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Οι ηγέτες του Νότου
να ξεκινήσουν εκστρατεία 
για την κλιματική αλλαγή 

   Την χθεσινή ημέρα(Παρασκευή 17/9) γράφτηκε μια 
νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία, αφού οι 
χώρες του Νότου παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,  υιοθέτησαν την «Διακήρυξη της Αθήνας για 
την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στη Μεσόγειο». 
Τώρα θα μου πείτε άλλη μια συνθήκη και συμφωνία για 
φωτογραφίες, μανιφέστα και φαρδιές υπογραφές, ωστόσο 
τα πράγματα με τις αρνητικές επιδράσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι σοβαρά και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να 
αποκτήσουν και ουσιαστική σημασία. Οι χώρες του Νότου 
που θεωρητικά δεν διαθέτουν τόσο βαριά βιομηχανία όσο 
της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης βγήκαν μπροστά και 
θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαρκής εκστρατεία με άσκηση 
πολιτικής πίεσης σε ηγέτες και κράτη που σφυρίζουν 
αμέριμνα αφού τα οικονομικά συμφέροντά τους είναι 
τεράστια. Μιλάμε όμως για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 
και αν δεν ξυπνήσουμε όλοι μας και όχι μόνο οι ηγέτες, 
τότε δυστυχώς πολύ σύντομα οι πανέμορφες εικόνες της 
φύσης που γνωρίζουμε, όπως και η ζωή μας δεν θα είναι 
ίδια…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ευμενίου επ. Γορτύνης Κρήτης, Αριάδνης

του Σαββατοκύριακου

Προσοχή στα σκαλοπάτια από την γέφυρα
της Μπαρμπούτας προς την όχθη του Τριποτάμου

Παρατηρήσειςγιατηνεπικινδυνότητατωνσκαλοπατιώνπουοδη-
γούναπότηνγέφυρατηςΜπαρμπούταςστιςκοίτεςτουΤριποτάμου,
δεχθήκαμεαπόσυμπολίτεςμαςπουσυνηθίζουν να τονπερπατούν,
ιδιαίτεραμετάτονκαθαρισμόπουανέδειξετιςόχθεςτουποταμούπου
διασχίζει τηνπόλη τηςΒέροιας.Όπωςμας είπαν (φαίνεται και στις
φωτο)τασκαλοπάτιαπουείναιαρκετάσεαριθμόαλλάκαιύψος,δενέχουνπροστατευτικόκάγκελοσεκανένασημείο
τουςμεαποτέλεσμαναγκρεμιστείκάποιοςανπαραπατήσειήγλιστρήσει…

ΣεσχετικήερώτησηστοναντιδήμαρχοΤεχνικώνΑλ.Τσαχουρίδη,μαςείπεότιμετηνσύμβασητωνκοινοχρήστων
χώρωνΒέροιας,πουεπίκειταιναυπογραφεί,θαγίνουνπαρεμβάσειςστηνπόληκαισταχωριάκαιμέσασαυτέςπερι-
λαμβάνεταικαιτοσυγκεκριμένοσημείο.

Ωστόσομέχριτότε,ταμάτιαμαςδεκατέσσερα!

ΠαρουσίατωνΠ.ΑλεξανδρήκαιΔ.Βερβεσού,αλλάμε
αυστηρούςπεριορισμούςησημερινήεκδήλωσητου

ΔικηγορικούΣυλλόγουΒέροιας
Τιμάται η μνήμη του αποβιώσαντα δικηγόρου και βουλευτή Ημαθίας 

Φιλοκτήμονα Παπαδόπουλου

ΜεαυστηρήτήρησητωνμέτρωνκαιμεπολύπεριορισμένοαριθμόατόμωνθαπραγματοποιηθούνσήμεραΣάββατο
στη1.00 τα εγκαίνια τηςανακαινισμένηςαίθουσας τουΔικηγορικούΣυλλόγουΒέροιαςστηνΠλατείαΩρολογίου.Όπως
ανέφερεοπρόεδροςτουΔΣΒΦώτηςΚαραβασίληςστηνεκπομπήΛαϊκάκαιΑιρετικάστονΑΚΟΥ99.6,τοπρόγραμμαθα
περιοριστείστοναγιασμό,παρουσίατουΓ.Γ.τουΥπουργείουΔικαιοσύνηςΠάνουΑλεξανδρήκαιτουΠροέδρουτουΔικη-
γορικούΣυλλόγουΑθηνώνκαιτηςΟλομέλειαςΔημήτρηΒερβεσού,οοποίοςδενθαπραγματοποιήσειτηνπρογραμματι-
σμένηομιλίατου.ΝαθυμίσουμεότιμετηνεκδήλωσητιμάταιημνήμητουαποβιώσανταδικηγόρουκαιβουλευτήΗμαθίας
ΦιλοκτήμοναΠαπαδόπουλου,ηοικογένειατουοποίουέκανετηνδωρεάγιατηνανακαίνισητηςαίθουσας.

Τοεκκλησάκι
τηςΑγ.Παρασκευής

στηνμάχη
γιατηνκλιματικήαλλαγή!!!

Καθ’υπερβολήμεν ο τίτλος, αλλάμας έκανε εντύπωσηόταν ενο-
ρίτες τηςΑγ.Παρασκευής(Πασακιόσκι)μαςενημέρωσανότι τομικρό
εκκλησάκιπου βρίσκεται στον δρόμοπάνωαπό τον κύριο ναό και
το θεατράκι διαθέτει έναμικρόφωτοβολταϊκό για τις μικρές ανάγκες
ηλεκτροδότησήςτου.Μετηντιμήτουρεύματοςναανηφορίζεικαιτην
κλιματική αλλαγή να επιβάλει τις εναλλακτικές καιπράσινες μορφές
ενέργειας,τομικρόεκκλησάκιδείχνειτονδρόμοίσωςκαισεμεγαλύτε-
ρουςναούςναακολουθήσουντοοικολογικόκαιφιλικόστοπεριβάλλον
καιτονάνθρωποπαράδειγμάτου.
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Το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας 
Επαναληπτικός ψεκασμός ULV 
στο Λαζοχώρι για τα κουνούπια

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βέροιας ότι θα πραγματοποι-
ηθεί επαναληπτικός ψεκασμός ULV από τον ανάδοχο φορέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση 
ακμαίων κουνουπιών το βράδυ της Δευτέρας 20 Σεπτεμβρίου 
2021 από ώρα 22:30 μέχρι 23:30 εντός του οικισμού Λαζοχω-
ρίου του Δήμου Βέροιας, με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου 
σκευάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προστασία της υγείας τους και την 
αποφυγή προβλημάτων από την έκθεση στο βιοκτόνο σκεύ-
ασμα που θα χρησιμοποιηθεί, οι κάτοικοι του οικισμού, κατά 
τη διάρκεια και μέχρι μία ώρα μετά το πέρας του ψεκασμού, 
πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προστασία τους: 

• Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή σε υπαί-
θριο χώρο ανθρώπων και οικοσίτων ζώων. 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των οικιών θα πρέπει να 
είναι κλειστά και τα κλιματιστικά να μη λειτουργούν. 

• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης 
(π.χ. ρούχα, παιχνίδια κτλ). 

• Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία ατό-
μων με προβλήματα υγείας.

• Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα είναι τοξικό για τις μέλισσες. 
• Να μη λειτουργούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. μπαρ, ταβέρνες κτλ) στον οικισμό.

Δήμος Νάουσας: Αναβάλλονται 
λόγω περιοριστικών μέτρων τα εγκαίνια 

του  Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς – ΕΡΙΑ
Αναβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανι-

κόλα, η τελετή εγκαινίων του  Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς – 
ΕΡΙΑ, λόγω  της επιβολής των ειδικών τοπικών περιοριστικών μέτρων 
και των επιβαρυμένων επιδημιολογικών δεδομένων στην Ημαθία

Για την αναβολή ο Δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας, δήλωσε:
«Με προσωπική απόφαση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, λαμβάνο-

ντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής μας  και λόγω 
της επιβολής των ειδικών τοπικών περιοριστικών μέτρων κατά του 
κορονοϊού, λόγω και των αυξημένων κρουσμάτων, αναβάλλουμε την 
τελετή εγκαινίων του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς – ΕΡΙΑ, 
που θα πραγματοποιούνταν σήμερα, Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στη 
Νάουσα. Τα εγκαίνια του  Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς θα 
πραγματοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Πολιτείας». 

 ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας: 
Αναστέλλεται η λειτουργία 
του B΄ Παιδικού Σταθμού, 

λόγω κρούσματος
Το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 

251/4060/17-09-2021 απόφαση Προέδρου, αναστέλλεται η λειτουργία του 
B΄ Παιδικού Σταθμού – Aργυρουπόλεως 3 - του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, 
από 17/09/2021 έως και 26/09/2021 λόγω ύπαρξης επιβεβαιωμένου θε-
τικού κρούσματος ιού covid-19 σε νήπιο που φιλοξενείται  στην  ως άνω 
δομή. 

Στο χώρο του παραπάνω παιδικού σταθμού έχουν τεθεί άμεσα σε ε-
φαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναστολής λειτουργίας και 
υγειονομικού περιεχομένου.

Στις αλλαγές στον τρόπο προσλή-
ψεων στο δημόσιο, που θα εφαρμο-
στούν από τον Σεπτέμβριο του 2022, 
στάθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Μά-
κης Βορίδης, στη διάρκεια συζήτησης, 
με θέμα: «Διοικητική Μεταρρύθμιση και 
ανασυγκρότηση» που πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο του 2ου Thessaloniki 
Helexpo Forum.

Ο κ.Βορίδης, είπε, πως ο νέος νό-
μος για το ΑΣΕΠ θα εξορθολογίσει τη 
διαδικασία των προσλήψεων στο δη-
μόσιο, που σήμερα μπορεί να κρατήσει 
από 2 έως 3 χρόνια από τη στιγμή που 
θα διαπιστωθεί η ανάγκη μίας πρόσλη-
ψης μέχρι και την πραγματοποίηση 
αυτής.

«Η μεγάλη αλλαγή που έγινε και 
θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο 
του 2022 είναι ότι θα υπάρχει κάθε 
χρόνο ένας πανελλαδικός διαγωνισμός 
που θα μας επιτρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να την 
εξορθολογίσουμε. Σε συνδυασμό με το ότι για πρώτη φορά φέτος 
εφαρμόζουμε πλήρως τις ρυθμίσεις που συνδέονται με τον προ-

γραμματισμό των προσλήψεων και είναι οι κύκλοι της κινητικότη-
τας», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός εξήγησε την πρόκληση που καλείται 

να αντιμετωπίσει στο μέλλον ο δημόσιος τομέας, λέγοντας πως 
την επόμενη 10ετία το 80% των θέσεων εργασίας θα πάψουν να 
υφίστανται και θα έχουν αντικατασταθεί με άλλες. Ακόμη, ο κ. Βο-
ρίδης, στάθηκε στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στο νόμο για 
την τηλεργασία.

Ο τομεάρχης Εσωτερικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, είπε στην 
ίδια συζήτηση πως «το βασικό πρόβλημα που έχει η χώρα τις 
τελευταίες 10ετίες είναι η μεγάλη απόσταση που τη χωρίζει με το 
πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη και κατά πόσο 
έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει πετυχημένα παραδείγματα».

Για «σχέδια που έμειναν πίσω λόγω covid και τώρα είναι ένα 
εξαιρετικό χρονικό διάστημα να τεθούν επί τάπητος» έκανε λόγο ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου. «Να δούμε όλα τα 
ζητήματα που καθημερινά απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, η οποία 
φορτώνεται αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους», τόνισε ο κ.Παπαστεργίου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, επικεντρώθηκε 
στο «μεγάλο θηρίο της γραφειοκρατίας» προσθέτοντας πως «η χώρα 
μας είναι πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία, καταλαμβάνοντας την 27η 
θέση που κοστίζει γύρω στο 7% του ΑΕΠ. Αυτά δείχνουν την αδυναμία 
που έχει το σύστημα διοίκησης να ανταπεξέλθει και να απορροφήσει 
τους πόρους, ακόμη κι αν προέρχονται από ιδίους πόρους, από ευρω-
παϊκά προγράμματα ακόμη κι από δωρεές».

Aλλαγές στον τρόπο προσλήψεων στο δημόσιο 
από τον Σεπτέμβριο του 2022

-Με έναν πανελλαδικό διαγωνισμό, κάθε χρόνο



Του ιερέως: 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Η τέλεση του α-
γιασμού της νέας 
σχολικής χρονιάς, 
αγαπητοί μαθητές 
και μαθήτριες, δεν 
αποτελεί απλώς ε-

θιμική και τυπική τάξη, αλλά ουσιαστική 
πράξη. Γιατί η εκπαίδευση συνδέεται με 
εντατική και εξαντλητική σχολική εργασία 
και με τη μόρφωση των ανθρώπων και 
μάλιστα του νέου, η οποία αποτελεί πά-
ντοτε την πρώτη και βασική ανάγκη και 
του ατόμου και της κοινωνίας.

Κάθε οργανωμένη κοινωνία έχει πολ-
λά ιδρύματα και πολλούς δημόσιους το-
μείς δράσεως, για την εξυπηρέτηση και 
την προστασία του πολίτη. Εθνική α-
σφάλεια, υγεία, δικαιοσύνη, συγκοινωνία 
παιδεία και τόσοι άλλοι τομείς… Ο σπου-
δαιότερος όμως είναι η παιδεία, η μόρ-
φωση και η καλλιέργεια του πολίτη. Τα 
πιο θεμελιώδη βασικά ιδρύματα είναι τα 
εκπαιδευτικά, τα σχολεία κάθε βαθμίδας, 
στα οποία διεξάγεται καθημερινή η μεγά-
λη μάχη της μάθησης, της γνώσης, της 
παιδείας κατά του σκότους και της αγνοί-
ας. Η μόρφωση του πολίτη αποτελεί την 
πιο παραγωγική επένδυση της πολιτείας.

Η επιβλητική παρουσία σας στο σχο-
λείο, καθημερινά, αποδεικνύει ότι έχετε 
πλήρη επίγνωση και συνείδηση της αξί-
ας της μόρφωσης. Αλλά, η μαθητική και 
σπουδαστική συνείδηση όλων των νέων 
της πατρίδας μας, κατά την περίοδο αυ-
τή και την κάθε περίοδο, επιβαρύνεται 
και με πανελλήνια εθνικά γεγονότα, τα ο-
ποία καλούν και εσάς και εμάς και όλους 
μας, σε εγρήγορση και επαγρύπνηση. 
Γνωρίζουμε όλοι ότι οι γειτονικοί μας λα-
οί, με διάφορα προσχήματα δημιουρ-
γούν κλίμα δυσπιστίας και αμφιβολίας 
και με απατηλά συνθήματα επιχειρούν 
να διαστρεβλώσουν την ελληνική ιστο-
ρία μας, τον ελληνικό πολιτισμό και την 

Μακεδονική κληρονομιά, για να εφαρμό-
σουν στο μέλλον σχέδια εις βάρος της 
πατρίδας μας.

Εναντίον αυτών των σχεδίων εμείς 
αμυνόμαστε με τα πνευματικά όπλα της 
ιστορίας και τον ψυχικό δυναμισμό της 
φυλής μας. Ο πολιτισμός μας, η ιστορία 
μας, τα βιβλία μας, οι τάφοι, οι βωμοί, 
τα ερείπια και τα μνημεία μας υψώνο-
νται όλα ως μάρτυρες και ήρωες για να 
διακηρύξουν ότι δεν υποκύπτουμε σε 
εκβιασμούς και εκφοβισμούς. Όποιες δυ-
νάμεις κι αν κρύβονται και καραδοκούν 
πίσω από τα φαινόμενα, ουδέποτε θα 
μπορέσουν να ανατρέψουν τα ιστορικά 
δεδομένα, για να δημιουργήσουν προη-
γούμενα. Εγγυητές της αλήθειας και της 
πραγματικότητας αυτής είναι η μαθητική 
νεολαία, οι νέοι μας, εσείς, όλοι μας…

Δεν αγνοούμε βεβαίως, ότι στον εγγύς 
και ευρύτερο ορίζοντα της πατρίδας μας, 
παρατηρούνται μεγάλες και ανησυχητι-
κές αλλαγές, οι οποίες υποχρεώνουν την 
πατρίδα μας να βρίσκεται σε διαρκή επι-
φυλακή και έντονη επαγρύπνηση. Στην 
επαγρύπνηση αυτή συμμετέχει όλος ο 
ελληνικός λαός, όπου ο καθένας είναι 
ταγμένος. 

Ο μαθητικός κόσμος έχει το δικό του 
πεδίο δράσεως και τις δικές του επάλ-
ξεις, έχει τη δική του πανοπλία, είναι τα 
σχολεία και τα μαθήματα, η επιστήμη και 
η πρόοδος. Τα όπλα του είναι πνευμα-
τικά και ηθικά για να αντιμετωπίσει και 
σήμερα και στο μέλλον κάθε επιβουλή.

Εμείς οι Έλληνες, μαθητές και μαθή-
τριες, έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις: Τον 
Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Πίνδο και 
Άγιος Όρος. Κληρονόμοι και των δύο 
μεγάλων δυνάμεων, αντιμετωπίζουμε α-
πτόητοι και ακατάβλητοι το μέλλον της 
φυλής μας. Ιστορία, πολιτισμός, χριστια-
νισμός, τέχνη, ολοκαυτώματα, βωμοί, 
θυσίες, μάρτυρες, μνημεία, αποτελούν 
τους μεγάλους και πιστούς συμμάχους 
μας.

Σας εύχομαι υγεία 
και καλή πρόοδο.

Καλή σχολική χρο-
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστά-
σεις 

--> περιορισμένη δια-
θεσιμότητα εισιτηρίων

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

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

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

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

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

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

PAW PATROL: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(ΜΕΤΑΓΛ)  

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

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος 
των Δέκα Δαχτυλιδιών

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

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

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Το Δ.Σ. του Μικρασιατικού  Συλλό-
γου  Ημαθίας, ενημερώνει:

 «Η 14η Σεπτεμβρίου είναι η ημερο-
μηνία που ξεκίνησε η καταστροφή και 
το Γιαγκίνι της Σμύρνης. Η Βουλή των 
Ελλήνων με καθυστέρηση .....76 χρόνων 
, καθιέρωσε με απόφαση της το 1998 την 
ημερομηνία αυτή ως ημέρα ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙ-
ΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.

   Ένας χρόνος μας χωρίζει για να 
συμπληρωθεί ένας αιώνας από την απο-
φράδα ημέρα των γεγονότων της Γενο-
κτονίας και της Μικρασιατικής καταστρο-
φής!! Και όμως εξακολουθεί η ημέρα αυτή 
να μας λυπεί και να πληγώνει τις ψυχές 
μας !!

   Πως θα μπορούσε άλλωστε να είναι 
διαφορετικά  αφού οι δεύτερης και τρίτης 
γενιές απόγονοι έχουμε νωπές ακόμη τις 
παραστάσεις και τις διηγήσεις τους για τις σφαγές και τον 
ξεριζωμό. Έχουμε καθήκον και ιερό χρέος να κρατάμε 
ζωντανές αυτές τις μνήμες και να τις μεταγγίζουμε στις 
επόμενες γενιές ώστε να τους θυμίζουν τις αλησμόνητες 
πατρίδες και να τους καθοδηγούν !!

   Η καταστροφή της Σμύρνης και των  Ελληνικών πό-
λεων της ΙΩΝΙΑΣ ,ΑΙΟΛΙΑΣ

οι σφαγές και το μακελάρισμα απο τον Τουρκικό ό-
χλο,ήταν μια πράξη προσχεδιασμένη με σκοπό την εξό-
ντωση και τον αφανισμό κάθε Ελληνοχριστιανικού στοιχεί-
ου, που ξεκίνησε το 1915 χρονιά Γενοκτονίας των Αρμενί-
ων και εν συνεχεία των Ποντίων του Καυκάσου .

  Χαρακτηριστική είναι η φράση του Κεμάλ που τον 
΄Αύγουστο του 1923, ένα μήνα μετά την υπογραφή της 
συνθήκης της Λωζάνης, (24 Ιουλίου1923) βροντοφώναξε 
μέσα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση την περίφημη φρά-
ση--ύβρη

,<<,ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΡΙΖΩΣΑΜΕ >> τίτλο που 
χρησιμοποιεί ο συγγραφέας Χάρης Τσιρκινίδης στο βιβλίο 
του!!

    Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθ-
μός των ξεριζωμένων και των θυμάτων. Σύμφωνα όμως 
με εκτιμήσεις Ελλήνων και ξένων ιστορικών τουλάχιστον 
500.000 είναι τα θύματα και 1.300.000  περίπου οι ξεριζω-

μένοι απο τις πατρίδες τους.Μια αληθινή και συγκλονιστι-
κή μαρτυρία του ξεριζωμού, περιγράφει η ΔΙΔΩ  ΣΩΤΗΡΙ-
ΟΥ στο βιβλίο της ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ  

  <<Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά,και γονείς άταφους.
Παράτησαν περιουσίες ,τον καρπό στα δέντρακαι στα 
χωράφια ,την σοδειά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο 
συρτάρι ,τα πορτραίτα των προγόνων στους τοίχους και 
βάλθηκαν να τρέχουν κυνηγημένοι.Κοιμήθηκαν από βρα-
δίς νοικοκυραίοι και ξύπνησαν φυγάδες ,’αστεγοι και ζητιά-
νοι στα λιμάνια του Πειραιά, της

Σαλονίκης του Βόλου και της Πάτρας με μια θλιβερή τα-
μπέλα κρεμασμένη στο στήθος τους  «»ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ «» 

     Δυστυχώς δεν είχε τέλος το δράμα τους. Με ξενο-
φοβία  και ρατσισμό αντιμετωπίσθηκαν απο τους γηγενείς 
ομόθρησκους και ομόγλωσσους συνέλληνες!! Ωστόσο κα-
τάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αφομοιωθούν 
στις τοπικές κοινωνίες και να ξεκινήσουν μια νέα αρχή 
στις καινούργιες πατρίδες! Αυτούς τους ήρωες λοιπόν της 
προσφυγιάς και τα θύματα θα τιμήσουμε και θα θυμηθού-
με στο ετήσιο Αρχιερατικό μνημόσυνο που θα τελεσθεί 
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και 
Ελένης στις εργατικές κατοικίες».

  Για το ιστορικό της ημέρας θα μιλήσει ο εκ Σμύρνης 
καταγόμενος Μητροπολίτης μας κ.κ. Παντελεήμων. 

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
Αρχιερατικό μνημόσυνο 

για τα θύματα 
της Μικρασιατικής Καταστροφής

Καλή Σχολική Χρονιά
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΛΛΠΑΝΙΟΝΤΙΣΕ του Εσάτ και 

της Λάμε, το γένος Μόλλα, που γεννή-
θηκε στην Κορυτσά Αλβανίας και κα-
τοικεί στη Βέροια και ηΧΑΚΑΝΑΦΙΛΕ 
του Μπεσνίκ και της Τούσε, το γένος 
Άλλα, που γεννήθηκε στο Γκοτσάϊ Πε-

κίν Αλβανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ…
Στο κέντρο  της  πλατείας μόνος!
Γύρω μου
Τα ασφαλιστικά, 
της Ναυσιπλοΐας τα εφοπλιστικά,
Τα εργατικά,
Τα οικογενειακά,
Τα ερωτικά, 
Τα μοιρολατρικά!

Τι να κάνω;
Να κρυφτώ στην απεραντοσύνη;
Στους μύθους του Αίσωπου;
Στα στήθη της Καρντινάλε; 
Στα  ερωτηματικά της νύχτας; 

Στο κέντρο της πλατείας μόνος αναρωτιέμαι!

Γιατί δεν πουλάνε Χρόνο τα περίπτερα; 
Πότε υιοθέτησε την νοσταλγία η λογοτεχνία;
Τα κύρια άρθρα της Ζωής ποιος τα γράφει;
Τι λεν οι καρδιολόγοι για τα λόγια του Ιουνίου;

Στο κέντρο της πλατείας μόνος!

Είπανε πως θα έρθουν γιορτές μακρύτερες 
απ` τις εποχές! 
Πως η λύπη της Οδύσσειας ψηλώνει τ΄ αναρριχώμενα! 
Πως ψιλόλιγνες κοπέλες ψάχνουν επίφοβες στιγμές.
Μαντίλια αναζητούν αέρηδες.
 
Στο κέντρο της πλατείας μόνος αναρωτιέμαι!

Πως γίνεται η διάσωση της Ουτοπίας;
Ποιος είπε στους κήπους ν` ανθίσουν και άνθισαν;
Μικροί Αρχαιολόγοι αναζητούν ερείπια.
7 Οργανοπαίχτες κυνηγούν με τα κλαρίνα τους τους 
πόθους!

Μόνος στο κέντρο της πλατείας!

Ελεήστε τις πλάνες, Ελεήστε τα όνειρα!
Άνθρωποι των λατομείων με τα σινιάλα, 
ευσυγκίνητοι κάθε είδους τρέξτε στα παράθυρα! 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδά:

Ήλιος κόκκινος ζεστός φώτισε την κάμαρά μου
ξύπνησε όλη η πολιτεία κάτω απ` τα 
παράθυρά μου……...

Γιάννης Ναζλίδης

Με «κόκκινο» 
προς το άγνωστο!

Η πορεία του νομού 
μας προς το «κόκκινο» 
ήταν προδιαγεγραμμέ-
νη. Όχι φυσικά λόγω 
της (ως έναν βαθμό 
αναγκαίας) κοινωνικής 
κινητικότητας που επι-
δείξαμε το καλοκαίρι 
σύλλογοι, φορείς και ό-
λοι μας, αλλά εξαιτίας 
των χτυπητών αδυναμι-
ών της κρατικής μηχα-
νής. Οι οποίες όχι μόνο 
δεν αντιμετωπίστηκαν 
από την κυβέρνηση, 
αντιθέτως επιδεινώθη-
καν.

Η εικόνα αποδιοργά-
νωσης και ανασφάλειας 
παντού, ειδικά στους 
χώρους των νοσοκομεί-
ων, είναι μια «κατάκτηση» της περιόδου Μητσοτάκη. Θα έχουμε να 
τη θυμόμαστε ως μια κατάσταση «πολέμου» όπου ο στρατός απο-
δυναμωνόταν εκ των έσω. Κάτι σαν στρατηγικό αυτογκόλ.

Είναι φανερό ότι σε μια δύσκολη και ευαίσθητη περίοδο για τη 
χώρα μας, η διακυβέρνηση ασκείται από πολιτικούς και πολιτικές 
που εστιάζουν στα νούμερα και όχι στους ανθρώπους. Με συνέ-
πεια, να ευημερούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, καθ’ οδόν προς 
το κοινωνικό κράτος της αμετανόητης Δεξιάς περνάνε με «κόκκι-
νο», συμπαρασύροντας στον δρόμο τους αθώους πολίτες. Η τρελή 
αυτή πορεία στο άγνωστο που μας ξημερώνει, πρέπει κάποια στιγ-
μή να σταματήσει.

ΑντώνηςΜαρκούλης
ΜέλοςτηςΚεντρικήςΕπιτροπήςΑνασυγκρότησηςτου

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠροοδευτικήΣυμμαχία

Άγγελος Τόλκας 
για το λοκντάουν 

στην Ημαθία: 
«Η Κυβέρνηση 
της ΝΔ οφείλει 

εξηγήσεις»

Ενόψει του λοκντάουν στην Ημαθία ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, 
Άγγελος Τόλκας δήλωσε:

«Μίνι - λοκντάουν από σήμερα (χθες) το πρωί στην Ημαθία, η 
οποία εξακολουθεί δυστυχώς να παραμένει πολύ υψηλά σε πο-
σοστά κρουσμάτων. Ακριβώς ό,τι έγινε πριν από ένα χρόνο με τα 
γνωστά τραγικά αποτελέσματα. 

Η Κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να εξηγήσει γιατί δε σχεδίασε και 
δεν εφάρμοσε κανένα προληπτικό μέτρο. 

Οφείλει να εξηγήσει γιατί δε στήριξε και δε στηρίζει τα νοσοκο-
μεία μέσα σε αυτές τις συνθήκες, που ήταν σχεδόν αναμενόμενες, 
ενώ το μόνο μέτρο που λαμβάνει είναι η αναστολή εργασίας και 
κατά συνέπεια η αποδυνάμωση των δομών υγείας.

Έχει υποχρέωση να εξηγήσει στη μαθητική κοινότητα, γονείς και 
δασκάλους, στους εργαζόμενους της εστίασης, στους μικροεπαγ-
γελματίες αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας μας τι μέτρα λαμβάνει 
για τον περιορισμό της διασποράς, την προστασία των πολιτών, τη 
στήριξη της οικονομίας της Ημαθίας. 

Η απουσία πρόληψης, σχεδιασμού, ιχνηλάτησης του ιού και πα-
ρακολούθησης της εξέλιξής του οδηγεί στην αγαπημένη τακτική της 
κυβέρνησης «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι».
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 7465Γ/17-09-2021 έκθεση επίδοσης 
της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Αγγάλα 
Ευδοξίας, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε 
στις 16.09.2021 από την Δικηγόρο Aθηνών κα ΕΛΕΝΗ 
ΣΚΟΥΡΑ, πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρεί-
ας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με 
ΑΦΜ 094014201 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα επέδωσα στην κα Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών 
Βέροιας Άννα Κεβοπούλου για να πράξει τα νόμιμα, κατ’ 
άρθρ.134 και 135 του Κώδικα  Πολιτικής Δικονομίας για 
λογαριασμό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΦΙΛΗ του ΣΑΒΒΑ, 
με ΑΦΜ 106817915, πρώην κάτοικο ΔΔ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΤΚ 59032 και νυν α-
γνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 20/07/2021 
ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΦΙΛΗ 
του ΣΑΒΒΑ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Εδέσσης (Διαδικασία Τακτική) που με αυτή 
ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενό της και συ-
γκεκριμένα: 1. να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή στο σύνολο 
της, 2. Να υποχρεωθεί ο  εναγόμενος να καταβάλει το ποσό 
των ΕΥΡΩ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗ-
ΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (71.162,08€) το οποίο 
αναλύεται ως ακολούθως: Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού 
Ευρώ 34.453,05, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού Ευρώ 35.239,57, 
Τόκοι Υπερημερίας ποσού Ευρώ 1.468,87 και Έξοδα πο-
σού Ευρώ 0,59 3. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί 
προσωρινά εκτελεστή και 4. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος 
στην δικαστική μας δαπάνη και αμοιβή του πληρεξούσιου 
δικηγόρου. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α) η από 
22.07.2021, με αριθμ. 59/2021 έκθεση κατάθεσης δικογρά-
φου της γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, μετά της 
παρά πόδας ταύτης πράξεως (ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ) 
της ιδίας γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία 
ορίζεται κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών 
από την κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση προτάσεων 
εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του 
δικογράφου. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ προτάσεις δεν λαμβάνονται 
υπόψη και β) παραγγελία για επίδοση σ’ αυτόν που κοινο-
ποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, 
καλούμενο άμα όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της αγω-
γής, ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται.

ΝΑΟΥΣΑ 17/09/2021
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Γεωργίου Μα-
κροχωρίου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα 
και παππού

ΠΑΝΑΓΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Η εγγονή, 

Οι λοιποί συγγενείς 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αναβολή εκλογοαπολογιστικής 
Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας βρίσκεται στη 
δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσει , ότι με την αριθ. 7/16-9-2021 πράξη του, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία (6 υπέρ, 1 λευκό), να αναβάλει επ’ αόριστο την ε-
κλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 19ης και 26ης  Σεπτεμβρίου 2021, διότι 
με την αριθ. Δ1α Γ.Π. οικ 55400 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δημο-
σιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4206/12-9-2021 ΚΥΑ, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, 
λόγω έξαρσης του κορονοϊού COVID-19, πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπρο-
σώπων, οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις δια ζώσης, εφόσον 
τα εγγεγραμμένα μέλη υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150).

Έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αρχαιρεσίες με ψηφιακά μέσα. 
Αυτό δεν είναι εφικτό διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν έχει 
την ικανότητα να κάνει χρήση των ψηφιακών μέσων.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Το Σάββατο 18 Σεπτεμ-
βρίου στη 1 το μεσημέρι 
θα τελέσει τον Αγιασμό 
των εγκαινίων της αίθου-
σας τελετών – εκδηλώσε-
ων του Δικηγορικού Συλλό-
γου Βεροίας στην Πλατεία 
Ωρολογίου στη Βέροια. 

 Το Σάββατο 18 Σεπτεμ-
βρίου στις 6:30 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Εσπερινό 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης και Οσίου 
Νικοδήμου Βεροίας με την 
ευκαιρία της εορτής του 
Οσίου Αμφιλοχίου του εν 
Πάτμω.

 Την Κυριακή 19 Σε-
πτεμβρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης 
και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Αμφιλοχίου 
του εν Πάτμω. Στο τέλος θα τελέσει Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας 
του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας παρουσία του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθί-
ας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

«ΕΡΑΣΜΟΣ»
Ανοιχτή Πρόσκληση 

για τη διεξαγωγή εκλογών 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας 
Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό 
αυτό καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε εκλογική – απο-
λογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει κατά τα προβλε-
πόμενα άρθρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού 
το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 στην 
αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού 
Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας 
η Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 
2021 την ίδια ώρα (11:00) και στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονι-

κού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά 
για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. 

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους 
για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπο-
βάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 
2021.

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 

ΟΣΙΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
Υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου Πατρός η-

μών Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 μ.μ. Υποδοχή του ιερού λειψάνου του Ο-

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

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

Πατρός ημών Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.
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Δωρεάν μετακίνηση με τα κοινόχρηστα 
ποδήλατα του Δήμου Βέροιας, 

την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Την ευκαιρία να μετακινηθούν δωρεάν με τα 28 κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου Βέροιας 

έχουν από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2021 - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας οι δημότες 
της πόλης. Στόχος είναι να ενωθούν οι δυνάμεις μας και να αλλάξει ο τρόπος που μετακινούμαστε 
καθημερινά ώστε να δημιουργήσουμε ήσυχες, ασφαλείς και πράσινες πόλεις.

Ο Δήμος Βέροιας προωθεί την ανάπτυξη της κουλτούρας των μετακινήσεων και των εναλλακτι-
κών τρόπων μεταφοράς με κοινόχρηστα ποδήλατα μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος κοινό-
χρηστων ποδηλάτων «φιλικού» προς τους δημότες και τους επισκέπτες που μπορούν από τις 16 
έως τις 22 Σεπτεμβρίου να χρησιμοποιήσουν δωρεάν.

Η εφαρμογή “Veria bikes” δίνει τη δυνατότητα σε όλους να «ξεκλειδώσουν» τα ποδήλατα γρή-
γορα και εύκολα με μία απλή σάρωση barcode από λογισμικό συμβατό με όλα τα smartphones. 

Τα 28 κοινόχρηστα ποδήλατα που βρίσκονται στους τέσσερις σταθμούς εντός του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος Βέροιας (Πλατεία Κόρακα, Πάρκο Αγίων Αναργύρων, Πλατεία Ελιάς και Πλα-
τεία Ωρολογίου) ξεκλειδώνουν και κλειδώνουν μέσω της συμβατής με smartphones εφαρμογής 
“Veria bikes”. Ο χρήστης του ποδηλάτου μπορεί να ελέγξει την απόσταση των σταθμών από το 
σημείο όπου βρίσκεται, να δει τα σημεία που υπάρχουν διαθέσιμα ποδήλατα και διαθέσιμες θέσεις 
για να μετακινηθεί.

Παραλαβή ποδηλάτου 
Για να παραλάβει κανείς το ποδήλατο πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1ο: Κατεβάζει την εφαρμογή (Veria Bikes) από το Google Playstore ή το Apple Store.
Βήμα 2ο: Κάνει εγγραφή/είσοδο στην υπηρεσία.
Βήμα 3ο: Επιλέγει το ποδήλατο που θέλει και πάτα το κουμπί της κλειδαριάς που είναι κλειδωμένο.
Βήμα 4ο: Σαρώνει μέσω της εφαρμογής τον QR κωδικό της κλειδαριάς.
Βήμα 5ο: Είναι έτοιμος! Βγάζει το ποδήλατο από την κλειδαριά σπρώχνοντας ελαφρά προς τα έξω.
Με την ευγενική συνεργασία της εταιρίας Brain Box κάθε δημότης μπορεί έως τις 22 Σεπτεμβρίου να παραλαμβάνει δωρεάν τα κοινόχρηστα δημο-

τικά ποδήλατα και να απολαύσει μία βόλτα στις γειτονιές της Βέροιας ή να βρεθεί στην εργασία του, με σκοπό σταδιακά το ποδήλατο να ενταχθεί ως 
μέσο στην καθημερινή του μετακίνηση.

“Fix my Bike” 
Δωρεάν σέρβις ποδηλάτων από επαγγελματίες της Βέροιας
-Σήμερα Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στο Πάρκο Αγ. Αναργύρων

Με στόχο την προώθηση της πράσινης μετακίνησης ο Δήμος Βέροιας υλοποιεί σειρά δράσε-
ων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας - European Mobility Week, (16-22 
Σεπτεμβρίου 2021). Με τη συμμετοχή του δήμου εντασσόμαστε στην ευρωπαϊκή οικογένεια των 
πόλεων που υποστηρίζουν τις ήπιες μορφές μετακίνησης και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε πρω-
τοβουλίες στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης της βιώσιμης κινητικότητας.

Μία από τις δράσεις είναι η δωρεάν επισκευή ποδηλάτου από επαγγελματίες της πόλης “Fix 
my Bike” με δημιουργία service spot (σταθμού επισκευής) το Σάββατο 18.09.21 στο Πάρκο Αγίων 
Αναργύρων. Ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με τις εταιρίες BBT (BikesbyTolis) και RIDE Cycle 
Store θα διαθέσουν ειδικούς σταθμούς επισκευής παρέχοντας δωρεάν service για ρυθμίσεις 
ταχυτήτων και φρένων, λίπανση αλυσίδας και έλεγχο πίεσης ελαστικών (δεν περιλαμβάνεται αντι-
κατάσταση ανταλλακτικών). 

Παράλληλα οι ενήλικες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ηλεκτροκίνηση κάνοντας 
χρήση ποδηλάτου που κινείται με ηλεκτροκίνητη υποβοήθηση, ενώ στους μικρούς φίλους του 
πεταλιού θα δοθούν σχετικά δώρα .Ο δήμος επισημαίνει την ανάγκη να στραφούμε σε ήπιες, πο-
λιτισμένες και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις, προκειμένου να επιτύχουμε την αλλαγή 
του τρόπου μεταφοράς των δημοτών μας και να περιορίσουμε τη χρήση των μηχανοκίνητων οχημάτων για την ενίσχυση των πράσινων πόλεων.

Ανακοίνωση 
για την ένταξη 

της Ημαθίας στο 
«κόκκινο»

 
Για ακόμα μια φορά ο Νομός Ημαθίας μπαίνει στο  «κόκκινο» 

μπρος στο  κατώφλι του 4ου κύματος της πανδημίας. Εδώ και 
ενάμιση χρόνο  η κυβέρνηση της ΝΔ φέρει τεράστιες ευθύνες για 
το ότι δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της  υγείας  
των εργαζομένων και  των λαϊκών στρωμάτων. Το μόνο  που 
έκανε    ήταν  να  επικαλείται  το κάλπικο αφήγημα  της  ατομικής 
ευθύνης  και να κουνάει  το δάχτυλο  πότε  στους νέους , πότε  
στους ηλικιωμένους , πότε  σε  άλλες κοινωνικές  ομάδες. Βρήκε  
την ευκαιρία  με  το  πρόσχημα  της πανδημίας  να  περάσει  ε-
κατοντάδες  αντιλαϊκούς  νόμους και  ΠΝΠ που  τσακίζουν   τους 
εργαζομένους  και  δίνουν  “γη  και ύδωρ”  στους  επιχειρηματι-
κούς  ομίλους.

Αντί  να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας και να το 
ενισχύσει με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού , εφαρμόζει  την 
απαράδεκτη και εκβιαστική απόφαση  να θέσει σε αναστολή 
τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς -110  εργαζόμενοι  και  στα 
δυο Νοσοκομεία  του Νομού. Τα   « ξεγυμνώνει»  από έμπειρο 
προσωπικό  θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία του λαού , 
ενώ την ίδια στιγμή με το νέο ΕΣΥ προχωράει σε   συγχωνεύ-
σεις  Νοσοκομείων,  σε  υποβάθμιση  του  Νοσοκομείου της 
Νάουσας. Παράλληλα ανοίγει   την “κερκόπορτα” να  περάσουν  
στους  ιδιώτες -εργολάβους  με  το  πρόσχημα  της έλλειψης 
προσωπικού  λόγω  αναστολών , που  η  ίδια   προώθησε , κι  
άλλες   υπηρεσίες  στα Νοσοκομεία  εκτός  από την  καθαριότη-
τα  και τη σίτιση.

 Είναι τραγικές  οι ευθύνες  της όπως και  των προηγουμέ-
νων αστικών  κυβερνήσεων, που  οδήγησαν  στην  αποσάθρω-
ση  του  Δημόσιου  Συστήματος  Υγείας και στην  παντελή έλλει-
ψη  ουσιαστικής   Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας. Το κλείσιμο 
των διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ στη Νάουσας , με μηχανή-
ματα που  δεν αξιοποιούνται  λόγω έλλειψης προσωπικού,  οι 
τεράστιες ελλείψεις γιατρών στα αγροτικά ιατρεία , οι ελλείψεις 
σε προσωπικό καθαρισμού, η υπολειτουργία του ακτινολογικού 
στο Νοσοκομείο Βέροιας,η έλλειψη  αναισθησιολόγων , είναι 
λίγα χαρακτηριστικά παραδείγματα που  προστίθενται  στα  ήδη 
υπάρχοντα  προβλήματα  και  καθιστούν  πολύ  δύσκολη  την 
πρόσβαση  των  ασθενών  στα  Νοσοκομεία  μας , τα οποία   
έχουν ουσιαστικά   μετατραπεί  σε Νοσοκομεία  μιας νόσου. Το  
αγαθό  της  υγείας  μετατρέπεται σε  πανάκριβο  εμπόρευμα .

Λίγες μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων και αντί η κυβέρ-
νηση να πάρει μέτρα όπως αραίωση τμημάτων ( 15 μαθητές 
ανά τμήμα) , περισσότερα λεωφορεία για να μη στοιβάζονται οι 
μαθητές σαν σαρδέλες , περισσότερες καθαρίστριες και συνερ-
γεία του ΕΟΔΥ να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
τα σχολεία , να διενεργούνται  δωρεάν όλα  τα  είδη  test , πετάει 
το μπαλάκι  στην εξέδρα  της ατομικής  ευθύνης. Με υγειονομικά 
πρωτόκολλα  που προκαλούν θυμηδία   δίνει  τροφή  σε   σκοτα-
διστικές  θεωρίες  και αντιλήψεις. 

 Η έγνοια της εκφράζεται στο πως θα γίνουν τα νέα παιδιά « 
κρέας στις μηχανές των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων» 
στέλνοντας μέχρι και 16χρονους δούλους σε ξενοδοχεία 

 Υψώνει ταξικούς φραγμούς αφήνοντας αμόρφωτα  τα παιδιά 
των εργαζομένων , των αυτοαπασχολούμενων , των βιοπαλαι-
στών αγροτών με τους νέους αντιεκπαιδευτικούς νόμους και από 
την άλλη σπρώχνει τη νεολαία ως φθηνό εργατικό δυναμικό στα 
εργοστάσια και τις επιχειρήσεις πράγμα για το οποίο πανηγύριζε 
ο πρωθυπουργός στις εξαγγελίες τους στη ΔΕΘ. 

Δίνει  πεσκέσι  την  κοινωνική  ασφάλιση  στα “κοράκια” και  
καθιστά  ένα κοινωνικό  αγαθό  σε  αντικείμενο  τζογαρίσματος , 
την  ώρα  που  μειώνει  ακόμα  περισσότερο  τις  εισφορές  των   
μεγάλων  επιχειρήσεων, την ώρα  που  η ανεργία   στους νέους  
χτυπάει “κόκκινο”.

Αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει τους ελέγχους σε σχέση με τα 
μέτρα προστασίας μέσα στα εργοστάσια και τους χώρους εργα-
σίας , ώστε να μην γίνουν αυτά χώροι υπερμετάδοσης του ιού 
, με περίσσιο θράσος και μίσος απέναντι στους εργαζόμενους 
χτυπάει το 8ωρο , το  απεργιακό δικαίωμα , τη συνδικαλιστική 
δράση, ενώ υπόσχεται τεράστια κέρδη στου επιχειρηματικούς 
ομίλους με πακέτα ενισχύσεων , και την « πράσινη ανάπτυξη» 
στα καμμένα  δάση  και βουνά  της πατρίδας μας. 

Τη ίδια  στιγμή  που οι  κουτσουρεμένοι μισθοί,  η   ανεργία ,   
η  εποχική απασχόληση  κάνουν  δύσκολη τη  ζωή   των  λαϊκών 
στρωμάτων έρχονται και οι  αυξήσεις  σε  βασικά είδη  κατα-
νάλωσης  , στο ηλεκτρικό  ρεύμα , στα καύσιμα κ.α  για να την 
κάνουν  ακόμα δυσκολότερη.

 Καλούμε  σε συμπόρευση τους  εργαζόμενους , τους άνερ-
γους , τους αυτοαπασχολούμενους , τους βιοπαλαιστές  αγρότες 
, τους νέους και  τις νέες,  του Νομού μας στον αγώνα  για  την  
ανατροπή  αυτής της βάρβαρης  πολιτικής. Να  δώσουμε  τη 
μάχη  για:

-Ουσιαστική  ενίσχυση  του  Δημόσιου  Συστήματος και της 
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  με  όλο το  αναγκαίο , μόνιμο  
ιατρικό , νοσηλευτικό  προσωπικό.

-Να επιστρέψουν  οι εργαζόμενοι  των Νοσοκομείων που  τέ-
θηκαν  σε αναστολή  άμεσα  στη  δουλειά  τους .

-Δωρεάν  όλων  των  ειδών  τα  test  για  τους  εργαζόμενους.
-Να διενεργούνται τακτικοί  έλεγχοι   από  κλιμάκια  του  ΕΟ-

ΔΥ  στους μαθητές  και  στους εκπαιδευτικούς  στα σχολεία.
-Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 

15 μαθητές,
-Εύρεση χώρων για να λειτουργήσουν ως σχολικές αίθουσες. 
-Περισσότερα δρομολόγια   για  την ασφαλή  μεταφορά  των 

μαθητών.
-Μονιμοποίηση  των  σχολικών  καθαριστριών.

Τ.Ε Ημαθίας του ΚΚΕ

Εγγραφές νέων 
μελών στην Χορωδία 

“Μελισσάνθη” του Δήμου 
Αλεξάνδρειας

Από σήμερα Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 4-6μμ, εγ-
γράφονται νέα μέλη στη Παιδική – Νεανική Χορωδία «Μελισσάνθη» του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η πρόσκληση αφορά κορίτσια 9-16 ετών και αγόρια έως 12 ετών.
Τα υποψήφια μέλη θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να 

εξεταστούν φωνητικά από τη Μαέστρο της χορωδίας. Στη συνέχεια, οι 
επιτυχόντες θα συμμετέχουν κανονικά στις πρόβες της παιδικής χορωδί-
ας, με στόχο να εμφανίζονται σε συναυλίες και εκδηλώσεις μετά από την 
επαρκή εκπαίδευσή τους.

Υποχρέωση των χορωδών είναι η τακτική συμμετοχή στις εβδομαδιαί-
ες πρόβες της χορωδίας.

• Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η σωστή φωνή!
• Η εγγραφή και η συμμετοχή στη χορωδία είναι δωρεάν.
Υπεύθυνη χορωδίας η Μαέστρος Ελένη Θεοδωρίδου theodeleni@

gmail.com
Πληροφορίες:ΚΕΔΑ:23330 53441-42, keda@alexandria.gr
Γρηγόρης Σαββόπουλος: 6977264415
Στα Social media: Alexandrian choirs, @AlexChoirs, www.choirs.gr – 

info@choirs.gr
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«Αυλαία» για το ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN
με πολλές συμμετοχές

και εξαιρετική οργάνωση

Ολοκληρώθηκε την Κυ-
ριακή 12 Σεπτεμβρίου με 
την διεξαγωγή των τελικών 
το βαθμολογούμενο prize 
money τουρνουά τένις Αν-
δρών-Γυναικών «ΛΑΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑ OPEN 2021», που 
διοργανώθηκε από την Γ’ 
Ένωση Αντισφαίρισης Κε-

ντροδυτικής Μακεδονίας και 
τον σύλλογο Γ.Α.Σ Καράτε 
Ερμής με την υποστήριξη 
της καθημερινής εφημερίδας 
ΛΑΟΣ, στα 5 green set γή-
πεδα του ΔΑΚ Μακροχωρίου 
Βέροιας. Η Γ’ Ένωση για μια 
ακόμη φορά πρωτοπορεί, α-
φού σε συνεργασία με ένα 
ιστορικό τοπικό ΜΜΕ της Η-
μαθίας(Εφημερίδα ΛΑΟΣ α-
πό το 1965), διοργάνωσε έ-
να τουρνουά ανδρών-γυναι-
κών με μεγάλη συμμετοχή 
αθλητών από όλη την Ελλά-
δα, που πρόσφεραν στους 

θεατές τένις πολύ υψηλού 
επιπέδου. Οι συμμετοχές 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία 
αφού συμμετείχαν συνολι-
κά 65 αθλητές από όλη την 
Ελλάδα (47 άντρες και 18 
γυναίκες), αριθμός ρεκόρ 
σε σύγκριση με αντίστοι-
χα πανελλαδικά τουρνουά! 

Πανελλήνιοι πρωταθλητές, 
βετεράνοι, ανερχόμενα α-
στέρια, αλλά και «clubίστες» 
που αγαπούν το τένις συμ-
μετείχαν σε μια γιορτή του 
αθλήματος.

Την στήριξη της ΕΦΟΑ 
στην διοργάνωση εξέφρασε 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας Δημήτρης Σταματιάδης, 
ο οποίος  ήταν στα γήπεδα 
του ΔΑΚ την πρώτη ημέρα 
του κυρίως ταμπλό και εντυ-
πωσιάστηκε από την άρτια 
οργάνωση. Ο πρόεδρος της 
Γ’ Ένωσης Πέτρος Τσαρ-

κνιάς μίλησε για την διάθε-
ση της διοίκησης να τραβήξει 
μπροστά και να οργανώνει 
άρτιους και πετυχημένους 
αγώνες για την ανάπτυξη 
του τένις και την αξιοποίη-
ση και βελτίωση των δομών 
και εγκαταστάσεων. Κατά την 
τελετή απονομών βραβείων 

και χρηματικών επάθλων 
την Κυριακή(12/9) παρόντες 
ήταν ο δήμαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργιαζίδης, ο ο-
ποίος εξήρε την σημασία του 
ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN για 
την πόλη, αφού μπορεί να 
γίνει πρεσβευτής της πόλης 
και θα δοθεί από πλευράς 
δήμου η μεγαλύτερη δυνατή 
στήριξη για να γίνει θεσμός 
για την Βέροια. Ο βουλευτής 
Ημαθίας της Ν.Δ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης, φανατικός 
φίλος του τένις δήλωσε εν-
θουσιασμένος από το υψηλό 

επίπεδο των αθλητών που 
συμμετείχαν και το εντυπωσι-
ακό θέαμα που προσέφεραν, 
ενώ και αυτός από την πλευ-
ρά του δήλωσε την αμέριστη 
υποστήριξη της Πολιτείας 
στο τουρνουά. Ο πρόεδρος 
του Ο.Α. Θεσσαλονίκης και 
μέλος του Δ.Σ. της ΕΦΟΑ 
Χάρης Μέγας ευχαρίστησε 
την οργανωτική ομάδα του 
τουρνουά και προσωπικά 
τον επικεφαλής  διευθυντή 
αγώνων Ζήση Μιχ. Πατσί-
κα για την φιλοξενία, την 
άρτια διοργάνωση και την 
προσοχή ακόμη και σε λε-
πτομέρειες που έκαναν πιο 
ευχάριστη την πορεία των 
αθλητών και συνοδών στο 
τουρνουά, ενώ δήλωσε ότι 
αδελφικά θα στηρίξουν και 
το επόμενο  ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 
OPEN 2022!!! O πρόεδρος 
του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 
Λεωνίδας Ακριβόπουλος, 
που έχει και την διαχείριση 
των αθλητικών εγκαταστά-
σεων δήλωσε αρωγός και ότι 
η υπηρεσία θα συνεισφέρει 
ότι μπορεί για να βοηθήσει 
την διοργάνωση, ενώ ο προ-
πονητής του ΟΑ Θεσνικης 
Μάριος Μιχαηλίδης ευχαρί-
στησε θερμά τους διοργανω-
τές για το ζεστό κλίμα που έ-
νιωσαν αθλητές, προπονητές 
και συνοδοί όλες τις ημέρες 
του τουρνουά. Ο διευθυντής 
αγώνων και εμπνευστής του 
τουρνουά ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 
OPEN Ζήσης Μιχ. Πατσί-
κας μίλησε για μια ρομαντική 
ιδέα που πλέον έχει αγκαλια-
στεί και έχει δυναμώσει τόσο 
που μπορεί να γίνει θεσμός 
τα επόμενα χρόνια για την 

Βέροια, ενώ δεν παρέλειψε 
να  ευχαριστήσει τον δήμο 
Βέροιας, το οργανωτικό τιμ 
και τις τοπικές επιχειρήσεις 
που με τις χορηγίες τους σε 
υπηρεσίες, προϊόντα και χρή-
ματα ανέβασαν το επίπεδο 
της φετινής διοργάνωσης. 

Την πρώτη θέση στα μο-

νά ανδρών και το χρηματικό 
έπαθλο των 500€ κατέκτησε 
ο Χρήστος Κεϊσίδης (Ορ-
φέας Λάρισας) μετά από 
έναν συναρπαστικό τελικό 
με τον Γιάννη Παπουνίδη 
(Ο.Α. Θεσνικης) που ως φι-
ναλίστ πήρε το ποσό των 
300€. Την τρίτη θέση και 
τα 150€ εισέπραξε ο Νίκος 
Ουσταμπασίδης (ΑΟΑ Κα-
τερίνης) με w.o. του Νίκου 
Μανόπουλου (Φθιωτικός).

Στα μονά γυναικών η Α-

θηνά Γρηγοριάδου (Ποσει-
δών Θεσνικης) επικράτησε 
στον τελικό της Τατιάνας 
Γιτοπούλου (ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ 
ΕΡΜΗΣ) με 6-1 6-4 και πήρε 
το έπαθλο και τα 350€, ενώ 
στον μικρό τελικό η Μαρια-
λένα Πούλκα (ΟΑ Θεσνικης) 
κέρδισε την Μάρθα Δαλα-

πάσχου (Ο.Α. Πτολεμαϊδας) 
μετά από συγκλονιστικό παι-
χνίδι με σκορ 6-4 6-2 6-1 και 
πήρε το ποσό των 100€. 

Στα διπλά ανδρών το 
ζευγάρι του ΟΑ Θεσνικης 
Γιάννης Παπουνίδης και  
Δημήτρης Μελισσινός έ-
δειξαν από νωρίς ότι θα 
κυριαρχήσουν αφού στον 
ημιτελικό επικράτησαν των 
Ανδρέα Τσιρανίδη (ΟΑ 
Θεσνικης)-Θανάση Στε-
φανόπουλου (ΓΑΣ ΚΑΡΑ-

ΤΕ ΕΡΜΗΣ) με 6-0 6-0 και 
στον τελικό κέρδισαν άνετα 
τους Αυγέρη (ΑΟΑ Μενεμέ-
νης)-Ουσταμπασίδη (ΑΟΑ 
Κατερίνης) με 6-1 6-2 και 
μοιράστηκαν οι νικητές 300€ 
και οι φιναλίστ 150€. 

Ραντεβού στο επόμενο 
ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN 2022!!!

Δείτε και κατεβάστε φω-
τογραφίες του τουρνουά 
στο laosnews gr
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Του Πάρη
Παπακανάκη

 
Ο Σεπτέμβρης, 

από την καθιέρω-
ση επισκέψεων των 
πολιτικών αρχηγών 
στη ΔΕΘ (το 1928), 
φέρνει απαρέγκλιτα 
στο προσκήνιο την 
πολύπαθη έννοια 
της «πολιτικής». 

Λέγοντας πολύ-
παθη, αναφέρομαι 
στους διαμετρικά α-
ντίθετους ορισμούς 
που κατά το δοκούν (κατά πώς βολεύει για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα, δηλαδή) της 
έχουν αποδοθεί κατά καιρούς. Εκτείνεται λοιπόν σημασιολογικά από την «ηθική δραστηρι¬ότητα 
η οποία με σεβασμό στην ελευθερία των πολιτών στοχεύει στην προσωπική τους ευδαιμονία* ( * 
νοείται ως τελείωση του ήθους και του πνεύματος του ανθρώπου διά ευγενών έργων)» του Αρι-
στοτέλη, ως την κυνική διατύπωση του Ουίνστον Τσώρτσιλ: «Πολιτική είναι η ικανότητα να παρου-
σιάζεις σήμερα τι θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε». 

Ειδικότερα στη χώρα μας, η πολιτική σκηνή κατά τα νεανικά της βήματα ήταν τόσο “τοξική”, ώ-
στε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης το 1892 από την εφημερίδα “Ακρόπολις” στο ιστορικό-ηθογρα-
φικό διήγημά του “Οι χαλασοχώρηδες” να διαχωρίζει την πολιτική από κάθε ηθική αρχή κι αξία και 
να την προσδιορίζει απλά και μόνο ως «αδυσώπητη διαμάχη κατάκτησης της εξουσίας αρχικά και 
παραμονής στο κέντρο λήψης των αποφάσεων στη συνέχεια».  

Για να έρθουμε “στα του οίκου μας”, μια αναδρομή στον τοπικό τύπο των αρχών του 20 αι. 
καταδεικνύει στην επαρχία (τότε) Ημαθίας με πρωτεύουσα τη Βέροια μια καθόλου κολακευτική 
“ανθολογία” από: αχαλίνωτες φιλοδοξίες κι εντονότατες αντιζηλίες, ακατάσχετη θεσιθηρία και υ-
ποσχεσεολογία, καιροσκοπικές αποσκιρτήσεις, συκοφαντίες, τραμπουκισμούς, εξαγορές ψήφων, 
διαπλοκή, απολύσεις  εργαζομένων ως εκδίκηση και παραδειγματικό εκφοβισμό…  και…    και…  
(ατέλειωτος ο θλιβερός κατάλογος, αγαπητοί φίλοι). 

 Από το δραματοποιημένο διήγημα του Αλ. Παπαδιαμάντη «Οι Χαλασοχώρηδες»
 σε σκηνοθεσία Κ. Παπακωνσταντίνου

 Στα λιγοστά ευχάριστα του θέματος, οι ευρηματικές 
πολιτικές φράσεις που μας κληροδότησε ο συμπαθέστα-
τος μπαρμπα-Μήτσος Μάλιος, ο θυμόσοφος, τελευταίος 
δημόσιος κήρυκας της Βέροιας!!!     

Οκτώβρης του 1926 (λίγες ημέρες δηλαδή πριν τις 
βουλευτικές εκλογές), ημέρα Τρίτη (διαχρονικά ημέρα της 
λαϊκής αγοράς στην πόλη μας) στο γνωστό τότε καφενείο 
του Μπαζάκα (περιφερειακά της πλατείας του Ι.Ν. Αγίου 
Αντωνίου), όπου όπως κάθε μέρα ο μπάρμπα-Μήτσος 
υποδεχόταν τους ενδιαφερόμενους να διαφημιστούν, οι 
οποίοι του έφερναν τα μηνύματά τους γραμμένα ιδιόχειρα 
σε χαρτί, τηρώντας με ευλαβική σιγή τη σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο. Στο διπλανό τραπέζι μια 
παρέα από τοπικούς μεγαλοκηπουρούς κι έναν Θεσσαλονικιό χονδρέμπορο (όνομα και πράμα), 
απολάμβαναν τον καφέ τους με χορταστικές ρουφηξιές καταστρώνοντας παράλληλα συμφωνίες 
αγοροπωλησίας λαχανικών. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους, εύλογα, οι τρέχουσες τιμές των 
λαχανικών...

«Μ’ αυτά και μ’ εκείνα τα δικά σας, εμείς καταντήσαμε στις πρασσονουρές**», σχολίασε φανε-
ρά ενοχλημένος κάποιος από τη σειρά αναμονής, σπάζοντας το καθιερωμένο μυσταγωγικό πρω-
τόκολλο. «Ποιος δεν πήγε να ιδεί στους μπαξέδες πώς σαπίζουν στις ρίζες τους τα ζαρζαβάτια; 
Γιατί δεν τα φέρνετε στην αγορά να τα πουλήσετε λίγο φθηνότερα να χορτάσει κι ο φτωχόκοσμος; 
Δεν χορταίνει το μάτι σας παράδες…».        

[ ** Αρκετοί Βεροιώτες μεγαλοκηπουροί στα μέσα της δεκαετίας του ‘20 με πολιτικές “παρεμβά-
σεις” εξασφάλισαν “ειδικές αδειοδοτήσεις”  με τις οποίες παρέκαμπταν τις τοπικές αγορανομικές 
διατάξεις και έκαναν απευθείας πώληση των λαχανικών τους σε μεσάζοντες-χονδρέμπορους των 
μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει σοβαρή έλλειψη η 
αγορά της Βέροιας και να κάνουν την εμφάνισή τους φαινόμενα αισχροκέρδειας, καθώς οι μανά-
βηδες πρώτα ζύγιζαν τα λαχανικά και μετά αφαιρούσαν τα μαραμένα κι ακατάλληλα μέρη τους (τις 
πρασσονουρές), τα οποία μεταπωλούσαν στη συνέχεια για ζωοτροφές.]

Δεν έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευθεί τη συγκυρία συζήτησης και παρουσίας πλήθους ένας 
παρακαθήμενος παρατρεχάμενος (“κουμπάρος” κατά την ορολογία της εποχής) υποψηφίου Βου-
λευτή, ο οποίος προφασιζόταν ως τότε πως διάβαζε την εφημερίδα του: 

-Γι’ αυτό χρειάζονται νέα κόμματα, νέοι άνδρες και νέαι αρχαί! Ιδού λοιπόν ευκαιρία, αγαπητοί. 
ο κ. Λ…..…  λαμπρός επιστήμων, δεινός ρήτωρ και άνθρωπος ανιδιοτελής. Ακραιφνής Σοσιαλι-
στής, φίλος του λαού, εχθρός της συναλλαγής…

-Το ’χει η κακή μου μοίρα σήμερααα… από τις μαναβικές στις πολιτικές πρασσονουρές με πη-
γαίνει, μονολόγησε ο μπαρμπα-Μάλιος πίσω από τους χοντρούς φακούς του χωρίς να σηκώσει 
το βλέμμα από τα χαρτιά.

-Τι εννοείτε κ. Μάλιο; ρώτησε βαρύτατα θιγμένος και σαν έτοιμος να πετάξει γάντι μονομαχίας 
ο εκκολαπτόμενος “πολιτικός παράγοντας”.

 -Βρε κουμπάρε, αυτός προχθές δεν έκανε μόστρα στο καφενείο των Καζινάρηδων* [*εκλογικό 
κέντρο του Λαϊκού κόμματος], απάντησε με “δολοφονική ερώτηση” ο μπαρμπα-Μήτσος, που, 
παρά το μικρό του δέμας, δεν ίδρωνε το αφτί του από λεονταρισμούς μετά από τόσα χρόνια στην 
πιάτσα.

«Επήλθε ιδεολογική ρήξις, αγαπητέ! Ο κ. Λ…..…  θέτει υπεράνω όλων το συμφέρον του λα-
ού!» πήγε να δικαιολογήσει την καιροσκοπική αποσκίρτηση του “ακραιφνούς Σοσιαλιστού” ο “κου-
μπάρος”, αλλά την φράση του την σκέπασε η αγριοφωνάρα αγανάκτησης ενός από τους μεγαλο-
κηπουρούς του διπλανού τραπεζιού: «Πέντε δεκάρες η οκά οι πιπεριές σήμερα;;;  Τις προάλλες 
είχε οχτώ!!!  Αυτό είναι εξαπάτηση, είναι κλοπή, είναι αισχρή εκμετάλλευση των κόπων μας…»  

- Άντε, άντεεε!!! Πάει, πολιτεύθηκε και το ζαρζαβάτι! άρπαξε την κουβέντα στον αέρα ο ετοιμό-
λογος μπαρμπα-Μήτσος Μάλιος και η συζήτηση έκλεισε, καθώς όλοι οι παρευρισκόμενοι έπια-
ναν πλέον την κοιλιά τους από τα γέλια… 

Επειδή δεν θέλω να παρερμηνευθούν τα γραφόμενά μου ως προτροπή υιοθέτησης του (επί-
σης παρερμηνευμένου) «Κυάμων απέχεσθαι» (να απέχετε από τα κουκιά) του Αλ. Παπαδιαμά-
ντη και για να κλείσουμε εποικοδομητικά τη σημερινή συνάντησή μας, αγαπητοί φίλοι, θα υπεν-
θυμίσω ότι ο μεγάλος Μακεδόνας φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, εκτός από τον θεωρητικό ορισμό 
της πολιτικής μας άφησε και την πρακτική δικλείδα ασφαλείας (προστασίας) της:

«Ο άριστος πολίτης οδηγεί την πολιτεία σε μια αναστοχαστική διαλεκτική με τον εαυτό της. 
Είναι η άρνηση κάθε αρνητικού. Είναι η προβολή μιας θέσης, η οποία δεν έχει εισέτι αφομοιωθεί 
στην πληρότητά της από τα συλλογικά όργανα».

Πολιτική και…  πρασσονουρές!
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

σήμερα δεν θα σας απασχολήσω πολύ, 
δεν έχει και κανά νόημα, όλα καλά, ακρίβεια 
λίγη, αυξήσεις μεγάλες, δουλειές με ουρά, 
τα νησιά δεν είχανε κορονοιό, τον έδιωχνε ο 
τουρισμός, εμείς μία από τα ίδια, απαγόρευ-
ση, γιατί ο ιός μετά τις μία το βράδυ, ακούει 
μουσική και στη συνέχεια επιτίθεται!

Και ενώ με βασανίζανε παρόμοιες σκέ-
ψεις, απολαμβάνοντας το πρωινό κουλουρά-
κι να και ο φίλος μου ο Γιωρίκας, καληνύχτα 
χοντρούλη!

Μα είναι πρωί αναφώνησα!
Δεν κατάλαβες, δεν πειράζει μου είπε, α 

και καλό Πάσχα να σου ευχηθώ!
Πάει είπα από μέσα μου, την ψώνισε και ο 

Γιωρίκας!
Κατόπιν, ο φίλος μου ο Λευτεράκης, αφρα-

τούλη, καλή Χρονιά να έχουμε και καλή χώνε-
ψη από το μεσημεριανό σου!

Ρε Λευτεράκη, ούτε εννέα δεν πήγε, πόθεν 
το μεσημεριανό!

Από απέναντι, μία θαυμάστρια, στρου-
μπουλό σάμαλι, καλή Παναγιά!

Προφανώς και κάτι δεν πήγαινε καλά!
Συνέχισα θλιμμένος την πορεία μου, ο κο-

σμάκης άρχισε να μην την παλεύει σκέφθη-
κα, όταν ξαφνικά, …

να χαιρετήσω τον χοντρό!
Χοντρούλη μου, μην λυπάσαι δεν θα σου 

λείψει τίποτα, είσαι ο αρχηγός μας, συγνώμη 
ο χοντρός μας και έχω τριακόσια γελάδια και 
διακόσια μοσχάρια, όλα χάρισμά σου, θα 
χλαπακιάζουμε μαζί!

Τώρα που ο ήρωας θα ρίξει και τον ΦΠΑ, 
μην στενοχωριέσαι όλα εντάξει!

Ήταν ο φίλος μου ο Ντάλτον από τα απέ-
ραντα λιβάδια του Καρδιτσιώτικου κάμπου!

Ρε Ντάλτον τι κάνεις, πόσα χρόνια περά-
σανε!

Σε διαβάζουμε, είσαι το ίδανλμά μας, είσαι 
ο χοντρός μας!

Πως τα κατάφερες ρε Ντάλτον, τόσα γελά-
δια και μοσχάρια!

Φίλε μου λυπάμαι, είπε ο Ντάλτον, εδώ 
την πάτησες!

Θυμάσαι όταν παίζαμε μικρά παιδάκια, και 
λέγαμε τι θα γίνουμε, όταν μεγαλώσουμε!

Εγώ σας έλεγα, θα γίνω ο Ντάλτον της 
Θεσσαλίας, και θα έχω πολλά μοσχάρια να 
εκτρέφω.

Εσύ από την άλλη, μας έλεγες ότι θα γίνεις 
πρωθυπουργός και θα έχεις πολλά μοσχάρια 
να διοικείς, ίσα με πάνω από δύο εκατομμύ-
ρια έλεγες!

Και τι κατάφερες, ούτε καν απλός βουλευ-
τής δεν έγινες, δηλαδή ούτε τρεις με τέσσερις 
χιλιάδες βόδια!

Δεν πειράζει χοντρέ μας αρχηγέ, ευχήσου 
καλό καλοκαίρι στον πρόεδρο και έλα μαζί 
μας, να περάσουμε τα υπόλοιπα χρόνια, που 
αρχίσανε να περνάνε!

Δε μου λες αρχηγέ, τον Κώτσο τον θυμά-
σαι.

Μη που πεις, τι συνέβη.
Τίποτα, απλά αυτός έγινε ο βασιλιάς του 

σάμαλι, φορτηγά ολόκληρα θα τρώμε!
Η χρηματοδότηση των μεγάλων μέσων 

ενημέρωσης, οδηγεί σταδιακά στην κατάργη-
ση της Δημοκρατίας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
1. Οι σκηνές που περιγράφονται παραπά-

νω είναι από τις αυθόρμητες, επικοινωνιακές 
επιτυχίες, στο Θεσσαλικό κάμπο και από την 
επίσκεψη νέων στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου 
τους ευχήθηκε καλό καλοκαίρι!

2. Σε κάποια πόλη, η παράδοση λέει, ότι 
ο πατέρας βουλευτής, όταν τα χρόνια περά-
σανε, είπε στο γιο του. Η περιουσία που σου 
αφήνω είναι πέντε χιλιάδες βόδια.

Μα πατέρα δεν έχουμε βόδια.
Οι πέντε χιλιάδες ψηφοφόροι, καμάρι μου!

ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΗΣΩ ΤΟΝ ΧΟΝΤΡΟ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια 
γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να 
ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρ-
κετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολό-
γιο μου».

Γράφει ο  
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

    Ο Μήνας Σε-
πτέμβριος κάθε 
χρόνο είναι συν-
δεδεμένος με την 
αρχή της νέας σχο-
λικής χρονιάς. Το 
καλοκαίρι πέρασε 

με τα μπάνια και τις θαλασσινές απολαύ-
σεις. Τώρα προέχει ο αγώνας των μαθητών 
και των γονιών για τις σπουδές και για κα-
λύτερες επιτυχίες. Το παρόν θα αναδείξει 
το μέλλον. Από αυτό τον αγώνα εξαρτάται 
η ζωή η προσωπική και η οικογενειακή. 
Αυτό μόνο απλό δεν είναι. Πρώτα για το 
παιδί που κάθε φορά που προάγεται στην 
επόμενη τάξη προσπαθεί να προσαρμοστεί 
με τις απαιτήσεις της νέας αναβαθμισμένης 
σχολικής  χρονιάς. Πολλοί είναι οι παράγο-
ντες που επηρεάζουν άλλοι θετικά και άλ-
λοι αρνητικά στην εκπαιδευτική πορεία του 
σπουδάζοντος . Πολλοί παράγοντες έχουν 
να κάνουν με το παιδί που εξαρτάται από  
την οικονομική θέση και τα επαγγέλματα  
των γονιών του, Εάν είναι μόνο του στην οι-
κογένεια , εάν έχει και άλλα  αδερφάκια, αν 
υπάρχουν γιαγιάδες και παππούδες. Εάν οι 
γονείς διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις 
να συμπαρασταθούν στον δύσκολο αγώνα 
του παιδιού. Μπορούν οι γονείς σήμερα να 
ελέγξουν τις παρέες  Πόση σημασία έχει 
στην ψυχολογία του παιδιού ένα χαμόγελο, 
μια κουβέντα συμπαράστασης,  όταν ετοι-
μάζεται για τις προαγωγικές ή τις πανελλή-
νιες εξετάσεις, Μεγάλη όμως υποχρέωση 
και την συλλογική ευθύνη  έχει η πολιτεία 
η οποία πρέπει να φροντίζει να συντάσσει 
νόμους με Μαθησιακά και Ελληνοχριστια-
νικά κριτήρια. Να διαμορφώσει σε αμέρι-
στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και 
με τους γονείς. Όλα αυτά και πολλά άλλα 
έχουν τη δική τους επίδραση στη δημιουρ-
γία ελεύθερων πολιτών με δημοκρατικά 
φρονήματα, αναθρεμμένοι με τις γνήσιες 
ελληνικές και χριστιανικές παραδόσεις. Με 
αυτά τα θέματα προτίθεμαι να ασχοληθώ με 
σκοπό να βοηθήσω όσο μπορώ με την πεί-
ρα που απέκτησα στη λειτουργική πορεία 
της μάθησης των παιδιών. 

Θα θέσουμε κάποια από τα πολλά προ-
βλήματα στ οποία θα προσπαθήσουμε για 
την επίλυσή τους. Είναι η ύλη που διδά-
σκεται στα σχολεία όλων των βαθμίδων η 
ενδεδειγμένη για τη  διαμόρφωση και δια-
παιδαγώγηση του χαρακτήρα των παιδιών 
όλων των βαθμίδων που η πατρίδα και η 
κοινωνία που μας εμπιστεύονται? Είναι 
συνεργάσιμοι οι γονείς με τους εκπαιδευ-
τικούς για την ομαλότερη λειτουργία στις 
σχέσεις μαθητή-γονέα-εκπαιδευτικού? Είναι 
κατάλληλες οι σχολικές  αίθουσες που θα 
φιλοξενούν τους νέους βλαστούς και το 
μέλλον της πατρίδας? Διαθέτει η πολιτεία 
τις απαραίτητες πιστώσεις για να καλύπτει 
τις δαπάνες για τους διορισμούς μονίμων 
καθηγητών και όχι να αρκείται στους α-
ναπληρωτές, θεσμός προσβλητικός που 
ταλαιπωρεί τους καθηγητές( έχουν και αυτοί 
οικογένειες) τους μαθητές και γενικά την 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου)? Έχουν 
οι εκπαιδευτικοί την κατάλληλη πανεπιστη-
μιακή κατάρτιση και μόρφωση να προσφέ-
ρουν στη σπουδάζουσα νεολαία τις βάσεις 

για να οδηγήσουν τους μαθητές/τριες στη 
πορεία για την κατάκτηση γνώσεων? Είναι 
το σύστημα της εκπαίδευσης το ενδεδειγ-
μένο για να ανταγωνιστεί με τα σχολεία της 
Ευρώπης? Αξιοποιούνται όλες οι μέθοδοι 
στους κανόνες διδασκαλίας? Αυτά και άλ-
λα πολλά είναι που χρειάζονται πολιτική 
συζήτηση (και όχι προς Θεού κομματική 
συζήτηση). Πόλις- πολίτης- πολιτεία οι άξο-
νες που προσδιορίζουν τους ορίζοντες της 
συζήτησης. 

Εμπειρία προσωπική που θα με βο-
ηθήσει. Με  όσους, εκ των αναγνωστών 
μου, συμμερίζονται τις απόψεις μου δεν 
θα έβλαπτε και κάποιος διάλογος υπό την 
μορφή ανταλλαγή σκέψεων. Η προσωπική 
μου εμπειρία στηρίζεται στην απόκτηση 
γνώσεων εκ των πτυχίων (δεκαετία του 
1950 Θεολογίας ΑΠΘ, συνέχεια Φιλοσοφι-
κής Αθηνών, παρακολούθηση 2 εξαμηνι-
αίων σεμιναρίων Αθήνα  το ένα στην διδα-
σκαλία των Νέων Ελληνικών (επιθεωρητής 
Γρηγοριάδης)  από Επιθεωρητές Μ.Ε. και 
το άλλο στην «Εισαγωγή στις ιστορικές 
σπουδές» με την καθ. Πανεπιστημίου Αι-
κατερίνη Χριστοφιλοπούλου,1977 το οποίο 
δίδαξα Ε ’τάξη της Ιωνιδίου Προτύπου Σχο-
λείου , Ετήσιο σεμινάριο, στη Θεσσαλονίκη  
εκπαιδευτικών (ΣΕΛΜΕ) και ένα εξάμηνο 
Μοντέρνα Ιστορία, στο Πανεπιστήμιο της 
Κολωνίας Γερμανίας και 33 χρόνια εκπαι-
δευτικής υπηρεσίας σε γυμνάσια Λύκεια της 
Ελλάδος και του εξωτερικού. Οι υπηρεσι-
ακές μου επιδόσεις ήταν άριστες (46-49με 
άριστα του 50)

    Μεταρρυθμίσεις άσκοπες που δεν 
ολοκληρώθηκαν ποτέ  Αυτές οι μεταρρυθμί-
σεις με έχουν τρελάνει. Την πρώτη τη  γνώ-
ρισα  το σχ. έτος 1963-64 με τον Γενικό επι-
θεωρητή Μ.Ε Κατσουρό (στη συνέχεια Γεν. 
Γραμματέας  με υπουργό παιδείας Γεώργιο 
Παπανδρέου. Άρχισε με πολλές φιλοδοξίες 
που τις υποδεχτήκαμε με χαρά. Η πρώτη 
με την αύξηση της μισθοδοσίας από 1111 
δραχμές έγινε 2222 δραχμές. Έχει πολλές 
υποχρεώσεις  ο εκπαιδευτικός που θέλει να 
τις πραγματοποιήσει. Ο νέος μισθός άλλαξε  
τη διάθεσή μας να δουλέψουμε με όρεξη 
όχι με στερήσεις. Εκτυπώθηκαν  καινούργια 
βιβλία Α’ Γυμνασίου με συγγραφέα Αθηνά 
Καλογεροπούλου και Β’ Γυμνασίου Κώστα 
Καλοκαιρινού.(τα οποία έχω ακόμα στη 
βιβλιοθήκη μου) Βιβλία  αξιόπιστα γραμ-
μένα στη Δημοτική γλώσσα που  σέβονται 
την ιστορία των γεγονότων και βοηθούν με 
περιλήψεις και επιγραμματικές προτάσεις 
για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Εκδό-
θηκαν βιβλία με μετάφραση των Ομηρικών 
επών = Οδύσσεια-Ιλιάδα- και πολλά άλλα 
θέματα. Τελικά κρίμα που δεν ολοκληρώ-
θηκε ούτε και αυτές που έχουν γίνει μέχρι 
τώρα ολοκληρώθηκε καμία. Και ο Έλληνας 
πολίτης φορολογούμενος εκχωρεί την εξου-
σία του σε κάποια πρόσωπα με την ελπίδα 
ότι θα φροντίσουν για την ασφάλεια της 
χώρας τη σωστή διαχείριση του πλούτου 
και των αγαθών που δικαιούται. Περιμένει 
να χαρεί την εκπαιδευτική και κοινωνική 
πρόοδο. 

Εμείς θα ασχοληθούμε με την εκπαί-
δευση. Πρώτο θέμα. Η ύλη που παρέχεται 
από τα πανεπιστήμια στους εκπαιδευτικούς 
είναι επαρκεί να διδάξουν την επομένη σε 
σχολείο? (Επιφυλάσσομαι για τα τελευταία  
χρόνια που έκαναν τις μεγάλες ανατροπές 
λόγω της επικρατούσης Πανδημίας) 

ΑΡΧΙΣΕ Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ 

ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο

διαμερίσματα στοΜα-

κροχώριΒεροίαςαπό80

τ.μ. τοκαθένα,σεκαλή

κατάσταση και σε τιμή

ευκαιρίας 48.000 ευρώ

καιταδύοδιαμερίσματα.

Πληρ.τηλ.:6987234784

και6987239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 91 τ.μ. στην οδό

Ηρακλέους(Ακρόπολη)

στηΒέροιαστο ισόγειο

σε άριστη κατάστα-

ση.Πληροφορίες τηλ.:

6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμασταΑστικά88τ.μ.

50.000 ευρώ, διαμπε-

ρές, κόπλαμ, χωρίς

ασανσέρ. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία 200 τμ, στη

Φυτειά με πανοραμι-

κή θέα, σε οικόπεδο

1.500 τ.μ. Τιμή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 23310

93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-

ρασεπλαγιά,μεθέατον

Αλιάκμονα,στηνπλατεία

τουχωριού.Πληρ.Τηλ.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-

σος 11.000 τ.μ. στονΆγιο

Γεώργιο,θέση«ΣΥΚΙΕΣ»τι-

μή15.000ευρώ.Τηλ.:6945

122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-

σιτικό γραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-

ρες08.00-10.00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-

λεωςστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμαπλήρωςανακαινισμέ-

νοστοκέντρο.Τιμήενοικίου

500ευρώ.Πληρ.ΑκίνηταΗ-

μαθίας,τηλ.:2331500785&

6934888738.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ24

τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιάδου

20, πόρτα με μηχανισμό,

ρεύμα,βαμμένο.Τιμή ενοι-

κίου 50 ευρώ.Τηλ.: 6947

073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο

διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Η
κατάστασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακου-
φώματασυνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικό
πίνακα,μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπου
λειτουργείάψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικό
στα300€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τι-
μή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαι
έχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέ-
τειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.,1οςόροφος
υπερυψωμένος,σεσημείομεγάληςεμπορι-
κότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,μεWC,
σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουμε
κλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,σετιμή
προσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαιπλήρως
επιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίεςστα250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ.,ισόγειο,καλήςεμπορικότη-
ταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογιακάθε
εμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμήμόνο
200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνα
σεκαλόεμπορικόσημείο ,πάροδοτηςΜη-
τροπόλεως36τ.μ., ισόγειοκαιμε36τ.μ.πα-
τάρι,διατίθεταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ,
ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημαισόγειο31τ.μ.,
καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερέςμεβιτρί-
να3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθεχρήση,
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενους
, τιμή650€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-
αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότιάλλοθελή-
σειοαγοραστής,έχεικαινούργιακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιανελκυστήρα,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
καιμπάνιο, επάνωστονκεντρικόδρόμο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σετιμή
προσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-
κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:110.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη
213 τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανε-
ξάρτητους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκα-
τάστασημε2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικά
συμφέρουσα τιμή 150.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5

χιλ.ΠωλείταιΧωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-
ταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμήπώλη-
σης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί της
ΠΕΘΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥσπάνιο
Χωραφοοικόπεδο9000τ.μ.,άρτιοοικοδομήσι-
μομεκόμβοδικότου,διαθέτειάνετηπρόσβαση
καιαφοράμόνομίαπολύσοβαρήεπιχείρηση
πουθακατασκευάσεικάτιεξαιρετικάσπουδαίο
,πρώτητιμή550.000€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8άρτιοοι-
κοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτωνπαραλ-
λήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμεαπεριόρι-
στηθέατιμήμόνο50.000€.Γιααποφασιστικό
αγοραστήέτοιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14442ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωχω-
ριόπωλείταιοικόπεδοεντόςσχεδίου,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο,κτίζειμεσ/δ0,8συνολικά448
τ.μ. ,τιμήεξαιρετικήςευκαιρίαςμόνο25.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλείται
μοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.εντός
σχεδίουμεσ.δ0,8 .Τιμήμόνο15.000€┐Υ-
πόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο
αγοραστή. ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700 τ.μ.σε
προνομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω,τιμή:
75.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεως,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μέσα
στοχωριό,σεπολύκαλήτοποθεσία,κατάλληλο
γιαανέγερσημονοκατοικίας,Τιμή:25.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538τ.μ.μέσα
στοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο,ευκαιρία
σπάνια.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

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

Κωδ:14449 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοεκτόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφά-
νειας3.747τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμή:
110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.13086ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ–ΣΠΑΝΙΑΕΥ-

ΚΑΙΡΙΑ !!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδι-
αμέρισμα135τ.μ. ,καθαρόμεεκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστι-
κό,κουζίνα,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοι
χώροιτουηλιόλουστοι,χρήζεισυνολικήςανα-
καίνισης.Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα
,έχεισωληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνει
ατομικήμονάδαμεπετρέλαιο ,προσφέρεται
σετιμήμοναδικήςπροσφοράς,μόνο48.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

Τηλ.:6996436044.

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

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

ΟΑ.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
«ΚΟΣΜΟΣ»

ΖΗΤΑ εργάτες-εργάτριες για τη διαλογή και
συσκευασία αγροτικών προϊόντων. Εμπειρία
επιθυμητή.

Τηλ.:2331042626-Λογιστήριο



ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται

γκαρσονιέρα,1οςόροφος,σεπο-

λύκαλήκατάσταση.Πληρ. τηλ.:

2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-

ως 35, χώρος 90 τ.μ.περίπου,

με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια  με

προϋπηρεσία για την θέση της

υπεύθυνης .Αποστολή βιογρα-

φικώνστοavsgroup@avsgroup.

gr με επισυναπτόμενη φωτο-

γραφία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαήκύριοςγια

περιποίηση ηλικιωμένης στη

Βέροια. Τηλ.: 23310 25176 &

6998027956.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-

δρας,από25–40ετών,γιαερ-

γασίασεΠρατήριοΥγρώνΚαυ-

σίμων, μεπλήρηαπασχόληση.

Ώρες επικοινωνίας 17.00 έως

21.00καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζαχα-

ροπλαστείο-καφέ, με εμπειρία

στηΒέροια.Τηλ.: 6906566981

&2331029929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και

μηχανικόςαυτοκινήτωνσε εται-

ρίαστηΒέροιακαιοδηγόςΤΑΧΙ

μεειδικήάδειαγιαεταιρίαΤΑΧΙ

στηΒέροιια.Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες για

την κουζίνα από την ταβέρνα

«ΦίναΚότα».Πληρ. τηλ.: 6944

427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιατα

ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.

επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία

σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:

2331042680,ώρες επικοινωνί-

ας: 10μ. έως 1.00μ.μ. Βιογρα-

φικά στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το

ψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒε-

νιζέλου.Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

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

ΗΕπιχείρησηλειτουργείεπιτυχώςτατελευταία8χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισενεόκτιστηοικοδομήστοκέντροτης
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

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

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

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

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

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

2331506484, email:aszygos@gmail.com

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



ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΦιλόλογος,με

φροντιστηριακήπείρα και ειδί-

κευσηστηνΈκθεσηπαραδίδει

ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκξεί-

ουμεμονωμένακαισεγκρουπ.

Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973

707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμβά-

νω παιδιά τουΔημοτικού α-

πό 10 ετών για την προετοι-

μασία των μαθημάτων τους!

Αναλαμβάνω επιμέλεια κειμέ-

νων, ολοκλήρωση φοιτητικών

/πτυχιακών/διπλωματικών και

μεταπτυχιακών εργασιών, με

γνώσηκαιεμπειρία!Τηλ.6984

534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-

ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-

οελληνικής Γλώσσας καιΛο-

γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,

Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-

ριουσία,καθώςκαιμεγάλαεισο-

δήματα,ζητείσύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-

ριμίαμεγυναίκααπό30έως40

ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

λέχωσητηςμονάδαςσυσκευαστηρίου.
Απαιτούμεναπροσόντα
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση

ευθύνηςκαιεπαγγελματισμό.
ΗΕταιρείαπροσφέρει
Άμεσηπρόσληψημεπλήρηαπασχόλησηκαιπλήρηασφάλιση

Πληρ.τηλ.:2331041597-8/email:info@kreatver.gr
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Η μείζονα Ολομέλεια 
του με δύο αποφάσεις της, 
έκρινε ότι ο πυρήνας του 
νέου αναθεωρημένου-συ-
στήματος που καθορίζει 
τους δασικούς χάρτες ό-
λης της χώρας είναι συ-
νταγματικός, ενώ ακύρω-
σε δύο διατάξεις της προ-
σβαλλόμενης υπουργικής 
απόφασης που αφορούν 
τις εκδοθείσες οικοδομι-
κές άδειες εντός δασικών 
εκτάσεων οι οποίες δεν έ-
χουν ακόμη υλοποιηθεί και 
την εξαίρεση από τη δα-
σική νομοθεσία περιοχών 
εντός οικισμών.

Αναλυτικότερα, η μεί-
ζονα Ολομέλεια του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας 
τις υπ΄ αριθμ. 1364 και 1365/2021 αποφάσεις της κατά πλειοψηφία 
(μειοψήφησαν 8 μέλη) έκρινε, το ζήτημα της συνταγματικότητας του 
άρθρου 48 του ν. 4685/2020, σχετικά με τους υπό έγκριση δασικούς 
χάρτες όλης της χώρας.

Κατ΄ αρχάς να διευκρινιστεί, ότι το βασικό στοιχείο του νέου συστή-
ματος είναι ότι οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται, όχι μόνο βάσει αεροφω-
τογραφιών, που απεικονίζουν διαχρονικά τη δασική βλάστηση κάθε πε-
ριοχής, αλλά και βάσει διοικητικών πράξεων, οι οποίες καθόριζαν άλλες 
χρήσεις για ορισμένες εκτάσεις κατά το παρελθόν, ιδίως, μάλιστα, προ 
του Συντάγματος του 1975.

Δηλαδή, το νέο σύστημα συνοψίζεται, στον εξής κανόνα: Δασικό 
είναι ό,τι καλύπτεται από δασική βλάστηση όχι μόνο σήμερα, αλλά και 
κατά το παρελθόν, αρκεί να μην έχει εκδοθεί διοικητική πράξη που να 
αλλάζει τη χρήση του, κατά βάση, πριν από το Σύνταγμα του 1975 και 
για όσο χρόνο συνεχίζεται η επιτραπείσα χρήση.

Συγκεκριμένα, προέβλεψε, ο εν λόγω νόμος ότι παρόμοιες εκτάσεις, 
οι οποίες έχουν αφιερωθεί, λόγου χάρη, στη γεωργική χρήση πριν από 
το Σύνταγμα του 1975, αποσυνδέονται από τη δασική νομοθεσία, εφό-
σον εξακολουθούν να καλλιεργούνται, όχι μόνο από τους διαδόχους 
όσων είχαν αποκατασταθεί, αλλά και από τους διαδόχους των τότε 
ιδιοκτητών.

Προέβλεψε, επίσης, ο ίδιος νόμος, ότι εξαιρούνται από τη δασική 
νομοθεσία και, άρα, δεν εμφανίζονται στους χάρτες ως δασικές, οι 
περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ακόμη 
και μετά το Σύνταγμα του 1975, μόνον, όμως, εφόσον η ίδρυσή τους 
έχει επιτραπεί βάσει διοικητικών πράξεων.

 Αντίστοιχες ρυθμίσεις περιέχει ο νόμος και για τις περιοχές που 
καταλαμβάνονται από εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή περιλαμβάνονται 
εντός οικισμών. Επίσης, το σύστημα επεκτείνεται και στις οικοδομικές 
άδειες. Και οι εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή τους ε-
ξαιρούνται από τη δασική νομοθεσία, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και αν 
εκδόθηκαν μετά το 1975 (πριν, όμως, από το ν. 4030/2011).   

 Από την Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος η Μαίρη Σαρπ και εισηγη-

τής ο σύμβουλος Επικρατείας 
Χρήστος Ντουχάνης), κρίθηκε 
ότι ο πυρήνας του συστήμα-
τος αυτού είναι σύμφωνος με 
τις συνταγματικές επιταγές 
και συγκεκριμένα με τα άρ-
θρα 24 παρ. 1 και 2 και 117 
παρ. 3 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι 
η αποτύπωση των δασικών 
εκτάσεων στους δασικούς 
χάρτες πρέπει να είναι αξιό-
πιστη και να μην περιλαμβά-
νει εκτάσεις, επί των οποίων 
δεν είναι νομικώς δυνατή η 
εφαρμογή της δασικής νομο-
θεσίας και δεν επιτρέπεται να 
κηρυχθούν ως αναδασωτέες 
για να ανακτήσουν τη χαμένη 
δασική τους βλάστηση, διό-
τι η βλάστηση αυτή απομα-

κρύνθηκε για κάποιο νόμιμο λόγο.
Κατά τις αποφάσεις του ΣτΕ, η εμφάνιση τέτοιων εκτάσεων (καλ-

λιεργουμένων ή άλλων) ως δασικών, θα προκαλούσε σύγχυση ως 
προς το ποιός είναι, πράγματι, ο δασικός πλούτος της χώρας, και θα 
εμπόδιζε τη χάραξη αποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής για τη σωτη-
ρία των δασών που έχουν διασωθεί και την αναγέννηση όσων έχουν 
παρανόμως καταστραφεί ή αποτεφρωθεί (κατασκευή δασοτεχνικών 
έργων, διαχειριστικές μελέτες, συντήρηση δασών, καθορισμός σχεδίου 
και μέσων πυροπροστασίας κ.λπ.).

Κατά την Ολομέλεια του ΣτΕ, «η εμφάνιση αυτών των εκτάσεων ως 
δασικών θα ναρκοθετούσε και την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηρι-
οτήτων, οι οποίες, ιστορικά, συνέβαλαν στη μεταπολεμική ανόρθωση 
της χώρας και στον επισιτισμό του πληθυσμού της, τα οποία είχε υπό-
ψη του το Σύνταγμα και γι’ αυτό, άλλωστε, επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση 
μεταβολή του προορισμού των δασών για γεωργικές χρήσεις».

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την Ολομέλεια του ΣτΕ, η ισορ-
ροπία μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας δικαίου 
διασφαλίζεται από την πρόβλεψη του νομοθέτη ότι η εξαίρεση από τη 
δασική νομοθεσία των εκτάσεων αυτών τίθεται υπό τη διαρκή αίρεση 
της συνέχισης της χρήσης που επέτρεψε η διοικητική πράξη (π.χ. γε-
ωργική), αφού, αν η χρήση αυτή εγκαταλειφθεί, η έκταση υπάγεται και 
πάλι στη δασική νομοθεσία.

 Ακυρώθηκαν δύο διατάξεις   
Πέρα από αυτά, η Ολομέλεια του ΣτΕ ακύρωσε δύο διατάξεις της 

επίμαχης προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης. Πρώτον, ακύρω-
σε, ως αντίθετες με το Σύνταγμα, τις διατάξεις που εξαιρούσαν από 
τη δασική νομοθεσία εκτάσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί οικοδομικές 
άδειες, στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

Κρίθηκε, ειδικότερα, ότι η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα επέτρε-
πε την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, για πρώτη φορά σήμερα, με 
σκοπό την ανέγερση κτιρίων, γεγονός αντίθετο με την ήδη ισχύουσα 
συνταγματική προστασία των δασών. Δεύτερον, ακύρωσε την εξαί-
ρεση από τη δασική νομοθεσία περιοχών εντός οικισμών, που είχαν 
οριοθετηθεί με απρόσφορες ρυθμίσεις ή διοικητικές εγκυκλίους και όχι 
σύμφωνα με την πάγια σχετική νομοθεσία.

18-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202116

Στη Θεσσαλονίκη 
το Σαββατοκύριακο 

ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
Αλέξης Τσίπρας

 Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
Αλέξης Τσίπρας, όπου, στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, σήμερα Σάββατο θα πραγματοποιήσει ομιλία και την 
Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Αλ.Τσίπρας θα έχει συναντήσεις με την 
διοίκηση και το σωματείο των εργαζομένων της ΔΕΘ- Helexpo και 
θα επισκεφθεί περίπτερα της Έκθεσης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ, έχει ως εξής:

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου
10:00 Συνάντηση με τη Διοίκηση της ΔΕΘ- Helexpo
10:30 Συνάντηση με Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΘ- Helexpo
10:45 Περιοδεία σε Περίπτερα της Έκθεσης
19:30 Ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
13:00 Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης

Συμβούλιo της Επικρατείας: 
Συνταγματικοί οι αναθεωρημένοι

 δασικοί χάρτες


