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Το αρνητικό παράδειγμα της 
Κοζάνης ας μας αφυπνίσει…
  Αν και τις προηγούμενες εβδομάδες η κατάσταση στην 
Κοζάνη και γενικότερα στην Δ. Μακεδονία που ήταν από 
τις περιοχές που πρωτοχτύπησε ο κορωνοϊός έδειχνε να 
είναι καλή με περιορισμένο αριθμό κρουσμάτων, μέσα 
σε λίγες ημέρες η κατάσταση έφτασε κυριολεκτικά στα 
κόκκινα, αφού από χθες Πέμπτη η Κοζάνη είναι σε 
συναγερμό επιπέδου 4 με μέτρα τοπικού lockdown.
  Το μήνυμα που λάβαμε και στην Ημαθία από την 
Πολιτική Προστασία λόγω της εγγύτητας με την Κοζάνη, 
προφανώς δεν εστάλη για να μας πανικοβάλει, αλλά 
για να επισημάνει τον  μεγάλο κίνδυνο μετάδοσης του 
ιού.  Το δεύτερο κύμα  του κορωνοϊού είναι σε πλήρη 
εξέλιξη και είναι στο χέρι μας χωρίς πανικό, αλλά με 
σύνεση και προσήλωση στα μέτρα ατομικής προστασίας 
να διατηρήσουμε τα κρούσματα στην Ημαθία χαμηλά, 
για να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις με κλειδώματα 
και περαιτέρω περιορισμούς που βιώσαμε πριν λίγους 
μήνες. Το αρνητικό παράδειγμα της Κοζάνης ας μας 
αφυπνίσει…
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Λεοντίου και των συν αυτώ

ΑποκλείστηκεηπρόσβασητωνΑΜΕΑ
στοΔικαστικόΜέγαροΒέροιας

ΜετονπρόσφατοαποκλεισμότουχώρουπαραπλεύρωςτουΔικαστικούΜεγάρουΒέροιαςπουχρησίμευεωςχώρος
στάθμευσης, λόγω των εργασιώνπουθα ξεκινήσουναπό τηνΕφορίαΑρχαιοτήτων, αλλά και λόγω τουπρωτοκόλλου
COVIDπουεπιτρέπειτηνπρόσβασηστοκτίριομόνοαπότηνκεντρικήείσοδομετάαπόθερμομέτρηση,αποκλείστηκεη
μοναδικήείσοδοςστοκτίριογιαΑΜΕΑ.Στηνκεντρικήείσοδοόχιμόνοδενυπάρχειπρόβλεψη,αλλάείναιιδιαιτέρωςδύ-
σκοληηπρόσβασημεσκαλοπάτιακαιμεγάληκλίση.

Θαπρέπειναυπάρξειμέριμνα,ώστεκάποιοςμεκινητικάπροβλήματαήένααναπηρικόαμαξίδιοναμπορείναεισέλ-
θειίσωςστοπιοσύγχρονοδικαστικόμέγαροτηςχώρας,αφού«ακυρώθηκε»ημοναδικήείσοδοςτουγιαΑΜΕΑ!

«Έσβησαν» ακόμα και τα φώτα της ΕΒΖ στο Πλατύ
Κατέβασε τουςδιακόπτες τηςΕΒΖστοΠλατύ

Ημαθίας ηΔΕΗ, μετά τη συσσώρευσηαπλήρω-
τωνλογαριασμώνηλεκτρικούρεύματος(οιοποίοι
περιλαμβάνουνκαιχιλιάδεςευρώαπόοφειλόμενα
τέληστοΔήμοΑλεξάνδρειας), επιβαρύνοντας την
έτσι κι αλλιώς ζοφερή κατάσταση της ιστορικής
«Ζάχαρης» στο Πλατύ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ
τουΑπ.ΛεκατσάστηνΕφημερίδατωνΣυντακτών,
γίνονται κάποιες ύστατες κινήσεις να μεταφερ-
θούν γεννήτριεςώστε ναμπορούν την ημέρα να
δουλεύουν τασυσκευαστήρια με την εισαγόμενη
ζάχαρη.Να θυμίσουμε ότι τη διαχείριση του ερ-
γοστασίουέχειαναλάβειηRoyalSugar,μέχριτον
Μάρτιοτου2022,αλλάόπωςόλαδείχνουνυπάρ-
χειδυσκολίαλειτουργίαςτόσοστοΠλατύΗμαθίας,

όσοκαιστιςΣέρρες.Μετάτηδιακοπήκαιτουρεύματος,ηκατάσταση«μαυρίζει»ακόμαπερισσότερο,μεάγνωστοτο
μέλλοντόσοτουεργοστασίου,όσοκαιτωντευτλοπαραγωγώνπουέχουνχορτάσειυποσχέσεις,χρόνιαολοκληρα…

Απότορεπορτάζτης«Εφ.τωνΣυντακτών»κρατούμεκιέναακόμασημείο:Ότι,είναιεπείγοντουλάχιστοννακινη-
θούνάμεσαδήμοςκαιΠεριφέρειαπροκειμένουναφωτιστείοοδικόςκόμβοςπουυπάρχειστοσημείοώστεναμη
σκοτωθείκόσμοςκαιναλειτουργήσουντουλάχιστονταφωτάκιαστηνκορυφήτουψηλούφουγάρουδιότιστηνπεριοχή
λειτουργείΤΕΑΣ(3οΤάγμαΕλικοπτέρωνΑεροπορίαςΣτρατού),μηνέχουμεκαμιάτραγωδία.

Σεκακούργημαμετατρέπεται
οβασανισμόςζώων

Στημετατροπή του
αδικήματος βασανι-
σμούτωνζώωνσεκα-
κούργημαπροχωράο
ΥπουργόςΑγροτικής
Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, με αφορμή τα
αυξανόμενακρούσμα-
ταβάναυσηςκακοποί-
ησηςζώωνπουπαρα-
τηρήθηκαντοτελευταίο
χρονικό διάστημα σε

διαφορετικέςπεριοχέςτηςχώρας.Ησυγκεκριμένηπρωτοβουλία
έρχεταισεσυνέχειατωνεξαγγελιώντουΜ.Βορίδηγιαπεραιτέ-
ρωαυστηροποίησητουυπάρχοντοςνομικούπλαισίουμεσκοπό
νακαταστείαποτελεσματικότερηηδίωξηκαιτιμωρίατωνβασανι-
στώνζώων.Μάλιστα,γιατοζήτημααυτόείχεχθεςσυνάντησημε
τονακτιβιστήΠαναγιώτηΜήλα,γνωστόγιατοέργοτουκατάτης
κακοποίησηςζώωνκαιτηνπροσπάθειάτουνασυστήσει-μετη
συνεργασίατωνΔήμων-παράρτημααστυνομίαςζώων.

Δικαστικοί υπάλληλοι στον ΑΚΟΥ 99.6:
Πρόβλεψη για πρώτες βοήθειες στα δικαστήρια

ΠαρέμβασηστηνεκπομπήΛΑΪΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ έκανε το μεσημέρι τηςΠέμπτης
ο δικηγόρος και δημοσιογράφοςΑντώ-
νηςΜπιδέρηςαπότοδικαστικόμέγαρο
Βέροιας μετά από λιποθυμικό επεισόδιο
μιας νεαρής κυρίας στον 3ο όροφο του
Ειρηνοδικείουτοπρωίτηςίδιαςημέρας.

Σε ζωντανήσύνδεσημέσωSkypeμί-
λησανγιατοσυμβάνοπροϊστάμενοςτου
ΕιρηνοδικείουΝίκος Ζαμπάκας και οι
υπάλληλοι τηςγραμματείαςΑθηνάΚου-
φογιώτη καιΠαναγιώταΑνάστου, οι
οποίοικάλεσαντοΕΚΑΒκαιπροσπάθη-
σανναδώσουντιςπρώτεςβοήθειεςστην
νεαρήγυναίκαπουδενείχετιςαισθήσεις
τηςμέχριτηνστιγμήπουήρθετοΕΚΑΒ,
μετάαπόένατέταρτοπερίπου.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι υπογράμμι-
σανγιαμιαακόμηφοράτηνανάγκηπα-
ρουσίας ενός διασώστη, ή γιατρού υπη-
ρεσίας σε μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες,
όπως τα δικαστήρια, υπενθυμίζοντας ότι
υπήρξεμέχρικαιαπώλειαζωήςκατάτην
ακροαματικήδιαδικασίαμέσαστηνδικα-
στικήαίθουσα.
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Πρώτα η διασφάλιση της δημόσιας Υγείας, τόνισαν χθες 
οι εκπαιδευτικοί στην απεργιακή συγκέντρωση της Βέροιας 

-Ζητούν ανώτατο όριο 15 μαθητών ανά τάξη και μαζικούς, μόνιμους διορισμούς
Θέματα δημόσιας υγείας προτάσ-

σουν στις διεκδικήσεις τους οι εκπαι-
δευτικοί όλων των βαθμίδων, ζητώ-
ντας ανοιχτά σχολεία, αλλά ασφαλή 
λειτουργία τόσο για τους μαθητές, 
όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Χθες το πρωί, στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής απεργιακής κινητοποί-
ησης των εργαζομένων στο δημόσιο 
τομέα, οι πρόεδροι: της ΕΛΜΕ Ημα-
θίας, Αλέκος Μόσχος, του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ημαθίας Σταυρούλα Μι-
χαηλίδου και του Συλλόγου Δασκά-
λων και Νηπιαγωγών Νάουσας, Σω-
τήρης Σταμάτης, έδωσαν συνέντευξη 
Τύπου στον πολυχώρο της Ελιάς και 
ενημέρωσαν για την κατάσταση των 
σχολείων μεσούσης της πανδημίας 
(covid 19), με την λειτουργία τμημά-
των 25 κατά μέσο όρο μαθητών που 
δεν διασφαλίζουν το μέτρο των α-
παραίτητων αποστάσεων, ζητώντας 
τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15 
μαθητές, εκτιμώντας ότι το Υπουργείο δεν φρόντισε εγκαίρως να κινηθεί 
προς αυτή την κατεύθυνση και δεν τήρησε όσα εξήγγειλε στις αρχές του 
καλοκαιριού. Μεταξύ αυτών και το θέμα των προσλήψεων που μέχρι 
στιγμής, όπως τονίστηκε, κάλυψαν μόνο την ειδική αγωγή. Επισήμαναν 
επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα δεχθούν κάμερες μέσα στα σχολεία 
εκτιμώντας ότι η τηλεκπαίδευση δεν είναι πραγματική εκπαίδευση. Χα-
ρακτήρισαν επίσης αντιφατικό το γεγονός ότι τα παιδιά μετά το πρωινό 
πρόγραμμα συνεχίζουν στο ολοήμερο καθήμενα το ένα δίπλα στο άλλο 
για φαγητό, στα θρανία της τάξης.

Για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους συγκέντρωσαν στο 
πλαίσιο των αιτημάτων τους, μετά τη συνέντευξη προχώρησαν σε 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας και 
κατόπιν σε πορεία στο κέντρο της πόλης.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνουν:
-Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15 μα-

θητές.
-Μαζικούς – μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.
-Εύρεση χώρων, για να λειτουργήσουν ως σχολικές αίθουσες (επι-

σκευή, αξιοποίηση κλειστών/συγχωνευμένων σχολείων ή άλλων δημό-
σιων κτιρίων).

-Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών, για την κάλυψη όλων των α-
παραίτητων εκπαιδευτικών αναγκών σε όλες τις ειδικότητες και όλες τις 
δομές. Άμεση πλήρωση των κενών που δεν καλυφθήκαν στη Β΄ φάση 
προσλήψεων αναπληρωτών.

-Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης 
που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και on – 
line μετάδοση των μαθημάτων.

-Αυξημένη χρηματοδότηση, για κάλυψη 
όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας και 
καθαριότητας από το κράτος (δωρεάν μέσα 
ατομικής προστασίας πχ μάσκες, αντισηπτι-
κά κλπ).

-Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων 
τεστ σε όλους τους συναδέλφους, αλλά και 
στους μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση πα-
ρέμβαση σε περίπτωση που χρειαστεί, και 
να ελέγχεται η διάδοση του ιού.

-Προσλήψεις του απαραίτητου μόνιμου 
προσωπικού καθαριότητας σε κάθε σχολείο.

-Εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού 
λεωφορείων και σχολικών τροχονόμων, ώ-
στε να διασφαλίζεται η ασφαλής μετάβαση 
του κάθε μαθητή από και προς το σχολείο.

-Δημιουργία Κρατικής, νοσοκομειακής 
Δομής που θα συνεργάζεται με τις σχολικές 
μονάδες και θα έχει την ευθύνη για τον υ-
γειονομικό έλεγχο λειτουργίας των σχολείων 
(γενικά εμβολιασμούς, προληπτικούς ελέγ-
χους, εξετάσεις μαθητών- εκπαιδευτικών και παραπομπή σε Νοσοκο-
μεία, διαχείριση κρουσμάτων).

-Πλήρη, επαρκή κι αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνι-
μου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού».

Σήμερα 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό 

γιορτάζουν Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια
-Χωρίς παρελάσεις φέτος λόγω πανδημίας

Την επέτειο απελευθέρωσής τους από τον τουρκικό ζυγό, γιορτάζουν 
οι πόλεις της Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, σήμερα Παρασκευή 
26, αύριο Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, αντίστοιχα. 

Πρόγραμμα εορτασμού στη Βέροια
Παρασκευή 16-10-2020
07.30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών
  08.00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας
10.05: Πέρας προσέλευσης στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
10.10: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-

ου
10.15: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
11.00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πε-

σόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου). 
  -Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τη Διευθύντρια του 

3ου ΓΕΛ Βέροιας
-Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος
- Πέρας Τελετής

Πρόγραμμα Ελευθερίων Νάουσας
Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020
 08.00 Εωθινό. Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες.
 08.00 Έπαρση της Σημαίας στο Ηρώο της πόλης.
 10.30 Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος.
 11.30 Επιμνημόσυνη δέηση. Εκφώνηση του πανηγυρικού της η-

μέρας από τον εκπαιδευτικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας κ. 

Χρήστο Τσίτση. Κατάθεση στεφάνων 
στο Ηρώο της πόλης.

 20.00 Υποστολή της σημαίας.
-Πριν την Δοξολογία θα τελεστεί μνη-

μόσυνο για τους  ευεργέτες του Δήμου.
Επέτειος Απελευθέρωσης 

της Αλεξάνδρειας
 Κυριακή 18-10-2020 
07:30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι 

καμπάνες των εκκλησιών.
08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας 

στο χώρο του Ηρώου της πόλης της 
Αλεξάνδρειας , παρουσία διμοιρίας ο-
πλιτών μέριμνας Κ.Ε.Α.Σ.

10:00: Πέρας προσέλευσης στον Ι.Ν. 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας 
επισήμων.

10:15: – Επίσημη Δοξολογία & Εκ-
φώνηση του πανηγυρικού της ημέρας 
από τον κ. Γιάννη Μοσχόπουλο, Δικηγό-
ρο, Ιστορικό.

11:15 : Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της 
Αλεξάνδρειας 

Σιγή ενός λεπτού – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.
Σημειώνεται ότι βάσει του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, ό-

λες οι  καταθέσεις  στεφάνων θα πραγματοποιούνται από έναν και μόνο 
εκπρόσωπο κάθε Νομικού Προσώπου ο οποίος θα παραβρίσκεται στο 
μνημείο τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί 
ο συγχρωτισμός.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής 
και άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο

SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑ-
ΓΛ) 

Προβολές:    Παρασκευή 
16/10 -  Σάββατο 17/10 και 
Κυριακή 18/10 στις 18.30

Σκηνοθεσία: ΤΟΝΙ ΣΕΡΒΟΝ
Σενάριο: ΚΕΛΙ ΦΡΙΜΟΝ ΚΡΕΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΕΡΤΑ

Γιάκαρι: Η Ταινία
Υπέροχο Βεγλικό animation και μία τρυφερή ιστο-

ρία ενηλικίωσης και φιλίας.
Προβολές:    Παρασκευή 16/10 -  Σάββατο 17/10 και 

Κυριακή 18/10 στις 18.30

ΕΚΡΗΞΗ ΘΥΜΟΥ
Προβολές :    Πέμπτη 15/10 – Δευτέρα 19/10 – Τρίτη 

20/10 – Τετάρτη 21/10  στις 20.30
Παρασκευή 16/10 – Σάββατο 17/10 – Κυριακή 18/10 

στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ντέρικ Μπόρτε
Πρωταγωνιστούν: Ράσελ Κρόου, Τζίμι Σίμπσον, 

Γκάμπριελ Μπέιτμαν, Κάρεν Πιστόριους

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 
email: cinestar@otenet.gr

Μητροπόλεως 57, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     15/10/20 - 21/10/20
Πρόσκληση συνάντησης

 Πολιτιστικών Συλλόγων Βέροιας 
για την βιωσιμότητά τους

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι «Προμηθέας» Βέροιας και Μικρασιατών Ημαθίας
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ σε συνάντηση τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής του 

Δήμου Βέροιας, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ στο χώ-
ρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Προμηθέας» Βέροιας, οδός Ακροπόλεως 63. 

Θέμα της συνάντησης: «Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ».
Λόγω των ειδικών συνθηκών, όσοι σύλλογοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος 

στη συνάντηση, μπορούν ΜΟΝΟ με έναν εκπρόσωπό τους και αφού δηλώσουν 
εγκαίρως τη συμμετοχή τους, ως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, στα τηλέφωνα 
6932330078 και 6944041040. Θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας. Ώρα 
προσέλευσης στο χώρο από τις 5.30 μ.μ. Η χρήση μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
καθώς και η εφαρμογή όλων των μέτρων για τον COVID-19. 

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Πριν πενήντα και πλέον 
χρόνια, φίλοι αναγνώστες, 
οι Γάλλοι φοιτητές φώναζαν: 
«Κάψτε το Παρίσι». Κα έκαι-
γαν ό,τι έβρισκαν μπροστά 
τους.

Την ίδια χρονιά, άλλοι α-
ναρχικοί, σε πολλές χώρες, 

φώναζαν: «Γκρεμίστε τα όλα. Μην αφήνετε τίποτα 
όρθιο».

Αυτό είναι το τραγικό του παρελθόντα αιώνα. Κυ-
ριαρχεί ένα πνεύμα ηθικής αστάθειας, εξαλλοσύνης, 
και απανθρωπιάς. Βρισκόμαστε ακόμη πίσω, σαν να 
ζούμε σε ειδωλολατρικές εποχές. Συμπεριφερόμαστε 
σαν να μην ακούστηκε το φωτισμένο, ανακαινιστικό, 
θείο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι: κατακομματιαζόμαστε από μίση, διαιρέσεις ατο-
μικές, εθνικές, από φυλετικές διακρίσεις.

Και σήμερα; Οι λευκοί και οι μαύροι ενώνονται 
(μέχρι πότε χωριστά;). Οι δεξιοί, οι σοσιαλιστές, οι 
αριστεροί, ενώνονται. Οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι 
επαγγελματοβιοτέχνες κ.λπ. ενώνονται.

Δεν είναι καλή η ένωση; Θα πείτε. Βεβαίως. Αλλά 
πια ένωση; Όχι, βέβαια, η ένωση, όπου ορθώνονται 
οι μεν κατά των δε.

«Εν τη ενώσει η ισχύς», θα πείτε. Σωστά, αν η 
ενότητα αυτή είναι ενότητα αδελφοσύνης και αγά-
πης προς όλους. Αν, όμως, οι διάφορες μερίδες 
ενώνονται για να αποκτήσουν δύναμη, που θα την 
χρησιμοποιήσουν εναντίον άλλων μερίδων σαν να 
αντιμετωπίζουν αντιπάλους ή εχθρούς, τότε παύει 
να είναι ενότητα ευεργετική. Είναι μόνο συνεργασία 
και σύνδεσμος δυνάμεων κακοποιών, μίσους, κατα-
στροφής.

Αναζητούν σήμερα οι άνθρωποι την ενότητα. 
Την θέλουν, όμως, ως μέσο κυριαρχίας και επιβο-
λής επάνω σε άλλους. Κι αυτή η «ενότητα» είναι 
ενότητα που διαιρεί και καταστρέφει. Συνδέει τους 
ανθρώπους εν ονόματι συμφερόντων ειδικών, που 
είναι τα ίδια για τους ορισμένους, αντίθετα προς το 
συμφέρον των άλλων ομάδων. Τέτοια ενότητα έχει 
και η αγέλη των λύκων, όταν καταδιώκουν το θήρα-
μα, ύστερα, όμως, αλληλοσπαράσσονται. Ενώνονται 
και οι κακοποιοί προκειμένου να ληστέψουν, για να 
αλληλοεξοντωθούν αργότερα.

Η κλήση, όμως, των ανθρώπων είναι τελείως 
διαφορετική. Ο Χριστός ήρθε για να ενώσει «τα δι-

εστώτα», τους χωρισμένους, να φέρει την αληθινή 
ενότητα. Όχι για να γίνουμε πιο ισχυροί από τους άλ-
λους, αλλά για να είμαστε και να ζούμε όλοι μαζί. Να 
είμαστε πολλοί και συγχρόνως, κατά τους λόγους του 
Θείου Παύλου, να αποτελούμε ένα σώμα πνευματι-
κά, που θα φέρεται και θα κατευθύνεται από ένα και 
το αυτό Άγιο Πνεύμα, με την ίδια ελπίδα και τον ίδιο 
προσανατολισμό (Εφεσ. Δ΄ 4).

Κατά τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, δεν είναι πια 
νοητή σύνδεση μιας κατηγορίας ανθρώπων για να 
υπερασπίσουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους. Αντί-
θετα, ένωση όλων των ανθρώπων, πέρα από καθετί 
που μπορεί να τους χωρίσει, όποιοι και να είναι, σε 
όποιο κόμμα, οργάνωση, συνδικάτο, χρώμα, φυλή 
και αν ανήκουν. Ένωσή τους το «σώμα», που έχει 
κεφαλή το Χριστό, ψυχή το Πνεύμα το Άγιο και όπου 
όλοι είναι διαφορετικοί και εν τούτοις: ΕΝΑ. Μέσα σ’ 
αυτό το πνευματικό σώμα ο καθένας μένει ο ίδιος 
και όμως όλοι αποτελούν ΕΝΑ, ζουν από την ίδια 
ζωή, αλληλοσυμπληρώνονται, γίνονται μία ενωμένη 
ανθρωπότητα.

Το κατόρθωμα, όμως αυτό, το τόσο μεγάλο, είναι 
έργο του Θεού, του Χριστού. Μόνον ο Χριστός συμ-
φιλιώνοντάς μας με το Θεό ελευθερώνει εσωτερικά 
από εγωισμούς, από ατομισμούς, από ιδιοτέλειες, 
από όλα δηλαδή εκείνα που διαιρούν ριζικά τους 
ανθρώπους μεταξύ τους και τελικά μετατρέπονται σε 
μίση, βία, περιφρόνηση, πόλεμο, καταπίεση, ψυχο-
λογική δηλητηρίαση, σε κάθε είδους εκμετάλλευση. 
Η αλήθεια αυτή, μια αλήθεια υψίστη, πρέπει να απο-
τυπωθεί στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Και στις 
ψυχές των κυβερνητών και σ’ εκείνες των απλών 
πολιτών. Γιατί ο Χριστός κατορθώνει τούτο το σπου-
δαίο. Ενώνει όλους τους ανθρώπους μαζί Του με την 
πίστη και τη χάρη. Τους κάνει αδερφούς μεταξύ τους. 
«Εις Θεός και Πατήρ πάντων». Και έτσι τους ανεβά-
ζει πάνω από καθετί, που χωρίζει και διαιρεί.

Αυτή η ένωση που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος, 
για να σωθεί από το πνεύμα του μηδενισμού, της α-
ναρχίας και της καταστροφής. Μία ένωση που θα τη 
σφυρηλατεί ο Χριστός και θα την ζωογονεί το Πνεύμα 
το Άγιο. Μια ένωση που θα ρίξει τελικά τους φραγ-
μούς που χωρίζουν Έθνη και λαούς. Και θα είναι 
ένωση ανθρώπων ειρηνικών και ανακαινισμένων για 
τον Χριστόν.

Τότε, δεν θα ακούγονται κραυγές σαν το: «Κάψτε 
το Παρίσι» ή «Γκρεμίστε τα όλα», ούτε δολοφονίες 
θα γίνονται, ούτε εμφύλιοι σπαραγμοί και πράξεις 
βίας και καταστροφής. Αλλά όλοι θα ζούμε σαν α-
δέλφια που μας ενώνει: «Εις Κύριος, μία πίστις, εν 
βάπτισμα».

Ποια ένωση; Ποια ενότητα; Την Δευτέρα 19/10/2020 στις 19:00 – 20:00 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ» 

 Απο το Veria Tech Lab της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης  Βέροιας

Στο πλαίσιο της εκστρατείας #μένουμε ασφα-
λείς ώστε να βοηθήσουμε όλοι στη μη περαι-
τέρω εξάπλωση του Coronavirus (COVID-19), 
η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας και το 
VeriaTechLab  παρουσιάζουν μία ιδιαίτερα χρή-
σιμη διαδικτυακή συνάντηση για όλους, με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και της σύγχρονης 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 O Οκτώβριος είναι ο μήνας κυβερνοασφά-
λειας και για αυτό θα μας ενημερώσει ο τέως 
Διοικητής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,  
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α., Ειδικός σε θέματα 
αντιμετώπισης Κυβερνο-Εγκλήματος, κ. Γιώργος 
Παπαπροδρόμου.

 Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι πολί-
τες, όλο και περισσότερο εξαρτόμαστε είτε σε 
ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο από τις νέες 
τεχνολογίες ή τις τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πόσο ασφαλείς όμως εί-
μαστε; 

Θέματα της καθημερινής μας ρουτίνας είναι 
πλέον οι τραπεζικές μας συναλλαγές, η αγο-
ρά και πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου, η 

διαδικτυακή συμπεριφορά των παιδιών μας, η 
συμμετοχή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
αλλά και οι συναλλαγές μας  ως πολίτες με την 
πύλη του δημοσίου. 

Σε όλα αυτά τα θέματα δημιουργούνται πολλά 
και σημαντικά ερωτήματα τα οποία θα προσπα-
θήσουμε να προσεγγίσουμε στη συγκεκριμένη 
συνάντηση.

 Για την διεξαγωγή θα χρησιμοποιηθεί η ε-
φαρμογή ZOOM.  Όσοι δηλώσουν συμμετοχή 
θα λάβουν τη Δευτέρα το μεσημέρι πληροφορίες 
σύνδεσης στο email τους.

«Εικαστικό Φθινόπωρο 2020»
Πόσο όμορφα 

έργα χαρήκαμε 
στην έκθεση των 
Εικαστικών Ερ-
γαστηρίων του 
Δήμου μας! Ζω-
γραφική, κερα-
μική, χαρακτική, 
κοσμήματα και 
ψηφιδωτά, όλα 
φτιαγμένα με ξε-
χωριστή καλαι-
σθησία από τους ερασιτέχνες καλλιτέχνες της πόλης μας!

Συγχαρητήρια σε όλους τους δημιουργούς!
Τα παιδιά από το Υφάδι



www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Μήνυμα για την επέτειο 
Απελευθέρωσης της Βέροιας, 

Νάουσας και Αλεξάνδρειας 
από τον τούρκικο ζυγό

 Η Βέροια, η Νάουσα και 
η Αλεξάνδρεια γιορτάζουν 
την Απελευθέρωσή τους α-
πό τον τουρκικό ζυγό. Γιορ-
τάζουν μια από τις κορυ-
φαίες στιγμές της νεότερης 
Ιστορίας μας.

Ο λαός μας με αγώνες 
και θυσίες κέρδισε την ελευ-
θερία του. Μια ελευθερία 
που είναι φυσικό επακόλου-
θο του Μακεδονικού αγώνα, 
ο οποίος υπήρξε προάγγε-
λος της απελευθέρωσης α-
πό τον τουρκικό ζυγό.

Σήμερα τιμούμε όσους 
πολέμησαν και θυσιάστηκαν 
για τα ιδανικά της πατρίδας 
και της ελευθερίας. Τιμούμε 
αυτήν την κληρονομιά. Και την παραδίδουμε στη νέα γενιά, με την 
ευχή να κρατήσει αναλλοίωτα τα ιδανικά της ελευθερίας και της πίστης 
στο δίκιο του Αγώνα, ιδιαίτερα σήμερα που οι προκλήσεις της γείτονος 
χώρας απαιτούν επαγρύπνηση, ομοψυχία και ετοιμότητα.

Φρόσω Καρασαρλίδου 
Βουλευτής Ημαθίας 

του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Σε περιοχή της Ημαθίας
Είχε εγκαταστήσει «κρυφή»

 υδροπονική καλλιέργεια 
κάνναβης και συνελήφθη 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την κα-
ταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, 
συνελήφθη στις 13 Οκτωβρίου 2020 το μεσημέρι, 
σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, ένας ημεδαπός άν-
δρας, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
οικία του, εντοπίσθηκε κρυφός χώρος υδροπονικής 
καλλιέργειας και αποθήκευσης κάνναβης, κρυμμένος 
πίσω από ειδικά διαμορφωμένη βιβλιοθήκη που λει-
τουργούσε ως μυστική είσοδος και άνοιγε με κλειδί.

Μέσα στο χώρο αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
5 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούσε μέσα 
σε πλαστικά δοχεία με την μέθοδο της υδροπονί-
ας, γυάλινα δοχεία με ποσότητες κάνναβης βάρους 
246,2 γραμμαρίων και πλήρης εξοπλισμός υδροπο-
νικής καλλιέργειας κάνναβης (λαμπτήρες, αφυγρα-
ντήρας κ.α.).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Βέροιας.

Συγχαρητήριο στο νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλεξάνδρειας

Ως Δήμαρχος Αλεξάνδρειας εκ-
φράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε-
μπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, 
για την εκλογή του στις πρόσφατες 
εκλογές.

Η δημοτική αρχή θα σταθεί αρω-
γός στη νέα σας προσπάθεια για μια 
δημιουργική και αποτελεσματική θη-
τεία.

Καλή επιτυχία και Καλή Δύναμη 
στα νέα σας καθήκοντα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Να δοθεί 
ταχύτατα η έκτακτη επιχορήγηση σε 

ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία και τρένα 
Την ανάγκη άμεσης πίστωσης της έκτακτης επιχορήγησης στον κλάδο των επιβα-

τικών μεταφορών και του τουρισμού που είχε εγκριθεί με τροπολογία του Υπουργείου 
Οικονομικών ήδη από τον προηγούμενο Ιούλιο με στόχο να αντιμετωπίσει τις ζημίες 
που υπέστησαν από την κρίση της πανδημίας, ζητά ο Αν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με σχετική Ερώτησή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, Οικονομικών, Του-
ρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Τσαβδαρίδης υπογραμμίζει ότι η έκδοση 
της σχετικής ΚΥΑ για την οικονομική ενίσχυση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, των ΚΤΕΛ και των 
τουριστικών λεωφορείων είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί. Καθώς ο περιορισμός του 
ανώτατου ορίου πληρότητας επιβατών σε ποσοστό 65% επί των συνολικών προσφε-
ρόμενων θέσεων που – απολύτως δικαιολογημένα - τους επιβλήθηκε για υγειονομι-
κούς λόγους, έπληξε βαριά τον ευρύτερο κλάδο   που αναγκάστηκε να μείνει επαγγελ-
ματικά και οικονομικά μετέωρος για πάνω από μισό χρόνο.

Επιπροσθέτως, ο Βουλευτής Ημαθίας σημειώνει την ανάγκη να εξεταστεί η δυνα-
τότητα χορήγησης ενός  - αναλογικού σε σχέση με τον αριθμό αδειών κάθε σχετικής 
επιχείρησης - έκτακτου επιδόματος στήριξης ΚΑΙ για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 
τουριστικά λεωφορεία κατά τα πρότυπα όλων των υπόλοιπων επιχειρήσεων της χώ-
ρας στις οποίες και δόθηκε. Επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που όπως τονίζει ο 
κ. Τσαβδαρίδης «στραγγαλίστηκαν» οικονομικά λόγω της αναγκαστικής επαγγελματι-
κής «ακινησίας» στην οποία και ετέθησαν για όλο ουσιαστικά το 2020.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 

 Σύμφωνα με την παράδοση της τοπικής μας Εκκλησίας, το επόμενο Σάββατο 
θεωρείται Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν 
μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους 
νεκρούς. 

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί συνηθίζουν να 
πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι 
ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον μετά το πέ-
ρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς 
όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου. 

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να πάτε στο 
Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις 9:00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται εκεί 
μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε τα κα-
θήκοντά σας προς τους κεκοιμημένους. 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 

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

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 
Τὴν Τετάρτη 21 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου 

Βεροίας ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θά εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων μέ θέμα: «Ἐλευθερία καί θεία 
Χάρις» 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Παρασκευή 16 
Οκτωβρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου Πο-
λιούχου Βεροίας, επί τη 
εορτή πάντων των εν Βε-
ροία Αγίων. Στο τέλος θα 
τελέσει δοξολογία για τα 
Ελευθέρια της πόλεως.  

Το Σάββατο 17 Οκτω-
βρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος 
Ναούσης και θα τελέσει 
δοξολογία για τα Ελευθέ-
ρια της πόλεως. 

 Την Κυριακή 18 Ο-
κτωβρίου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και 
θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια 
της πόλεως. 

 Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στους Ακαδημαϊ-
κούς Διαλόγους στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας. 

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
ο εορτασμός της Ημέρας 

Μακεδονικού Αγώνα
Η Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα θα τιμηθεί φέτος από την Π.Ε. Ημα-

θίας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020. Για τον εορτασμό προβλέπεται:
- Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Δημοτικών Κατα-

στημάτων, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών από την ανατολή του ηλίου 
μέχρι και τη δύση της ίδιας ημέρας.

- Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων.

- 10.30 π.μ. επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου με 
τη χοροστασία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης 
κ. Παντελεήμονος.

 - Ομιλία στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου από τον κ. Δημήτριο Πυρι-
νό, Προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Συνεδριάζει 
τη Δευτέρα το 

Δημοτικό
Συμβούλιο Νάουσας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάου-
σας θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 19 Οκτω-
βρίου στις 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 -10η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2020 (Οικονομική Υπηρεσία), 
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Λήψη καταρχάς απόφασης για την έγκριση ή μη διαδι-
κασίας εκποίησης  με δημοπρασία τμήματος του κληροτε-
μαχίου με αριθμό 1063 έκτασης 10.004 τ.μ. που βρίσκεται 
στην Τ.Κ. Χαρίεσσας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων 
του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Λήψη καταρχάς απόφασης για την έγκριση ή μη διαδι-
κασίας εκποίησης  με δημοπρασία τμήματος του κληροτε-
μαχίου με αριθμό 1063 έκτασης 788.27 τ.μ. που βρίσκεται 
στην Τ.Κ. Χαρίεσσας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων 
του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Αποδοχή Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
-Ορισμός αντιτίμου χρήσης (τέλους) των κοινόχρηστων 

χώρων της Γραμμένης για τα έτη 2021 και εξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
-Καθορισμός αντιτίμου συμμετοχής Αθλουμένων στα 

Π.Α.γ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που υλο-
ποιεί κάθε έτος ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας 
και Αθλητισμού.

-Παραχώρηση ή μη, χρήσης χώρου γραφείων εντός 
του Δημοτικού πάρκου Νάουσας στον Σύνδεσμο Βετερά-
νων αθλητών στίβου Νάουσας. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας 
και Αθλητισμού.

-Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού  Τι-
μήματος Εκποιουμένων Δημοτικών Ακινήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεο-
δομίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

16 Οκτωβρίου 2020 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Πέτρου και 
Παύλου Τριποτάμου ο Νικόλαος 
Μαρκου Τσανασίδης σε ηλικία 81 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Πρόσκληση σε τακτική 
Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβου-
λίου 

-την έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 
2020 

-την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2021
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 

στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμε-
να στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του 
ισχύοντος Καταστατικού, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 
και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη 
Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση 
θα επαναληφθεί την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, την ίδια ώρα 
(18:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διε-
ξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστη-

μονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2020.
2.Έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 

2020. 
3.Έγκριση του Προϋπολογισμού του 2021.
.3.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη 

περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν 
ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του 
Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών 
του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επι-
τελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος    Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος      Ανδρέας Καπράρας

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 
 
Τὴν Κυριακὴ 18 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν 

Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου 
Βεροίας ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς Διαλόγους» θὰ εἶ-
ναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποίος θά ἀναπτύξει τό θέμα: 
«Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός» 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 



Ρυθμίσεις λειτουργίας των 
Λαϊκών  Αγορών Βέροιας, 

Μακροχωρίου 
 και Αγίου Γεωργίου

 
 Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64450/11-10-2020 Από-

φαση (ΦΕΚ 4325 Β) από 13.10.2020  έως  25.10.2020, στις Λαϊκές Αγορές 
του Δήμου Βεροίας (Κοινότητα  Βέροιας-Μακροχωρίου –Αγίου Γεωργίου), 
επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, σε ποσοστό 65% 
ανά κατηγορία πωλητών. 

Πίνακες με τους συμμετέχοντες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Βέροιας (www.veria.gr)  

  Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία 
(3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα. 

 Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το 
προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την 
παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της 
ατομικής ευθύνης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της δια-
σποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού 
στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών 
αγορών. Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των α-
τόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των 
πέντε  (5) ατόμων   

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς 
πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοπο-
θέτηση αυτών σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να 
γίνεται από τους πωλητές.   

  Ο Αντιδήμαρχος 
 Στυλιανός  Ασλάνογλου   
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Το «Δίκτυο Πυρηνοκάρπων» δημιουργήθηκε από εταιρείες 
και φορείς εμπλεκόμενους στην παραγωγή και μεταποίηση του 
βιομηχανικού ροδάκινου, αχλαδιού και βερίκοκου. Σκοπός του, η 
βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων φρούτων με παράλληλη 
αύξηση της στρεμματικής τους απόδοσης και μείωση του περιβαλ-
λοντικού τους αποτυπώματος.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού βασίζεται στην υιοθέτηση και 
εφαρμογή των αρχών και μεθόδων των πιο επιτυχημένων παγκο-
σμίως Αγροδιατροφικών Clusters, ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα 
και η αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της ανάληψης 
ευθυνών και της δέσμευσης κάθε συμμετέχοντος.

Η δέσμευση αυτή θα αφορά στην τήρηση αναλυτικών Πρωτο-
κόλλων παραγωγής και Συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών στην αλυσίδα παραγωγής των μεταποιημένων φρούτων.

Την τήρηση των αμοιβαίων δεσμεύσεων ελέγχουν, αξιολογούν 
και τεκμηριώνουν οι Γεωτεχνικοί Επιθεωρητές του Δικτύου. 
Αυτοί καθοδηγούνται και συντονίζονται από τον Επικεφαλής Γεω-
τεχνικό Σύμβουλο.

Για τις ανάγκες του Δικτύου ζητούνται:
Α) Ένας Επικεφαλής Γεωτεχνικός Σύμβουλος με:
• Πτυχίο Γεωπόνου
• Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε θέση Γεωπόνου
• Εμπειρία τεχνικού συμβούλου δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων
• Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων γραφείου
• Μεταφορικό μέσο και άδεια οδήγησης
• Ικανότητες επικοινωνίας με πλήθος συνεργατών που ανήκουν 

σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων του πρωτογενούς, δευτερο-
γενούς και τριτογενούς παραγωγικού τομέα

• Επιθυμητές οι σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων
• Επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών
Β) Πέντε (5) Γεωτεχνικοί Επιθεωρητές με: 
• Πτυχίο Γεωπόνου
• Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε θέση Γεωπόνου
• Εμπειρία τεχνικού συμβούλου δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων
• Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων γραφείου
• Μεταφορικό μέσο και άδεια οδήγησης
• Ικανότητες επικοινωνίας με πλήθος συνεργατών που ανήκουν 

σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων του πρωτογενούς, δευτερο-
γενούς και τριτογενούς παραγωγικού τομέα

Βιογραφικά στο diktyocv@gmail.com μέχρι και την Παρα-
σκευή 30 Οκτωβρίου.

Τηλ. επικοινωνίας 2332043237, ώρες 10:00-13:00, 
κ. Πασχάλης Παπαθεοφίλου

Ρυθμίσεις
λειτουργίας της 
Κυριακάτικης 
Αγοράς στα  
Ριζώματα 

λόγω COVID 19
 
 
Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64450/11-

10-2020 (ΦΕΚ 4484 Β’) από τις 15.10.2020 έως τις 
25.10.2020 επιτρέπεται η συμμετοχή  στην Κυριακάτικη 
Αγορά της κοινότητας Ριζωμάτων του Δήμου Βεροίας, 
από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες), που 
δραστηριοποιούνται σε αυτήν σε ποσοστό 50% ανά 
κατηγορία πωλητών και με σκοπό την τήρηση των ελά-
χιστων αποστάσεων μεταξύ των πάγκων των πωλητών 
που ορίζεται σε πέντε  (5)  μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο 
κενό – ελεύθερο από αντικείμενα καθώς και την εύρυθ-
μη λειτουργία αυτής. 

Ο Αντιδήμαρχος 
 Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Δικογραφία 
για εξαπάτηση

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία 
σε βάρος ημεδαπού άνδρα, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, 
τον Μάρτιο του 2020, με το πρόσχημα πώλησης οχήματος μέσω 
αγγελίας σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, έπεισε ημεδαπό να 
καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 1.500 
ευρώ, ως δήθεν αντίτιμο για την αγορά του οχήματος, χωρίς να 
παραδώσει το όχημα.

Συλλήψεις για κλοπή κοσμημάτων
Συνελήφθησαν στις 14 Οκτωβρίου 2020 το απόγευμα, σε περι-

οχές της Πιερίας και της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Αστυνομι-
κού Τμήματος Πύδνας - Κολινδρού σε συνεργασία με αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ένας ημεδαπός άνδρας 
και μία ημεδαπή γυναίκα, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, 
νωρίτερα την ίδια ημέρα,  ο άνδρας μπήκε σε οικία ημεδαπής στην 
Πιερία και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 1.500 ευρώ, τα οποία στην 
συνέχεια πούλησε στην ημεδαπή ιδιοκτήτρια καταστήματος. Τα 
κλεμμένα κοσμήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην παθού-
σα.

Για την παραχώρηση 
του αρχοντικού 

Σαράφογλου στο Λύκειο 
Ελληνίδων, 

συνεδριάζει την Τετάρτη 
η Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνε-
δρίαση της Κοι-
νότητας Βέροιας, 
θα γ ίνε ι  στην 
αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου 
Βέρο ιας ,  Μη -
τροπόλεως 46, 
1ος όροφος, την 
Τετάρτη 21-10-
2020, στις 18:00, 
μόνο θέμα της 
ημερήσιας διάτα-
ξης το εξής:

Γνωμάτευση 
για την μετονομασία οδού

Γνωμοδότηση για δωρεάν παραχώρηση για χρήση στο Λύκειο 
Ελληνίδων-παράρτημα Βέροιας, του αρχοντικού Σαράφογλου

Επιχορήγηση 
των Αθλητικών 

Σωματείων του Δήμου 
από το Υπουργείο 
ζητά ο Δήμαρχος 

Αλεξάνδρειας 
Π. Γκυρίνης

   

Αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότε-
ρα στον κ. Λευτέρη Αυγενάκη, Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
έχει σταλεί από το Δήμαρχο, μετά τη ψήφιση του άρθρου 66, του νόμου 
4735/12-10-2020, που αφορά “Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία”, με 
το οποίο αιτείται την επιχορήγηση όλων των αθλητικών σωματείων του 
Δήμου Αλεξάνδρειας που κατέχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του 
άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό 29 μη-
τρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.

Ο δήμαρχος μετά τη σύνταξη και αποστολή του αιτήματος έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:

“Αξιοποιούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο και κάνουμε πράξη τη 
δέσμευση μας, για τη στήριξη των αθλητικών σωματείων, τα οποία έχουν 
πολύπλευρη και σημαντική προσφορά στη κοινωνία μας”.
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

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

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

Οπρόεδρος τηςδιοικούσας επιτροπής
τουΑ.Π.ΣΦίλιππου Βέροιας Volleyball,
ΔημήτρηςΠιτούλιας και ο γενικός αρχη-
γός της ομάδας,ΛεωνίδαςΞανθόπουλος
φιλοξενήθηκαντηνΤετάρτη14Οκτωβρίου,
μέσωskype,στηνεκπομπή«ΑθλητικόΙδε-
ώδες»τουATLASTVΚεντρικήςΜακεδονί-
ας.Σεμιαπολύενδιαφέρουσασυνέντευξη
αμφότεροι «ανακρίθηκαν» από το δημο-
σιογράφο ΓιώργοΦακή για τις περσινές
επιτυχίες και τις δυσκολίεςπουαντιμετώ-
πισαν, τουςφετινούςστόχους τηςομάδας
μας, τηνοποίαο οικοδεσπότης της εκπο-
μπής χαρακτήρισε « πρότυπο για κάθε
επαρχιακήομάδαπουθέλειναβρεθείστα
σαλόνια της ελληνικήςVolleyleague, αλλά
και μίλησαν μεταξύ άλλων γενικότερα για
το άθλημα του βόλεϊ, το οποίο ο κόσμος
τηςΒέροιαςέχει«αγκαλιάσει»τοτελευταίο
διάστημα, νιώθονταςπερήφανοςπου μία
ακόμηομάδατηςπόλης«φιγουράρει»στα
«σαλόνια»τουελληνικούαθλητισμού.

Αναλυτικάτιειπώθηκεστηνσυνέντευξη

Για το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας
Δ.Π:«Πριναπό4 χρόνιαμου είχε γίνει

μία πρόταση από τον πρόεδρο του Φί-
λιππουΒέροιας, κ.Φύκατα να αναλάβω
πρόεδρος  της διοικούσας επιτροπής του
τμήματοςβόλεϊτουΑΠΣΦίλιππουΒέροιας
καιμαζίμετοντότεΑντιδήμαρχοΒέροιας,
ΘεόφιλοΚορωνά ναπροσπαθήσουμε να
βάλουμετιςβάσειςγιατηνδημιουργίαενός
τμήματοςανδρικούβόλεϊστηνπόλη.Παρά
τις δυσκολίεςπου αντιμετωπίσαμε, αφού
δεν υπήρχε ούτε σήμα, ούτε φιλέ, ούτε
τίποτα, μαςπαρουσιάστηκεπέρυσι η ευ-
καιρίαμετοΑΦΜτουΝέστοραΘεσσαλονί-
κης.Έπειτααπόένανπραγματικό«αγώνα
δρόμου», έγινε η συγχώνευση και μαζί
με πολλά άλλα άτομαπου πλαισιώνουν
τηνδιοίκηση,καταφέραμενααγωνιστούμε
κατευθείανστηνΑ2Ανδρών, κάνοντας το
όνειρόμαςπραγματικότητα.

Ότανδήλωναπέρυσιπωςθαανέβουμε
στηνVolleyleague, κάποιοι μαςπίστεψαν,
πολλοί γέλασαν, άλλοι δεν τοπίστεψαν…
Εν τέλει  ακούσαμεπάραπολλά, «αυτήη
ομάδαδενέχειφανέλα»,«δενέχειιστορία»
κ.α.Παρόλααυτά«σκύψαμετοκεφάλι»,με
«χαμηλά τη μπάλα» δημιουργήσαμε ένα

δυνατόρόστερκαικαταφέραμεναγίνουμε
ημοναδικήομάδαστοελληνικόβόλεϊ,που
είχε εξασφαλίσει τίτλο και άνοδο,πριν ξε-
σπάσειηεπιδημίατουκορονοϊούστηχώρα
καιδιακοπούνταπρωταθλήματα.Επιτυχία,
πουδυστυχώςδενπρολάβαμεναπανηγυ-
ρίσουμεόπωςθέλουμε».

Λ Ξ.:«Από πέρυσι, στα τέλη Ιουλίου
που οΔημήτρης (σ.σ Πιτούλιας) ανέλα-
βε τα ηνία του τμήματος είχε το όραμα
γιααυτή την ομάδα και όλοι από ταμέσα
του περσινούΑυγούστου, λέγαμε σε ό-
λους πως μοναδικός μας στόχος είναι η
Volleyleague.Παρά τοπάθοςγια τοβόλεϊ
που είχε οπρόεδρος, για εμάς όλο αυτό
ήταν κάτιπρωτόγνωρο.Δειλά δειλά αρχί-
σαμε να διαβάζουμε για το βόλεϊ από το
ίντερνετ, μάθαμεπολλά και τελικά  χάρις
στηνβοήθειακαιτηνυποστήριξηκάποιων
σε αυτό το εγχείρημα καταφέραμε να γί-
νουνόλαόπωςπρέπει».

Για το «μυστικό της συνταγής» της 
περσινής επιτυχίας

Λ.Ξ:  «Τόσοπέρυσι, όσο καιφέτοςαν
μπείτεστααποδυτήριατηςομάδας,θακα-
ταλάβετεπωςοΦίλιππος είναι μια «οικο-
γένεια».Αυτόείναιτομήνυμαπουθέλου-
με ναπεράσουμεσε όλους, όπως επίσης
καιτοναχαιρόμαστεόλοικάθεαγώναπου
δίνουμε, από τουςαθλητές και τουςφιλά-
θλουςμας,μέχρικιεμάςτουςίδιους».

Για την αντιμετώπιση του κόσμου της 
Βέροιας σε αυτό το νέο άθλημα της πόλης

Δ.Π:«Κακά τα ψέματα το βόλεϊ στην
Βέροια δεν είναι τόσο διαδεδομένο όπως
είναιτοποδόσφαιρο,τομπάσκετκαιτοχά-
ντμπολφυσικά,γιατίμιλάμεγιατη«Μητρό-
πολη» τουαθλήματος. Για εμάς ταπράγ-
ματα ήτανπάραπολύ δύσκολα, όπως το
ναέρθειοκόσμοςναδειβόλεϊ,νακαταλά-
βειπωςπαίζεται…Εντούτοιςφτάσαμεσε
σημείο να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο,
νααπολαμβάνει μιαπραγματική «γιορτή»
για μικρούς και μεγάλους και να στηρίζει
κάθε μαςπροσπάθεια.Αυτό θέλουμε να
κάνουμε και φέτος, όταν επιτραπεί η επι-
στροφήτουκόσμουσταγήπεδα.Θέλουμε
κάθε αγώνας μας, όπως γίνεται και στο
εξωτερικό,  να είναι ένα μοναδικό event,

εντός και εκτός γηπέδου, με τουςφίλους
της ομάδας να έρχονται από νωρίς, να
φωτογραφίζονται με τη μασκότ, να διορ-
γανώνουμε εκπλήξεις-happenings και να
αποτελεί κάθεματςμία ξεχωριστή  γιορτή
γιαόλους,σεολόκληρητηνπόλη,σεολό-
κληρητηνΗμαθία».

Για τη συμμετοχή του ΑΠΣ Φίλιππου 
Βέροιας στην Volleyleague

Δ.Π :«Είναιμία ιστορικήστιγμήγια τον
ΦίλιπποΒέροιαςγιατηνπόλη,τονκόσμο
τηςΒέροιαςπουθαέχειεκπρόσωποστην
κορυφαία κατηγορία τουβόλεϊ και είμαστε
απόλυταικανοποιημένοιπουτοκατάφέρα-
μεμέσασεέναχρόνο».

Για τους στόχους του Φιλίππου Βέροι-
ας στην ιστορική σεζόν στη Volleylegaue

Δ.Π:«Στηνδυσκολότερηκαιπιοαπαιτη-
τικήκατηγορίατουελληνικούβόλεϊοστόχος
που έχει θέσει φέτος η διοίκηση, είναι να
βρίσκεται η ομάδαμέσαστην6άδα και α-
πό κει καιπέρα, ό,τι καλύτερο έρθει, είναι
καλοδεχούμενο!Μακάριμετουςέμπειρους,
αλλά και νέους ταλαντούχουςπαίκτεςπου
στελεχώνουν την ομάδας μας, να μπορέ-
σουμε να κάνουμε και μια καλήπορείασε
ΛιγκΚαπ «Ν.Σαμαράς» και στοΚύπελλο
Ελλάδαςκαιναείμαστεηευχάριστηέκπλη-
ξητουπρωταθλήματος».

Για τα κριτήρια επιλογής των φετι-
νών μεταγραφών

Λ.Ξ:«Από την αρχή εμείς είχαμε θέσει
τοφετινό μπάτζετ και οπροπονητήςπου
είχετονπρώτολόγο,πουεπέλεξετιςνέες

προσθήκεςπουθαγίνουνστηνομάδα.Στη
συνέχειαεμείςπροσπαθήσαμεναέρθουμε
σε επαφή με τους παίκτες και να δούμε
πωςμπορούνναέρθουνστοΦίλιπποΒέ-
ροιας».

Για τη δυσκολία μας επαρχιακής 
ομάδας, σε σχέση με αντίστοιχες του 
κέντρου, να φέρει κάποιους καλούς παί-
κτες στην περιφέρεια

Δ.Π.:«Τοβόλεϊ δεν είναι από τα αθλή-
ματα εκείνα που μπορεί να εξασφαλίσει
οικονομικάτομέλλονσεκάποιοναθλητήκαι
κάποιοιαναγκάζονται νακάνουνκαιδεύτε-
ρηδουλειά.Είναιδύσκολογιαέναναθλητή
που μένει στηνΑθήνα,  τηΘεσσαλονίκη
ηπολύπερισσότεροστο εξωτερικό να τα
αφήσει όλα και ναπάει να αγωνιστεί σε
μίαεπαρχιακήομάδα.Ωστόσο,εμείςμετη
συνέπειαπουείχαμεωςδιοίκηση, τόσοσε
οργάνωση,όσοκαισεοικονομικήφερεγγυ-
ότητα,μετο«καλόόνομα»πουχτίσαμεστο
χώροτουβόλεϊ,θεωρώπως,σεσχέσημε
άλλες ομάδες, είχαμε ένα«πλεονέκτημα»,
ναμιλήσουμεπιοεύκολαμεμιαμεγαλύτερη
γκάμααθλητών».

Για την φετινή απουσία του κόσμου 
από τα γήπεδα και τις συνέπειες αυτής

Λ.Ξ:«Μία επαρχιακή ομάδαστηρίζεται
πολύστονκόσμοτης,σταεισιτήριαπουθα
κόψει,στηδυναμικήπουθαέχειγιαναπεί-
σεικάποιουςανθρώπουςκαιγιαεμάςήταν
μεγάλοπλήγμαηαπαγόρευσηπροσέλευ-
σηςθεατώνσταγήπεδα.Είναιπολύπιοδύ-
σκολογιαμιαεπαρχιακήομάδαναμπορέ-
σειναανταπεξέλθειστιςυψηλέςαπαιτήσεις

καιναπροσελκύσειμεγάλουςχορηγούςκαι
επενδυτέςαπόμίαομάδατουκέντρου».

Δ.Π:«Θεωρώπωςαυτό είναιό,τι χειρό-
τερομπορούσε να τύχει στηνομάδαμας,
στηνπρώτη τηςχρονιάστηνVolleyleague!
Mαςπάειπίσω,γιατίοκόσμοςδενμπορεί
να έρθει στο γήπεδο, να απολαύσει όλο
αυτόπουακούειότιγίνεταιστηνπόλη,αυτό
που διαβάζει για τα εντυπωσιακά αποτε-
λέσματα της ομάδας…Το γεγονός όμως,
πωςμέχρι νεοτέρας, δεν μπορεί να έρθει
στογήπεδο,μαςστεναχωρείκαιμαςπονά
και οικονομικά.Γιατίπιστεύουμεότι με την
έλευση κορυφαίων ομάδων και το υψηλό
θέαμαπουθαπαιχθείστοκαλύτεροπρωτά-
θλημα της τελευταίαςδεκαετίας, τογήπεδο
στοΜακροχώρι,θαήτανφέτοςκατάμεστο».

Για την κατάσταση στο ελληνικό βόλεϊ 
και το «θολό» οικονομικό τοπίο των ομάδων

Λ.Ξ:Ευχήόλωνθα είναι να μην υπάρ-
ξουν τέτοια προβλήματα, αλλά ήδηπριν
αρχίσει η σεζόν έχουμε τέτοια πλήγματα
οικονομικήςφύσεως, όπως είδαμε με την
αποχώρηση τουΠαμβοχαϊκού. Μακάρι να
μην υπάρξει κι άλλο τέτοιο  ζήτημα… Η
απαγόρευσηπροσέλευσης του κόσμουσί-
γουραπλήττειόλεςτιςομάδεςπουστηρίζο-
νταισεαυτόντονοικονομικότομέα,γατίδεν
ξέρωαν γνωρίζετε, αλλά τασωματείαδεν
έχουνκαμίαοικονομικήβοήθεια, ούτεαπό
τηλεοπτικάέσοδαούτεαπόάλλουςφορείς.

Για τους στόχους της ομάδας στο 
Λιγκ Καπ «Ν.Σαμαράς», ο Α’ όμιλος του 
οποίου φιλοξενείται στην Βέροια

Δ.Π :«Η Βέροια θα φιλοξενήσει στο
ΔΑΚ «Δ.Βικέλας» τονΑ’ Όμιλο (Βόρειο)
και από 16-18/10 θαπαιχθούν τρίαπαι-
χνίδια. ΤηνΠαρασκευή 16/10 στις 18.00
θαπαίξουμεεμείςμετονΗρακλή,τοΣάβ-
βατο 17/10 θα κοντραριστούν στις 20.00
ΠΑΟΚ-Ηρακλής και τηνΚυριακή 18/10 ο
ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας θα αντιμετωπίσει
στις20.00σεέναμεγάλοματςτονΠΑΟΚ.
Στόχοςμας είναι να τεστάρουμε τις δυνά-
μειςκόντρασεδυοπολύκαλέςομάδες,μια
εβδομάδαπριντηνέναρξητουπρωταθλή-
ματος και γιατί όχι να διεκδικήσουμε την
πρόκρισήμας,ωςπρώτοιστονόμιλο,στα
ημιτελικάτηςδιοργάνωσης».

ΔημήτρηςΠιτούλιας:«ΝαείναιοΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςVolleyball
ηευχάριστηέκπληξητουπρωταθλήματος!»
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CMYK

Του Πάρη 
Παπακανάκη

 
Δεξιά, σε πρώτο πλάνο 

το πυκνόφυτο εξοχικό καφε-
νείο «Παράδεισος», στη συ-
νέχεια ο ανεγειρόμενος νέος 
Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων 
και ακριβώς πίσω του δια-
κρίνονται οι επιχωματώσεις 
για την ισοπέδωση της επο-

νομαζόμενης «χαράδρας των Αγίων Αναργύρων». 
Στη βάση του υπερυψωμένου πλατώματος η δια-

νοιγμένη πλέον «οδός των μπαξεβάνηδων».       
 Με αφορμή την «Ημέρα του Μακεδονικού Αγώ-

να», η οποία τιμάται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή 
μετά την 13η Οκτωβρίου (ημερομηνία θανάτου του 
Παύλου Μελά το 1904), το σημερινό τοπογραφικό 
αφιέρωμά μας, αγαπητοί φίλοι!

Στις αρχές του 20ου αιώνα τα βορειοανατολικά 
οικοδομικά όρια της Βέροιας καθόριζε η γραμμή των 
Ι. Ναών: Έξω Παναγιάς (Υπαπαντής του Χριστού), Α-
γίας Βαρβάρας (εμπρός από την αφετηρία των ΚΤΕΛ, 
η οποία θυσιάστηκε για τη διάνοιξη της οδού Τρε-
μπεσίνας), Παναγιάς Περιβλέπτου, Αγίου Βασιλείου, 
Παναγιάς Κυριώτισσας (όπου σήμερα ο ξενώνας των 
αξιωματικών του στρατού), Αγίων Αναργύρων. Στη 
συνέχεια αυτών απλώνονταν τα λεγόμενα «γιαστίκια» 
των μπαξεβάνηδων (τα σπορεία των περιβόητων λα-
χανόκηπων της Βέροιας) και αμπελώνες.

Ειδικότερα, ο Ι. Ναός των Αγίων Αναργύρων (το 
βοηθητικό κτήριο σήμερα του ομώνυμου Ι. Ναού) 
βρισκόταν εντός μιας  τεράστιας, περίκλειστης αυλής 
(«αλάνα τς Αγιανάργυρ’»), στο κέντρο περίπου της 
οποίας δέσποζαν το χαρακτηριστικό καμπαναριό κι 
ένα αιωνόβιο κυπαρίσσι. Τη νότια πλευρά της οριοθε-
τούσε με κατεύθυνση από δύση προς ανατολή η μη 
προσπελάσιμη «χαράδρα» (πολύ βαθύς και πλατύς 
χείμαρρος απορροής-αποχέτευσης υδάτων που άρ-
χιζε από τη σημερινή οδό Μερκουρίου Καρακωστή). 
Δυτικά και βόρεια ως τον πέτρινο αυλόγυρο των Ι. 
Ναών Αγίου Βασιλείου και Παναγιάς Κυριώτισσας 
σε οχυρωματική διάταξη εκτείνονταν τα σπίτια των 
οικογενειών: Παρναβέλα Κούτρα, Καταραχιά, Σκαμπαρδώνη και Σκλίκα. 
Ανατολικά τελείωνε στον «γκρεμνό» (το υπάρχον και σήμερα απότομο 
φρύδι του φυσικού πλατώματος). Η πρόσβαση στην «αλάνα» ήταν 
δυνατή μόνο από τη μεγάλη πέτρινη πύλη (χτισμένη επί της σημερινής 

οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου).
 Στο μικρό υπόλοιπο του υπερυψωμένου φυσικού πλατώματος, 

προς τα βόρεια του Ι. Ναού Αγίων Αναργύρων και ανατολικά της Πα-
ναγιάς Κυριώτισσας (στη θέση δηλαδή όπου σήμερα είναι η παιδική 
χαρά), λειτουργούσε το εξοχικό καφενείο «Παράδεισος», η έκταση του 

οποίου οριοθετούνταν περιμετρικά από στιβαρό, λιθόχτιστο 
αυλόγυρο. Στην ουσία ήταν ένα ταπεινό, χαμηλοτάβανο, μικρού 
εμβαδού κτήριο μέσα σε ένα πυκνόφυτο, δενδροφυτεμένο πε-
ριβάλλον, με ανεμπόδιστη την εκπληκτική θέα του κάμπου της 
Κεντρικής Μακεδονίας, που είχε διαφορετικό οπτικό ενδιαφέρον 
την κάθε εποχή του χρόνου και σε συνδυασμό με τα μαγευτικά 
κελαηδήματα των άφθονων αηδονιών τα οποία φιλοξενούνταν 
στην πυκνή βλάστηση προσέφερε μοναδική ηρεμία ψυχής 
στους θαμώνες του. Τη βόρεια και ανατολική πλευρά του αυλό-
γυρου περιέβαλλε εξωτερικά ένας πολύ στενός χωματόδρομος, 
τον οποίο είχαν σχηματίσει τα πολλαπλά καθημερινά ανεβοκα-
τεβάσματα των τοπικών κηπουρών από τα παρακείμενα σπο-
ρεία στους λαχανόκηπους και το αντίστροφο. [Μετεξέλιξη του 
«δρόμου των μπαξεβάνηδων» όπως ήταν τότε γνωστός είναι η 
σημερινή πάροδος Στρατού].    

Κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία ο «Παράδεισος» γινό-
ταν αγαπημένος χώρος για μικρές «οικογενειακές αποδράσεις» 
εκτός πόλης, ενώ τις καθημερινές συνιστούσε απαραίτητο ολι-
γόλεπτο σταθμό ξεκούρασης των κηπουρών από τον κόπο της 
σκληρής εργασίας τους.

Η απόμερη θέση του, 
η ολοήμερη και συνεχώς 
εναλλασσόμενη παρουσία 
πελατών, αλλά κυρίως τα 
ένθερμα πατριωτικά αι-
σθήματα του ιδιοκτήτη και 
των εργαζομένων (δυστυ-
χώς δεν έχουν διασωθεί 
σε γραπτά κείμενα τα ο-
νόματά τους) κατέστησαν 
τον «Παράδεισο» κατά 
την περίοδο 1904-1908 τη 
μυστική δίοδο των μακε-
δονομάχων προς την πό-
λη της Βέροιας. Μακριά α-
πό τα βλέμματα των Τούρ-
κων, μεταμφιεσμένοι σε α-
γρότες και κρύβοντας τον 
πολεμικό εξοπλισμό τους 
μέσα σε κοφίνια, ανηφόρι-
ζαν τον στενό «δρόμο των 
μπαξεβάνηδων» μέχρι το 
εξοχικό καφενείο, όπου 
παρίσταναν τους θαμώνες 
μέχρι να διακανονιστούν 
με μυστικότητα οι λεπτο-

μέρειες της φιλοξενίας τους σε παρακείμενα βεργιώτικα σπίτια. 
Σε αξιόπιστες καταγεγραμμένες μαρτυρικές αναφορές μνημονεύ-

ονται ως χώροι απόκρυψης αγωνιστών, οι κατοικίες: του ωρολογά 
Γεώργιου Κατινά (λίγα μέτρα από την προαναφερόμενη πέτρινη είσοδο 
της «αλάνας» των Αγίων Αναργύρων), του δασκάλου Εμμανουήλ Ζάχου 
(στο μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα ιδιοκτησίας της οικογένειας Σερε-
μέτα, απέναντι από τον Ι. Ναό Αγίας Άννας), της μοδίστρας Μαριγώς 
Γκαλίτσου ή Γούτσιου (απέναντι από τον Ι. Ναό Αγίας Βαρβάρας). 

Όπως προκύπτει, είχε μυστικά συμφωνηθεί και τεθεί σε λειτουργία 
ένας διάδρομος μετακίνησης ενόπλων αγωνιστών σε όλο το μήκος των 
βορειοανατολικών οικοδομικών ορίων της πόλης, από αυλή σε αυλή 
των προαναφερόμενων Ι. Ναών και γειτονικών κατοικιών, που επικοι-
νωνούσαν με μικρές πόρτες (τις αποκαλούμενες «απάνοιξες») χωρίς να 
απαιτείται η χρήση των δημοσίων δρόμων. 

           
 
Στη θέση της «χαράδρας των Αγίων Αναργύρων» σήμερα εκτείνεται 

η οδός Μ. Καρακωστή και δίπλα της πλάτωμα με μνημεία Βεροιέων 
μακεδονομάχων

Θα ολοκληρώσουμε, αγαπητοί φίλοι, με την προτροπή προς το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Βέροιας για αναζήτηση μιας ονομασίας της παρόδου 
Στρατού ανάλογης του ιστορικού φορτίου που αυτή φέρει…     

Η μυστική δίοδος των μακεδονομάχων προς τη Βέροια

Φωτο: Άποψη του απόκρημνου φρυδιού που καθόριζε 
τα ανατολικά όρια της Βέροιας, στα 1960. 

Σύγχρονη άποψη του ίδιου χώρου. Στο κέντρο, η μεγάλης
 ιστορικής αξίας πάροδος Στρατού.  

Ο παλαιός Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων

Ανατολική άποψη του (κατεδαφισμένου πλέον) Ι. Ναού Παναγιάς 
Κυριώτισσας, στα 1960, στην αυλή του οποίου γινόταν

 η συγκέντρωση-έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βέροιας.

Οικογενειακή φωτογράφηση στο σιντριβάνι μπροστά από την είσοδο 
του «Παράδεισου», δεκαετία ’50.  (Αρχείο Π. Ζέρβα)

Η «αλάνα των Αγίων Αναργύρων» υπό στρατιωτική χρήση τη δεκαετία 
του ’60. Στο βάθος η οχυρωματική διάταξη των παρακείμενων κατοικιών

 που συνιστούσαν τα δυτικά της όρια.. 



Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

  Η Κύπρος ζει το τελευταίο 
διάστημα της δεκαετίας του 1960 
τον εφιάλτη της τουρκικής ύστε-
ρα από τη διάσταση απόψεων 
των ηγετών της ως προς το κα-
θεστώς της νήσου. Ύστερα και 
από την απόρριψη του Σχεδίου 
του Υπουργού των Εξωτερικών 

των ΗΠΑ  Άτσεσον δημιουργήθηκαν επικίνδυνα αντίπαλα 
στρατόπεδα. Υπήρχε μια ομάδα εκπροσώπων με επί κε-
φαλής τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο που επιδίωκε την Αυτο-
διάθεση της Κύπρου με προσανατολισμό τη Αυτοδιάθεση. 
Υπήρχε βέβαια, και η αντίπαλη πλευρά της Ένωσης με 
την Ελλάδα την οποία υποστήριζε η Ελληνική Κυβέρνηση. 
Η διαμάχη αυτή  εξελίχθηκε σε προσωπική μετωπική σύ-
γκρουση με δυσάρεστες συνέπειες για την οριστική λύση 
του Κυπριακού προβλήματος. Η κάθε πλευρά προσπα-
θούσε να αποκτήσει ένοπλη στρατιωτική δύναμη για να 
υπερισχύσει του αντιπάλου της.

Το Δεκέμβριο του 1963 άρχισαν οι διακοινοτικές συ-
γκρούσεις οι οποίες γρήγορα μετατράπηκαν σε ένοπλες. 
Το Τουρκικό  καθεστώς θεωρούσε ότι με  την Ένωση ή την 
Αδέσμευτη και Ανεξάρτητη Δημοκρατία της Κύπρου θα  ο-
λοκληρωνότανε η στρατηγική περικύκλωσης της Τουρκίας. 
Οι Τούρκοι, ταυτόχρονα, υπερασπίζονταν και τα προνό-
μια, της αρνησικυρίας του Αντιπροέδρου  της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Οι Ελληνοκύπριοι, όμως, επιδίωκαν να 
θέσουν υπό τον έλεγχο τους  την Κυπριακή Δημοκρατία 
και να περιορίσουν τους Τούρκους σε καθεστώς απλής 
μειονότητας. 

Η Τουρκία σε όλο αυτό το διάστημα αναζητούσε κάποια 
αφορμή για να κηρύξει τον πόλεμο με την Ελλάδα και να 
διεκδικήσει εδαφικές κτήσεις. Είχε, μάλιστα, απειλήσει 
στις 13 Μαρτίου,1964 με εισβολή στην Κύπρο η οποία 
αποσοβήθηκε, ενώ το βράδυ της 1ης Ιουνίου  αποφάσισε 
σε Στρατιωτικό Συμβούλιο να επιχειρήσει ξανά εισβολή 
στην Κύπρο. Όταν η απόφαση περί εισβολής  του Στρα-
τιωτικού Συμβουλίου κοινοποιήθηκε και στην Ουάσιγκτον 
ο Πρόεδρος Τζόνσον στις 5 Ιουνίου 1964 με μακροσκελή 
επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ισμέτ Ινο-
νού  προσπαθούσε να αποτρέψει τη σύγκρουση των κρα-
τών στο όνομα της Συμμαχίας των μελών  στο  (ΝΑΤΟ). 
Ωστόσο η επάρατη διχόνοια είχε δρομολογήσει την τύχη 
της Κύπρου.     Η εξασφάλιση της Ένωσης εκ μέρους της 
Κυβερνήσεως της Ελλάδος απαιτούσε σοβαρό σχεδιασμό 
με ικανά  πρόσωπα. Έπρεπε να είναι έμπειρα και να επι-
διώκουν την Ένωση. Στο Γρίβα-Διγενή λόγω του ένδοξου 
παρελθόντος του στην Κύπρο έπεσαν τα βλέμματα όλων 
να αναλάβει με πολλούς από Ελλάδα αξιωματικούς τη 

συγκρότηση υπό  την αρχηγία του  ένοπλης στρατιωτικής 
δύναμης. 1

     Έτσι έχουμε την ΕΟΚΑ Β’ που τώρα θα μάχεται ε-
ναντίον των Κυπρίων. Στις 11 Ιουνίου 1964  πήγε μυστικά 
στην Κύπρο ο Διγενής με εκατοντάδες φοιτητές ενώ η 
Κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου έστειλε σταδιακά 
για τον ίδιο σκοπό 4.482 καλογυμνασμένους στρατιώτες 
και 347 αξιωματικούς με ανάλογο πολεμικό υλικό για να 
θωρακίσει την Κύπρο. Από τα αρχεία που είδαν το φως 
της δημοσιότητας τελευταία διαπιστώθηκε ότι η ιδέα της 
αποστολής της ελληνικής Μεραρχίας στην Κύπρο ανήκε 
στους Αμερικανούς με σκοπό  να αποτελέσει αντίβαρο 
στην παντοδυναμία του Μακαρίου. 2

. Το Έτος 1966  το στρατόπεδο του Μακαρίου  που 
επιδίωκε την Αυτοδιάθεση με τους κινδύνους που τη συ-
νόδευαν προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό της πολεμικό 
βραχίονα για να δράσει κατά της Ελλάδος. Φρόντισε να ε-
ξασφαλίσει οπλισμό  από κράτος του «Παραπετάσματος» 
του ψυχρού πολέμου. Η λύση ήρθε από την Τσεχοσλοβα-
κία. Περί τα τέλη του 1966 έφτασε στη Λεμεσό φορτίο Τσε-
χοσλοβακικών όπλων τα οποία η Κυπριακή Κυβέρνηση 
είχε παραγγείλει για τον εξοπλισμό της  Αστυνομίας. Την 
άφιξη του οπλισμού κατήγγειλε ο Γρίβας στην Ελληνική 
Κυβέρνηση του  Στεφανόπουλου με τον ισχυρισμό ότι 
τα όπλα δεν προορίζονται για την Αστυνομία παρά για 
κομματικούς  σκοπούς.. Η ελληνική κυβέρνηση και οι αντί-
παλοι του Μακαρίου κατηγορούσαν την Κυπριακή Κυβέρ-
νηση ότι με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να οργανώσει μια 
παραστρατιωτική οργάνωση με την οποία να ελέγχει την 
εσωτερική κατάσταση.3

Ήδη τα σύννεφα του  πολέμου του Ισραήλ με την Αίγυ-
πτο άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Οι Αμερικανοί 
απαιτούν πλήρη αξιοπιστία στη συμμετοχή της Ελλάδος 
στον πόλεμο. Το εμπόδιο του Γεωργίου Παπανδρέου 
εξέλειπε. Η εγκατάσταση στρατιωτικής κυβέρνησης στην 
Ελλάδα είναι γεγονός. Το καθεστώς της 21ης Απριλίου 
επιθυμώντας την ένωση κινείτο προς την κατεύθυνση της 
υπονόμευσης του Μακαριακού καθεστώτος. Τον Νοέμβριο 
του 1967 ο Γρίβας επιχειρεί κατά του τουρκοκυπριακού 
χωριού Κοφίνου που προκάλεσε πιέσεις προς την Αθήνα 
και οδήγησε στην τελική απόσυρση των απεσταλμένων 
εκεί ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την άνοιξη του 
1968 ξεκινούν σειρά διακοινοτικών συνομιλιών με θέμα 
την εσωτερική δομή της Κυπριακής Δημοκρατίας που 
πλησίασαν τη συμφωνία. Την ίδια χρονιά επανεκλέγεται 
στο προεδρικό αξίωμα ο Μακάριος.
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σελ.105 Εκδ. ελληνικά γράμματα. 
2.ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ. « ΑΝΑΤΟΛΗ-ΚΥΠΡΟΣ-ΔΥ-

ΣΗ»Λευκωσία1980 σελ.146
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 

Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την κυρία Πασχαλίνα Κόγια για τη δωρεά πο-

σού 500€ στη μνήμη Κόγια Νικολάου.
2.Ανώνυμο φίλο στη μνήμη Δημητρίου Γρηγοριά-

δη για τη δωρεά ποσού 270€.
3.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 200€.
4.Ανώνυμους φίλους για τη δωρεά ποσού 140€.
5.Τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Η-

μαθίας για την δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του 
μέλους του Συνδέσμου αειμνήστου Αντωνίου Ραφτο-
πούλου.

6.Την Εταιρεία τυροκομικών «Μπέλας Φ. και υιός 
Α.Ε.» για την προσφορά 67,5 κιλών τυριού.

7.Την κυρία Lorena Roman για τη δωρεά ποσού 
50€.

8.Την κυρία Ελπινίκη Χαϊδά για τη δωρεά ποσού 
50€ στη μνήμη Δημητρίου Γρηγοριάδη.

9.Την κυρία Ευσταθία Τσιτούμη για τη δωρεά πο-
σού 50€.

10.Τον Συνεταιρισμό Ηλεκτρολόγων για την δω-

ρεά ηλεκτρολογικού υλικού.
11.Τον κύριο Κων/νο Γεωργιάδη για τη δωρεά 50€ 

στη μνήμη Αντωνίου Γεωργιάδη.
12.Τον κύριο Βασίλειο Πορπόδη για την προσφο-

ρά μήλων (4 κλούβες).
13.Τον κύριο Γιάννη Ναζλίδη για την προσφορά 

βιβλίων.
14.Τον κύριο Αναστάσιο Ασλανίδη για την δωρεάν 

επισκευή της καγκελόπορτας του ΚΗΦ.
15.Τους κυρίους Ιωάννη και Γεώργιο Φενερίδη για 

την προσφορά ενός παιγνιδιού Art Hockey και ενός 
επιτραπέζιου παιγνιδιού («ποδοσφαιράκι»).

16.Τον Παιδικό Σταθμό «Μελισσούλα» για την 
προσφορά ρούχων, παπουτσιών, παντοφλών και 
καπέλων.

17.Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Αλιάκμων» για 
την προσφορά φρούτων (ροδάκινων, μήλων, δαμά-
σκηνων).

18.Τους οικείους του Αναστασίου Κουμπουλίδη 
για την προσφορά χυμών και πιτών στη μνήμη του.

19.Τον κύριο Διονύση Καρολίδη για την προσφο-
ρά οινοπνεύματος και ποτηριών.

ΤΟ Δ.Σ.

Ευχαριστήριο
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ειδικού σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας και 

οι μαθητές του ευχαριστούν θερμά την επιχείρηση αγρός & κήπος, 28ης Οκτωβρίου 
Αλεξάνδρεια των 

Παπαθεοδώρου Γεωργίου και Πουλουσλάρ Ι. Παρασκευής 
για την αδιάλειπτη προσφορά τους στον εξοπλισμό του θερμοκηπίου της σχολι-

κής μονάδας μας.  

Δήμος Αλεξάνδρειας:
Ευχαριστήριο του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου για τη 
συγκέντρωση σχολικών ειδών 

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι-
σμού κατά τους μήνες Αύγουστο 
και Σεπτέμβριο επικεντρώθηκε στη 
δράση συγκέντρωσης σχολικών ει-
δών.

Μέσα σε αυτό το διάστημα συ-
γκεντρώθηκε αρκετά μεγάλη πο-
σότητα ώστε να πραγματοποιηθεί 
η διανομή και να καλύψει τις 48 
(σαρανταοχτώ) εγγεγραμένες οικο-
γένειες του προγράμματος.

Συγκεκριμένα τα 115 παιδιά αυτών είχαν τη χαρά να παραλάβουν τετράδια, μο-
λύβια, γόμες, σχολικές τσάντες, μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόρους, παιδικά βιβλία 
και να αντικρίσουν με αξιοπρέπεια τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Δριστάς Στέφανος και τα Στελέχη του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, θέλουν να ευχαριστήσουν τους χο-
ρηγούς, επιχειρήσεις, φορείς και δημότες, οι οποίοι με τη συνδρομή τους στη δομή 
συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης αυτής και γενικότερα στην προσπάθεια της 
δομής να ανταποκριθεί στις ανάγκες των παιδιών, που ανήκουν στις οικονομικά 
ασθενέστερες οικογένειες, τονίζοντας ότι η Δημοτική αρχή είναι πάντα κοντά στις 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και θα τις στηρίζει.

Συνεχίζεται στη Βέροια  
η δωρεάν εξέταση 

τεστ Παπανικολάου
Σε εξελιξη βρίσκεται η δράση 

που συνδιοργανώθηκε από το 
Δήμο Βέροιας μέσω του Κέντρου 
Κοινότητας, υπό την αιγίδα της Α-
ντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής 
και του Κέντρου Υγείας Βέροιας μέ-
σω του Μαιευτικού-Γυναικολογικού 
Τμήματος, για ΔΩΡΕΑΝ εξέταση 
τεστ Παπανικολάου (test Pap), με 
στόχο να μεταφέρει σε όλες τις γυ-
ναίκες το μήνυμα για την αξία της 
πρόληψης. 

Πλήθος γυναικών ανταποκρίθη-
καν στην πρόσκληση του Κέντρου Κοινότητας Βέροιας και γίνονται αποδέκτες της 
Δωρεάν παροχής που προσφέρεται μέσα από την συγκεκριμένη δράση.   

«Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές» είναι το μήνυμα που θέλουν να περάσουν 
και οι δύο εμπλεκόμενοι φορείς της συγκεκριμένης δράσης. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γ. Μπατσαρά και τα στελέχη του Κέ-
ντρου Κοινότητας ευχαριστούν θερμά την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Βέροιας 
και την ομάδα του Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος του, για την άψογη συ-
νεργασία. 

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ 
ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

19-10-2020 μέχρι 

25-10-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 16-10-2020
08:00-14:30ΚΑΛΟΥ-

ΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)
23310-27507

14:30-21:00 ΠΟΤΑ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣΠΙΕΡΙΩΝ4423310-
26914

19:00-21:00 ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ
23310-65931

21:00-08:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

Σάββατο 17-10-2020
08:00-14:30ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙ-

ΩΝ5323310-26789
08:00-14:30ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κάτω

απότααστικά)23310-23023
08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420
14:30-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ18

(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102
19:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19

ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102
21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19

ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Κυριακή 18-10-2020
08:00-14:30ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124
14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279
19:00-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ18

(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102
21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ18

(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

Δευτέρα 19-10-2020
14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491
14:30-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟ-

ΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770
19:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-

ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649
21:00-08:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-

ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/10/2020 έως 23/10/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπη-
ρεσίες ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και
άπορουςπολίτες τουΔήμουΒέροιας,  από εθελοντές επαγγελ-
ματίες υγείας. Γιαπληροφορίες και ραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι
ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο
23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστη
διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Συνεχίζονταιταπρωταθλήματαχανμπολανδρώνκαιγυναικών.
ΣτοΦΙΛΙΠΠΕΙΟθα γίνει τοΣάββατο τοσπουδαίοπαιχνίδι μεταξύ

τηςΒέροιας 2017 και τηςΑναγέννησηςΆρτας  για την 2ηαγωνιστική
τηςΑ1γυναικών.Οαγώναςθαξεκινήσειστις6μ.μ

ΣτηνΝάουσα ο Ζαφειράκης υποδέχεται τηνΠυλαία με στόχο την
πρώτη νίκηστοπρωτάθλημα .ΑντίθεταοΦίλιπποςθααντιμετωπίσει
τηνΚυριακήστις 13.00στοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τονΠΑΟΚ και ο αγώνας θα
μεταδοθείαπότηνERTSPORTS.Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαι-
τητές.

Σάββατο17Οκτωβρίου2020
HandballPremier(6ηαγωνιστική)
Δαϊς17:30,ΑΣΕΔούκα-Ολυμπιακός/ΌμιλοςΞυνή
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Μπεμπέτσος)

Νάουσας18:00,ΖαφειράκηςΝάουσας-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Τόλιος-Πατιός,Παρτεμιάν)

Κέρκυρας 18:00, Φαίακας Κέρκυρας- Αερωπός Έδεσσας
ManDynamic

(Νάσκος-Χαρίτσος,Αγγελίδης)

Σαλαμίνας18:30,HCΣαλαμίνα-AEK
(Χαραλαμπίδης-Ζήσης,Ανταλής)

Ιωνικού20:30,ΙωνικόςΝΦ-ΆρηΝικαίας
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Μίγκας)

Α1Γυναικών(2ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ15:00,ΠΑΟΚMateco-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Κυριακού-Παλαμιώτης,Σαμαράς)

Καματερού16:00,ΓΑΣΚαματερού-Αθηναϊκός
(Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Τσάκωνας)

Πανοράματος16:30HondaΠανόραμα-AOΠροσοτσάνης
(Βαγγελτζίκης-Τορνικίδης,Μεϊμαρίδης)

Κοζάνης18:00,ΕθνικόςΚοζάνης-ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Σίσκου)

Φιλίππειο18:00,Βέροια2017-ΑναγέννησηΆρτας
(Τσιάνας-Γράψας,Κατσίκης)

ΝέαςΙωνίας18:30,ΟΦΝΙωνίας-ΑΟΑΟΔΚορυδαλλού
(Ψύλλος-Καρυδάκης,Τσάκωνας

Κυριακή18Οκτωβρίου2020
HandballPremier(6ηαγωνιστική)
Φιλίππειο13:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΠΑΟΚ(ΕΡΤSPORTS)
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Σίσκου)

Πρόγραμμα και Διαιτητές
(17-18/10/2020) Handball 

Premier (6η αγωνιστική),
Α1 Γυναικών (2η αγωνιστική)

Βόλει Φίλιππος
Οιδηλώσειςτουαρχηγού

ΚώσταΠρούσαλη
γιατηνκλήρωσητης

Volleyleague2020-2021

Έχοντας φάει με το... κουτάλι τις κληρώσεις στην σπουδαία
καριέρατουστοφιλέ,οαρχηγόςτουΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας,Κώ-
σταςΠρούσαληςσχολίασετηνσημερινή ιστορικήκλήρωσηγιατην
ομάδαμαςλέγονταςταεξής:

«»Είναιμίακλήρωση,πουθαμαςφανείκαλήήκακήανσυγκε-
ντρώσουμεήόχιτουςβαθμούςπουπρέπειναμαζέψουμε.Όλοιθα
κληθούμε ναπαίξουμε με όλους! Σίγουρα τοφετινόπρωτάθλημα
θαείναιανταγωνιστικόγιατίόλεςοιομάδεςθαείναιδυνατές,εμείς
έχουμεδουλέψεικαλάστηνπροετοιμασία,γιατηνώραδενέχουμε
τραυματισμούςκαιαυτόείναιτοευχάριστοκαισυνεχίζουμε.

Αναφερόμενοςδεστουςκλειδάριθμουςπουδόθηκανστηνδιαδι-
κασίατηςκλήρωσης,γιατηναποφυγήπρόωρωνντέρμπιτωνμεγά-
λωνομάδων,σταπρότυπατωνξένωνσημαντικώνπρωταθλημάτων
ομαέστροςτων«ερυθρολεύκωντηςΒέροιας»πρόσθεσε:,»ΗΕΣΑΠ
πήρεαπό τα ξέναπρωταθλήματα τοσύστημα. ναμηνπαίξουν οι
μεγάλεςομάδεςαπότηναρχή,καιτοεφάρμοσε…

Δυστυχώςόμως,ενώμπορούμεναπάρουμεαπόταξέναπρω-
ταθλήματα και άλλα στοιχεία για να ανεβάσουμε το επίπεδο του
δικούμαςπρωταθλήματος,εφαρμόζουμεμόνοό,τιμαςσυμφέρει!

Θεωρώότιαυτότοπρόγραμμαευνοείμόνοτιςμεγάλεςομάδες
και θαμπορούσαμε ναμιμηθούμε καισεάλλους τομείς ταμεγάλα
ξέναπρωταθλήματα.Όπωςπχστιςαδειοδοτήσεις,ναέχουνκατατε-
θείοιεγγυητικέςεπιταγέςαπόκάθεομάδαμέχριτις30Ιουνίου,να
αρχίζειτοπρωτάθλημαστηνώρατουκαιτόσαάλλαπουμπορούμε
ναδανειστούμεαπόταξέναπρωταθλήματα.Εμείςόμωςπαίρνουμε
επιλεκτικάμόνοότιμαςταιριάζει…»

Α’ εθνική γυναικείο ποδόσφαιρο
ΣτηΔράματηνπρώτη

αγωνιστικήηΑγ.Βαρβάρα
Η έναρξη τουπρωταθλήματος τηςα’ εθνικής  ορίστηκε για την

Κυριακή1Νοεμβρίου,ενώσύμφωναμετηνπροκήρυξη,όσοαφορά
τονυποβιβασμό,οιεπτάπρώτεςομάδεςαπόκάθεόμιλοθαπαρα-
μείνουνστην κατηγορία (υποβιβάζονται 4 ομάδεςαπό κάθεόμιλο,
δηλ.τον1οκαιτον2ο).

ΤοπρόγραμματηςΑγ.Βαρβάρας
1ηαγων.Δράμα-Αγ.Βαρβάρα
2ηΑγ.Βαρβάρα-Τρίκαλα
3ηΑγρ.ΑστέραςΕυόσμου-Αγ.Βαρβάρα
4ηΑγ.Βαρβάρα-Γιάννενα
5ηΑγ.Βαρβάρα-ΕλπίδεςΚαρδίτσας
6ηΆρηςΘ.-Αγ.Βαρβάρα
7ηΑγ.Βαρβάρα-ΓΠΟΚαστοριάς
8ηΒασίλισσαΘράκης-Αγ.Βαρβάρα
9ηΑΕΛάρισας-Αγ.Βαρβάρα
10ηΑγ.Βαρβάραρεπό

-ΤηναποχώρησητουΓιώργουΚουλακιώτηαπότηντεχνικήηγε-
σίατηςομάδαςανακοίνωσητοΔ.Σ.ΕντόςτουΣαββατοκύριακουθα
υπάρχειανακοίνωσηγιατοννέοτεχνικό.

ΗΑνακοίνωσητουΔΣ.
ΤΟ Δ.Σ..ΤΟΥΑΓΡΟΤΙΚΟΥ .ΑΣΤΗΡ...ενημερώνει ότι από την

ΔΕΥΤΕΡΑ...12.102Ο2Ο..ησυνεργασίαμε τονπροπονητή της γυ-
ναικείαςομαλόςκ..ΚΟΥΛΙΑΚΙΩΤΗΓΙΩΡΓΟέχειλήξη...εντόςτου
σαββατοκύριακουθαανακοινωθείονέοςπροπονητής...
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ισόγειο
κατάστημα επί της οδού
Πιερίων στη Βέροια εμ-
βαδού54,16 τ.μ.μευπό-
γειο αποθηκευτικό χώρο
εμβαδού 41,63 τ.μ.. Τι-
μή 70.000 €Τηλ: 23310
21523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστο κέντρο
οροφοδιαμέρισμα 2ου
ορόφου 105 τ.μ., 85 τ.μ.
καθαράμε 3 υπνοδωμά-
τια, σαλοκουζίνα, μπά-
νιο, τζάκιB/Q κατασκευή
2001. Τιμή ευκαιρίας
75.000ευρώ!!!Τηλ.:6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
στοκέντρομε2ΔΣΚ,2ος

όροφος,Χ.Αδ.,αρχοντική
κατασκευή,45.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέραστοκέντρο,με
ασανσέρ,1οςκαιάνω,μέ-
χρι20.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  μ ο νο -
κατοικία κοντά στο 7ο
Δημοτικό, 75 τ.μ., με υ-
πόγειο 75 τ.μ. και οικό-
πεδο 200 τ.μ., 60.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα2ουορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,
βεράντα, ατομική θέρ-

μανση και air condition.
ΠεριοχήΒυζαντινούΜου-
σείου.Τηλ. επικοινωνίας:
6973 551477 κοςΔημή-
τρης.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρωσο-
προσφύγων 44, ενοικι-
άζεται διαμέρισμα 109
τ.μ.,1οςόροφος,3ΔΣΛΚ,
2W.C., αποθήκη, μπαλ-
κόνιαγύρω-γύρωκαιθέα.
Τηλ.:6974071926&6942
201941.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,  κέντρο
Αγ. Νικολάου 17, πάνω
απόΑγ.ΔημήτριοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
2ος όρ., ανακαινισμένη,
επιπλωμένη,  ηλεκτρ.
συσκευές, αέριο& κάμε-
ρα εισόδου. Τηλ.: 6937
045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται

γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και
55 τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα,
υπνοδωμάτιο,W.C.)στην
περιοχή Ζωγράφου, δί-

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανσημεσώμα-
ταπάνελυπέρυθρης
θέρμανσηςμκλιματι-
στικό,TV, με μηδέν
κοινόχρηστα.Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
2331024939.
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πλασταΠανεπιστήμια.Τηλ.:
6977782641&6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15,ενοικιάζεται

γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθαρό,
λήρωςανακαινισμένοστηνο-

δόΒενιζέλου αρ. 46Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6932361080,6945
535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-
ροΑκροπόλεως, στην και-
νούργια γέφυρα «Κούσιου».
Τηλ.:6984108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρωςανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.Τηλ.:
6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρίαστη
Βέροια, άτομο19-29 ετώνμε
κάρτα ανεργίαςσε ισχύ,που
ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρίζε-
ταιπρόγραμμαεμπορικήςδια-
χείρισης.Πληρ.στοτηλ.:6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφαρμα-
κείουήφαρμακοποιός να ερ-
γαστεί σεφαρμακείοστηΒέ-
ροια γιαπλήρηαπασχόληση.
Απαραίτητηπροϋπόθεση κά-
ραταεργίαςγιατουλάχιστονένα
μήνα.Τηλ. επικοινωνίας:6974
637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιακαφέ
ουζερί,δίπλαστοπαλιόΚρατικό
ΚΤΕΟστο δρόμοΜακροχωρί-
ου-Λυκογιάννης,γιααπογευματι-
νήεργασία.Τηλ.:6977755040&

6984427753.
ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής τζα-

κιώνΖΗΤΑηλεκτροσυγκολλη-
τή.Τηλ.:6976791774&6978
927767.

ΤΟ COFFEE ISLAND ,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-
ζητείbarista καιδιανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: coffeeislandveria@
gmail .com. Τηλ . :  6976
633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομ-
μωτηρίου με βασικές γνώ-
σεις κομμωτικής, χωρίς υ-
ποχρεώσεις, για πλήρη α-
πασχόληση σε κομμωτήριο
στο κέντρο της πόλης. Τηλ.:
6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςλογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε
βιογραφικόσημείωμαστηδιεύ-
θυνση:info@giouros.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ9-10.Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,

ενοικιάζεταιχωρίςκοινόχρηστα ,αυτόνομη
γκαρσονιέραstudio35τ.μ.,1οςόροφος,κα-
τασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ηθέρ-
μανσηείναιμεA/C,σεπολύκεντρικόσημείο
,ενοίκιομόνο150€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/11/2020.

Κωδ.105233ΣπάνιαΓκαρσονιέρα72τ.μ.
στοκέντροτηςΒέροιαςπροςενοικίασημεπο-
λύάνετoσαλόνι,ξεχωριστήκουζίνακαι1υ/δ
μεμιαμεγάληντουλάπα,2οςόροφοςσεπο-
λύαξιόλογηοικοδομή,ηθέρμανσητηςμεδύο
κλιματιστικάInverter.ενοίκιο230€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969ΚΕΝΤΡΟΒέροιας,επιπλω-
μένοκομπλέδιαμέρισμα85τ.μ.,ανακαινισμέ-
νοεκβάθρων,διαθέτει2υ/δσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαιέναμεγάλομπάνιο,ευρίσκεται
στον1οόροφο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,με
καινούργιακουζίνακαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμίαντουλάπα,χωρίς
κοινόχρηστα,ενοίκιο300€.

Κωδ: 115481 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
μεκαινούργιακουφώματααλουμινίου, την
πόρτατουΘωρακισμένηκαιμεδιπλάτζάμια-
Τιμή:300€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24694ΠΑΝΟΡΑΜΑ,διαμέρισμα
σανΜονοκατοικίακατασκευή2000,3υ/δ,1
οςόροφος,εξαιρετικήανοιχτωσιά,125τ.μ.με
ονειρεμένηθέα,συνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευή
,υπερσύγχρονονεοαναγειρόμενοδιαμέρισμα,
μετζάκικαιαποθήκημέσαμεαυτόνομηθέρ-
μανσηπετρελαίουμεμετρητέςμεδύομπάνια
καιμίσθωμα300€.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύά-
νετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ.μεαυλή
,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιόροφος
,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαιμε
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.

,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σεισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροό-
ροφοεπικοινωνούνεσωτερικά ,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντι-
στήριοκαιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-ΣΤΑΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ
τηςΒέροιαςενοικιάζεται κατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας120τ.μ. ισόγειο. ,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεκεντρικόδρόμο,καλήκατάσταση,
μεενοίκιομόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμίσθω-
σηνεόδμητουισογείουκαταστήματοςσυνολι-
κήςεπιφάνειας175τ.μ.Είναικατασκευασμένο
το1997,διαθέτεικαιαποθήκη-Ενοίκιο400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστηνΒε-
νιζέλουτιμήαπό70-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας

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

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή ,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας

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

Κωδ:14039-ΠΩΛΕΙΤΑΙστηνοδόΣαλα-
μίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
87τ.μ. ισόγειασεσχετικάκαλήκατάσταση
καιμεοικόπεδο521τ.μ..Αποτελείταιαπό3
ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔια-
θέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο
καιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμήπραγματικής
ευκαιρίας40.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,επιπλωμένο,μεαποθήκη,μεδύο
ντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακό
θερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,
μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριών
επιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελεί-
ταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο,πολύ
καλάδιατηρημένη,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολ-
λέςντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμένα
έξω,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
μόνο325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Υπόδειξημόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση

,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονι-
κέςαναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα
,ψησταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαπο-
θήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστο
ισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαιάλλαδύο
γκαράζέξωσκεπαστάμεντουλάπεςπαντού,
διαθέτειδρύιναδάπεδασταυπνοδωμάτιακαι
επιλεγμένολευκόμάρμαροΒεροίαςστοσα-
λόνι,αλουμινίουκουφώματαμεθερμογέφυρα
καιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.Τοοικόπεδο
τουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα380.000€.

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:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακόχώ-
ροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζει
ανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμία
άνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζί-
νακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμή
μόνο22.000€.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙεπαγγελματικήστέγησυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρό-
κειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπότρεις
γραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακάτζάμια
τεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους,ατομικήθέρ-
μανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένηπόρτα
εισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβο-
λία,τιμή:89.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιον
πουαναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτης
πόληςκαιμεδυνατότηταθέσηςστάθμευσης
σεκλειστόπάρκινγκμεκάποιαεπιβάρυνση.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι

διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14023 ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! ΣΤΟ ΔΡ.

ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΣ.,στο7.5χιλ.πωλείταιχωρα-
φοοικόπεδο14.100τ.μ.,τρίτοαπότονκεντρι-
κόδρόμοσεεξαιρετικάσυμφέρουσατιμήαπό
140.000€, τώραμόνο48.000€πραγματική
τιμήέκπληξης.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

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

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:75.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας744τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:200.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμήμόνο45.000€.

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

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ.13389ΠΑΠΑΓΟΥΕΥΚΑΙΡΙΑμεγά-

ληπωλείταισπάνιοοροφοδιαμέρισμα100τ.μ.,
μικτάκαι88,30τ.μ.καθ.με,2υ/δ,ημιόροφος
,μεμίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,δια-
μέρισμααξιώσεων,προσεγμένοκαιιδιαίτερο
καιμεδύοαποθήκεςσυνολικά25τ.μ. τιμή
κομπλέ45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων ΖΗΤΟΥ-
ΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερμανικών ήΑγγλι-
κών, 2) υπευθ. παραγωγής, 3) υπεύθ. δειγμάτων,
ναγνωρίζειόλες τιςμηχανές,4) έμπειρεςγαζώτριες,
κοπτοράπτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.: 6996 882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτάδιοΒέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι3στρ.,στοκανάλιΛαζοχωρίου,ποτιστικό.

Τηλ.:6996436044,6972236144
&2331062812.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχοςΤΕΦΑΑ
με εξειδίκευση στην κολύμβηση
για να εργαστεί ως προπονητής
στο κολυμβητήριο “ΠΗΓΑΣΟΣ
AquaCenter”στηΒέροια.Ασφά-
λιση και αποδοχές σύμφωνα με

το νόμο. Κατάθεση βιογραφικών
στη γραμματεία του κολυμβητη-
ρίου Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:
2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινή-
των, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητι-
κή αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤαξί
γιαπλήρηαπασχόληση καθώς και
ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900. Ώρες επικοινωνίας:

9:00με18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή

βοηθός φαρμακοποιού με εμπει-
ρία γιαφαρμακείοστοΝομόΗμα-
θιας.Αποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτηςαυτο-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ42000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2-3ΔΣΚΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΛΑΤΕιΑΡΑΚΤΙΒΑΝ85τ.μ2ΔΣΚΘεα,ασανσερ50000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280€
ΕΒΡΑΙΚΑ3ΔΣ-ΚΑ.Θπορταασφ.κοπλαμ270€
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΕΛΗΑ1ΔΚWC2οςπροσοψηςασανσερ,χωριςΘερμ170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1Δ-Κ-ΣΤραπεζαριαΚεραμικηθερμ+σομπαεπιπλ260€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-poyγινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000
τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
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,
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.



κινήτωνγιαμόνιμη εργασία.Τηλ.:
2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάειά-
τομογιαμόνιμηεργασίαμεεμπειρία
σεκατασκευήκαι τοποθέτησηκου-
φωμάτων.Επικοινωνίαγιαραντε-
βού2331073281υπεύθυνοςπρο-
σωπικουΒύρωνΣταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασίασε
φαρμακείομεεπιδότησηκαισχετικήε-
μπειρία.Απαραίτητηπροϋπόθεσηκάρ-
ταανεργίας.Τηλ.:2331027507,6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόληση,
εξωτερικόπωλητήήπωλήτριαγια
τουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτηταπροσόντα,
ευχέρειαλόγου,αγγλικήγλώσσα,δί-
πλωμααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικούασφαλείας,εμπειρίαμε
βιογραφικόκαισυστάσεις.Μισθός,
ασφάλισηκαιποσοστά.Παραλαβή
δικαιολογητικώνμεσυνέντευξηστακε-
ντρικάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsiflidis.gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφύλα-

ξηκαιπεριποίησηηλικιωμένουσε
24ωρηβάσηή και κάποιεςώρες.
Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφροντίδα
γερόντωνγιακάποιεςώρεςήκαιγια
24ωρηβάση,καθαριότητασπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 6940
998054.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηφροντί-
δακαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τε-

λειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφροντιστη-
ριακηπείρα,παραδιδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου (με εξειδίκευ-
σηστηνΈκθεση).Τιμέςπροσιτές
μεμονωμένα και σε γκρουπάκια.
Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙκαυστήραςπετρελαίου,

σεκαλήκατάσταση.Τηλ.:2331070048.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη της

CICUσεπολύκατάσταση,400ευ-
ρώόλαμαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά
ανεξάρτητος αναζητάσοβαρή εμ-
φανίσιμηκυρίαχωρίςοικογενειακές
υποχρεώσειςάνωτων65ετώνέως
75ετώνμετηνπροοπτικήγνωριμίας
καισυμβίωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά
γνωριμίαμεκυρίααπό55ετώνέ-
ως68ετών,μεσκοπότησυμβιω-
σηήτογάμο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιούχος,
κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά
σύντροφοέως68ετώνμε τα ίδια
χαρακτηριστικάγιαμίαουσιαστική
σχέση ζωής.Μόνοσοβαρέςπρο-
τάσεις.Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατείακαιμηχανήματα
σεεξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777&6983
607757.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανι-
κών, με φροντιστηριακήπεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα όλων των επιπέδων.
Τηλ.:6931155908.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

Η εταιρίαΣ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.επιθυμείναπρο-
σλάβει μεπλήρη απασχόλη-
σηπωλητή/πωλήτρια έως
30ετώνγια τονομόΗμαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώ-
ματος ΙΧαυτοκινήτου.Ηπρο-
ϋπηρεσιασεαντίστοιχηθέση
θασυνεκτιμηθεί.Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυ-
στικόπακέτοιαποδοχών.Απο-
στολήβιογραφικούστοe-mail:
logistirio@oikobros.gr.

ΗεταιρίαPaniniA.E.
επιθυμείναπροσλάβει:

ΒοηθόΛογιστή
Απαραίτητα Προσόντα
•ΠτυχίοΑΕΙ,μεεπιθυμητέςμεταπτυχιακέςσπουδές
•Σχετικήπροϋπηρεσία τουλάχιστον5 ετών, εκ τωνοποίων τα2

σεαντίστοιχηθέση
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας
•ΠολύκαλήγνώσηκαιχειρισμόςMSOffice
•ΑπαραίτητηηγνώσηχειρισμούERP
•Ισχυρέςδιαπραγματευτικέςκαιεπικοινωνιακέςδεξιότητες
•Ικανότητα λήψηςαποφάσεων και επίλυσηςπροβλημάτωνυπό

συνθήκεςπίεσης
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον

ΥπάλληλοΑποθήκη
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Μόνιμος

Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπανόμοιαθέσηστονχώροτων

τρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
•ΔίπλωμαΓκατηγορίας
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςαπασχόληση,Μόνιμος

ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr

Σταπλαίσια της
συνεχούς ανάπτυ-
ξης της εμπορικής
δραστηριότητας της
εταιρείας, επιθυ-
μούμεναπροσλάβουμεάμεσα:

Customer Service Agent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
•Απόφοιτοιτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
•Πολύ καλή γνώσηH/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότηταεργασίαςυπόπίεση
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
•Πτυχίοξενόγλωσσηςήελληνικήςφιλολογίας
•Διδακτικήεμπειρία
•Άριστηγνώση(Γ2/C2)αγγλικήςγλώσσας
•Προϋπηρεσίασετηλεφωνικόκέντρο
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
•Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
•Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη

φόρμα ενδιαφέροντοςπου θαβρουνστην ιστοσελίδαwww.
supercourse.gr/careers είτε ναστείλουν τοβιογραφικό τους
σημείωμαστο e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον
κωδικόθέσηςCSA_20,έωςτις30/10/20.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτριαΑγ-
γλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6976684172.



453 νέα κρούσματα SARS-CoV-2 στη χώρα α-
νακοίνωσε χθες ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ), με τον Νομό Κοζάνης (22), να τίθεται 
σε καραντίνα λόγω συνεχόμενων -υψηλού αριθμού- 
κρουσμάτων, μετά την Περιφέρεια Αττικής με 207 
κρούσματα και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης με 56, ενώ 
στην Ημαθία καταγράφηκαν 4 κρούσματα

Από τα 453 πανελλαδικά, τα 63 συνδέονται με 
γνωστές συρροές και 27 εντοπίστηκαν κατόπιν ε-
λέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός 
αριθμός των κρουσμάτων είναι 23.947, εκ των οποί-
ων το 55.6% άνδρες.

Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 82 ασθενείς. Η 
διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 24 (29,3%) είναι 
γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 93,9%, των 

διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νό-
σημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και 
άνω. 252 ασθενείς έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 13 ακόμα καταγε-
γραμμένους θανάτους και 482 θανά-
τους συνολικά στη χώρα. 181 (37.6%) 
γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η 
διάμεση ηλικία των θανόντων συμπο-
λιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96,3% 
είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ποιοι αναστέλλουν την λειτουργία 
τους από σήμερα στην Κοζάνη

Στο επίπεδο συναγερμού κατηγο-
ρίας 4 (Αυξημένου 
Κινδύνου) τίθεται από 
σήμερα στις 6 το πρωί η ευρύτερη 
περιοχή της Κοζάνης, για 14 ημέ-
ρες, έως και τις 29-10-2020, που 
σημαίνει υποχρεωτική χρήση μά-
σκας σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους εργασίας και σε όλους τους 
εξωτερικούς χώρους, αναστολή ό-
λων των συναθροίσεων σε δημόσι-
ους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς 
και  απαγόρευση μετακίνησης ε-
κτός της Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουρ-
γία των κάτωθι:

• Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Υ-
ποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως 
Κτηματολογικά Γραφεία και Υπο-
καταστήματα του φορέα «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο»

• Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, 
σπήλαια

• Ζωντανά θεάματα και ακροά-
ματα, λοιπές παραστατικές τέχνες

• Κινηματογραφικές προβολές
• Πρόβες, τηλεοπτικά και κινη-

ματογραφικά γυρίσματα: Αναστολή 
κινηματογραφικών και τηλεοπτικών 
γυρισμάτων - Πρόβες μέσω τηλε-
διάσκεψης

• Κέντρα διασκέδασης συμπερι-
λαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, 
catering, μπαρ

• Μουσικές σκηνές
• Εστίαση [επιτρέπεται η λειτουργία μόνο υπηρε-

σιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατά-
στημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) 
και drive-through]

• Παιδότοποι
• Κάθε είδος αγώνων 

και προπονήσεων [επι-
τρέπεται μόνο η ατομική 
άθληση]

• Γυμναστήρια
•  Ε μ πο ρ οπα ν η γ ύ -

ρεις-Κυριακάτικες αγορές 
και άλλες αγορές του άρ-
θρου 2 του ν. 4497/2017 
(Α’ 171)

• Λιανεμπόριο
• Κομμωτήρια, υπηρε-

σίες προσωπικής υγιεινής 
κ.λπ.

• Συνέδρια / Εκθέσεις
• Υπηρεσίες πάρκων 

ψυχαγωγίας και θεματικών 
πάρκων

 Ν. Χαρδαλιάς: Βρι-
σκόμαστε σε πολύ κρίσι-
μη φάση της πανδημίας

«Βρισκόμαστε σε μια 
πολύ κρίσιμη φάση της 
πανδημίας. Η ενεργοποί-
ηση του επιπέδου συνα-
γερμού 4 για την Κοζάνη, 
σύμφωνα πάντα με τις 

εισηγήσεις των ειδικών μας, κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου για όλους μας, σε όλη τη χώρα. Η 
απόφασή μας βασίστηκε στα υψηλότατα επίπεδα 
του αθροιστικού αριθμού νέων κρουσμάτων ανά 
100.000 πληθυσμού σε διάστημα 14 ημερών που 
ξεπέρασε το κριτήριο το οποίο έχει υιοθετήσει η ΕΕ, 
την συνεχή αυξητική πορεία του ημερήσιου αριθμού 
νέων κρουσμάτων, την αποδεδειγμένη από την ιχνη-
λάτηση εκτεταμένη διασπορά των κρουσμάτων στην 
κοινότητα, τα πλέον των 220 ενεργών κρουσμάτων 
και τις 554 στενές επαφές τους που βρίσκονται σε 
απομόνωση, αλλά και τα δεκάδες μικρά ελεγχόμενα, 
επικίνδυνα όμως και χωροταξικά διάσπαρτα clusters 
σε όλη την περιοχή», επισήμανε Ο υφυπουργός Πο-
λιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος 
Χαρδαλιάς, σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Παράλληλα 
ο κ. Χαρδαλιάς απευθύνει έκκληση στους κατοίκους 
της Κοζάνης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις 
επόμενες ημέρες.

P Τουλάχιστον να 
προλάβουμε να γιορ-
τάσουμε την απελευ-
θέρωση…

 
P Αυτοί οι Τουρ-

καλάδες βάλθηκαν να 
κάνουν come back στα 
όνειρά μας.

 
P Ούτε στο καλύ-

τερο όνειρό τους.
 
P Αυτός μού φαίνε-

ται για να κάνει εξωτερι-
κή πολιτική πάει πρώτα 
σε μάγισσες και χαρτο-
ρίχτρες.

 
P Δεν εξηγείται αλλιώς. Για διάλογο ξε-

κινήσαμε, για θερμό επεισόδιο το πάει. Μόνο 
τσιγγάνα στην εμμηνόπαυση τέτοια αστάθεια.

 
P Είναι καλός πολιτικός ο Ερντογάν, αλλά 

έχει υποκείμενα νοσήματα ηλιθιότητας.
 
P Την ίδια ώρα, η πρωθυπουργός της 

Φινλανδίας φόρεσε βαθύ ντεκολτέ και δίχασε 
την κοινωνία της χώρας της. Οι μισοί έβλεπαν 
το ένα κι οι άλλοι μισοί το άλλο.

 
P Καλά θα κάνουμε Κυριάκο να έχουμε γείτο-

νες σαν τους Φιλανδούς. Γι’ αυτό ξεκίνα καλύτερα 
την επεκτατική πολιτική.

 
P Αλλιώς προβλέπω να γίνεται σύντομα 

η μπούρκα γείτονας με το ντεκολτέ.
 
P Εκτός κι αν αποφάσισε να ντύνεται πιο 

τολμηρά στο εξής και η Άννα Διαμαντοπούλου.
 
P Να δεις που στο τέλος ο Κυριάκος θα 

μας πει ότι ήταν ΚΟΔΗΣΟ και δεν το ήξερε.

 
P Οι εξ αριστερών αγορά-

ζουν ΠαΣοΚ, τώρα αγοράζουν 
και οι εκ δεξιών. Αυτό το ΠαΣοΚ 
εντέλει ή πάρα πολύ είναι ή πο-
λύ φθηνό.

 
P Στα ιατρικά μας θέματα. 

O ιός μπορεί να προκαλέσει 
απώλεια ακοής. Ωστόσο, το 
μεγαλύτερό του πρόβλημα 
παραμένει η υπακοή.

 
P Κι εμείς στο σπίτι με την 

αγάπη παίζουμε χρόνια τώρα το 
παιχνίδι: βρες την κάλτσα.

 
P Επιστροφή στα γήπε-

δα θέλουν οι φίλαθλοι. Δεν 
μπορούν να κάνουν στιγμή 
πια χωρίς αυτό το σπάνιο θέ-
αμα.

 
P Και:
 
Πάει ένα ζευγάρι ηλικιωμέ-

νων στο γιατρό για τσεκάπ. Α-
φού ο γιατρός εξετάζει τον άν-
δρα τον ρωτάει:

- Πώς πάμε από sex;
- Μια χαρά γιατρέ. Δύο φο-

ρές, μόνο που τη δεύτερη φορά 
ιδρώνω.

- Καλά ,απαντάει ο γιατρός, δεν είναι πρόβλη-
μα αυτό.

Βγαίνει ο σύζυγος και μπαίνει η σύζυγος στο 
γραφείο.

- Πώς πάμε από σεξ;

- Χάλια γιατρέ!
- Τι χάλια; Ο σύζυγος μου είπε ότι το κάνετε 

δύο φορές, και μάλιστα μόνο την δεύτερη ιδρώνει.
- Ναι, λέει η σύζυγος. Αλλά αυτό είναι γιατί η 

πρώτη είναι τον χειμώνα και η δεύτερη του καλο-
καίρι!

Κ.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202016

Κορονοϊός: Στο επίπεδο συναγερμού 4 - αυξημένου 
κινδύνου τίθεται από σήμερα ο νομός Κοζάνης

-Πανελλαδικά, 453 νέα κρούσματα, 13 θάνατοι και 82 διασωληνωμένοι


	16_10_20fbig
	161020g
	16_10_20fbig
	161020g
	16_10_20fbig
	161020g
	16_10_20fbig

