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Μακεδονομάχοι…
Βορειομακεδονομάχοι…

και όλοι τους εντάξει!
  Και ενώ βρισκόμαστε μέσα στη δίνη της 
υγειονομικής και οικονομικής κρίσης με το μέτωπο 
στα ελληνοτουρκικά ανοικτό, ήρθε και πάλι στην 
επικαιρότητα η Συμφωνία των Πρεσπών. Η επίσκεψη 
Ζάεφ(που ήταν λαλίστατος και μαρτυριάρης για τις 
ενέργειες και προθέσεις της κυβέρνησης) δημιουργεί 
νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. 
Οι Συριζαίοι κατηγορούν τον Μητσοτάκη ότι από 
Μακεδονομάχος έγινε Βορειομακεδονομάχος, αφού 
πλέον συνειδητοποίησε την πραγματικότητα και 
σπεύδει να βοηθήσει τη γείτονα χώρα, ενώ η Ν.Δ. 
απαντά ότι έκαναν αγώνα για την μη κύρωση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά από την στιγμή που 
κυρώθηκε δεν γίνεται ως ευνομούμενη πολιτεία να 
μην την σεβαστούν. Και τι απαντάτε στον κόσμο που 
ξεσηκώνατε τότε και κουβαλιόταν μέχρι τις Πρέσπες 
για να φάει το δακρυγόνο με το λίτρο και με τις 
συγκεντρώσεις που έγιναν ανά την Ελλάδα; Από την 
άλλη τι απαντάτε σε αυτούς που τρόλαραν όλες αυτές 
τις κινητοποιήσεις και φτάσαμε μέχρι το σημείο 
εθνικού διχασμού, ενώ τώρα όλα «μέλι-γάλα»; Τελικά 
Μακεδονομάχοι…Βορειομακεδονομάχοι…και όλοι 
τους εντάξει!
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Οι ακατάλληλες μάσκες
για τους μαθητές «βγάζουν»
τις μάσκες των υπευθύνων…

Μόνο την ευθύνηδιεξαγωγής τουδιαγωνισμούγια τιςμά-
σκεςκαιόχιτονκαθορισμότωνπροδιαγραφώντονίζειότιείχε
ηΚεντρικήΈνωσηΔήμωνΕλλάδας(ΚΕΔΕ)καιεπισημαίνειότι
είχεενημερώσειτουςαρμόδιουςτουυπουργείουΥγείαςγιατο
λανθασμένομέγεθοςαλλάδενεισακούσθηκε.«ΗΑυτοδιοίκη-
σησταδύσκολαβγαίνειμπροστά.Δενφοβόμαστετιςευθύνες,
δενκρυβόμαστεπίσωαπόαρμοδιότητες,δενθαεπιτρέψουμε
ταπαιδιάμαςναγίνουν«μπαλάκι»στοκρυφτούλιανευθυνο-υ-
πεύθυνωνγραφειοκρατών»,τονίζειηΚΕΔΕ,υπογραμμίζοντας
σεχθεσινήτηςανακοίνωση,ότιεφάρμοσεακριβώςτιςοδηγίες
πουέλαβε.ΗΚΕΔΕεπαναλαμβάνειότιοιμάσκεςβασίστηκαν
στις«προδιαγραφέςτουυπουργείουΥγείας»οιοποίες«αρχι-
κά διαβιβάστηκαν από το υπουργείοΕσωτερικών» και εγκα-
λεί το υπουργείο για κωλυσιεργία στην αποστολή των νέων
προδιαγραφώνώστε νασυνεχιστεί η διαδικασίαπαραγωγής
μασκών«πουμεδικήμαςεντολήδιακόπηκε».Ενημερώνειμά-
λισταότιηαποστολήτωννέωνπροδιαγραφών«δενέχειγίνει
μέχριχθες».Μάλλονθαέχεισυνέχειατοθέμα,πουαπόμόνο
του«πετάει»τιςμάσκεςτωνυπευθύνων…

Βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους φέρνει ο Ιανός, 
από σήμερα το απόγευμα μέχρι το Σάββατο

ΜεέκτακτοδελτίοηΕΜΥπροειδοποιείγιαεπικίνδυνακαιρικάφαινόμεναστηνκεντρικήκαινότιαΕλλάδααπόσή-
μερατοαπόγευμαμέχριτοΣάββατο,μεισχυρέςβροχέςκαικαταιγίδεςκαιπολύθυελλώδειςανέμους,ενώηΠολιτική
ΠροστασίατηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίαςσυνιστάστουςπολίτεςναείναιιδιαίτεραπροσεκτικοί,μεριμνώντας
γιατηλήψημέτρωναυτοπροστασίαςαπόκινδύνουςπουπροέρχονταιαπότηνεκδήλωσητωνέντονωνκαιρικώνφαι-
νομένων.Παράλληλαέχειθέσειτουςφορείςπουεμπλέκονταισεέργακαιδράσειςγιατηναντιμετώπισηκινδύνωναπό
επικίνδυνακαιρικάφαινόμενα,σεκατάστασηετοιμότητας-επιφυλακήςβάσειτουσχεδιασμούτους,προκειμένουναα-
ντιμετωπιστούνπιθανάπροβλήματαπουθαδημιουργηθούναπότηνεκδήλωσητωνέντονωνφαινομένων(πυρκαγιές,
πλημμύρεςκλπ).

ΤοπαρόνκαιρικόφαινόμενοονομάστηκεΙανός!

Παράταση στα περιοριστικά μέτρα στην Ημαθία
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Ξεπέρασετα200κρούσματααπότηναρχήτηςπανδημίας
ΟΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευ-

μα τηςΤετάρτης (16/9)312νέακρού-
σματα πανελλαδικά, εκ των οποίων
τα2καταγράφονταιστηνΗμαθία,που
πλέονμετρά204 κρούσματααπό την
αρχήτηςπανδημίας.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ΚΥΑ
παρατείνεται η εφαρμογή τωνπεριο-
ριστικώνμέτρωνστηνΗμαθία (χρήση
μάσκαςπαντού, μέχρι 9 άτομα, κλει-
στά μαγαζιά μετά τις 12, απαγόρευ-
σης εκδηλώσεων κλπ), μέχρι και τις
30Σεπτεμβρίου, ενώημόνοδιαφορά
είναιότιθαλειτουργούνοιλαϊκέςαγο-
ρές, με το 50% τωνπαραγωγών και
εμπόρων.

Επίσης, με απόφαση τουΥπουρ-
γείουΠαιδείαςτο7ΔημοτικόΣχολείοΑλεξάνδρειαςθαπαραμείνειάλλεςδύομέρεςκλειστό,μέχρικαιΠαρασκευή18
Σεπτεμβρίου.

Τέλοςγιατουςγείτονεςμαςανακοινώθηκαν11κρούσματαστηνΠ.Ε.Πέλλας,εκτωνοποίων5συνδέονταιμεγνω-
στέςσυρροέςκαι10κρούσματαστηνΠ.Ε.Πιερίας.

ΚάλεσματουΠΑΜΕΗμαθίας
στοσημερινόπανεκπαιδευτικόσυλλαλητήριο

Ωςαπαράδεκτοκαταδικάζουν τονξυλοδαρμόσυναδέλ-
φου τουςσταΧανιά από«γονιό»αρνητή της μάσκας, το
ΠΑΜΕκαιηΑΣΕΗμαθίας,τονίζονταςότιτέτοιαπεριστατι-
κάείναιμεμονωμένακαιδενχαρακτηρίζουντοσύνολοτων
γονιών.,πουβρίσκονταιστοπλάιόλωντωνεκπαιδευτικών
καιαπόκοινούαπαιτούνναπαρθούνόλατααναγκαίαμέ-
τραγιατηνασφαλήλειτουργίατωνσχολείωντόσογιατους
μαθητέςόσοκαιγιατουςίδιουςτουςεκπαιδευτικούς.

Επίσηςκαταλογίζουνευθύνεςστο ΥπουργείοΠαιδείας
«γιαανυπαρξίασχεδιασμούκαιμέτρωνγιατηδιασφάλιση
τωναπαραίτητωνυγειονομικώνόρωνανοίγματοςτωνσχο-
λείωνκαι τοφόρτωμαόλης της ευθύνηςλειτουργίαςαλλά
καιτηςτήρησηςτωνμέτρωνστονεκπαιδευτικό,τομαθητή
καιτογονιό».Γιαόλααυτάκαλούνεκπαιδευτικούςκαιγο-
νείςσταΠανεκπαιδευτικάΣυλλαλητήριασήμεραΠέμπτησε
όλητηνΕλλάδα,μεπροοπτικήκλιμάκωσήςτουςσεαπερ-
γιακήκινητοποίησητοαμέσωςεπόμενοδιάστημα.

ΉρθεηΗλεκτρονικήΥπογραφή
στουςδικηγόρουςτηςΗμαθίας!

Ητεχνολογίαεξελίσσεταικαισεσυνδυασμόμετηνπανδημίατουκορωνοϊού,πολλέςεφαρμογέςπουπαρακάμπτουν
την γραφειοκρατίαβρήκαν γόνιμο έδαφος να εξελιχθούν.Μιααπόαυτές είναι η ηλεκτρονικήυπογραφήπουμπορούν
πλέονναθέτουνσταδικόγραφάτουςοιδικηγόροικαιχωρίςναχρειάζεταιναφύγουναπότογραφείοτουςθαμπορούννα
καταθέσουντηναγωγήτουςκαιναεπιλέξουνμέχρικαιημερομηνίαδικασίμου.

ΓιαόλααυτάενημερώθηκανοιδικηγόροιτηςΗμαθίαςκαιπροχώρησεηπλειοψηφίατουςστηνπιστοποίησητηςηλε-
κτρονικήςυπογραφήςτουςτοτριήμεροπουπροηγήθηκεαπόΔευτέρα14έωςΤετάρτη16Σεπτεμβρίουστηνβιβλιοθήκη
τουδικηγορικούσυλλόγουστονέοδικαστικόμέγαρο.ΜεπρωτοβουλίατουΔ.Σ.τουσυλλόγουΒέροιαςσεσυνεργασίαμε
τηνΟλομέλειακαιτονΔικηγορικόΣύλλογοΑθηνώνοργανώθηκανμεραντεβούενημερώσειςκαιεπιμόρφωσητωνδικηγό-
ρωνγιατηνψηφιακήυπογραφήκαιστηνσυνέχειαλάμβαναντηνπιστοποίηση.

ΌλοτοτριήμεροήτανκοντάστουςδικηγόρουςτηςΗμαθίαςοιυπάλληλοιτουδικηγορικούσυλλόγουΑθηνώνΣπυρι-
δούλαΓούμενουκαιΑντωνίαΓονίδη,μαζίμετιςυπαλλήλουςτουΔ.Σ.Β.ΡαχήλΓανοπούλουκαιΈφηΝικολοπού-
λου,προκειμένουνατουςκαθοδηγήσουνκαινααπαντήσουνσταερωτήματάτους.Σεκάθεπερίπτωσηείναιμιαεξέλιξη
πουβοηθάόχιμόνοτουςδικηγόρους,αλλάκατ’επέκτασηκαιτουςπολίτεςπουμπορούνναπροσφύγουνστηνδικαιοσύ-
νηπιοεύκολα,μελιγότεραέξοδακαιγραφειοκρατία.



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: 
«Τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι 

είναι για τους πεζούς»
-Υπενθύμιση για ανανέωση αδειών χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων
 Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς όλους τους  ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων, 

που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους (πεζόδρομους,  πεζοδρόμια) να προμηθεύονται και να ανανεώ-
νουν τις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ.1 του υπ’αρίθμ.188/2015 Κα-
νονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας και του Ν.4483/2017(άρθρο 
55).

Η χρήση πρέπει πάντα να περιορίζεται στα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στην άδεια και απα-
γορεύεται η τοποθέτηση σταντ, διαφημιστικών σημαιών ή άλλων  αντικειμένων που παρεμποδίζουν την 
διέλευση πεζών( στα πεζοδρόμια και στους πεζόδρομους ), την κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων (στο 
οδόστρωμα). Η κάθε είδους αυθαίρετη κατάληψη  του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος με διάφορα α-
ντικείμενα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και δεν συνάδει   με την 
κανονικότητα. 

•«Τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι είναι για τους πεζούς».     
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα σύμφωνα με τον Κανονισμό χρήσης παραχω-

ρούμενων Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας και του άρθρου 48 του Κ.Ο.Κ..
Επιπλέον λόγω της πανδημίας του covid-19 πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις των τραπεζιών, η σωστή 

χρήση  μη ιατρικής μάσκας από τους εργαζόμενους και οι όροι υγιεινής και προστασίας. 
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Υπηρεσία μας είναι το 2331350610-2331350695 για οποιαδήποτε διευ-

κρίνιση.
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 

Δημοτικής Αστυνομίας
Ευστάθιος Κελεσίδης

Σε 312 ανέρχονται 
τα νέα κρούσματα του 
SARS-CoV-2 στην Ελ-
λάδα, εκ των οποίων 27 
συνδέονται με γνωστές 
συρροές και 22 εντοπί-
στηκαν κατόπιν ελέγχων 
στις πύλες εισόδου της 
χώρας ανακοίνωσε σήμε-
ρα ο ΕΟΔΥ.

Ο συνολικός αριθμός 
των κρουσμάτων είναι 
14.041, εκ των οποίων το 
55.5% άνδρες. Τα 2.462 
(17,5%) θεωρούνται σχε-
τιζόμενα με ταξίδι από 
το εξωτερικό και 5.972 
(42,5%) είναι σχετιζόμενα 
με ήδη γνωστό κρούσμα.

Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 67 ασθενείς. Η 
διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. Οι 20 (29,9%) εί-
ναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 88,1%, των 
διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι 
ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Έχουν εξέλθει από τις 
ΜΕΘ 176 ασθενείς.

Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανά-
τους και 316 θανάτους συνολικά στην Ελλάδα. Από 
αυτούς οι 118 (37,3%) είναι γυναίκες και οι υπόλοι-
ποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 
78 έτη και το 96,5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

 Πώς κατανέμονται τα κρούσματα
Από τα 312 επιπλέον κρούσματα που δηλώθη-

καν σήμερα, τα 284 είναι εγχώρια κρούσματα, τα 27 
συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 18 αναφέρουν 
πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.

Αναλυτικότερα:
- 22 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενερ-

γήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
- 6 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτο-

βούλως για έλεγχο
-  174 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής,  εκ 

των οποίων 12  συνδέονται με γνωστές συρροές, 
ενώ 13 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό 
της χώρας

- 26 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των 

οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 5 
με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αχαΐας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
- 2 κρούσματα στην  Π.Ε. Ημαθίας
- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καρδίτσας
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κιλκίς , συνδεόμενο
 με γνωστή συρροή
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κω
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λάρισας
- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, όλα 
σχετιζόμενα με γνωστή συρροή στο ΚΥΤ Μόριας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
- 11 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των
 οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές
- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας
14 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση    

312 νέα κρούσματα, 
67 διασωληνωμένοι, 

τρεις νέοι θάνατοι
-2 κρούσματα χθες στην Ημαθία

Διμερείς σχέσεις και 
οικονομική συνεργασία, στη 
συνάντηση Μητσοτάκη-Ζάεφ

-Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Ν.Δ 
και ΣΥΡΙΖΑ για το ΒορειοΜακεδονικό

Οι διμερείς σχέσεις με έμφαση στην ανάπτυ-
ξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών, ήταν το κύριο αντικείμενο των συνομιλιών 
κατά το γεύμα εργασίας που παρέθεσε χθες ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τιμήν του 
πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν 
Ζάεφ, επ’ ευκαιρία της έλευσής του στην Αθήνα 
προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο του 
Economist. 

Στη διάρκεια του γεύματος εξετάστηκε η πορεία 
των διμερών σχέσεων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη 
της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χω-
ρών. Συζητήθηκε επίσης η ευρωπαϊκή προοπτική 
της γειτονικής χώρας. Ο κ. Ζάεφ δεσμεύθηκε στην 
ανάγκη της καλής εφαρμογής της Συμφωνίας των 
Πρεσπών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, η οποία κατά την συνάντησή της 
νωρίτερα με τον Ζόραν Ζάεφ στο Προεδρικό Μέ-
γαρο, δήλωσε ότι «Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και 
Βόρειας Μακεδονίας έχουν εισέλθει σε νέα εποχή», 
συνεχάρη τον κ. Ζάεφ για την επανεκλογή του στο 
αξίωμα του Πρωθυπουργού και υπογράμμισε ιδιαι-
τέρως τη σημασία υλοποίησης της Συμφωνίας των 
Πρεσπών στο σύνολό της, σύμφωνα με το γράμμα 
και το πνεύμα της, με στόχο την εμβάθυνση των δι-
μερών σχέσεων των δύο κρατών, ενώ αναφέρθηκε 
στη σταθερή εκ μέρους της Ελλάδας υποστήριξη 
της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας. 

«Πόλεμος» ανακοινώσεων 
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

Σε έντονο τόνο  η αντίδραση του αξιωματικής 
αντιπολίτευσης και ο πόλεμος των  ανακοινώσεων 
που ξέσπασε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, με αφορμή 
την παρουσία του πρωθυπουργού της Βόρειας Μα-
κεδονίας Ζόραν Ζάεφ στην Αθήνα. Η ΝΔ αναφέρει 
σε ανακοίνωσή της ότι το brand της πολιτικής απά-
της το έχει κατοχυρώσει αμετάκλητα ο ΣΥΡΙΖΑ και 
τονίζει ότι η ΝΔ ήταν κατηγορηματικά αντίθετη στην 
ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ωστόσο α-
πό τη στιγμή που κυρώθηκε δεν μπορεί να αλλάξει.

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως 
«μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πα-
ρίστανε τον «Μακεδονομάχο», σήμερα μάθαμε δια 
στόματος του κ. Ζάεφ πως τώρα έχει γίνει «Βορει-
ομακεδονομάχος» και δίνει μάχες υπέρ της γειτονι-
κής χώρας στην Ευρώπη».

ΝΔ προς ΣΥΡΙΖΑ
«Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας που έβαλαν τη λέξη 

colotumba, στο διεθνές πολιτικό λεξιλόγιο με όσα 
απίθανα υπόσχονταν και όσα έκαναν, τελικά έχουν 
το θράσος να μιλούν για πολιτική απάτη.

Τι να θυμίσουμε;
Το σκίσιμο των μνημονίων, την κατάργηση του 

ΕΝΦΙΑ, το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», τη 
«Σεισάχθεια», το αλήστου μνήμης δημοψήφισμα/
παρωδία; Οι ίδιοι μπορεί να θέλουν να τα ξεχά-
σουν, οι πολίτες όμως δεν ξεχνούν!

Όσον αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, η 
ΝΔ ήταν κατηγορηματικά αντίθετη στην ψήφισή της. 
Είχε δώσει μάχη να μην υπογραφεί και εν συνεχεία 

να μην κυρωθεί.
Είχε προειδοποιήσει, όμως, ότι από τη στιγμή 

που θα κυρωθεί δεν μπορεί να αλλάξει, αφού η 
Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και σέβεται διεθνείς, 
κυρωμένες, συμφωνίες.

Η Ελλαδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλ-
κάνια και αυτό το ρόλο θα τον ενισχύσει με κινήσεις 
σε κάθε κατεύθυνση, σε πολιτικό, οικονομικό, πολι-
τιστικό επίπεδο. Και θα ενισχύσει με κάθε τρόπο το 
brand της Μακεδονίας μας.

Όσο για το brand της πολιτικής απάτης το έχει 
κατοχυρώσει αμετάκλητα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκει-
ται να του το πάρει κανείς» αναφέρει η ανακοίνωση 
της ΝΔ.

Αφορμή για τα παραπάνω στάθηκε το σχόλιο 
του ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση του κ. Ζάεφ ότι «ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη 
την ευκαιρία να δείξει τη στάση του απέναντι στη 
Βόρεια Μακεδονία. Έδωσε μάχες για εμάς, μάχες 
για το ευρωπαϊκό μας μέλλον, για τη συμμετοχή στο 
ΝΑΤΟ και είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Τι απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ
«Αφού ανέβηκε στο κύμα των συλλαλητηρίων 

κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, αφού λοιδόρη-
σε όσους την υπέγραψαν, αφού φλόμωσε τους ψη-
φοφόρους του στα ψέματα, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης τώρα εμφανίζεται έτοιμος να κάνει «δουλειές» 
με τη Βόρεια Μακεδονία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
σχολίάζοντας: «Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο κ. 
Μητσοτάκης παρίστανε τον «Μακεδονομάχο», σή-
μερα μάθαμε δια στόματος του κ. Ζάεφ πως τώρα 
έχει γίνει «Βορειομακεδονομάχος» και δίνει μάχες 
υπέρ της γειτονικής χώρας στην Ευρώπη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ «καλωσορίζει» τον κ. Μητσοτάκη 
«στον ρεαλισμό που πραγματικά συμβάλλει στη 
σταθερότητα και ενισχύει το ρόλο της Ελλάδας 
στην περιοχή, και περιμένουμε τις επόμενες μέρες 
τα επιχειρήματα τόσο του ίδιου όσο και όλων των 
βουλευτών της ΝΔ στη Βουλή για την κύρωση των 
συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία που κατέθε-
σαν χθες το βράδυ».

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ «ευχαριστεί» τον κ. Μητσο-
τάκη «που προσχωρεί στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 
στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, αναγνωρίζο-
ντας ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η μόνη 
συμφέρουσα λύση, η οποία μας έβγαλε από το 
διπλωματικό τέλμα δεκαετιών. Θα πρέπει να του 
αναγνωρίσουμε ότι σε κάτι έχει συνέπεια, επιβε-
βαιώνει καθημερινά στους έλληνες πολίτες ότι είναι 
ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που έχει πε-
ράσει από τη χώρα» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατα-
λήγει σε επόμενη απήντηση προς τον κυβερνητικό 
εκπρόσωπο: 

«Αντί ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να δικαιο-
λογήσει τα αδικαιολόγητα για τα ψέματά του, τη χυ-
δαία ψηφοθηρία του με τη Συμφωνία των Πρεσπών 
και τις κούφιες απειλές για βέτο σε Ευρώπη και 
ΝΑΤΟ που τώρα έγιναν «μάχες υπέρ της Βόρειας 
Μακεδονίας», ας ξεκινήσει να σκέφτεται πώς ακρι-
βώς θα υπερασπιστεί τις συμφωνίες με τη γείτονα 
που έφερε προς κύρωση στη Βουλή».



Η νέα  σχολ ι κή 
χρονιά έχει ήδη αρ-
χίσει και όλοι εμείς ο 
Πρόεδρος, το Δ.Σ. και 
το προσωπικό του 
βρεφικού σταθμού 
Θεανώ Ζωγιοπούλου 
καλωσορίζουμε τους 
μικρούς μαθητές και 
τους ευχόμαστε καλή 
σχολική χρονιά.. Ενη-
μερώνουμε τους γο-
νείς ότι έχουν τηρηθεί 
όλα τα προβλεπόμε-
να μέτρα διαφύλαξης 
της δημόσιος υγείας. 
Με αίσθημα ευθύνης 
και σεβασμού προς 
την τοπική κοινωνία 
τοποθετήσαμε ψηλά 
τον πήχη των παρεχό-
μενων υπηρεσιών και 
ασφάλειας των μαθη-
τών και των εργαζομέ-
νων. Τους τελευταίους 
11 μήνες έχουν γίνει 
σημαντικές παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του βρεφικού σταθμού αναφέροντας ενδεικτικά: αναθεωρήθηκε η άδεια 
λειτουργίας εναρμονισμένη πλήρως στην νέα νομοθεσία, εκσυγχρονίστηκε το σύστημα πυρασφάλειας, τοποθετήθηκαν μεμβράνες 

ασφαλείας στα τζάμια για την προστασία των 
παιδιών και του προσωπικού, ανανεώθηκε 
εγκαίρως η σύμβαση της παιδίατρου για ε-
βδομαδιαίο έλεγχο της υγείας των μαθητών 
ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της υγειονομικής 
κρίσης, έγιναν απολυμάνσεις εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, ανανεώθηκε ο εξοπλισμός 
ξεκούρασης των παιδιών (relax) ενώ τέλος 
ενεργοποιήσαμε και τον σύμβουλο διαχείρισης 
προσωπικών δεδομένων GDPR.

 Με τη βοήθεια όλων θέτουμε νέους, υ-
ψηλούς στόχους για να ανταποκριθούμε στο 
όραμα της δωρήτριας κα Ζωγιοπούλου για ένα 
ασφαλή, σύγχρονο, φιλικό  παιδικό σταθμού 
για τους δημότες της Βέροιας. στοχεύοντας σε 
πρώτη φάση στην προμήθεια ενός σύγχρονου 
οχήματος για την ασφαλή μεταφορά των μαθη-
τών ενώ μελλοντικά στην δημιουργία ενός συγ-
χρόνου κτηρίου που θα καλύψει τις ανάγκες 
λειτουργίας του βρεφικού σταθμού.

Με εκτίμηση 
Βασιλειάδης Κων/νος

Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ 
Θ. Ζωγιοπούλου
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Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> Μη υποχρ, χρήση μάσκας
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
--> Φρέσκος αέρας

ΜΟΥΛΑΝ    (ΜΕΤΑΓΛ στα Ελληνικά)
Προβολές:    Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 
στις 19.45 
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Σκηνοθεσία: ΝΙΚΙ ΚΑΡΟ
Σενάριο: ΡΙΚ ΤΖΑΦΑ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΤ ΛΙ, ΓΚΟΝΓΚ ΛΙ, ΝΤΟΝΙ ΓΙΕΝ, 

ΛΙΟΥ ΓΙΦΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΚΟΤ ΛΙ

ΜΟΥΛΑΝ    (στα Αγγλικά με Ελληνικούς Υποτιτλ)
Προβολές:    Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευ-

τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9  στις 19.45 
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.45
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

 GREENLAND: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Σκηνοθεσία: ΡΙΚ ΡΟΜΑΝ ΓΟΥΟ

Σενάριο: ΚΡΙΣ ΣΠΑΡΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ, ΣΚΟΤ ΓΚΛΕΝ, 

ΜΟΡΕΝΑ ΜΠΑΚΑΡΙΝ, ΡΟΤΖΕΡ ΝΤΕΪΛ ΦΛΟΪΝΤ
Προβολές :    Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευ-

τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9  στις 21.45
 στην Θερινή αίθουσα -  (Θερινή – Μη υποχρ, χρή-

ση μάσκας) 
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.00 στην αί-

θουσα 1 
(Αιθ1 – Υποχρεωτική χρήση μάσκας)

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     17/9/20 - 23/9/20

Πρόσκληση 
σε Διαδικτυακή 

Ημερίδα της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί

Το Σπίτι της Βεργίνας και το 
Κέντρο αναφοράς, παροχής 
συμβουλευτικής και Κέντρο θε-
ραπείας τραύματος της Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί καλεί το 
κοινό στη Διαδικτυακή Ημερίδα 
με θέμα «Η πρόληψη, η ψυχο-
κοινωνική υποστήριξη και η μα-
κρά φιλοξενία στη νέα εποχή της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί», την 
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 
στις 11:00 πμ.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε 
όλους, με προεγγραφή στη σε-
λίδα της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί (www.propaidi.org). Η η-
μερίδα υλοποιείται στα πλαίσια 
των Πράξεων «Επέκταση, διεύ-
ρυνση και αναβάθμιση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών μακράς 
φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο 
από το Σπίτι της Βεργίνας» και 
«Επέκταση και αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής 
Βέροιας. Διεύρυνση με λειτουργία Κέντρου θεραπείας τραύματος» / Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τις εισηγήσεις:
«Σπίτι της Βεργίνας: απολογισμός έργου και προοπτική»
Από την Ελισάβετ Καραβασίλη, Συντονίστρια στο Σπίτι της Βεργίνας, Κοινωνι-

κή Λειτουργό
«Παιδαγωγικές αρχές και πρακτική εφαρμογή σε παιδιά με τραύμα: ο ρόλος 

του Παιδαγωγού στο Σπίτι της Βεργίνας»
Από τη Ναταλία Μύτιλη, Παιδαγωγό στο Σπίτι της Βεργίνας
«Αντιϊδρυματική λειτουργία: τρόποι και μέθοδοι για ένα δύσκολο πρόβλημα»
Από τον Κώστα Μακρίδη, Παιδαγωγό στο Σπίτι της Βεργίνας
«Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής-ΚΕΘΕΤ: απολογισμός έργου 

και δράσεων
Από τη Μαρία Πανταζή, Ψυχολόγο στο ΚΑ/ΣΚ/ΚΕΘΕΤ
«Σκιαγράφηση του προβλήματος της παραβατικότητας ανηλίκων στην πόλη 

της Βέροιας»
Από την Θεοδώρα Νιώπα, Συντονίστρια στο Κέντρο αναφοράς και παροχής 

συμβουλευτικής και στο Κέντρο θεραπείας τραύματος της Βέροιας, Κοινωνική 
Λειτουργό

«Το τραύμα και η αντιμετώπισή του στο Κέντρο θεραπείας τραύματος»
Από την Μαρία Δραμιλαράκη, Επόπτρια Παιδοψυχίατρο στον Οργανισμό
«Μικρή σύνοψη-συμπεράσματα»
Από τον Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

16 με 22 Σεπτεμβρίου
Στην «Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας» 
συμμετέχει ο Δήμος Βέροιας
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (ΕΕΚ) από το 2002 έχει καθιε-

ρωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή 
βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και 
ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το 
διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών 
αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μετα-
φοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλα-
κτικών τρόπων μετακίνησής τους.

Ο δήμος Βέροιας για πέμπτη συνεχή χρονιά συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας με σχετικό ενημερωτικό και διαδραστικό υλικό που 
απεστάλη στα σχολεία του Δήμου μας για εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης 
στην πόλη. Το 2020 εστιάζουμε στην ενημέρωση γιατί εξαιτίας των μέτρων του 
covid–19, δράσεις σε ανοιχτούς χώρους σε συνθήκες συγχρωτισμού πρέπει να 
αποφεύγονται..

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (ΕΕΚ) εστιάζει κάθε χρόνο σε 
διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το θέ-
μα που επιλέχθηκε για το 2020 είναι «Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για 
όλους» (‘Zero-emission mobility for all’) και το σύνθημα «Μετακινήσου υπεύθυ-
να!».

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Αντιδημαρχία Παιδείας Δήμου Βέροιας

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:
• Στην ιστοσελίδα https://mobilityweek.eu/home/ 
• Το φετινό θέμα περιγράφεται στη σελίδα https://mobilityweek.eu/

registration/ ή στην αρχική σελίδα στο σύνδεσμο Register for EUROPEAN 
MOBILITY WEEK 2020

• Στην ιστοσελίδα https://ypeka.gr/el-gr /Κεντρική/Ευρωπαϊκή-Εβδομάδα-Κι-
νητικότητας-2020

Με στόχους ξεκίνησε η νέα σχολική 
χρονιά στο βρεφικό δημοτικό σταθμό 

Θεανώ Ζωγιοπούλου
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο EΣΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρή-

στου και της Βασιλικής, το γένος Πα-
παδοπούλου, που γεννήθηκε στις Σέρ-
ρες και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και η 
ΧΙΡΤΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου 
και της Μαρίας, το γένος Ιωσηφίδου, 

που γεννήθηκε στη Θεσαλλονίκη και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Για τα προβλήματα αμπελουργών 
και οινοποιών ενημέρωσε

 τον Απ. Βεσυρόπουλο 
η διοίκηση του VAENI ΝΑΟΥΣΑ

Επίσκεψη στον συντοπίτη μας Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας κ Βεσυρόπουλο έκανε 
ο Πρόεδρος του VAENI ΝΑΟΥΣΑ κ Γεώργιος Φουντούλης και ο Αντιπρόεδρος κ. Σταύρος 
Κουμτσίδης και συζήτησαν θέματα που αντιμετωπίζουν οι Ημαθιώτες αμπελουργοί και οινοποι-
οί.

Γνωστοποιήθηκαν τα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν ελέω Covid-19 όσον αφορά τον 
φετινό τρύγο αλλά και την κάθετη πτώση των πωλήσεων που είχαν τα οινοποιεία της περιοχής 
μας όπως επίσης προτάθηκαν και διερευνήθηκαν πιθανές λύσεις για το αδιέξοδο που υπάρχει 
σήμερα. Υπήρξε κατανόηση και ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργού για τις επόμενες 
κινήσεις που προτίθεται να κάνει η ελληνική κυβέρνηση.

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Με τη συμμετοχή πωλητών

 σε ποσοστό 50% ανά 
κατηγορία, επαναλειτουργούν 

οι λαϊκές αγορές 

Με  ανάρτησή  στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο fb ο βουλευτής 
Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, ενημε-
ρώνει  σχετικά με την επαναλειτουρ-
γία των λαϊκών αγορών στην Ημαθία: 

«Με την Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση που δημοσιεύτηκε προ ολίγου, αί-
ρεται η απαγόρευση της λειτουργίας 
των λαϊκών αγορών στην Ημαθία, με 
τη συμμετοχή πωλητών σε ποσοστό 
50% ανά κατηγορία και τηρουμένων 
όλων των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων.

Με την αναστολή  της λειτουργίας 
τους στις 10 Σεπτέμβρη, οι παρα-
γωγοί και πωλητές της Ημαθίας μου 
είχαν επισημάνει ότι η παύση της πα-
ραγωγικής τους δραστηριότητας ισο-
δυναμεί με οικονομικό θάνατο, όπως 
και μεταβίβασα στον Γ.Γ Εμπορίου κ. 
Σταμπουλίδη, κατά τη σημερινή μας 
επικοινωνία, ζητώντας του να ικανο-
ποιήσει το δίκαιο αίτημα τους, έστω 
και με περιορισμένη και εκ περιτρο-
πής συμμετοχή των πωλητών.

Τόνισα ότι, καθώς η πανδημία συνεχίζεται, είναι σημαντικό οποιοσδήποτε περιορισμός στην οικονομική δραστη-
ριότητα του εμπορίου, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται σε εύθραυστα προϊόντα της τροφικής αλυσίδας, να ακολουθεί τον 
ουσιαστικό διάλογο με τους άμεσα εμπλεκόμενους». 

Νέος σύμβουλος στην Κοινότητα Βέροιας ορκίστηκε 
ο Αθανάσιος Σαββίδης, στη θέση της Π.Λιάπη

Ορκίστηκε χθες από τον Αντιδήμαρχο και Αναπληρωτή 
Δημάρχου, Βασίλη Παπαδόπουλο, ο νέος Σύμβουλος της 
Κοινότητας Βέροιας, Αθανάσιος Σαββίδης, ως πρώτος 
επιλαχών στο Συμβούλιο της Κοινότητας Βέροιας για τη 
Δημοτική Παράταξη, «Δικαίωμα για Νέα Βέροια». Ο κ. Σαβ-
βίδης αντικατέστησε τη Σύμβουλο, Παρασκευή-Ζωή Λιάπη, 
η οποία παραιτήθηκε πρόσφατα. 

Ορκωμοσία και στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Η σύμβουλος Κοινότητας Αλεξάνδρειας, κα. Γαλά-

νη Πουλχερία του Γεωργίου σύμφωνα με την αριθ. 23/
ΕΠ/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας 
προσκλήθηκε από τον Δήμαρχο και έδωσε την Τρίτη 15 
Σεπτεμβρίου τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρ-
θρου 52 του Ν. 3852/2010, όρκο.
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο 
της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του 
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και επίσης υπάρχουν 
τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική ενίσχυση του 
Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK .Αρ.Λογ: 829 
00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 0200 
1000 024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 
8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  
, εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμονος.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Σεπτεμ-

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

ΕΛΕΝΗΣ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ

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

Η αδελφή, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 19 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής  της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας 

ΣΟΦΙΑΣ ΝΙΚ.
ΚΟΥΛΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 17 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον 
Τρίλοφο Ημαθίας η Χρυσούλα Θυμιο-
πούλου σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 17 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Κοπανού ο Δη-
μήτριος Πορφυρόπουλος σε ηλικία 
75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Πέμπτη 
17 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αποστό-
λων στον Τριπότα-
μο επί τη εορτή της 
Αγίας Σοφίας και 
των τριών θυγατέ-
ρων αυτής. 

 Την Παρασκευή 
18 Σεπτεμβρίου 
στις 6:30 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον 
Εσπερινό στον πα-
νηγυρίζοντα επί τη 
εορτή του Οσίου 
Αμφιλοχίου του εν 
Πάτμω Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου 
Βεροίας. 

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

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

Το απόγευμα της Δευτέρας έγινε
 ο Αγιασμός στο Εσπερινό 

Γυμνάσιο και Λύκειο Βεροίας 

 Το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της νέας σχολι-
κής χρονιάς τελέσθηκε ο αγιασμός στο Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Βεροίας, 
από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, παρουσία του Διευθυντή Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Θανάση Παπαδόπουλου.

 Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε στους μαθητές και στους καθηγητές καλή χρο-
νιά, μια χρονιά της οποίας η έναρξη  συνοδεύτηκε από πολλές ευχές τόσο του 
προϊσταμένου εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και όλων των 
τοπικών και πολιτικών αρχών.



Την ανησυχία του 
αλλά και την ανάγκη 
λήψης μέτρων με α-
φορμή και το κρού-
σμα κορονοϊού στην 
ανοιχτή  δομή  προ-
σφύγων  στην  Αλε-
ξάνδρεια, επισημαίνει 
η  ΤΕ  Ημαθίας  του 
ΚΚΕ, με την παρακά-
τω ανακοίνωση:  

«Μετά   τα  εκατο-
ντάδες  κρούσματα  
κορονοϊού  σε   βιομη-
χανίες  επεξεργασίας  
ροδακίνων  στο Νομό μας  και  στην  γειτονική  Πέλλα , μετά  
το κλείσιμο του   7ου Δημοτικού  Σχολείου  Αλεξάνδρειας , επι-
βεβαιώθηκε  ακόμα  ένα  κρούσμα στην ανοιχτή  δομή  προ-
σφύγων  στην  Αλεξάνδρεια.

  Οι  εξελίξεις  αυτές  επιβεβαιώνουν  πόσο κάλπικο  είναι   
το αφήγημα  της  Κυβέρνησης   για τη  διαχείριση  της  πανδη-
μίας. Υγειονομικά πρωτόκολλα  έγιναν   λάστιχο  για  τα  κέρδη   
των  μεγαλοβιομηχάνων , των εφοπλιστών ,των μεγαλοξενοδό-
χων  και των  αεροπορικών  εταιριών.

  Η  ευθύνη  της  Κυβέρνησης  για το  ασφαλές  άνοιγμα  
των σχολείων  περιορίστηκε  στη  χορήγηση  μια μάσκας  και 
στις «συμβουλές» υπηρεσιακών και  κυβερνητικών παραγό-
ντων.

Tο  άτομο  που  προσβλήθηκε  νοσηλεύεται  σε νοσοκομείο  
της  περιοχής  ενώ  και ο  οικογενειακός   του  περίγυρος  πα-
ρουσιάζει  ύποπτα  συμπτώματα.

Παράλληλα  οι   εργαζόμενοι  στο Κέντρο  συνεχίζουν να  
εργάζονται στη δομή χωρίς  να  έχουν  άμεσα  τα απαραίτητα  
τεστ στους ίδιους ,αλλά  και στους πρόσφυγες  που  διαμένουν 
εκεί ώστε  να γίνει ιχνηλάτηση  πιθανών  κρουσμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση φορέων  καταγγέλλεται  ότι  μέχρι 
στιγμής  δεν  έχει  γίνει  απολύμανση  του  χώρου  ,όπως  και  
η  έλλειψη  ουσιαστικών  μέτρων ώστε να   μειωθούν  οι πιθα-
νότητες  διασποράς  του  ιού.

 Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή τόνισε την ανάγκη να λη-

φθούν συγκεκριμένα μέτρα στις προσφυγικές δομές για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει 
αδικαιολόγητα. Έχει ακέραια την ευθύνη, να πάρει  όλα τα α-
παραίτητα μέτρα άμεσα  όπως:

-Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και να υπάρχει ακριβής 
εικόνα του αριθμού των κρουσμάτων. Να τηρηθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα που λαμβάνονται σε αντίστοιχες περιπτώ-
σεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Για όσους ήπια νοσούντες 
επιλεγεί να παραμείνουν στη δομή, χρειάζεται να προβλεφθεί 
ειδικός χώρος, καθώς η απομόνωσή τους δεν είναι δυνατόν να 
γίνει μέσα στα μικρά οικήματα που διαμένουν.

-Να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής, να γίνεται συ-
χνή απολύμανση των χώρων, να χορηγηθούν δωρεάν όλα τα 
υλικά ατομικής υγιεινής.

-Να εξοπλιστεί και να ενισχυθεί το ιατρείο με το απαιτούμε-
νο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να εξασφαλίζεται η 
μεταφορά των προσφύγων σε κατάλληλες δομές Υγείας εφό-
σον χρειάζεται.

- Να  ενισχυθεί  με ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό προσω-
πικό και μέσα το Κέντρο Υγείας  Αλεξάνδρειας

-Για το διάστημα του υγειονομικού περιορισμού στη δομή 
φιλοξενίας να εξασφαλιστούν για όλους τα είδη πρώτης ανά-
γκης, τα τρόφιμα και τα φάρμακα, συνολικά όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για τη διαβίωση των προσφύγων.

-Να επιδειχθεί ιδιαίτερη φροντίδα για τα παιδιά.
-Οι εργαζόμενοι είναι η καρδιά της λειτουργίας της δομής 

και είναι ανάγκη να ληφθούν πρόσθε-
τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας, 
να εξασφαλιστούν σταθερές εργασιακές 
σχέσεις και δικαιώματα».

  Επίσης  το ΚΚΕ  καλεί  το  λαό  
της  περιοχής  να απομονώσει  κάθε  
φωνή  που  θα σπείρει  το  ρατσιστικό 
δηλητήριο  με  αφορμή  το  κρούσμα 
στη Δομή προσφύγων. Είναι  ευθύνη  
της Πολιτείας να  πάνε  όλα  τα παιδιά  
στο  Σχολείο  με  τη μεγαλύτερη  δυνατή 
ασφάλεια  για τα ίδια , τους γονείς τους  
και τους δασκάλους  τους».

Η λέξη μάσκα που τόσο γρήγορα κατάφερε και κυριάρχησε στο λεξιλόγιο μας τεί-
νει να γίνει κατά πολλούς το απόλυτο “αξεσουάρ”.

Εγώ δεν θα την ονόμαζα “αξεσουάρ” αλλά την μέγιστη προστασία κατά της παν-
δημίας, η οποία δεν μας ξέχασε και δυστυχώς είναι ακόμα εδώ.

Ειδικός δεν είμαι αλλά οφείλω να υπακούω στους ειδικούς, στους λοιμοξιωλόγους 
,στους ανθρώπους  αυτούς που καθημερινά επιτελούν έναν τιτάνιο αγώνα , σε μία 
καθημερινότητα που ποτέ κανείς δεν περίμενε πως θα ξημερώσει και θα αλλάξει 
κατά πολύ την ζωή όλων μας.

Ο κορονοϊός δεν εξαφανίστηκε αλλά απ’ότι φαίνεται ξέρει καλά να κρύβεται, οι 
θεωρίες συνομωσίας κακά τα ψέματα δεν βοηθούν πουθενά. Βέβαια είναι απολύτως 
λογικό να υπάρχουν αντιρρήσεις και αμφιβολίες , καθώς αδιαμφισβήτητα είναι κάτι 
το πρωτόγνωρο. Αλλά θα πρέπει εν τέλει να ακούμε πάντοτε τους ειδικούς.

Η χρήση της μάσκας , λόγω και της αύξησης των κρουσμάτων είναι πλέον απα-
ραίτητη και υποχρεωτική σε όλους τους χώρους(τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 
εξωτερικούς).Οι προτροπές των ειδικών φαίνεται να μην συγκινούν ιδιαίτερα ολόκλη-
ρο το σύνολο των πολιτών οι οποίοι συχνά κάνουν λόγο για “ μεγαλοποιήση ” των 
γεγονότων και υπερβολές από πλευράς των επιστημόνων.

Παρά τις όποιες αντιδράσεις, φαίνεται να τις συνηθίζουμε
.Αν όχι όλοι οι περισσότεροι φοράμε μάσκα για να προστατευτούμε.Η χρήση της 

μάσκας από τους “χρήστες” της αλλά ακόμα και η μή χρήση της θα μπορούσε να 
τους κατατάξει σε τρείς κατηγορίες.

• Έχουμε τους “αρνητές” (που αρνούνται να την φορέσουν) καθώς  όπως υπο-
στηρίζουν δεν γνωρίζουν κάποιον που νόσησε. Επίσης πιστεύουν ότι ο Covid-19 δεν 
είναι κάτι άλλο πάρα μια απλή ασθένεια. 

• Κάποιοι φοράνε την μάσκα ως προέκταση του πηγουνιού τους έτσι ώστε να την 
εφαρμόσουν κανονικά σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να 
γλυτώσουν το πρόστιμο που επιβάλλεται. Εδώ συγκαταλέγεται μια μεγάλη μερίδα 
των νέων οι οποίοι θεωρούν λανθασμένα “άτρωτους” τους εαυτούς τους .

• Υπάρχουν και οι άνθρωποι που τηρούν με ευλάβεια και συνέπεια τους υγειονο-
μικούς κανόνες.Όχι για να αποφύγουν κάποιο πρόστιμο αλλά για να προστατέψουν 
τους “δικούς” τους αλλά 
και τους γύρω τους.

Επομένως συμπε-
ραίνουμε πως πλήρως 
δεν έχει αφομοιωθεί η 
καινούργια, σκληρή και 
δύσκολη κατά πολλούς 
πραγματικότητα. Ίσως 
γιατί φοβόμαστε αυτήν 
την πραγματικότητα , ί-
σως ακόμη επειδή δεν 
είμαστε έτοιμοι να την 
ζήσουμε. 

Πρέπει όμως.
Όπως και να ‘χει  εί-

μαι απολύτως σίγουρος 
ότι όλοι μας σε βάθος 
χρόνου, θα προσαρ-
μοστούμε και με ενιαία 
συλλογική προσπάθεια 
θα καταφέρουμε πολλά .

Θεολόγος 
Μαρμάγγελος,

Φοιτητής 
Πολιτικής 

Επιστήμης ΔΠΘ
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Ευχαριστίες 
Το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά:
1) Τις κυρίες Ανθούλα Νένου και 

Άννα Καρανάσιου για τη προσφορά  
μεγάλης ποσότητας γραφικής ύλης

2) Την κα. Μαρινα Γαβριηλίδου 
για τη δωρεά των 70 € για την αγορά 
γραφικής ύλης

3) Την κα. Λ.Δ. για τη δωρεά σχο-
λικών ειδών 

4) Ανώνυμες κυρίες για την προ-
σφορά μεγάλης ποσότητας σχολικών 
ειδών.

ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ

Η δύσκολη και επίπονη προσπάθεια έφτασε στο τέλος της, οι  προσπάθει-
ες και οι κόποι σου επιβραβεύτηκαν, Μαριαλένα  Μίλη,  με την εισαγωγή σου 
στο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών 
σπουδών, καταλαμβάνοντας την 6η θέση εισαγωγής. 

 Ευχόμαστε η επιτυχία σου αυτή να αποτελέσει την αρχή για μια νέα ζωή 
και επαγγελματική πορεία.

Στάθης Βακάλης
Πρόεδρος

Μάσκα, η απόλυτη 
προστασία κατά 
της πανδημίας!

ΤΕ Ημαθίας του ΚΚΕ: 
«Άμεσα μέτρα στις 

προσφυγικές δομές για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας»
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Το Διαιτητικό Δικαστήριο της 
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας έλαβε τις ακόλουθες 

αποφάσεις σχετικά με παλιά χρέη 
προς παίκτες της Βέροιας, για τα οποία 
καμία ευθύνη δεν έχει η νέα εταιρεία 
που έχει στα χέρια της την ομάδα. 
σήμερα. 

Οιαποφάσεις
Επέβαλε στηνΝ.Π.Σ. ΒέροιαΠΑΕ 2019, μέχρι

τηνπλήρηκαιολοσχερήεξόφλησητουαιτούντοςπο-
δοσφαιριστήJonatanlopezperez,σεποσοστό50%
τουποσού των 54.900,505Ευρώπλέον των νομί-
μων τόκων κατά ταδιαλαμβανόμεναστοδιατακτικό
της535/2017τελεσίδικηςαπόφασηςτηςΑ΄Ε.Ε.Ο.Δ./
Ε.Π.Ο., τηνποινή τηςαφαίρεσης τριών (3)βαθμών
από τον βαθμολογικόπίνακα τουπρωταθλήματος
που πρόκειται να αγωνισθεί κατά την επικείμενη
αγωνιστικήπερίοδο 2020-2021, εντόςπροθεσμίας
τριών(3)εργάσιμωνημερώναπότηνεπόμενηημέ-
ρατηςκοινοποίησηςτηςπαρούσας.

Επέβαλε στηνΝ.Π.Σ. ΒέροιαΠΑΕ 2019, μέχρι

τηνπλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος
ποδοσφαιριστήMarkAsigba,σεποσοστό50% του
ποσού των 19.602,812Ευρώπλέον των νομίμων
τόκων κατά τα διαλαμβανόμεναστο διατακτικό της
2018τελεσίδικηςαπόφασηςτουΔικαστηρίουαυτού,
τηνποινήτηςαφαίρεσηςτριών(3)βαθμώναπότον
βαθμολογικόπίνακα τουπρωταθλήματοςπουπρό-
κειται νααγωνισθεί κατά την επικείμενηαγωνιστική
περίοδο 2020-2021, εντός προθεσμίας τριών (3)
εργάσιμωνημερώναπότηνεπόμενηημέρατηςκοι-
νοποίησηςτηςπαρούσας.

Απέρριψε την από 23-6-2020αίτησηαναψηλά-
φησηςτηςποδοσφαιρικήςΝ.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑΠΑΕ2019
κατά της υπαρ.17/4-2-2020 απόφασης τουπαρό-
ντοςΔιαιτητικούΔικαστηρίου τηςΕΠΟ, να επανα-
κριθείημεαρ.1553/13-1-2020αίτησητουαντιδίκου
τηςChristianSahopekidisMiljevicτουΝεμπόσακαι
ήδη καθ’ου η αίτηση εναντίον τηςπερί, επιβολής
τωνκατ’άρθρο24Κ.Ι.Μ.Π.ποινών,μέχρι τηνκατα-
βολήποσοστού50%επίτουσυνολικούποσούτων
10.300Ευρώ,πουεπιδικάστηκεστονπρώτομετην
με αρ. 613/2017 τελεσίδικη απόφαση τηςΠρωτο-
βάθμιαςΕπιτροπήςΕπίλυσηςΟικονομικώνΔιαφο-
ρώντηςΕΠΟκαιστησυνέχειαηενλόγω1553/2020
αίτησηνααπορριφθεί.

Εκδόθηκε Ειδική Εγκύκλιος- 
Προτεραιότητα στα γραφεία 
Τύπου και τα μέλη του ΠΣΑΤ- 

Με διαπιστεύσεις σε όλα τα τηλεοπτι-
κά ματς. Εγκρίθηκε από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού και απεστά-
λη στα σωματεία η Ειδική Εγκύκλιος 
για την είσοδο των εκπροσώπων 
των ΜΜΕ στους αγώνες την σεζόν 
2020-2021.

Η είσοδος τωνΔημοσιογράφων θα περνάει
υποχρεωτικάαπότηνΟμοσπονδίακαισυγκεκριμέ-
νατογραφείοΤύπουτης.

Για τα μη τηλεοπτικά παιχνίδια στο γήπεδο
επιτρέπεται να βρίσκονται 6 δημοσιογράφοι- φω-

τογράφοι και στα τηλεοπτικά ή live streaming 15
άτομα μαζί με το τηλεοπτικό συνεργείο και τον
σχολιαστή. νΣτα τηλεοπτικάπαιχνίδια θα υπάρχει
λίσταδιαπιστευμένων, ενώσταμη τηλεοπτικά, τα
γραφεία ΤύπουΟΧΕ, σωματείων, καθώς και τα
μέλητουΠΣΑΤθαεισέρχονταιμετηνεπίδειξητης
ταυτότηταςτουςχωρίςλίστα.

Έτσιηπαρουσίαστογήπεδοτωνδημοσιογρά-
φωνπουδεν έχουνκάρτα τουΠΣΑΤγίνεταιπολύ
δύσκολη,αφούθαπρέπει ναμην έχουνκαλυφθεί
οι λιγοστές θέσεις από τουςπαραπάνω.Ημάσκα
είναιυποχρεωτικήσεόλους τουςχώρους,απαγο-
ρεύεταιησυνέντευξηΤύπουκαιημικτήζώνη

Επίσης υπάρχει μία σειρά από υγειονομικά
πρωτόκολλα που θα πρέπει να τηρηθούν από
πλευράς των γηπεδούχωνσωματείωνσχετικά με
τις δημοσιογραφικές θέσεις, την τήρηση καταλό-
γου,θερμομέτρησηκλπ.

ΝέεςποινέςγιαΒέροιαπουαπειλείται
μεαφαίρεσηβαθμών!

Η είσοδος των ΜΜΕ στα γήπεδα

Eduardo:ΈρχομαιστοΦίλιπποΒέροιαςνακάνω
ένα«μεγάλο»πρωτάθλημα

ΤονενθουσιασμότουγιατηνμεταγραφήτουστονΑ.Π.Σ.ΦίλιπποΒέροιαςκαιτηνσυμμετοχήτουγια
2ησυνεχόμενηχρονιάστηVolleyleague,εξέφρασεαπότηνχώρατουονεοαποκτηθείςΒραζιλιάνοςάσος
τηςομάδαςμας,EduardoStudzinski,πουσχεδόνέχειολοκληρώσειτιςαπαραίτητεςδιαδικασίεςγιανατα-
ξιδέψειστηνΕλλάδα.ΣυγκεκριμέναστιςπρώτεςτουδηλώσειςωςπαίκτηςτουΑ.Π.ΣΦίλιππουΒέροιαςο
26χρονοςακραίοςδήλωσε:«ΤηνπερασμένησεζόνπουαγωνίστηκαστηνΕλλάδα,μουάρεσεπολύ.Τόσο
τοπρωτάθληματηςVolleylegaue,όσοκαιη ίδιαηχώρα.Αποδέχθηκαμεχαράτηνφετινήπρότασητου
ΦιλίππουΒέροιας,ναεπιστρέψω,ναβοηθήσωτηνομάδαναφτάσειστουςστόχουςτηςκαιέρχομαιγια
νακάνωένα«μεγάλο»πρωτάθλημα»
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς:κ.ΑπόστολοΒεσυρόπουλο,Υφυπουργό

Οικονομικών,ΒουλευτήΗμαθίας κ.ΛάζαροΤσα-
βδαρίδη,ΒουλευτήΗμαθίαςκ.ΑναστάσιοΜπαρ-
τζώκα,ΒουλευτήΗμαθίας

Όπωςγνωρίζετε,κατάτηναγωνιστικήπερίοδο
2018-2019 το σωματείο «ΝέοςΠοδοσφαιρικός
Σύλλογος ΒΕΡΟΙΑ 2019» αναδείχθηκε πρωτα-
θλήτριαομάδατου2ουομίλουτηςτότεΓ’Εθνικής
κατηγορίαςποδοσφαίρου και συνεπώς δικαιού-
νταν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς να
συμμετέχειστηναμέσωςανώτερηεπαγγελματική
κατηγορία (τότεΒ’ΕθνικήκαιήδηSuperLeague
2), αφού κατά το χρόνο εκείνο υπήρχαν δύο ε-
παγγελματικές κατηγορίες ενώ η Γ’Εθνική ήταν
ακόμηερασιτεχνική.

Ενώαναμέναμετησυμμετοχήμαςστοδεύτερο
τη τάξει επαγγελματικόπρωτάθληματηςΒ’Εθνι-
κήςκαιήδηSuperLeague2,ψηφίσθηκετοΜάιο
του2019οΝόμος4603/2019– γνωστός καιως
νόμοςΒασιλειάδη–οοποίοςμεταξύτωνλοιπών
αλλαγώνπου έφερε, ήτανη εισαγωγή και τρίτης
επαγγελματικήςκατηγορίας,τηςFootballLeague,
με τη συμμετοχή 14 ομάδων, ενώ η άλλοτε Β’
ΕθνικήονομάστηκεSuperLeague2μετησυμμε-
τοχή12ομάδων.

Όλες οι λοιπέςπολιτικές δυνάμεις εκτός της
τότεΚυβέρνησης, θεώρησαν ότι τοΝομοσχέδιο
θαδημιουργούσεπερισσότεραπροβλήματααπό
όσαθαέλυνε,ενώήτανκοινόςτόποςότιθαήταν
δύσκολη η οικονομική αυτάρκειαπερισσότερων
επαγγελματικών κατηγοριών με τις υπάρχουσες
οικονομικέςσυνθήκεςκαιτησοβούσαοικονομική
κρίση η οποίαπεριορίζει το βασικό έσοδο των
τηλεοπτικώνδικαιωμάτωναλλάκαιτωνχορηγιών.

Παρά τηνπροφανή αδικία σε βάρος μας, α-
φού το σωματείο μας απώλεσε την δυνατότητα
να μετέχει στη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική
κατηγορίαποδοσφαίρου αν και είχε κερδίσει το
δικαίωμααυτόστα γήπεδα, συμμορφούμενο με
τηνομοθεσίαμετατράπηκεσεΑνώνυμηΑθλητική
(ΠοδοσφαιρικήΕταιρία) με κεφάλαιο 300.000 €
ολοσχερώςκαταβεβλημένοσεμετρητά,ενώμέχρι
σήμερα δεν οφείλει οποιοδήποτεποσό από τη
δραστηριότητατης.

Στομεταξύ, μεσολάβησεη διακοπή τουπρω-
ταθλήματοςόλων των επαγγελματικών κατηγορι-
ώνεκτωνοποίωνκαιαυτώντηςFootballLeague
αλλά και τηςSuper League2, λόγω τηςπανδη-

μίας, ενώη εταιρίαμαςκατέβαλε τοσύνολο των
υποχρεώσεώντηςστουςεργαζόμενους.Ήδηαπό
τοΜάρτιο,πολλοί ενδιαφερόμενοι (Ποδοσφαιρι-
κέςΕταιρίεςΕΠΟκλπ),ζήτησαντηναναδιάρθρω-
σητωνεπαγγελματικώνκατηγοριών,αφενόςμεν
ώστε να αποκατασταθεί η αδικία του αθλητικού
ΝόμουΒασιλειάδη, αφετέρου δε να αντιμετωπι-
σθούν ορθολογιστικά ταπρόσθεταπροβλήματα
στο επαγγελματικόποδόσφαιροπου επέφερε η
πανδημία.

ΗΕΠΟπρότεινε μετά από μακρά επαφή με
όλες τις ενδιαφερόμενεςπλευρές, τησυγχώνευ-
ση τωνSuper League2 και Football Leagueμε
τη δημιουργία μιας επαγγελματικής κατηγορί-
ας – δεύτερης της τάξει - με τη συμμετοχή των
ομάδων τηςSL2, της FL και τωνπρωταθλητών
τηςΓ’Εθνικής,καθώςκαιτηδιενέργειατουπρω-
ταθλήματος σε δύο ομίλους (Βόρειο καιΝότιο).
ΤηναπόφασητηςΕΠΟστηρίζουνείκοσιδύο(22)
συνολικά ομάδες, οι περισσότερες των οποίων
έχουν έδρα την επαρχία και δεν έχουν οικονο-
μικά εκκρεμή ζητήματα με τρίτους, απασχολούν
περίπου1.500ποδοσφαιριστές,προπονητές,γυ-
μναστές,καιεργαζομένουςκαιέχουνστοσύνολό
τουςπερίπου150.000φιλάθλους

.Μετηνπαρούσασαςκαλούμενααφουγκρα-
στείτε τονπαλμό της επαρχίας, των ανθρώπων
που απασχολούνται στις ενδιαφερόμενεςΠΑΕ,
τηνανάγκηναυπάρχει έναανταγωνιστικό επαγ-
γελματικόποδοσφαιρικόπροϊόν,χωρίςνααδικη-
θούν οι ομάδες τηςSuper League 2 αναφορικά
προςταέσοδάτουςκαιναστηρίξετεμεόλεςσας
τις δυνάμεις τηπροτεινόμενη λύση, η οποία κα-
νέναδεζημιώνει,ενώηάμεσηεφαρμογήτηςθα
επιφέρειτηζητούμενηηρεμίαστοχώροτουεπαγ-
γελματικούποδοσφαίρου,ώστε να καθορισθούν
άμεσα με νομοθετική ρύθμιση όλες τεχνικές λε-
πτομέρειες για τη συγχώνευση των κατηγοριών
καιτηδημιουργίαδύοΟμίλων.

Την ερχόμενηΠέμπτη, 17/9 θασυζητηθεί και
θα ψηφισθεί το αθλητικό νομοσχέδιο, ενώ θα
κατατεθεί και τροπολογία από κοινοβουλευτική
ομάδα, για την εν λόγω αναδιάρθρωση.Με τη
βεβαιότηταότι η λύσηαυτήθαωφελήσει κυρίως
τοποδόσφαιροκαιτιςτοπικέςκοινωνίες,παρακα-
λούμε για τις ενέργειέςσας, οι οποίες θεωρούμε
πωςαποτελούν καθήκονσαςπρος τουςπολίτες
τηςΗμαθίας, αλλά και προς τους μετόχους της
«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣΤΟΥΒΟΡΡΑ».

Τους χορηγούς σίτισης ανακοίνωσε ηΔΕ της
ομάδαςμπάσκεττουΦιλίππουΒέροιας.Ησχετική
ανακοίνωσηαναφέρειταεξής

«ΗΔΕτουτμήματοςκαλαθοσφαίρισηςτουΑΠΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣμεμεγάληχαράανακοινώνει
τουςχορηγούςσίτισης-διατροφήςτωναθλητώντης
ομάδαςμαςγιατηναγωνιστικήσαιζόν2020-21.

Πρόκειται για εταιρείες και για επιχειρηματίες
γνωστούς,όχιμόνοσετοπικό,αλλάκαισεπανελ-
λήνιοεπίπεδο,οιοποίοιφημίζονταιαφενόςγιατην
εξαιρετικήποιότητα τωνπαρεχόμενωνυπηρεσιών
τουςκαιαφετέρουγιατημακρόχρονηκαιπολύεπι-
τυχημένηπαρουσίατουςστοχώρο.

Ησυνεργασία τηςομάδαςμαςμεαυτούς τους
επιχειρηματίεςαποτελεί γιαμας, όχι μόνομιαπο-
λύ σημαντική χείρα βοηθείας, αλλά και μεγάλη
τιμή.  Ευχαριστούμε, λοιπόν,προσωπικά την κα
Βλαχογιάννη, τον κοΚατσκαβέλη, την οικογένεια

Τζαφερόπουλου,τηνοικογένειαΜπισιρίτσακαιτον
κοΣάββαΠαπαδόπουλο.

Καλούμεόλουςτουςφίλουςτηςομάδαςμαςκαι
τουαθλητισμού ναστηρίξουν τις επιχειρήσεις και
τους ανθρώπους οι οποίοι στέκονται με τον δικό
τουςπολύτιμο και ξεχωριστό τρόπο στοπλευρό
τουμπασκετικούΦιλίππουγιαμιαακόμαχρονιά.

ΧΟΡΗΓΟΙΣΙΤΙΣΗΣ
GOODY’ SBurgerHouse,Μητροπόλεως 44,

Βέροια,2331029583
ROMA PIZZA, Μητροπόλεως 15, Βέροια,

2331061515
ΜΑΝΙΤΑΡΙ,Μητροπόλεως 51& Ιπποκράτους

Γωνία,Βέροια,2331021566
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ,Ιθάκης1,Βέροια,2331023544
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Catering, 2ο χλμΑλεξάνδρειας-Θεσνικης,Αλεξάν-
δρεια,2333025530

ΥπόμνηματηςΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
στουςβουλευτέςΗμαθίας

ΜπάσκετΦίλιπποςΒέροιας
Οι χορηγοί σίτισης – διατροφής 

των αθλητών μας

ΤηνΚύπρια
τερματοφύλακα
ΠερσεφόνηΛύτρα
απέκτησεηΒέροια

2017
Μεανακοίνωσητηςηδιοίκηση

της Βέροιας 2017 κάνει γνωστή
την μεταγραφή τηςΚύπριας τερ-
ματοφύλακαΠερσεφόνηΛύτρα

Αναλυτικά η ανακοίνωση και
οιδηλώσεις:«Τηντελευταίαμέρα
των μεταγραφών η ομάδα μας
απέκτησε την Τερματοφυλακα
ΠερσεφονηΛύτρα από τηνΝτα-
μπλούχο ΚύπρουΈνωση Νεο-
λαίαςΑθηένου .Ευχόμαστε στη
Περσεφονηυγείακαιπολλέςεπι-
τυχίεςτηνκαινούργιαχρόνια.

ΔήλωσηΠερσεφόνηςΛύτρας:
Είμαιπολύχαρούμενηκαι ενθου-
σιασμένη για τηνμεταγραφήμου
στηνομάδατηςΒέροιας2017.Ξε-
κινά ένακαινούριο ταξίδι γιαμένα
και θακάνωότι καλύτερομπορώ
γιατηννέαμουομάδα..Ευχαριστώ
παράπολύ τηνδιοίκηση τηςομά-
δαςγιατηνεμπιστοσύνηπουέδει-
ξανστοπρόσωπομουκαιανυπο-
μονώναέρθωστηνΒέροιακαινα
ενταχθώστηννέαμουομάδακαι
στιςπροπονήσεις..Θέλω επίσης
ναπωκαι έναμεγάλο ευχαριστώ
στηνπροηγούμενημουομάδατην
Ε.Ν.Αθηενουγιαόλαόσαπεράσα-
μεμαζί και να τους ευχηθώκαλή
επιτυχίαστηνκαινούριασεζόν.
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Συγκέντρωση σχολικών ειδών από τον 
Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας τα 
μέλη του Δ. Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας πραγματοποίησαν την μηνιαία 
διανομή τροφίμων στις ωφελούμενες οικογένειες, ξεκινώντας έτσι και τη λειτουργία του ε-
θελοντικού μας Σωματείου για την νέα χρονιά. Μαζί δόθηκαν τσάντες και σχολικά είδη για 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Η συγκέντρωση σχολικών ειδών και τσαντών θα συνεχίσει καθ’ ολη τη διάρκεια του Σε-
πτεμβρίου και όσοι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με την πολύτιμη για 
εμάς βοήθεια τους, μπορούν είτε να προσέλθουν στο γραφείο του Ομίλου ή να επικοινω-
νήσουν με κάποιο μέλος του Δ.Σ. για την δωρεά τους. 

Οι σχολικές τσάντες που συγκεντρώνουμε , δεν είναι απαραίτητο να είναι καινούργιες 
, αλλά σε καλή κατάσταση χωρίς φθορές , για παιδιά και των τεσσάρων σχολικών βαθμί-
δων.

Το Δ.Σ.

Νέο λογότυπο της Ευξείνου  Λέσχης Βέροιας
 Η Εύξεινος Λέσχης Βέροιας στα προηγούμενα 65 χρό-

νια ζωής του ιστορικού συλλόγου χρησιμοποιούσε κατά και-
ρούς διάφορα σύμβολα του ποντιακού χώρου(μονοκέφαλο 
αετό, Αργώ, κλπ) για να δηλώνει την ταυτότητα της.

 Αφού διαπιστώσαμε πριν ένα χρόνο την αναγκαιότητα 
για δημιουργία λογοτύπου της λέσχης, προκειμένου να 
χρησιμοποιείται ως ΄΄σήμα κατατεθέν΄΄ με σκοπό την κω-
δικοποιημένη επικοινωνία της με όλους τους φορείς και τις 
υπηρεσίες που επικοινωνεί-αλληλογραφεί, αλλά και να την 
κάνει εύκολα αναγνωρίσιμη από όλους,  προκήρυξε ανοι-
χτό διαγωνισμό μεταξύ των μελών και φίλων της λέσχης, 
με την υποβολή προτάσεων εντός του έτους 2019.

 Ο λογότυπος που επιλέχθηκε τελικά από την αρμόδια 
προς τούτω συγκροτηθείσα επιτροπή και εγκρίθηκε από το 

ΔΣ, μεταξύ των επτά ολοκληρωμένων προτάσεων που υποβλήθηκαν, είναι της κ. Ηλέκτρας Γεωργιάδου  
και απεικονίζει ένα  γράφημα που εκφράζει το σύνολο των ιστορικών και παραδοσιακών στοιχείων του 
συλλόγου και του Πόντου (ύφος, φιλοσοφία, όραμα, αξίες, πολιτισμός, κλπ) και το οποίο θα χρησιμοποι-
είται εφεξής σε κάθε δράση ή αλληλογραφία του συλλόγου.  Για να ενημερωθούμε  όλοι επί του λογοτύ-
που παραθέτουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις των  συμβόλων:

  -Ο ήλιος συμβολίζει την άνθιση - αναγέννηση του ποντιακού ελληνισμού και είναι το σύμβολο της 
δύναμης και της θέλησης για νέους αγώνες.

  -Η Αργώ υπενθυμίζει την Αργοναυτική εκστρατεία και συμβολίζει το άνοιγμα του Πόντου στους Έλληνες.
  -Η θάλασσα μας θυμίζει τον Εύξεινο Πόντο για να μην ξεχάσουμε ποτέ τις αλησμόνητες πατρίδες μας.
 -Ο μονοκέφαλος αετός είναι το σύμβολο της δύναμης, της ιστορίας, του πολιτισμού και των παραδό-

σεων των Ελλήνων του Πόντου.
 -Οι πιρριχιστές  συμβολίζουν με τον πολεμικό  χορό  τους τη νίκη σε κάθε αγώνα και τη δικαίωση 

απέναντι στις  προσδοκίες τους, στέλνοντας  το μήνυμα  ΄΄ ΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΄΄
Με τιμή, 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος      Η Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου
Παρατείνονται οι εγγραφές στο 

Κοινωνικό Φροντιστήριο Αλεξάνδρειας 
 
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει 

την παράταση εγγραφών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ορίζεται η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
Τα μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές Λυκείου και διεξάγονται καθημερινά κατά τις απο-

γευματινές ώρες στις αίθουσες του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, από εθελοντές καθηγητές, τηρώντας όλα 
τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

Τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι:
α) το οικογενειακό εισόδημα (10.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί) και
β) η ανεργία του ενός ή και των δύο γονέων
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (διατίθεται από το Κέντρο Κοινότη-

τας)
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου γονέα.
3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος , έντυπο Ε1 και έντυπο Ε9 (φορ/κού έτους 2019)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.(αν υπάρχει)
Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά 8:00 – 14:00, στο Κέντρο Κοινότητας που εδρεύει στην Πλατεία 

Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 23330-

53071 / 23330-53072

Εκπληκτική εμπειρία για τους 
Προσκόπους Βέροιας  η κατασκήνωση 

στις παρυφές του Ολύμπου

Άλλη μια κατασκήνω-
ση της 5ης Ομάδας Προ-
σκόπων Βεροίας  στην 
Πλάκα Λιτοχώρου από τις 
17 έως τις 23 Αυγούστου 
2020 τελείωσε με τις κα-
λύτερες αναμνήσεις !!!

Οι πρόσκοποι αγόρια 
και κορίτσια , γέμισαν με 
τις χαρούμενες φωνές, τα 
τραγούδια και τα παιχνί-
δια τους ,τις όμορφες α-
κτές Πιερίας. Γιατί οι δρά-
σεις, η ελπίδα η αισιοδο-
ξία και το χαμόγελο είναι 
στο DNA τους, όπως 
αναφέρει σχετικό δελτίο 
Τύπου της Ομάδας.

 Τα παιδιά – μέσα από 
ένα πρόγραμμα γεμάτο δραστηριότητες- πέρασαν επτά φανταστικές ημέρες μέσα στην φύση , μακριά από 
τις τηλεοράσεις, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και τα κινητά τηλέφωνα!!!

Σε μία δύσκολη χρονιά, για την όλο τον κόσμο οι πρόσκοποι τήρησαν, όπως πάντα, την υπόσχεσή τους 
και οι κατασκηνωτές είχαν την ευκαιρία να μάθουν την έννοια της ευγενούς άμιλλας, να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους ,να ενταχθούν σε μικρές ομάδες, να αναπτύξουν τις αθλητικές και καλλιτεχνικές τους 
ικανότητες, να έρθουν σε επαφή με την φύση και να νιώσουν το μέγεθος και το μεγαλείο της αλλά και να 
δοκιμάσουν τις αντοχές τους εφαρμόζοντας όλες τις προσκοπικές τους γνώσεις που αποκόμισαν κατά την 
διάρκεια της χρονιάς με πλήθος δραστηριοτήτων. 

 Που τους προσφέρει  αξέχαστες αναμνήσεις!!!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους βοήθησαν με οποιο-
δήποτε τρόπο στην πραγματοποίηση της Κατασκήνωσης της 5ης Ομάδας από 17 έως τις 23 Αυγούστου 
2020 στην Πλάκα Λιτοχώρου και ιδιαίτερα τους εξής:

• κ. Βουγιούκα Πέτρο. • κ. Καλογήρου Ναταλία. • κ. Καλογήρου Νίκο. • κ. Μπλατσιώτη Δημήτρη.
• κ. Μπλατσιώτη Κατίνα. • κ. Πολιτίκο Στυλιανό. • Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βεροίας.
• Τον Αρχηγό της κατασκήνωσης κ.Τόκα Παύλο και το επιτελείο του κ.Τσιφινδάρη Γεωργία , κ.Ιορδανίδη 

Γιώργο, κ.Κιοσέογλου Αβραάμ και τους ανιχνευτές Βουγιούκα Ανδρέα και Ανανιάδη Μιχάλη.
Παντελίδης Ανέστης

Αρχηγός 5ου Συστήματος
Προσκόπων Βέροιας

To Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας καλεί Πτυχιούχους 
ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., ΕΠΑΣ να κατα-
ταγούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης 
σε συναφείς ειδικότητες χωρίς όριο φοίτησης. 
Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά 
αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδια-
φερομένων στο Ι.Ε.Κ., συνοδευόμενης με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων κατάταξης: 
από 1 έως 30-9-2020

Η φοίτηση είναι δωρεάν και δίνεται αναβολή 
στράτευσης. 

 Οι ειδικότητες στις οποίες μπορεί να γίνει κα-
τάταξη στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης είναι:

• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστά-
σεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & 
Φυσικού Αερίου

• Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
• Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελε-

χών 
• Τέχνη φωτογραφίας
• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρή-

σεων Φιλοξενίας
• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας 

(Chef)
• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
• Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων
----------------------------
ΔΙΕΚ Βέροιας

Σταδίου 121 59131 Βέροια
Τηλ: 2331071743,2331022707
Φαξ: 2331065528
Email: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com

ΙΕΚ Βέροιας: Δίπλωμα Επιπέδου 5 στους Απόφοιτους 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ με κατάταξη στο Γ΄ εξάμηνο
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

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

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

14-9-2020 μέχρι20-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 17-9-2020
13:30-17:30ΚΟΥΡ-

ΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-
65931

21:00-08:00 ΠΑ-
ΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ.
Αγ.Αντωνίου) 23310-
67420

Φαρμακεία

Στην  τηλεδιάσκεψη της 
Super League 2 οι ομά-
δες πήραν οριστικές 

αποφάσεις για το μέλλον του 
πρωταθλήματος. Σύντομα η 
κλήρωση και η έναρξη του 

πρωταθλήματος.

Αναλυτικάηανακοίνωση τηςδιοργανώ-
τριαςαναφέρει:

«Κατά τη σημερινή συνάντηση της
Super League 2, το διοικητικό συμβούλιο
έλαβεομόφωνατιςεξήςαποφάσεις:

1.Εγκρίθηκε ηπροκήρυξη τουΠρωτα-
θλήματος της Super League 2, αγωνιστι-
κήςπεριόδου 2020-21 και απεστάληστην
Ε.Π.Ο.προςτελικήέγκριση.

2.Η κλήρωση αυτού θαπραγματοποι-
ηθεί τηνερχόμενηΠέμπτη24Σεπτεμβρίου
2020.Λόγωτωναυστηρώνμέτρωνγιατον
περιορισμό της εξάπλωσης τουCovid -19
θαυπάρξειενημέρωσηγιατηδιαδικασίασε
επόμενοέγγραφο.

3.Ηέναρξητουπρωταθλήματοςορίστη-
κεγιατις24Οκτωβρίου2020.

4. Πρόταση του δ.σ. είναι ο προβιβα-
σμός δυο (2) ομάδωνστηνSuper League
1 και ο υποβιβασμός ισάριθμων (2) στην
FootballLeague.

5.Τοπρωτάθλημα τηςSuperLeαgue2
για την αγωνιστικήπερίοδο 2021-2022 θα
διεξαχθεί με 14ομάδες.Θαπροβιβαστούν
τέσσερις(4)απότηνFootballLeague».

ΟιεπίσημεςαποφάσειςτηςSuperLeague2
Καμία αλλαγή προς το παρόν

Πρόγραμμα και Διαιτητές
(19-21/9/2020)
Τζαφερόπουλος-Πατιός

στοντέρμπιΑΕΚ-Ολυμπιακός

Στον‘αέρα’τογήπεδοπουθαδιεξαχθείηαναμέτρησηΦΙΛΊΠΠΟΥΒέροι-
ας-Πυλαίας λόγο τωνπεριοριστικώνμέτρωνπουυπάρχουν εδώκαιμέρει
στηνΗμαθία σταπλαίσια της 1ης αγωνιστικής . Εν τωμεταξύ τοπρώτο
ντέρμπιτηςχρονιάςμεταξύτηςΑΕΚκαιτουΟλυμπιακούθαδιευθύνειοδιε-
θνήςΒεροιώτηςδιαιτητήςΜιχάληςΤζαφερόπουλοςμετονκ.Πατιόαπότην
Κοζάνη.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
HandballPremier(1ηαγωνιστική)
Σάββατο19Σεπτεμβρίου2020
Δαϊς17:00,ΑΣΕΔούκα-ΔιομήδηςΆργους
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Μίγκας)

ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚ-ΑερωπόςΈδεσσας
(Τσιάνας-Λινάρδος,Κατσίκης)

Κέρκυρας18:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-BiancoMonteΔράμα
(Νάσκος-Χαρίτσος,Αγγελίδης)

Σαλαμίνας19:30,HCΣαλαμίνα-ΆρηςΝικαίας
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Ανταλής)

Δευτέρα21Σεπτεμβρίου2020
ΟΑΚΑ19:00,ΑΕΚ-Ολυμπιακός/ΌμιλοςΞυνή(ΕΡΤSPORTS)
(Τζαφερόπουλος-Πατιός,Μίγκας-Μπεμπέτσος)

*ΕκκρεμείοορισμόςτουαγώναΦίλιπποςΒέροιας-ΑΕΣΧΠυλαίας.Λόγω
τωνυγειονομικώνμέτρωνστηνΠΕΗμαθίας,ηαναμέτρησηπιθανόταταθα
μετατεθείσεάλληέδρα.

ΠΑΟΚ: Αλλαγή δεδομένων
με Γιαννούλη

Ο ΠΑΟΚ θα κάνει
προσπάθεια να κρατή-
σει τονΔημήτρη Γιαν-
νούλη στηνΤούμπα με
καλύτερους οικονομικά
όρους και με μεγαλύτε-
ρηρήτρα εξαγοράς των
δικαιωμάτωντου.

Ο  Αμπέλ Φερέιρα
ήτανξεκάθαροςστησυ-
νέντευξηΤύπουμετά τη
νίκη-πρόκριση επί της
Μπενφίκα. «Εγώ θα
προσπαθήσω να πεί-
σω τον παίκτη και τον
κ.Σαββίδηναμείνειμαζί
μας μέχρι το τέλος της
σεζόν», είπε ο Πορτο-
γάλος τεχνικός εκφρά-
ζοντας  την αγωνία του
ναέχειτοΔημήτρηΓιαν-

νούληστηνφετινήσεζόνπουέχειξεκινήσειμετηνμεγάληφιλο-
δοξίατηςσυμμετοχήςστουςομίλουςτουChampionsLeague.

ΌλαδείχνουνότιτουλάχιστοντονΙβάνΣαββίδηδενθαχρει-
αστείναπροσπαθήσειπολύγιανατονπείσεινακάνειότιπερνά
απότοχέριτουγιαναμείνειοΓιαννούληςστηνΤούμπα.Κιαυτό
διότι φαίνεται να είναι δεδομένη η απόφαση της οικογένειας
ΣαββίδηκαιτωνανθρώπωντουΠΑΟΚόχιμόνοναμηναποδε-
χθείπροτάσειςγιατοννεαρόακραίοαμυντικό,αλλάκαινακρα-
τήσει τον ίδιοποδοσφαιριστήστηνΤούμπα ευχαριστημένο και
χωρίςναέχειστομυαλότουμιαμεταγραφή,τουλάχιστονάμεσα,
γιατοεξωτερικό.

Γιανατοκαταφέρει,θακληθείοποδοσφαιριστήςνασυζητή-
σειτηνεπέκτασητουσυμβολαίουτου,μεκαλύτερουςοικονομικά
όρους καιπαράλληληαύξηση τηςρήτραςπουαυτή τηστιγμή
φτάνειστα10 εκατομμύρια ευρώ.Μάλιστα,δεναποκλείεται να
τουπροταθείακόμηκαιδιπλασιασμόςστιςαποδοχές του,που
τηδεδομένηστιγμήτουείναιστις300.000ευρώ.

Αυγενάκης:«Σύντομα
οκόσμοςσταγήπεδα,

μεεγχειρίδιοηεπιστροφή
στιςκερκίδες»

Ουφυπουργός αθλητισμού,
ΛευτέρηςΑυγενάκης, εμφανί-
στηκε αισιόδοξοςσε τηλεοπτική
τουσυνέντευξη για τηνασφαλή
επιστροφή του κόσμουστα γή-
πεδα, τονίζοντας τηνανάγκη να
συμβείαυτόσύντομα.

Μιλώντας στην τηλεόραση
του «ΣΚΑΪ», οΛευτέρηςΑυγε-
νάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα
τηςπαρουσίας του κόσμουστα
γήπεδα, τονίζονταςπωςσεσυ-
νεργασίαμετηSuperLeague1
γίνονται σημαντικέςπροσπάθει-
εςγιατηνάμεσηεπιστροφήτων
θεατώνστιςκερκίδες,πάνταβέβαιαμεασφάλειακαι τηρώντας
τουγειονομικόπρωτόκολλο.

ΟΥφυπουργόςΑθλητισμούξεκαθάρισεπωςοπρώτοςλόγος
ανήκειστοΥπουργείοΠροστασίαςτουΠολίτηκαισυγκεκριμένα
στονκύριοΧαρδαλιά, ενώθαδοθεί καιστιςομάδες τηςSuper
Leagueέναεγχειρίδιομεσαφείςοδηγίες:

«Οκόσμοςχρειάζεταιστογήπεδο.Γι’αυτόσυνεργαζόμαστε
και με τηSuperLeague1 ναυπάρξειπαρουσίαθεατών,αλλά
πολύοργανωμένα καιπροσεγμέναστις κερκίδες.Βέβαιααυτό
δεν γίνεται ερήμην τουΥπουργείοΠροστασίας τουΠολίτη και
πιοσυγκεκριμένα του κύριουΧαρδαλιά και των υγειονομικών,
πουέχουντονπρώτολόγοσεαυτήτηνπροσπάθεια.

Καιοι14ομάδεςτηςSuperLeague1έχουνπροχωρήσειπά-
ραπολύσεαυτήτηνεπεξεργασίακαιθαυπάρξειέναεγχειρίδιο
πουθαλέειποιοιαναλαμβάνουντηντοποθέτηση,τουςτρόπους
πουθαεισέρχονταιοιφίλαθλοικαικυρίως,τιςκυρώσειςκαιτις
συνέπειεςανδεντηρηθούνόλααυτάταμέτρα.Θεωρώπωςμε
όλααυτάθακαταφέρουμεσύντομαναπείσουμετουςυγειονομι-
κούς”.
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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



13ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγοράγκαρ-
σονιέραστοκέντρο,μεασαν-
σέρ,1οςκαιάνω,μέχρι20.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι ό ρ οφη
κατοικία του ‘71, 140 τ.μ.
συνολικά, κάτω από Πι-
ερίων, εντός οικοπέδου,
55.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 60.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ7-9 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουρ-
γία,κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/
μήναμόνο.


ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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

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

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

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810Πωλείται επί τουδρόμου

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

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

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

απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., πίσω απο το Στάδιο

Βέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι 3στρ., στο κανάλιΛαζοχωρίου,πο-

τιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοστηΜέ-
σηΒέροιας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντροΑγ. Νι-
κολάου 17,πάνωαπόΑγ.Δη-
μήτριοΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα, 2ος όρ., ανακαινισμένη,
επιπλωμένη, ηλεκτρ.συσκευές,

αέριο& κάμερα εισόδου.Τηλ.:
6937045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται γκαρ-
σονιέρες50τ.μ.και55τ.μ. (σα-
λόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο,
W.C.)στηνπεριοχήΖωγράφου,
δίπλασταΠανεπιστήμια.Τηλ.:
6977782641&6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα,ανακαινισμένη,κο-

ντάστηΛέσχηΑξωματικών.Τηλ.:
6949408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γρα-
φείο42τ.μ.καθαρό,λήρωςανα-

καινισμένο στην οδόΒενιζέλου
αρ.46Βέροια.Πληρ.τηλ.:6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο
Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου».Τηλ.: 6984
108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μ1οςχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανα-
καιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΣΤΑΣΟΥΜΥΓΔΑΛΑισογειο87τ.μ2ΔΣΚχρησηαυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1Δ-Σ-ΚΘερμ/τες,Θεα,κοπλαμ200€
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€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

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

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



Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλισηκαιαποδοχές
σύμφωναμετονόμο.Κατάθεση
βιογραφικών στη γραμματεία
τουκολυμβητηρίουΣταδίου125
Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτοκινή-
των,ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτων
από επιχείρησηστηΒέροια για
πλήρηαπασχόληση. Ικανοποιητι-
κήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξί
γιαπλήρηαπασχόληση καθώς
καιΠΩΛΗΣΗγαϊδουράκια.Τηλέ-
φωναεπικοινωνίας:2331071553
&2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-

ας:9:00με18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός

ή βοηθόςφαρμακοποιού με ε-
μπειρία γιαφαρμακείοστοΝο-
μόΗμαθιας.Αποστολήβιογρα-
φικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.
Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει
άτομογιαμόνιμη εργασίαμε ε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοποθέ-
τησηκουφωμάτων.Επικοινωνία
γιαραντεβού2331073281υπεύ-
θυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομε επιδότηση
καισχετική εμπειρία.Απαραίτη-
τηπροϋπόθεσηκάρταανεργίας.
Τηλ.:2331027507,6947259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςσεξε-
νοδοχείο στη Βέροια για απο-
γευματινήεργασία.Απαραίτητη
η ικανότητα συνεννόησης στα
Αγγλικά.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-
ποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-
νου στη Βέροια. Τηλ.: 23310
91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη
Μεταφορ ική  «Ν.  Ίκαρος»
CarrierμεδίπλωμαΓ΄ήΕ΄κα-

τηγορίας.Επιθυμητήπροϋπη-
ρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-
γόςμεεπαγγελματικόδίπλωμα.
Πληρ.τηλ.:2332042608.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόλη-
ση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπρο-
σόντα, ευχέρειαλόγου,αγγλική
γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,ά-
δειαεργασίαςπροσωπικούασφα-
λείας,εμπειρίαμεβιογραφικόκαι
συστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαι
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-
τικώνμεσυνέντευξηστακεντρι-
κά γραφείαμας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τε-

λειόφοιτος τουΑΠΘ,μεφροντι-
στηριακηπείρα,παραδιδει ιδιαί-
τεραμαθήματασεμαθητέςΔη-
μοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου (με
εξειδίκευσηστηνΈκθεση).Τιμές
προσιτές μεμονωμένα και σε
γκρουπάκια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICUσεπολύκατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου
ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου7100,17
ίππους, μαζί με πλατφόρμα,
σεκαλήκατάσταση.Τηλ.:6942
256821από τις 3.00μ.μ. έως
10.00μ.μ.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-
ριουσία,καθώςκαιυψηλάεισο-
δήματα,ζητεισύζυγο-σύντροφο
γιασοβαρήκιανθρώπινησχέση.
Τηλ.:6949215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κάανεξάρτητοςαναζητάσοβα-
ρήεμφανίσιμηκυρίαχωρίςοι-
κογενειακέςυποχρεώσειςάνω
των 65 ετών έως 75 ετών με
τηνπροοπτική γνωριμίας και
συμβίωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:

6986585060.
ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-

χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνο σοβαρέςπροτάσεις.
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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

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



Η στήριξη της δημόσιας υγείας και της οικο-
νομίας είναι οι δύο βασικές αγωνίες των πολιτών 
και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που είχε 
εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην 
πρώτη φάση της πανδημίας του κορονοϊού, για την 
πρωτοφανή ύφεση που θα ακολουθούσε, τόνισε ο 
Αλέξης Τσίπρας, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή 
του, στη διάρκεια της σύσκεψης με εκπροσώπους 
φορέων της Θεσσαλονίκης, ενόψει της ομιλίας του 
στο «Thessaloniki Helexpo Forum».

«Δυστυχώς φέτος δεν έχουμε ΔΕΘ, είναι ιδιαίτε-
ρες οι συνθήκες, η πανδημία μας αναγκάζει να βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή κατάσταση 
που έχει ήδη αρχίσει να δείχνει τις επιπτώσεις όχι 
μόνο στη δημόσια υγεία αλλά και στην οικονομία», 
ανέφερε ο κ. Τσίπρας.

Υπενθύμισε ότι στην πρώτη φάση της πανδη-
μίας είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, είχε συνα-
ντηθεί με εκπροσώπους τοπικών φορέων και είχε 
παρουσιάσει το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι» του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Τότε είχαμε προτείνει στην κυβέρνηση μια σει-
ρά από μέτρα εμπροσθοβαρούς στήριξης της οικονομίας για να μπο-
ρέσουμε να μείνουμε όχι μόνο ασφαλείς αλλά να μείνουμε και όρθιοι 
απέναντι σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση», επισήμανε ο κ. Τσίπρας 
και πρόσθεσε: «Ο φόβος μας ο μεγάλος ήταν -και δυστυχώς επιβε-
βαιώθηκε- ότι το lockdown, η πανδημία, θα φέρει πρωτοφανή ύφεση. 
Και για να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το μέγεθος της ύφεσης 
αυτής, η λογική μας ήταν ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν άμεσα, με κρα-
τική ενίσχυση, τόσο οι επιχειρήσεις, με μη επιστρεπτέα ενίσχυση, όσο, 
όμως, και οι θέσεις εργασίας. Η βασική μας αντίληψη και η λογική ήταν 
η επιδότηση, από το κράτος, των επιχειρήσεων προκειμένου να κρατή-
σουν τον αριθμό των εργαζομένων και τις εργασιακές σχέσεις. Είχαμε 

μιλήσει για τη διαφορά ανάμεσα στην επιδότηση της εργασίας έναντι 
της επιδότησης της αναστολής της εργασίας».

«Τώρα», παρατήρησε, «επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας. Βρισκό-
μαστε σε μια κατάσταση δύσκολη στην οικονομία και το κρίσιμο δεν 
είναι να μετράμε το μέγεθος της ύφεσης, το κρίσιμο είναι να δούμε ότι 
αυτοί οι αριθμοί πολύ γρήγορα θα έχουν επιπτώσεις στην καθημερινό-
τητα και στη ζωή μας. Το κρίσιμο είναι να μιλήσουμε για την ανάγκη να 
διατηρηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις και να κρατηθεί η εργασία στα 
επίπεδα που ήταν πριν. Να μην δούμε να σκαρφαλώνει ξανά σε δυσθε-
ώρητα ύψη η ανεργία και να μην βρεθούμε σε αντίστοιχα δύσκολη κα-
τάσταση σαν αυτή που βιώσαμε τα πρώτα δύσκολα χρόνια των μνημο-

νίων. Αυτή, νομίζω, είναι η κοινή μας αγωνία και η κοινή μας ανησυχία, 
ταυτόχρονα, βέβαια, με την ανησυχία για την αναζωπύρωση της παν-
δημίας που τη βλέπουμε όλοι κάθε απόγευμα που παρακολουθούμε τα 
νέα κρούσματα που ανακοινώνονται και τις δυσκολίες που συνεχίζουν, 
συνεχώς, να υφίστανται στα δημόσια νοσοκομεία μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία είπε ότι η επιτυχία 
της χώρας στην πρώτη φάση της πανδημίας έδωσε χρόνο που έπρεπε 
να αξιοποιηθεί καλύτερα από την κυβέρνηση για να ενισχυθούν η δη-
μόσια υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία και με προσωπικό αλλά και σε 
υλικοτεχνική υποδομή.

«Έγιναν κάποια βήματα, όμως η γενικότερη εικόνα δεν είναι θετική. 
Σήμερα βρισκόμαστε σε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων 
από όταν κλείσαμε την οικονομία. Παρόλα αυτά και σε ένα εξαιρετι-
κά ανησυχητικό αριθμό διασωληνωμένων και ασθενών σε κρίσιμη 
κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία εργάζονται λιγότεροι μόνιμοι και 
συμβασιούχοι εργαζόμενοι, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό κι αυτό 
πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ανέφερε, επίσης, ότι αυξάνονται κατακόρυφα και οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του κράτους προς τα νοσοκομεία και ανήλθαν σε 400 εκατομ-
μύρια ευρώ. «Η στήριξη της δημόσιας υγείας και η στήριξη της οικο-
νομίας είναι οι δυο βασικές αγωνίες που έχει σήμερα ο μέσος πολίτης 
και είναι και ο πυλώνας που θέλουμε να καταθέσουμε στο Thessaloniki 
Helexpo Forum το Σαββατοκύριακο», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των φορέων, ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είπε πως ήρθε κυρίως στη Θεσσαλονί-
κη για να ακούσει τις προτάσεις και τις σκέψεις τους.

Στις τοποθετήσεις τους, οι εκπρόσωποι των φορέων περιέγραψαν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και γενική ήταν η αγωνία τους για 
ένα δύσκολο φθινόπωρο και έναν πιο δύσκολο χειμώνα που έρχονται.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος τομεάρχες και βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

P Μετά τις συρροές, 
μας πλάκωσαν οι συρρα-
φές…

 
P Κι αίφνης γίναμε 

όλοι με 5-6 μάσκες, εμείς 
που δεν είχαμε μαντήλι να 
κλάψουμε.

 
P Χθες όλη μέρα άκου-

γα τζαζ, εγώ που έλιωσα ό-
λους τους δίσκους του Καρ-
ρά και της Πάολας. Να δείτε 
που η πολλή μάσκα κάπου 
τον χτυπάει τον καθένα.

 
P Άσε που μπορεί 

και να πήξουμε στον αμε-
ρικάνικο πολιτισμό.

 
P Εμένα η μάνα μου, τζαζ μού έβαζε μικρό για 

τιμωρία. Και μου έκοβε και τη μερέντα.
 
P Εγώ φυσικά πήγαινα και έτρωγα μερέντα 

στη γειτόνισσα. Η ξένη ήταν πιο γλυκιά.
 
P Όπως και η ξένη τζαζ, μεταξύ μας.
 
P Να ζήσουμε για λίγο σε κοινωνικές φού-

σκες, λέει ο Μαγιορκίνης. Πόσων βαθμών συγγε-
νείας Γκίκα μου;

 
P Ας δίνεται η δυνατότητα plus μίας θέσης για 

την κουμπάρα του καθενός μας.
 
P Αν εμείς μεγαλώσουμε τις φούσκες μας, 

είναι βέβαιο ότι θα τιμωρηθούμε. Το κράτος που 
μεγάλωσε τις μάσκες, στο απυρόβλητο.

 
P Κάναμε μεγάλες τις μάσκες ρε, για να μπο-

ρούν οι μανάδες με το έξτρα ύφασμα να ράψουν και 
ποδιά. Τι δεν καταλαβαίνετε;

 
P Άσε που στη μεγάλη μάσκα δεν εντοπί-

ζεις εύκολα και το τσιπάκι.
 
P Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ο 

Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως 
ο πρωθυπουργός που έκλεισε τα μπου-
ζούκια.

 
P Και επέκτεινε τα ωράρια στα 

ραφτάδικα.
 
P Χθες πήγα κουρέα. Μου είπε 

ότι στο ημερολόγιό του έγραψε ότι τελικά 
δεν θα πάει από ορθοστασία, αλλά από 
αναπνευστικά προβλήματα.

 
P Και κάποια παιδιά άρχισαν 

λέει να βγάζουν σπυράκια από τις μά-
σκες. Να δούμε τι άλλο θα μας πουν 
οι αθεόφοβοι οι ψεκασμένοι.

 
P Και:
 Πέθανε κάποιος και οι συγγενείς του 

φόρτωσαν το φέρετρο στη νεκροφόρα 
για να τον πάνε στο χωριό του. Σε μια 
στροφή όμως, άνοιξε η πίσω πόρτα και 
το φέρετρο έπεσε στον δρόμο. Η νεκρο-
φόρα συνέχισε την πορεία της χωρίς να 
καταλάβει κανείς τίποτα. Καθώς όμως το φέρετρο 
έπεσε στον δρόμο, άνοιξε και το πτώμα έμεινε στο 
οδόστρωμα ενώ το φέρετρο βγήκε εκτός δρόμου στα 
χόρτα. Χάραζε η νέα μέρα, και μετά από λίγη ώρα 
ένας νυσταγμένος οδηγός περνάει με το όχημά του 
πάνω από το πτώμα. Όταν κατεβαίνει να δει τι ήταν, 
νομίζοντας ότι αυτός σκότωσε τον άνθρωπο, πανικο-
βάλλεται, το σέρνει στην άκρη ενός γκρεμού και το 
πετάει. Στο κάτω μέρος του γκρεμού, μέσα στο δά-
σος δυο κυνηγοί είχαν στήσει καρτέρι. Μόλις ακούν 
κάτι να πέφτει επάνω στους θάμνους, σηκώνουν τις 
καραμπίνες τους και πυροβολούν. Όταν όμως πλη-
σιάζουν και βλέπουν το πτώμα, το φορτώνουν γρή-

γορα στο αυτοκίνητο, μπαίνουν σε μια βάρκα που 
είχαν παραδίπλα, βγαίνουν ανοιχτά και το ρίχνουν 
στη θάλασσα. Εκεί, μετά από λίγη ώρα περνάει ένας 
ψαράς με το σκάφος του και χωρίς να θέλει το χτυ-
πάει. Μόλις βλέπει ότι πρόκειται για άνθρωπο, τον 
παίρνει και φεύγει ολοταχώς για το νοσοκομείο. Εκεί, 
παραλαμβάνουν το... θύμα οι γιατροί και μπαίνουν 
ταχύτατα στην εντατική. Μετά από 10 λεπτά ανοίγει 
η πόρτα και ένας γιατρός πάει κοντά στον ψαρά και 
του λέει:

-Κρίμα! Πέντε λεπτά νωρίτερα αν μας τον είχες 
φέρει, θα τον είχαμε σώσει τον άνθρωπο!

Κ.Π.
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Αλ. Τσίπρας: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε 
ο φόβος μας για πρωτοφανή ύφεση
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