενώ έγιναν και ειδικές
βραβεύσεις στις Εθνικές ομάδες
ανδρών-γυναικών, ο Σωτήρης
Πανταλέων για την προσφορά
του στο ελληνικό βόλεϊ και οι ο-
μάδεςτουΑστέραΝίκαιαςκαιτου
ΠήγασουΠολίχνης για την κατά-
κτηση τωνΠανελληνίωνπρωτα-
θλημάτωνΚάτω18 καιΚάτω21
ετώναντίστοιχα.

League Cup
ΣούπερντέρμπιΟλυμπιακού–ΠΑΟΚστηνπρώτηφάση

Ο Φίλιππος υποδέχεται τον Μίλωνα

Ημερίδα «Αθλητισμός
και αναπηρία ..από το παρόν

στο μέλλον...

Μιαιδέα....μιασκέψηέγινεστόχος.....καιοστόχοςέγινεσκοπός.!
Είμαιπολύχαρούμενηπουέχωδίπλαμουανθρώπουςπουπίστε-

ψανσεμένακαιείμαστεέτοιμοιναυλοποιήσουμετην1ηημερίδαμας
μέσασετόσοδύσκολουςκαιρούςλόγωcovid.

ΘέλωναευχαριστήσωτηνπρόεδροτηςΕΑΟΜΑμεΑΙωάνναΚα-
ρυοφύλλη πουαπότηνπρώτηστιγμήήτανδίπλαμουσεαυτήτην
ιδέακαιθατηνέχουμεκοντάμαςστηνημερίδα.,τηναντιπεριφερειάρ-
χηΜ.Ε.Θεσ/κηςΒούλαΠατουλίδουτηνκαθηγήτριαΕιδικήςΦυσικής
ΑγωγήςΤΕΦΑΑ,ΑΠΘΛέναΦωτιάδου γιατιςπολύτιμεςσυμβουλές
της,τηνεπιστημονικήσυνεργάτη&ψυχολόγοΕυδοξίαΑδαμίδουπου
είναιδίπλαμουσεότικαιαντηςζητήσω,τηνεθελόντριαγραφίστρια
μαςL;inaBakouγιατηνάψογηδουλειάκαικάποιουςακόμακαλούς
φίλουςπουθαεπανέλθωσεεπόμενημουανάρτηση

ΕίμαστεέτοιμοικαισαςπεριμένουμετηνΚυριακήστις26Σεπτεμ-
βρίου 2021 καιώρα 10:30πμ στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝστη
Βέροια!

Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον διαγράφεται 

δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από13-09-2021 

μέχρι 19-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 15-09-2021

14:30-21:00 ΚΟΥ-

ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-

28491

14:30-21:00ΠΑΠΑ-

ΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑ-

ΛΑΚΟΥΣΗ4(Πλ.Αγ.Α-

ντωνίου)23310-67420

19:00-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15

ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

21:00-08:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15

ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

Φαρμακεία

Α2μπάσκετΦίλιπποςΒέροιας
Επίσημος Προμηθευτής 

Αθλητικού Υλικού & Ιματισμού 
η GSA

H ΔΕ του 
τμή-
ματος 

καλαθοσφαί-
ρισης του ΑΠΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ανα-
κοινώνει την 
έναρξη της 
συνεργασίας 
της με την 
GSA.  Η κορυ-
φαία εταιρεία 
θα αποτελέσει 
για την αγωνι-
στική σαιζόν 

2021-22 τον επίσημο προμηθευτή αθλητικού υλι-
κού της ανδρικής ομάδας και όλων των τμημάτων 
υποδομής του Αθλητικού Κολλεγίου.

ΗGSA ιδρύθηκε το2008 και με έδρα τηνΕλλάδακαιπαρουσία
σεπάνωαπό35χώρεςπαγκοσμίως, εφαρμόζει τεχνολογίεςαιχμής
στονσχεδιασμόκαιτηνκατασκευήτωνπροϊόντωντης,παράγοντας
αθλητικό υλικό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με έμφασηστην
αειφόροανάπτυξηκαιτηντεχνολογία.

Στιςμεγάλεςσυνεργασίες τηςσυγκαταλέγεταιαυτήμε τονGreek
FreakGiannisAntetokounmpo, ενώ σήμερα ”ντύνει”, εκτός των
άλλων, κορυφαίες ομάδεςστο ευρωπαικόμπάσκετ, όπως τηνΚΑΕ
Ολυμπιακός,τηνΚΑΕΠΑΟΚκαιτηZalgirisKaunas.

ΕίμαστεπολύχαρούμενοιπουομπασκετικόςΦΙΛΙΠΠΟΣθαπο-
ρευτείχέριχέριμεμιαεταιρείαπαγκόσμιουβεληνεκούςόπωςηGSA.
Είμαστεδεσίγουροιότιησυνεργασίααυτήθααποτελέσειτοεφαλτή-
ριογιαμιαπιοολοκληρωμένη,πολυεπίπεδηκαιαμοιβαίωςεπωφελή
συνέργεια,ηοποίαθαδιαρκέσειγιαπολλάχρόνια.

Ολοκλη-
ρώθηκε 
με επιτυ-

χία το τουρνουά 
που οργάνωσε ο 
Αστέρας Αλεξαν-
δρειας στο γήπεδο 
Νησιού με αγω-
νιστικά τμήματα 
Κ14. Το παρών 
έδωσαν οι ομάδες 
ΠΑΟΚ  Θεσσα-
λονίκης Ηρακλής 
Λάρισας Τηλέμα-
χος Αλεξάνδρειας 
Ήφαιστος Παλαι-
οχωριου Αστερας 
Αλεξάνδρειας.

Ακολούθησε και  το

τουρνουάομάδωνμε τους
Κ16όπουμετείχανοιομά-
δεςΠΑΟΚΘεσσαλονίκης
,ΑθλητικήΑκαδημίαΓιαννι-
τσών,ΠΑΣΦλώρινα,ΝΠΣ

Βέροιας, ΤηλέμαχοιΑλε-
ξάνδρειας, Παναθηναϊκός
Θεσσαλονίκης, Ηρακλής
Λάρισας,ΑτρόμητοςΚατε-
ρίνης καιΑστέραςΑλεξάν-

δρειας
Αξίζουν συγχαρητήρια

στους διοργανωτές και ι-
διαίτεραστονΠόλυΧουρ-
σουζίδη για την επιτυχία

του τουρνουά που ανα-
γνωρίστηκεαπόλες τις ο-
μάδεςπουσυμμετείχαν.

Με επιτυχία έγινε το τουρνουά ποδοσφαίρου
που διοργάνωσε ο Αστέρας Αλεξάνδρειας

ΕΕΑ:ΠιστοποιητικόσετρειςΠΑΕ,«κόκκινο»
στηΡόδο!

ΠιστοποιητικόσυμμετοχήςSuper League 2 χορήγησε ηΕπιτροπήΕπαγγελματικούΑθλητισμού
στιςΠΑΕΔιαγόραςΡόδου,ΤρίκαλακαιΕπισκοπή.Αντίθετα,δενχορηγήθηκεστηΡόδο!ΗΕΕΑδεν
χορήγησεπιστοποιητικόσυμμετοχήςστα «ελάφια», διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι έχει διαβιβάζει
αντίγραφαστονΕισαγγελέαΠλημμελειοδικώνΡόδουγιατααδικήματατηςΨευδούςυπεύθυνηςδήλω-
σης,ΥφαρπαγήςψευδούςβεβαίωσηςκαιΑπόπειραυφαρπαγήςψευδούςβεβαίωσης.

Α.ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣΤΙΣΑΚΟΛΟΥΘΕΣΠΑΕ:
ΠΑΕΔΙΑΓΟΡΑΣΡΟΔΟΥ
ΠΑΕΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΑΕΕΠΙΣΚΟΠΗ
Β.ΔΕΝΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:
ΠΑΕΡΟΔΟΣ
Γ.ΗΕπιτροπήδιαβιβάζει αντίγραφαστονΕισαγγελέαΠλημμελειοδικώνΡόδουγια τααδικήματα

τηςΨευδούςυπεύθυνηςδήλωσης,ΥφαρπαγήςψευδούςβεβαίωσηςκαιΑπόπειραυφαρπαγήςψευ-
δούςβεβαίωσης.Επίσης,γιατηδιερεύνησητηςπαράτυπηςβεβαίωσηςτουγνήσιουυπογραφήςαπό
αρμόδιουςυπαλλήλουςτουΑστυνομικούΤμήματοςΡόδου,οιοποίοιφέρονταιναβεβαιώνουντογνή-
σιοτηςυπογραφήςπροσώπουτουοποίουηυπογραφήτέθηκεαπόάλλοπρόσωπο.

Δ.ΕπισημαίνεταιότιγιατιςΠΑΕτηςSUPERLEAGUE2,γιατηναπόκτησημετοχών,είτεκατάτη
σύσταση,είτεκατάτηναύξησητουμετοχικούκεφαλαίου,θαακολουθήσειδιαδικασίααδειοδότησηςγια
τουςαποκτώντες(άρθρα69και69Α,όπωςισχύουν)καισυνακόλουθαέρευναπέραντωνπροβλεπό-
μενωνσταπαραπάνωάρθρα,τηςδήλωσηςτουΠόθενΈσχες.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Τζουλάκης»

ΟΧρήστος
Μπούτκαρης
νέοςπρόεδρος
στηνΕΣΧΚ.
Μακεδονίας

Μετά τηνπαραίτηση τουπροέ-
δρου τηςΕΣΧΚ.Μακεδονίας κ.Δι-
ονύσηΝτόβα τοΔ.Σ συγκάλεσε έ-
κτακτησυνεδρίασηγιατηναναδιάρ-
θρωσητουΔιοικητικούΣυμβουλίου.

Έτσι συνήλθε σε σώμαμε  νέο
πρόεδρο τον ΧρήστοΜπουτκαρη
από τονΑερωπόΈδεσσας , αντι-
πρόεδρο τον κ.Κώστα Ιωάννουα-
πότονΖαφειράκη,ενώΓ.Γθαείναι
οΔημήτρηςΤζιμούρτοςμεταμίατον
ΕυστάθιοΤζωρτζίνη, ενώμέληπα-
ραμένουν οι κ.κ ΝτόβαςΔιονύσης
ΒαλαβάνηΑικατερίνη καιΜαρκοβί-
τσηΈφη.

ΚύπελλοΕλλάδας
Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής

που συνεχίζουν
ΣτηνκλήρωσηκαιηSL2

Ολοκληρώθηκ ε
την Κυριακή (12/9) η
2η φάση του Κυπέλ-
λουΕλλάδος20ομά-
δεςτηςΓ’Εθνικήςπή-
ραν εισιτήριο για την
3ηφάση τουθεσμού,
όπου θα αντιμετωπί-
σουνΠΑΕ τηςSuper
League2στις 22 του
μήνα.

Οι20ομάδες της
Γ’ Εθνικήςπου βρί-
σκονταιστην3ηφά-
ση:

Ηλιούπολη, ΠΑΣ
Αχέρων Καναλακίου,
ΠΑΟΡουφ,ΆγιοςΝι-
κόλαος, ΦΣ Κοζάνη,
Εθνικός Σοχού, ΠΟ
Φήκης,ΆρηςΣούδας,
Προοδευτική, Πανα-
χαϊκή, Εδεσσαϊκός,
ΠοσειδώναςΜηχανι-

ώνας,Εθνικός,Γιούχτας,ΝέαΑρτάκη,ΑΕΛευκίμμης,Παναγρινιακός,ΑΟ
Υπάτου,ΘησέαςΑγριάςκαιΔιαγόραςΒραχνέικων.

Την Βραζιλιάνα παίκτρια 
Ελισάντρα Μελό ανακοίνωσαν

οι Veria Ladies!

ΗδιοίκησητωνVeriaLadiesείναιστηνευχάριστηθέσηναανακοι-
νώσειτημεταγραφήτηςΕλισάντραΜελό.

Η26χρονηΒραζιλιάναπαίκτρια,πουαγωνίζεταιωςαμυντικόχαφ,
αποκτήθηκεαπότηνομάδαμαςμεστόχοναβοηθήσειμετοταλέντο
τηςστοπρωτάθληματηςΓΕθνικής.

ΒρίσκεταιστηνΕλλάδαγιαεπαγγελματικούςλόγους,ωστόσοκίνη-
τρογιατην ίδιααποτελείκαι τοποδόσφαιρο,μετοοποίοασχολείται
απόμικρήηλικίαστηΒραζιλία.

ΕυχόμαστεστηνΕλισάντρακαλήεπιτυχίακαιπολλέςδιακρίσειςμε
τηνομάδαμας!

*Στηφωτ.μετονπρόεδροτωνVeriaLadies,ΑγάπιοΑναστασιάδη
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Βιβλιοκριτική
JE SUIS ARMENIEN: 

Το καινούργιο μυθιστόρημα
του Γ.Ξ. Τροχόπουλου

Οι φρικαλεότητες που αντίκρισαν 
τα μάτια του τότε Αμερικανού Προ-
ξένου στον χαλασμό της Σμύρνης 
(Σεπτέμβρης 1922), τον ανάγκασαν 
να πει: «Ντρέπομαι που ανήκω στο 
ανθρώπινο γένος».

Η ομολογία-αποστροφή ενός αυ-
τόπτη μάρτυρα ισχύει όχι μόνο για 
τους Ρωμιούς της Μ. Ασίας αλλά και 
για τους Αρμένιους, που μερικά μό-
λις χρόνια νωρίτερα, την εποχή του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-’18), 
γνώρισαν τη γενοκτονία του λαού 
τους.

Η παραπάνω έκφραση του Προ-
ξένου δεν είναι παρά η επιτομή, για 
ό,τι απάνθρωπο διαπράχτηκε από 
τους Νεότουρκους αλλά και το πρε-
λούδιο, η πρόβα τζενεράλε, για ό,τι 
πιο φριχτό θ’ ακολουθήσει στη δι-
άρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
όπου τώρα τα κύρια θύματά του, από 
τα μπρατίμια των Νεότουρκων, είναι 
οι Εβραίοι.

Ο Γιώργος Τροχόπουλος, φαρμακοποιός, άριστος πιανίστας κι εκλεκτό μέλος της 
βεροιώτικης κοινωνίας, έχει γράψει άλλα τρία έργα. Το τέταρτο μυθιστόρημά του φέ-
ρει τον γαλλικό τίτλο JE SUIS ARMENIEN «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΡΜΕΝΙΟΣ», που σημαίνει: 
«Εγώ ταυτίζομαι με τα πάθη σας». Και, ως Πόντιος στην καταγωγή, δεν μπορεί παρά 
να είναι από άλλους, πιο κοντά τους ο Γιώργος Τροχόπουλος, καθώς η τραγωδία, η 
πιο αιματηρή της Ρωμιοσύνης, παίχτηκε κατεξοχήν στο χώρο του αλησμόνητου Ελ-
ληνικού Πόντου. Αίματα Αρμενίων και Ρωμιών ρέουν και ανταμώνουν στο ίδιο ρείθρο, 
στο Κόκκινο Ποτάμι…

Ο θεματικός πυρήνας του μυθιστορήματός του είναι ο έρωτας ανάμεσα σ’ ένα 
νεαρό Τούρκο και μια Αρμενοπούλα, που γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν στη Κωνστα-
ντινούπολη. Έτσι, παρά τις εκατέρωθεν αντιρρήσεις, ο γάμος τους έγινε τελικά, αλλά 
δοκιμάστηκε με σκληρό τρόπο στη δίνη των πιο φριχτών γεγονότων της εποχής τους.

Γύρω από τη μυθιστορία των δύο νέων αναπτύσσεται το πραγματικό ιστορικό 
δράμα, η γενοκτονία του Αρμενικού λαού της Οθωμανίας, που τώρα ονομάζεται πλέ-
ον Τουρκία, Τουρκία με φτιασιδωμένο δημοκρατικό πρόσωπο, όπου προβάλλεται η 
ψευδεπίγραφη διακήρυξη: «Ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα», ενώ από την άλλη όψη 
του ίδιου νομίσματος, κρύβεται η πραγματικότητα: «Μία θρησκεία, μία γλώσσα, ένας 
λαός. Οι άλλοι δεν έχουν θέση στη νέα Τουρκία».

Με γλώσσα στρωτή και απέριττη, μέσα στις 238 σελίδες του, το βιβλίο του Γιώρ-
γου Τροχόπουλου επεκτείνει τα όρια του μυθιστορήματος για να προσλάβει και χα-
ρακτήρα ιστορικών χρονικών, καθώς –ταυτόχρονα με τον κεντρικό μύθο- περιγράφει 
πραγματικά στοιχεία της Αρμένικης τραγωδίας.

Ο τρόπος γραφής του έργου εκφράζεται με τη «γλώσσα των εικόνων», πράγμα 
που ζωντανεύει την αφήγηση και διευκολύνει τη διασκευή του σε κινηματογραφικό σε-
νάριο, σενάριο-ρέκβιεμ, για έναν προκομμένο, περήφανο και ανυπόταχτο λαό.

Στον ΕΠΙΛΟΓΟ καταγράφονται περιληπτικά οι τρόποι εξόντωσης των Αρμενίων. 
Ακολουθούν ύστερα οι βιογραφίες εφτά Αρμενικών προσωπικοτήτων της εποχής. Με-
ρικοί από αυτούς πρωταγωνιστούν στις σελίδες που προηγούνται, για να βρουν στο 
τέλος μαρτυρικό θάνατο.

Δεν μπορώ να παραλείψω τη σκέψη του Γιώργου Τροχόπουλου, ότι, αν οι μειονό-
τητες στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προστατεύονταν αποτελεσματικά 
από τις αυθαιρεσίες και με την πιστή εφαρμογή ισονομίας απέναντι στην άρχουσα 
τάξη των Τούρκων μουσουλμάνων, Ρωμιοί, Αρμένιοι, Χριστιανοί Σύριοι κ.ά., με την 
ευφυΐα, τη νοικοκυροσύνη και την εργατικότητά τους, θ’ ανέβαζαν την πολυεθνική Αυ-
τοκρατορία του Σουλτάνου σε επίζηλο οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Έτσι μόνο 
δε θα τη στιγμάτιζαν στον αιώνα τον άπαντα οι μεγάλες κι ανεξίτηλες κηλίδες αίματος 
και το κτηνώδες μίσος.

Στο μυθιστόρημα JE SUIS ARMENIEN η αυλαία πέφτει με την αναφορά του συγ-
γραφέα στην εικόνα του εξώφυλλου, όπου προβάλλεται η χιονισμένη κορυφή του ό-
ρους Αραράτ, «ιερό σύμβολο –όπως γράφει- ιδιαίτερης αξίας για κάθε Αρμένιο, όπου 
κι αν ζει αυτός».

Αντώνης Μπουσμπούκης
Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Α.Π.Θ.

Τακτική Γενική Συνέλευση 
του «Προμηθέα»

Το Δ.Σ. του Π.Γ.Σ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση 
την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:30πμ στο χώρο του συλλόγου με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Απολογισμός  Διοικητικού Συμβουλίου
2) Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής
3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον 

ίδιο χώρο και ίδια ώρα την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Πρωτοβουλία για το Παιδί:  Επίσκεψη του 
Γ. Γρ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 

της Φτώχειας, στο «Σπίτι της Βεργίνας»

Διευκρινήσεις Σκρέκα: 
Επιδότηση 30 ευρώ ανά 

μεγαβατώρα  για κατανάλωση 
μέχρι 300 κιλοβατώρες το μήνα 

- Θα εμφανίζεται σε διακριτό σημείο και στους 
λογαριασμούς του  Σεπτεμβρίου  

 Την Κυριακή  12 Σεπτεμβρίου 2021 
επισκέφτηκε το Σπίτι της Βεργίνας ο Γε-
νικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και Πρόεδρος του 
Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιο-
θεσίας (ΕΣΑΝΥ), κ. Γεώργιος Σταμάτης. 
Τον κ. Γενικό υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος 
του ΔΣ κ. Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, ο 
Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Καρατόλιος, το 
μέλος κ. Μάνος Βαρακλής, ο Γενικός Δι-
ευθυντής της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
κ. Βαλάντης Καραγιάννης, η Διευθύντρια 
της Δομής κ. Ελίζα Καραβασίλη, ο Κοι-
νωνικός Λειτουργός του Κέντρου Ημερή-
σιας Φροντίδας  κ. Μιλτιάδης Μελιόπου-
λος, ο Παιδαγωγός κ. Κώστας Μακρίδης 
και οι Φροντίστριες των παιδιών.

   Η συνάντηση άρχισε με την ενη-
μέρωση  του Γενικού Γραμματέα για τις 
τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας των 
τεσσάρων Δομών του Οργανισμού (στο-
χοθεσία, προσωπικό, φιλοξενούμενα 
παιδιά, λοιποί εξυπηρετούμενοι, αξιολο-
γήσεις, εποπτεία κλπ). 

   Στη συνέχεια τέθηκαν ζητήματα 
που απασχολούν τον Οργανισμό, αλλά 
και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος 
και έγινε διεξοδική ανάλυσή τους, όπως:

• Το νομικό καθεστώς εργασίας των 
οικόσιτων παιδοκόμων-φροντιστριών.

• Η πορεία του μεταρρυθμιστικού 
προγράμματος του ΥΕΚΑ για την παι-
δική προστασία, με έμφαση σε θέματα 
προώθησης του θεσμού της αναδοχής 

και υιοθεσίας.
• Η αναγκαία μετεξέλιξη των Δομών 

μακράς φιλοξενίας παιδιών (και ιδίως 
αυτών που ακολουθούν το οικογενεια-
κό μοντέλο), σε συνθήκες “small group 
homes”.

• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει το Κέντρο θεραπείας 
τραύματος  (ΚΕΘΕΤ), ιδίως ως προς τη 
διεξαγωγή της δικανικής συνέντευξης.

• Η συνέχιση του προγράμματος για 
την αναγνώριση στο πεδίο των μεγάλων 
προβλημάτων της νεανικής παραβατικό-
τητας και της κακομεταχείρισης παιδιών 
και εφήβων, μέσα από συντονισμένες 
και νεωτερικές δράσεις του ΚΕΘΕΤ, με 
σκοπό την καταγραφή, την αποτίμηση, 
την ενημέρωση και την παροχή υποστή-
ριξης, για την κοινωνική ενσωμάτωση 
των υποκείμενων του προβλήματος.

• Τα οικονομικά προβλήματα που 
προκύπτουν για τον Οργανισμό, στο 
μεσοδιάστημα από την λήξη του ΕΣΠΑ  
2014-2020,έως την έναρξη του νέου 
προγράμματος.

• Η δημιουργία τάξης υποδοχής στο 
Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας.

• Η ένταξη των Δομών παιδικής προ-
στασίας στα υποχρεωτικά μέτρα κατά 
του Covid-19.

• Άλλα θέματα γενικού ενδιαφέρο-
ντος.

Ο κύριος Σταμάτης (γνώστης από 
παλαιότερα των θεμάτων του Οργανι-
σμού και των συνθηκών στο Σπίτι της 
Βεργίνας)  επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον  
για όσα διαμείφθηκαν και περιηγήθηκε  

στις εγκαταστάσεις της Δομής, γνωρί-
ζοντας τα καινούργια παιδιά που εντά-
χθηκαν. Η επίσκεψη έληξε με την επα-
ναβεβαίωση της εκατέρωθεν διάθεσης 
για στενή συνεργασία, συνθήκη που 
αποβαίνει ευεργετική στην υπόθεση της 
παιδικής προστασίας.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Και στην κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας του Σεπτεμ-
βρίου θα εφαρμοστεί η επιδό-
τηση ύψους 30 ευρώ ανά με-
γαβατώρα, που ανακοίνωσε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ το πε-
ρασμένο Σάββατο.

Αυτό διευκρίνισε χθες ο υ-
πουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, 
ενώ σημείωσε ακόμη ότι η 
κρατική στήριξη αφορά όλους 
τους καταναλωτές χαμηλής 
τάσης, νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις, ανεξαρτήτως του πα-
ρόχου από τον οποίο προμηθεύονται ενέργεια.

Η επιδότηση των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα εφαρμόζεται 
για την κατανάλωση μέχρι 300 κιλοβατώρες το μήνα (δηλαδή 
η επιδότηση είναι 9 ευρώ το μήνα), μέγεθος που καλύπτει πά-
νω από το 70% των καταναλωτών.

Για μηνιαία κατανάλωση 400 κιλοβατώρων ο υπουργός 
παρουσίασε παραδείγματα τιμολόγησης από τη ΔΕΗ με επι-
πλέον έκπτωση ύψους 3 ευρώ, για κατανάλωση 500 κιλοβα-
τώρων η επιπλέον έκπτωση ανεβαίνει στα 6 ευρώ και στις 600 
κιλοβατώρες στα 9 ευρώ.

Πρακτικά η επιβάρυνση των πελατών της ΔΕΗ περιορίζεται 
στα 1 - 2 ευρώ το μήνα, ενώ χωρίς τα μέτρα που ελήφθησαν 
(κρατική επιδότηση και εκπτώσεις από τη ΔΕΗ) θα ξεπερνού-
σε τα 40 ευρώ. Η επιδότηση των 9 ευρώ θα εμφανίζεται σε 
διακριτό σημείο του λογαριασμού.

Σε ερώτηση για τους λοιπούς προμηθευτές, ο κ. Σκρέκας 
τόνισε πως δεν υπάρχει εργαλείο εξαναγκασμού που θα 
υποχρέωνε οποιονδήποτε να πουλήσει σε τιμή που δεν τον 
συμφέρει.

«Η ΔΕΗ αποφάσισε μόνη της 
να συνδράμει με επιπλέον εκ-
πτώσεις. Ήδη υπάρχουν κάποιοι 
προμηθευτές που προσπαθούν 
να μην περάσουν όλη την αύξηση 
στους πελάτες τους. Εμείς θέλου-
με να δουλέψει ο ανταγωνισμός 
με καθαρό τρόπο, να μην παρα-
πλανάται ο καταναλωτής και να 
οδηγήσουμε τις τιμές προς τα κά-
τω. Δεν μπορούμε να επιβάλου-
με τη μείωση αλλά μπορούμε να 
επιβάλουμε δίκαιο ανταγωνισμό», 
υπογράμμισε ο υπουργός, επανα-
λαμβάνοντας ότι μετά το τέλος του 
έτους τα μέτρα θα επανεξεταστούν 

ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά. Αυτήν την περίοδο οι 
τιμές σε όλη την Ευρώπη πιέζονται από την άνοδο της τιμής 
του φυσικού αερίου και των ρύπων αλλά και τον περιορισμό 
της προσφοράς λόγω της απόσυρσης των ανθρακικών μονά-
δων. Ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι θα θέσει το θέμα των τιμών της 
ενέργειας στο προσεχές Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που 
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) είναι έτοι-
μη να προχωρήσει στην δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών 
του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μητσοτάκης: Καμία επίπτωση από τις διεθνείς αυξήσεις 
στο φυσικό αέριο

Τη διαβεβαίωση ότι τόσο οι πολίτες, όσο και οι επιχειρήσεις 
θα προστατευθούν από τις διεθνείς αυξήσεις στο φυσικό αέριο 
παρείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την 
ομιλία του στα εγκαίνια φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κορινθία.

(Πηγή:CNN)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο

διαμερίσματα στοΜα-

κροχώρι Βεροίας από

80 τ.μ. το καθένα, σε

καλήκατάστασηκαισε

τιμή ευκαιρίας 48.000

ευρώ και τα δύο δια-

μερίσματα.Πληρ. τηλ.:

6987234784 και 6987

239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 91 τ.μ. στην οδό

Ηρακλέους(Ακρόπολη)

στηΒέροιαστο ισόγειο

σε άριστη κατάστα-

ση.Πληροφορίες τηλ.:

6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμασταΑστικά88τ.μ.

50.000 ευρώ, διαμπε-

ρές, κόπλαμ, χωρίς

ασανσέρ. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία 200 τμ, στη

Φυτειά με πανοραμι-

κή θέα, σε οικόπεδο

1.500 τ.μ. Τιμή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 23310

93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

700 τ.μ. στηνΑγ.Βαρ-

βάρασεπλαγιά,μεθέα

τονΑλιάκμονα,στηνπλα-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-

σος 11.000 τ.μ. στονΆγιο

Γεώργιο,θέση«ΣΥΚΙΕΣ»τι-

μή15.000ευρώ.Τηλ.:6945

122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-

σιτικό γραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-

λεωςστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ24

τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιάδου20,

πόρταμεμηχανισμό,ρεύμα,

βαμμένο.Τιμή ενοικίου 50

ευρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζε-

ται  γκαρσονιέρα,1οςόρο-

φος,σεπολύκαλήκατάστα-

ση.Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ.23185 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ποιοτική

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

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

Κωδ.12784 ΛΑΖΟΧΩΡΙπριντοχωριό

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

Τηλ.:6996436044.

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

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαπεριποί-

ηση ηλικιωμένης στη Βέροια.

Τηλ.: 23310 25176 & 6998

027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζαχα-

ροπλαστείο-καφέ, με εμπειρία

στηΒέροια.Τηλ.: 6906566981

&2331029929.

BISTRO49 ζητείται μάγειρας

και βοηθός μάγειρα για μόνι-

μη εργασία. Πληρ. τηλ.: 6983

000623.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και

μηχανικόςαυτοκινήτωνσε εται-

ρίαστηΒέροιακαιοδηγόςΤΑΧΙ

μεειδικήάδειαγιαεταιρίαΤΑΧΙ

στηΒέροιια.Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες για

την κουζίνα από την ταβέρνα

«ΦίναΚότα».Πληρ. τηλ.: 6944

427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιατα

ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.

επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρισα

γιασπιτιστηΜυκονο,ναβοηθα

και στις δουλειες του σπιτιου.

εργασια καθημερινη και ΙΚΑ .

Παρεχεται διαμονη.ΤηλΕπικοι-

νωνιας 6977 352085 κοςΧρη-

στος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος γενικων κα-

θηκοντωνγιαχειρωνακτικεςερ-

γασιες σε καταστημα στηΜυ-

κονο,μεπιθανησυνεργασιακαι

στηνΑθηνα.Παρεχεταιδιαμονη.

Τηλ. Επικοινωνιας κ. Χρηστος

6977352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία

σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:

2331042680,ώρες επικοινωνί-

ας: 10μ. έως 1.00μ.μ. Βιογρα-

φικά στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το

ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310

25170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΦιλόλογος, με

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο

2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

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

ΗΕπιχείρησηλειτουργείεπιτυχώςτατελευταία8χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισενεόκτιστηοικοδομήστοκέντροτης
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

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

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

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

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

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

2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι, ά-
ντρεςκαιγυναίκες,γιατοσταθμό
αυτοκίνητωνΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ 
ΑΦΟΙ στη Βέροια, πουπερι-
λαμβάνει πρατήριο ανεφοδια-
σμού αυτοκινήτων, πλυντήριο,
τμήμα βιολογικού καθαρισμού,
λιπαντήριο και διανομή πετρε-
λαίουθέρμανσης.Προσφέρονται
ευχάριστο περιβάλλον εργασί-
αςπλήρηςμισθόςκαιασφάλεια.
Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν
πρόσθετοπροσόν,χωρίςναείναιαπαραίτητη.Βιογραφικάκεπικοι-
νωνίαστοτηλ2331020188,e-mailKalliaridis@gmail.com.



φροντιστηριακήπείρα και ειδί-

κευσηστηνΈκθεσηπαραδίδει

ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκξεί-

ουμεμονωμένακαισεγκρουπ.

Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973

707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνω

παιδιά τουΔημοτικού από 10

ετώνγιατηνπροετοιμασίατων

μαθημάτων τους!Αναλαμβάνω

επιμέλεια κειμένων, ολοκλή-

ρωσηφοιτητικών /πτυχιακών/

διπλωματικών και μεταπτυχι-

ακών εργασιών, με γνώση και

εμπειρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-

ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-

οελληνικής Γλώσσας καιΛο-

γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,

Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-

ριουσία,καθώςκαιμεγάλαεισο-

δήματα,ζητείσύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-

ριμίαμεγυναίκααπό30έως40

ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΗεταιρείαΚαδόγλουΙΚΕ
με παρουσία στην συσκευ-
ασία και τυποποίηση κρέα-
τος, με έδρα το Ταγαροχώρι
Ημαθίας στα σφαγεία, ζητά
να εντάξει στο δυναμικό της
εργάτες-εργάτριες παραγω-
γήςκαιοδηγούςγιατηνστε-

λέχωσητηςμονάδαςσυσκευαστηρίου.
Απαιτούμεναπροσόντα
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση

ευθύνηςκαιεπαγγελματισμό.
ΗΕταιρείαπροσφέρει
Άμεσηπρόσληψημεπλήρηαπασχόλησηκαιπλήρηασφάλιση



Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέ-
μα «Η επόμενη μέρα της Πολιτικής Συνοχής: Προκλήσεις και Προοπτι-
κές» συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με τον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, την Αναπλη-
ρώτρια Γενική Διευθύντρια Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ένταξης της Κομισιόν Adriana Sukova και τον Διευθυντή Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Κομισιόν Nicola De Michelis.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στην Περιφερειακή Ανάπτυξη υπό το 
πρίσμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι Περιφέ-
ρειες και τόνισε την ανάγκη να γίνουν βελτιώσεις ώστε να επιτευχθούν 
υψηλότερες απορροφητικότητες και ταχύτερη υλοποίηση των έργων 
που βελτιώνουν σημαντικά τη ζωή και την καθημερινότητα εκατομμυρί-
ων Ευρωπαίων πολιτών.

«Το νέο ΕΣΠΑ ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί τη με-
γαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
οι Περιφέρειες λαμβάνουν και θα διαχειριστούν άνω του ενός τρίτου του 

νέου ΕΣΠΑ. Στόχος αυτής της 
συλλογικής προσπάθειας είναι 
να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα 
της αναπτυξιακής διαδικασίας, 
όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρό-
νια. Περιμένουμε την ταχύτερη 
δυνατή έγκριση του σχεδίου μας 
επειδή στο ΕΣΠΑ ο χρόνος εί-
ναι κυριολεκτικά χρήμα κι εμείς 
είμαστε έτοιμοι στη γραμμή εκ-
κίνησης με ακόμη μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα για να χτίσου-
με την Κεντρική Μακεδονία του 
2030, μια πράσινη, έξυπνη και 
ανθρώπινη Περιφέρεια», τόνισε 
ο κ. Τζιτζικώστας.

Όπως επισήμανε ο Περιφε-
ρειάρχης, «η Πολιτική Συνοχής 
είναι το πλαίσιο, στο οποίο οικο-
δομήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια 
οι πολιτικές για την ισόρροπη 
ανάπτυξη των Περιφερειών της Ευρώπης. Προτεραιότητα για την Κε-
ντρική Μακεδονία είναι ο παραγωγικός, ανταγωνιστικός, αειφορικός 
μετασχηματισμός για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τις συνέπειες 
της κρίσης και να προασπίσουμε την κοινωνική και τη χωρική συνοχή, 
αλλά και την ισχυρή μας θέση στο διεθνή χώρο.

Η στρατηγική μας στόχευση έχει τα εξής ορόσημα:
1.Υποστήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης, με αναβάθμιση 

των κλάδων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αξιοποίη-
ση της καινοτομίας και αύξηση της παραγωγικότητας.

2.Απεξάρτηση τουρισμού από τη διεθνή συγκυρία με επικέντρωση 
στην υψηλή ποιότητα ζήτησης και την άμβλυνση της εποχικότητας, 
δηλαδή την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την επίτευξη δω-
δεκάμηνου τουρισμού.

3.Ενίσχυση του αγροτικού τομέα.
4.Αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και δημογραφικών 

συνθηκών (μείωση ανεργίας, αναβάθμιση ικανοτήτων ανθρώπινου 
δυναμικού, επένδυση στις υποδομές και υπηρεσίες Παιδείας, Υγείας, 
καταπολέμηση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού).

5.Εξασφάλιση μόνιμων μέσων προστασίας του περιβάλλοντος και 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

6.Ισχυροποίηση της θέσης της Περιφέρειας στον ευρωπαϊκό χώρο 
και αναβάθμιση της θέσης μας στον ενεργειακό χάρτη, μέσω μεγάλων 
ενεργειακών έργων.

Οι επενδυτικές ανάγκες ανά τομέα, που αποτελούν και τις δράσεις 
μας για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αφορούν σε πέντε τομείς: επιχειρηματι-
κότητα, περιβάλλον, μεταφορές, κοινωνικός τομέας και χωρική ανάπτυ-
ξη».

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συ-
ντονισμού του ΕΣΠΑ Γιάννης Φίρμπας.
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P Η Λίτσα Πατέ-
ρα είπε ότι θα έχου-
με δύσκολο χειμώνα 
φέτος. Τα λεφτά μας 
πίσω! Το γνωρίζαμε…

 
P Στη φάση αυ-

τή μπορεί να κάνει 
ασφαλείς προβλέ-
ψεις μέχρι και ο «ά-
κουσες τα νέα πατέ-
ρα».

 
P Είναι η πρώ-

τη φορά στην ιστορία 
που τα χέρια μας κα-
ταναλώνουν περισσό-
τερο αλκοόλ από εμάς τους ίδιους.

 
P Στον ‘Υδάτινο Κόσμο’ ο Κόστνερ είχε 

βγάλει λέπια και πτερύγια. Συνεπώς, λίγο 
ακόμη και στον κόσμο του μέλλοντος θα γεν-
νιόμαστε με φυσική μάσκα.

 
P Δεν έχει πάτο ο Μεσαίωνας. Τώρα ζητάνε 

και εκταφή νεκρών για να βρεθεί δήθεν η πραγμα-
τική αιτία θανάτου συγγενών τους.

 

P Τόσος σεβασμός σε κουρασμένες ψυ-
χές.

 
P Εντέλει, μήπως αυτό το πιστοποιητικό εμ-

βολιασμού να μας το έβαζαν σφραγίδα στα αυτιά 
όπως τα μοσχάρια;

 
P Ή έστω στα φτερά ή στην ουρά. Όταν 

βγουν αργότερα.
 
P Είχαμε ανέκαθεν έλλειμμα παιδείας. Πλέον 

έχουμε απαιδεία.

 
P Το ευτύχημα για τη γενιά 

μας είναι ότι λόγω της απουσίας 
των σόσιαλ μίντια, για τις βλακεί-
ες που κάναμε μικροί δεν υπάρ-
χουν αποδείξεις.

 
P Αν δεν υπήρχαν οι Μητροπό-

λεις δεν θα υπήρχε και απόδειξη του 
γάμου, αλλά τέλος πάντων.

 
P Θα πεθάνουμε και δεν θα 

μάθουμε τι όψη έχει η λιγούρα.
 
P Να ξέρετε! Αν πεθάνω Δευτέ-

ρα είναι από το άγχος για το γυμνα-
στήριο.

 
P Σκάλες; Εμείς με την αγά-

πη κάναμε αίτηση να μας βάλουν 
κάθισμα στο ασανσέρ.

 
P Ευτυχώς που κάθε τόσο 

βγαίνουμε εκτός εαυτού και λέμε ότι 
κάπου πήγαμε κι εμείς.

 
P Το πιο μακρύ ταξίδι μου 

εγώ.
 
P Και:
 
Μετά από 15 χρόνια γάμου ένας τύπος σκότω-

σε την πεθερά του.
Δικαστής: Γιατί τη σκότωσες κατηγορούμενε;
-Γιατί κύριε πρόεδρε, μου έκανε πάντα τη ζωή 

δύσκολη!

-Και τώρα σκέφτηκες να το κάνεις μετά από 15 
χρόνια γάμου;

-Είμαι και τεμπέλης κύριε πρόεδρε…
-Δηλαδή;
-Ε, να… Άστο σήμερα, άστο αύριο… άστο 

μεθαύριο…!
Κ.Π.

Α. Τζιτζικώστας: «Το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ύψους 1,4 δισ. ευρώ αποτελεί τη μεγαλύτερη 

χρηματοδοτική παρέμβαση που έγινε ποτέ στον τόπο μας»
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