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Τελευταίο «καμπανάκι» 
από τον πρωθυπουργό πριν 

σφίξουν τα πράγματα…
  Η ευρεία τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχοντας 
δίπλα του τον  εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας 
για τον κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και οι 
ανακοινώσεις που ακολούθησαν από Μαγιορκίνη 
και Χαρδαλιά, δείχνουν ότι πλέον η κατάσταση είναι 
οριακή. Το προειδοποιητικό  «καμπανάκι» χτύπησε για 
την Αττική με μια δέσμη νέων αυστηρότερων μέτρων, 
ενώ αν δεν υπάρξουν άμεσα θετικά αποτελέσματα 
τα πράγματα θα «σφίξουν» περισσότερο. Δυστυχώς 
κατ’ αναλογία και για την υπόλοιπη Ελλάδα, αν δεν 
πέσουν τα αυξημένα κρούσματα ίσως να υπάρξουν την 
επόμενη εβδομάδα νέα μέτρα και στην Περιφέρεια. Ας 
θυμηθούμε τις συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο 
του «κλειδώματος» και με σύνεση και προσοχή να 
συμβάλει ο καθένας στον περιορισμό των κρουσμάτων. 
Αν με ζέστη στα μέσα Σεπτεμβρίου είμαστε σε αυτή την 
κατάσταση, που θα πάμε σε ένα μήνα όταν θα αρχίσει 
η εποχική γρίπη και θα κυκλοφορεί πολύς κόσμος  με 
ένα χαρτομάντηλο; Ας ακούσουμε το καμπανάκι…
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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Λουδία
προς Αλεξάνδρεια

Γιατηνασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπηρέτησηκαι
ασφάλειατουκοινού,κατάτηδιάρκειαεργασιώνσυντήρησηςτουοδικούδικτύουεπί τηςΠ.Ε.Ο.Θεσσαλονίκης-Κα-
τερίνης,οΑστυνομικόςΔιευθυντήςΗμαθίαςαποφάσισετηνεναλλάξκυκλοφορίατωνοχημάτωναπότοεναπομένον
ρεύμακυκλοφορίαςμεαποκλεισμότηςλωρίδαςκυκλοφορίαςαπόΛουδίαπροςΑλεξάνδρεια,απότις7:00΄π.μ.έως
τηδύσητουηλίου,απότηΔευτέρα21-09-2020έωςτηνΠαρασκευή25Σεπτεμβρίου.

Κατάτηδιάρκειατωνρυθμίσεων,θαεφαρμόζονταικατάπερίπτωσηοιεγκεκριμένεςμελέτεςσήμανσηςέωςτην
αποκατάστασητηςοδού.

Έλεος! Στο «πυρ το εξώτερον» με μάσκα…

Τοείδαμεκιαυτό!Χαρτιάμετοσήματουσταυρούκαιμεκόκκινοαπαγορευτικόπάνωσεπρόσωπαμεμάσκες,
κολλημέναπάνωσεδημοτικάσταντστοκέντροτηςΒέροιας,απόΑνώνυμουςΑγωνιστές…

Τιλένε;Πωςότανφοράμεμάσκαμέσαστιςεκκλησίες,αμφισβητούμετηχάρητουΑγ.Πνεύματος,βλασφημούμε
καικινδυνεύουμεναμηνσυγχωρεθούμεούτεεδώ,ούτεαιώνια…Έλεος!

Κιανμετημάσκαπαςστοπυρτοεξώτερον,αςσκεφτούνκάποιοιότιχωρίςμάσκαμπορείναβρεθούνδιασωληνω-
μένοισεκαμιάΜΕΘ.

Πάντως,οιπληροφορίεςμαςλένεότιοΜητροπολίτης,ωςσώφρωνκαιλογικόςάνθρωπος,δενσυμφωνείμετέ-
τοιεςκινήσεις,γιατιςοποίεςενημερώθηκεκαιοίδιοςαπόκατοίκουςτηςπόλης…

Προσοχήστοδρόμο
Βέροιας-Κλειδίου
λόγωκοπής

μεγάλωνδένδρων
επίτηςΕγνατίας

Επειδήσυνεχίζονται  οι εργασίες κοπήςμεγάλων
δένδρωνστηνΕγνατίαΟδό,από τονκόμβο τηςΒέ-
ροιαςέωςτονκόμβοΚλειδίου,δόθηκεπαράτασητων
προσωρινών κυκλοφοριακώνρυθμίσεων και στους
δύοκλάδουςκυκλοφορίαςμέχριτοτέλοςΝοεμβρίου.
Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τον κατάπερίπτωση
αποκλεισμό, της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας
κυκλοφορίαςσταπαραπάνω τμήματα τηςΕγνατίας
Οδού,απότηνανατολήέωςτηδύσητουηλίου.

ΔιακοπέςρεύματοςτηνΚυριακήσεΒέροιακαιΝάουσα
λόγωεργασιών

Από τηΔΕΔΔΗΕΑ.Ε. ανακοινώθηκε δι-
ακοπήηλεκτρικούρεύματοςλόγωεργασιών
στιςπαρακάτωπεριοχές:

Βέροια
Κυριακή 20/9/2020, από τις 08:00 έως

14:00 η περιοχή από το σημείο της οδού
Θεσσαλονίκης μετά το Σ/Μ Γαλαξίαςπρος
τονΣ.Σ.Βέροιας και μετά τις γραμμές έως
τηνπεριοχήτουΣ/ΜLidl.

Μισήςώραςδιακοπέςαπότις08:00εως
08:30 και από τις 13:30 έως 14:00 θα έ-
χουνοιπεριοχές:ηοδόςΘεσσαλονίκηςαπό
στροφήγιαΝάουσαέωςΣ/ΜΓαλαξίακαιτο
κομμάτιπροςΠυροσβεστικήκαισυνοικισμό
Ρωσοπροσφύγων

Νάουσα
Κυριακή 20/9/2020 από 8:30 πμ έως

11:30πμ,στιςοδούςκαιπαρόδουςΔημαρχίας-Χ’γρηγοριαδη-Πλ.Διοικητηρίου-Μεταμορφώσεως-Δημητριάδη-Πα-
παγεωργίου-Σοφρωνίου-Χρ.Λαναρά-Κ.Κούλη-Γκαρνέτα-Μισυρλή-Αγ.Δημητρίου-Σ.Σαράφη-Στ.Μπάλια-Π.Μελά
-Αγ.Νικολαου-Δ.Χρυσοχοου-Σμυρνης-Καραμητσου-Κοραη-Δ.Πεχλιβανου-Νικομηδειας-Αργυρουπολεως-Κυρια-
κιδη-Βουτηρα-Τραπεζουντας-Ηρωϊδων.

Από11:30πμ - 2:30μμστις οδούς καιπαρόδουςΣτ.Μπατζιου -Σπ.Λαναρα -Κορυτσας -Αχιλλεως -Μαζαρακη -
Βαρναλη-Καζαντζακη-Τσ.Καρατασου-Χ.Περδικαρη-Α.Κοκκινου-Αριστοτελους-Μαρκοβιτση-Λεφουση-Χαρουση
-Καμπιτη-Ε.Αντιστασης-Ν.Αναδολη-Βυρωνος-Α.Χωνου-Πλ.Καρατασιου-Ζαφειρακη-Στουγιαννακη-Γ.Κων/νιδη
–Θεοφιλου

Τηλεποτικήσειράγιατηζωή
τουΑγίουΠαϊσίου

«Η ζωή τουΑγίουΠαϊσίου», ο οποίος έζησε ταπερισσό-
τεραχρόνιατουβίουτουστηνΚόνιτσακαιμόνασεστην Ιερά
ΜονήΠαναγίαςΣτομίου, γίνεται τηλεποτικήσειρά.Ήδη ξεκί-
νησαν τα γυρίσματαστηνΚόνιτσα, σε διάφορες τοποθεσίες
τηςπεριοχής, μεπολύκαλούςΈλληνεςηθοποιούςκαιμε τη
συμμετοχήαρκετώνκατοίκωντηςπεριοχής…
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Αστυνομικός από τη Μελίκη 
ο 40χρονος που έχασε χθες τη ζωή του 

σε τροχαίο στον κόμβο Κλειδίου
-Υπηρετούσε στην ΥΑΤ Θεσσαλονίκης

Την ζωή του έχασε 40χρονος αστυνο-
μικός από τη Μελίκη Ημαθίας σε τροχαίο 
που σημειώθηκε χθες Παρασκευή 18 Σε-
πτεμβρίου

 στις 12.00 περίπου το μεσημέρι, στον 
Κόμβο Κλειδίου Ημαθίας της Εγνατίας 
Οδού.  Το δυστύχημα συνέβη όταν η μο-
τοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος αστυ-
νομικός που υπηρετούσε στην ΥΑΤ Θεσ-
σαλονίκης, εξετράπη της πορείας της και 
προσέκρουσε σε προστατευτικά στηθαία, 
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματι-
σμό του. Ο 40χρονος ήταν πατέρας δύο 
παιδιών.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του 
δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαί-
ας Βέροιας.

Την Πέμπτη 24 
Σεπτεμβρίου

Εκλογές για νέο 
Δ.Σ. στον  
Εμπορικό  

Σύλλογο Βέροιας 
– Ποιοι είναι υποψήφιοι

Από τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Βέροιας ανακοινώνεται ότι 
με ενιαίο ψηφοδέλτιο  προ-
χωράει σε εκλογές για νέο 
Δ.Σ. ο Εμπορικός  Σύλλογος 
Βέροιας, την Πέμπτη 24 Σε-
πτεμβρίου 2020 στην Πλατεία 
Δημαρχείου, (Μητροπόλεως 
46)  από τις 10.00 το πρωί 
έως τις 7:00 το απόγευμα. Θα 
τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέ-
τρα προστασίας και ασφάλει-

ας που ορίζει η πολιτεία για την αποφυγή συνωστισμού 
λόγω του covid 19 

 Για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, που θα 
λάβουν μέρος στις Εκλογές, αναφέρονται τα μέλη που υπέ-
βαλαν νόμιμα και εμπρόθεσμα Δήλωση Υποψηφιότητας και 
ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ξεχωριστά 
κατά Όργανο Διοίκησης του Συλλόγου, ως εξής: 

  Υποψήφιοι με τον  συνδυασμό :  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ» είναι :  

  
  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 
 1. Γαλανομάτης Γαβριήλ  του Σωκράτη  2. Γεωργιάδου 

Σοφία   του Παναγιώτη  3. Γκαμπράνη Ελένη του Δημη-
τρίου  4. Γκανάς Βασίλειος του Αποστόλου 5. Κοντσίδης 
Δημήτριος του Αλεξάνδρου 6. Λαναρά Σουλτάνα του Γεωρ-
γίου 7. Μπίκας Κωσταντίνος του Κωνσταντίνου 8. Πλιάτσι-
κα- Τσιπουρίδου Αθηνά του Γεωργίου  9. Τρανίδης Άγγελος 
του Μιχαήλ 10. Τσανακτσίδης  Δημήτριος του Παύλου 

 
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ      ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ: 

 11. Γαλανομάτης Γαβριήλ  του Σωκράτη  12. Γεωργιά-
δου Σοφία   του Παναγιώτη  13. Γμπράνη Ελένη του Δημη-
τρίου  14. Γκανάς Βασίλειος του Αποστόλου 15. Κοντσίδης 
Δημήτριος του Αλεξάνδρου 16. Λαναρά Σουλτάνα του 
Γεωργίου 17. Μπίκας Κωσταντίνος του Κωνσταντίνου 18. 
Λυκοκάπη- Πετρομελίδου Ευαγγελία του Παναγιώτη 19. 
Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου Αθηνά του Γεωργίου  20. Τρανί-
δης Άγγελος του Μιχαήλ 21. Τσανακτσίδης  Δημήτριος του 
Παύλου 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρ-
τήματος Βέροιας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 6ης Σεπτεμ-
βρίου 2020, συγκροτήθηκε σε Σώμα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ως 
εξής: 

Πρόεδρος: Έλλη Μάλαμα 
Ά Αντιπρόεδρος: Ελισάβετ Δημητριάδου - Γεωργάκαρου  
Β’ Αντιπρόεδρος: Γέση Βλαχογιάννη 
Γενική Γραμματέας:  Μαρία Σβαρνοπούλου 
Ταμίας:  Καίτη Βύζα – Τοπαλτζίκη 
Ειδική Γραμματέας : Κελεπούρη Μαρία 
Έφορος Οικονομικού: Λόλα Τρομπούκη – Ντόβα  
ΕΦΟΡΟΙ  
Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Στέλλα Λέκκα – 

Σπανού 

Συνέφοροι: Γέση Βλαχογιάννη, Καίτη Βύζα- Τοπαλτζίκη,  Ελισάβετ 
Δημητριάδου – Γεωργάκαρου, Αντωνία Μπέρσου, Λόλα Τρομπούκη 
– Ντόβα 

Εθνικών Χορών: Ζωή Χατζηνικολάου 
Συνέφοροι: Θεοδοσία Ελευθεριάδου, Μαρία Κελεπούρη,  Στέλλα 

Λέκκα – Σπανού, Μαρία Σβαρνοπούλου, Λόλα Τρομπούκη – Ντόβα 
Μέλη: Ευαγγελία Γκογκίδου- Στάρτσου, Μαρία Γώτα, Εμμανουέλα 

Ξυνάδα 
Εθνικών Ενδυμασιών: Στέλλα Λέκκα – Σπανού 
Συνέφοροι: Όλο το Δ.Σ. 
Δικαιωμάτων Γυναίκας και Παιδιού- Ισότητας των φύλων και Φιλο-

λογικού: Αντωνία Μπέρσου 
Συνέφοροι: Αλκμήνη Γαλανοπούλου – Μπεμπέτσου, Λίτσα Τσαβδα-

ρίδου – Παπαδημητρίου, Λόλα Τρομπούκη – Ντόβα 

Εκδηλώσεων - Δημοσίων Σχέσεων : Έλσυ Ρέπα 
Συνέφοροι: Θεοδοσία Ελευθεριάδου, Αντωνία Μπέρσου, Μαρία 

Σβαρνοπούλου, Λόλα Τρομπούκη – Ντόβα, Λίτσα Τσαβδαρίδου – Πα-
παδημητρίου, Ζωή Χατζηνικολάου 

Μέλη: Ελισάβετ Αγγέλου, Ιφιγένεια Βλαχογιάννη, Ευαγγελία Γκο-
γκίδου- Στάρτσου, Μαρία Γώτα, Εύα Λιλιοπούλου, Μάγδα Μαραντίδου 

 
Ιστορικού Αρχείου: Λόλα Τρομπούκη – Ντόβα 
Συνέφοροι: Στέλλα Λέκκα – Σπανού, Αντωνία Μπέρσου 
Οικοτεχνίας: Έλσυ Ρέπα 
Συνέφοροι: Θεοδοσία Ελευθεριάδου, Μαρία Σβαρνοπούλου 
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Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από την Π.Ε. Ημαθίας

 Εκδηλώσεις Μνήμης για την  Γενοκτονία των Ελλήνων 
της Μ. Ασίας από το Τουρκικό Κράτος

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 θα 
γίνουν οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενο-
κτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από 
το Τουρκικό Κράτος. Οι εκδηλώσεις γίνονται 
για να τονιστούν ιδιαίτερα τα γεγονότα της 
δραματικής εκείνης περιόδου των διωγμών 
και του ξεριζωμού των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας από τις πατρογονικές εστίες από τους 
Τούρκους. Διωγμοί που οδήγησαν τους ΄Ελ-
ληνες της Μικράς Ασίας στην προσφυγιά. 
Στις ανωτέρω εκδηλώσεις παρακαλούνται να 
παραστούν οι Αρχές της πόλης και ο Λαός, 
τα Μ.Μ.Ε., τα Προσφυγικά Σωματεία και οι 
Οργανώσεις. Τα όσα αφορούν την ιεροτελε-
στία θα ρυθμιστούν από την Ιερά Μητρόπο-
λη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και την τήρηση της τάξης σε όλες τις 
εκδηλώσεις από την Αστυνομική Δ/νση Ημαθίας. 

Τελετάρχες στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου και στο χώρο κατάθεσης στεφάνων ορίζονται οι: Μαρία 
Ανδρεάδου και Ιωάννα Γκουτζιλίκα, υπάλληλοι της Π.Ε. Ημαθίας. Οι εν-
διαφερόμενοι εκπρόσωποι φορέων που θα καταθέσουν στεφάνι πρέπει 
να απευθύνονται μέχρι την Παρασκευή 18/09/2020 και ώρες 8.00΄π.μ. 
– 14.00΄μ.μ. στα τηλ. 23313 50109 – 23313 50104. Επισυνάπτεται πρό-
γραμμα-πρόσκληση των εκδηλώσεων εθνικής μνήμης της γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος. Λόγω των μέ-
τρων που  έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι η φετινή εκδήλωση και 
η κατάθεση στεφάνων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις.     

 Γενικός σημαιοστολισμός από της 
ογδόης πρωϊνής ώρας μέχρι της δύ-
σης του ηλίου. Φωταγώγηση όλων των 
δημοσίων, δημοτικών καταστημάτων, 
καθώς και των καταστημάτων των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις 
βραδινές ώρες της Κυριακής 20 Σε-
πτεμβρίου 2020.

Ώρα 07.30 ́: Θα σημάνουν πένθιμα 
οι καμπάνες των εκκλησιών.

08.00 ́ : Επίσημη έπαρση της Ση-
μαίας.

09.50 ́ : Παράταξη των αντιπροσω-
πειών Προσφυγικών Σωματείων, Πο-
λιτιστικών Συλλόγων, Προσκόπων και 

Οδηγών στο χώρο προ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Πέτρου και 
Παύλου.

10.00 ́ : Πέρας προσέλευσης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αρ-
χών και του Λαού.,  Πέρας προσέλευσης των επισήμων.

10.05 ́: Τέλεση Μνημόσυνου, υπέρ των σφαγιασμένων αδελφών μας 
κατά τη Μικρασιατική καταστροφή.

10.20 ́ Ομιλία στον Ιερό Ναό από τον κ. Πάρη Παπακανάκη, εκπαι-
δευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι βάσει του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, η 
είσοδος στον Ιερό Ναό επιτρέπεται μόνο με τη χρήση μάσκας, ενώ είναι 
επιβεβλημένη η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ των πα-
ρευρισκομένων.

11.00 ́ Στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης στην Πλατεία Ωρολογίου, κατά-
θεση στεφάνων - Ενός λεπτού Σιγή- Εθνικός Ύμνος- Πέρας Τελετής.

Συνεχίζει την θητεία της η πρόεδρος 
του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας, Έλλη Μάλαμα 

-Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Οι σελίδες της ελ-
ληνικής  ιστορίας τη 
δεκαετία του 1950 εί-
ναι γραμμένες με αίμα, 
πόνο και δάκρυα . Οι 
τούρκοι φορά έδειξαν 

πάλι στην ανθρωπότητα την ταυτότητα του στυγε-
ρού δολοφόνου.

Η απογοήτευση  ήταν ο απόηχος της Συνδιά-
σκεψης του Λονδίνου το Σεπτέμβριο του 1955 με 
αφορμή του Κυπριακού προβλήματος. Οι αθώοι 
ομογενείς της  Κωνσταντινούπολης κλήθηκαν 
να πληρώσουν το τίμημα της δολοφονικής τακτι-
κής των Τούρκων με την ανοχή των Άγγλων. Οι 
Έλληνες της Πόλης αλώθηκαν από τα βάρβαρα 
τουρκικά στίφη που ήθελαν  να επιβεβαιώσουν το 
δείγμα γραφής τους.  Οι επιθέσεις εναντίον των 
Ελλήνων και των περιουσιών τους έλαβαν χώρα 
και στις δύο πλευρές της Κωνσταντινουπόλεως, 
ακόμη και στις νήσους Χάλκη και Πρίγκηπο, Με 
στρατιωτική πειθαρχία  ο τουρκικός όχλος το βρά-
δυ της 6ης  Σεπτεμβρίου 1955  παρακινούμενος 
από το ίδιο το κράτος ανερχόμενος σε δεκάδες 
χιλιάδες ατόμων, κινήθηκε κατά παντός του ελ-
ληνικού στοιχείου. Μέσα σε εννέα περίπου ώρες 
καταστράφηκαν ολοσχερώς 1004 σπίτια, ενώ άλ-
λα περίπου 2500 υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. 
Καταστράφηκαν τεράστιες 4348 καταστήματα, 27 
φαρμακεία, 26 σχολεία, 5 πολιτιστικοί σύλλογοι, 
οι εγκαταστάσεις 3 εφημερίδων, 12 ξενοδοχεία, 
11 κλινικές, 21 εργοστάσια, 110 ζαχαροπλαστεία 
και εστιατόρια, 73 εκκλησίες, ενώ συλήθηκαν 
πάρα πολλοί τάφοι σε 2 κοιμητήρια, καθώς και 
οι τάφοι των πατριαρχών στην Μονή Βαλουκλή. 
Δυστυχώς  πάλι η ελληνική κυβέρνηση του Πα-
πάγου(ήταν άρρωστος) παρέμεινε θεατής στο 
δράμα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. 
Η απογοήτευση και τα τραύματα του Ελληνισμού 
πολύ μεγάλα. Η Τουρκία ύστερα από τις επιθέσεις 
της διεθνούς κατακραυγής δεν έκανε την αυτο-
κριτική της παρά επέρριψε τις ευθύνες της διορ-
γάνωσης των επεισοδίων στον πρωθυπουργό 
Μεντερές και εκείνος στους κομμουνιστές. 

    Όλοι οι Έλληνες, στην Κύπρο και την Ελλά-
δα  δεν θα απελπιστούν αλλά  θα συνεχίσουν τον 
αγώνα τους με τα συλλαλητήρια την Ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. 

     Ένα μέτρο είναι ίδρυση και η δράση της 
συνωμοτικής οργάνωσης της ΕΟΚΑ στην Κύπρο 
που θα αποτελέσει τον  βραχίονα του ένοπλου 
αγώνα των Κυπρίων κατά των Άγγλων. Ξεκίνησε 
την 1η Απριλίου 1955,με αρχηγό τον συνταγ-
ματάρχη του ελληνικού στρατού Γρίβα Γεώργιο. 
Σκοπός της οργάνωσης ήταν, η αντίδραση κατά 
της βάναυσης συμπεριφοράς των Άγγλων με 
εκρήξεις και δολιοφθορές  σε διάφορα σημεία της 
Κύπρου, Στη συνέχεια ο Γρίβας αποφάσισε  στο-
χεύοντας σε πρόσωπα και σε διάφορες αγγλικές 
και ελληνικές εγκαταστάσεις. Έτσι επιτέθηκαν 
στο αρχηγείο της αστυνομίας, μιας και ο Γρίβας 
θεωρούσε τους αστυνομικούς ως προδότες που 
έπρεπε να εκτελεστούν. Το 1956 χαρακτηρίστηκε 

από την αύξηση της βίας,
Ο Αθανάσιος Στριγάς γράφει. «Μετά την επι-

στροφή του Μακαρίου από την εξορία του στις 
νήσους Σεϋχέλλες ο βρετανός αρμοστής Χάρτιγκ 
απέδειξε την Αγγλική θηριωδία που δεν είχε 
καμία διαφορά από τη Ναζιστική. Στις 10 Μαΐ-
ου 1956  κρεμαστήκαν από τους βρετανούς οι 
πρώτοι μάρτυρες του Κυπριακού αγώνα Μιχαήλ 
Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου. Ήταν μόλις 
22 ετών. Στην Αθήνα η πόλη βάφτηκε με αίμα το 
βράδυ της 9ης Μαΐου. Τριακόσιοι τραυματίες και 
7 νεκροί κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης για 
την εκτέλεση των Καραολή και Δημητρίου.» Η 
ελληνική  κυβέρνηση έδωσε εντολή απαγόρευ-
σης στις διάφορες διαδηλώσεις η οποία βέβαια 
αγνοήθηκε για να μη δυσαρεστήσει τους βρετα-
νούς διπλωμάτες.2 Παρόμοιες διαδηλώσεις έγι-
ναν και στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν φοιτητής. 
Οι δε πύρινοι λόγοι στο ραδιόφωνο καθημερινά 
εναντίον των  θηριωδιών του Χάρτιγκ ακόμα η-
χούν στα αυτιά μου και μου προκαλούσαν οργή. 

    Συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου. Πέρασαν 
πέντε δραματικά χρόνια της δεκαετίας του ‘50 
στη σκιά  της βάρβαρης  Αγγλικής Κατοχής. Στις 
11 Φεβρουαρίου  1959, σφραγιζόταν αμετά-
κλητα η τραγική μοίρα της Κύπρου: Η ελληνική 
κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή έβαζε την υπογραφή της κάτω από 
το επαίσχυντο-θλιβερό κείμενο για την ακρωτη-
ριασμένη ανεξαρτησία της Κύπρου που είχαν 
υπαγορεύσει οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί. Γεν-
νιέται έτσι η Συμφωνία της Ζυρίχης, η οποία αμέ-
σως θα περάσει στην ιστορία ως «προδοτική». 
Μία εβδομάδα αργότερα, το απόγευμα της 19ης 
Φεβρουαρίου 1959, ακριβέστερα, συνέρχεται 
στο Λονδίνο Πενταμερής Διάσκεψη με τη συμ-
μετοχή των ηγετών της Βρετανίας, Τουρκίας και 
Ελλάδας και του αρχιεπισκόπου Μακαρίου ως 
εκπροσώπου των Ελληνοκυπρίων και του Φαζίλ 
Κιουτσούκ ως εκπροσώπου των Τουρκοκυπρί-
ων. Η Συμφωνία του Λονδίνου ολοκληρώνει και 
συγκεκριμενοποιεί τη Συμφωνία της Ζυρίχης. 
Με τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου ιδρύεται 
η Κυπριακή Δημοκρατία  ένα πολύμορφο καθε-
στώς καθώς  δίνει τόσα πολλά δικαιώματα στην 
τουρκοκυπριακή μειονότητα του 18% ώστε να εί-
ναι αδύνατον να λειτουργήσει το πολίτευμα αυτό  
στο μέλλον και να κυβερνηθεί η Κύπρος. Πραγ-
ματικά, το 1963 οι δυο κοινότητες διαχωρίζονται 
ντε φάκτο, και στην πραγματικότητα η Κυπριακή 
Δημοκρατία παύει να είναι ενιαίο κράτος και όλα 
δείχνουν ότι οδηγείται στη διχοτόμηση. Η κομμα-
τική διαμάχη στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές εί-
χαν δυστυχώς τον πρώτο λόγο. Έχει ήδη ανοίξει 
ο δρόμος για την τουρκική 
εισβολή του 1974.

Βιβλιογραφία

1. Ο Αντάν Μεντερές κα-
ταδικάστηκε από το Ανώτα-
το Δικαστήριο της Τουρκίας, 
στον δια αγχόνης  θάνατο.

 2Αθανάσιος Κ.Στριγάς. 
«Κύπρος, απόρρητος φάκε-
λος»σελ.27 εκ.ΘΕΣΙΣ.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Άνθρωποι χωρίς Θεό και 
αισθήματα ανώτερα, που 
δεν λογαριάζουν τα δικά τους 
παιδιά, πώς είναι δυνατόν 
να λυπηθούν και να σεβα-
στούν τα ξένα; Στην υλιστική 
καρδιά τους μια μόνο αγάπη 
χωράει! Η αγάπη του χρή-
ματος. Και προκειμένου να 

κερδίσουν, τίποτε δεν λογαριάζουν. Και τα ιερότερα τα 
εκμεταλλεύονται.

Να τι έγραφε, φίλοι αναγνώστες, πριν λίγα χρόνια, 
γνωστός δημοσιογράφος:

«Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλιαράκι, από εκείνα 
τα φτηνά τεύχη που έχουν εξώφυλλα χτυπητά και 
φανταχτερά χρώματα με κραυγαλέους τίτλους, που 
ερεθίζουν τη φαντασία και με παραστάσεις που ζωντα-
νεύουν τα πιο βάρβαρα ένστικτα. Προορίζονται για τα 
μικρά παιδιά αυτά τα τεύχη ή και για τους μεγάλους, 
αλλά πολύ αφελείς.

Έριξε μια ματιά, διάβασα μερικές σελίδες, εδώ και 
εκεί. Κάποιος πίθηκος με τρομερή δύναμη, καταπλη-
κτικός σε τόλμη όταν είναι υπνωτισμένος, και αξιοθαύ-
μαστος για τη σοφία του όταν δεν τον έχουν υπνωτίσει, 
κάνει και σκέπτεται τα πιο απίθανα πράγματα. Κι ο 
πίθηκος αυτός… που δρα άλλοτε με δύναμη και άλλοτε 
με τεχνάσματα που καταπλήσσουν τους ανθρώπους, 
είναι το «Πνεύμα του καλού». Αλλά «ένα πνεύμα του 
καλού» που, για να κάνει το υποτιθέμενο καλό, δεν 
διστάζει να κλέβει χρηματοκιβώτια ή και να εγκλημα-
τεί. Από τον τρόπο που δρα «το πνεύμα του καλού» 
δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς δρουν οι 
άλλοι ήρωες και, κυρίως, όσοι αντιπροσωπεύουν το 
«πνεύμα του καλού»… Δεν θα υπήρχε τρόπος να προ-
στατευθούν τα παιδιά, τα αθώα μικρά πλάσματα, που 
τα διαβάζουν;»¨.

Θα υπήρχε τρόπος, φίλοι αναγνώστες. Και θα υ-
πήρχε, αν Κράτος και οικογένεια έκαναν το καθήκον 
τους. Το Κράτος από τη φύση του είναι –πρέπει να 
είναι- ο προστάτης του παιδιού. Έχει άλλωστε και 
υπουργείο Παιδείας με ειδική διεύθυνση. Το παιδί θα 
είναι ο αυριανός πολίτης. Και από την υγεία του, την 
ηθική και πνευματική, θα εξαρτηθούν και η υγεία και η 
δύναμη του αυριανού Κράτους.

Τι κάνει, όμως, το Κράτος; Ενώ από το ένα μέρος 
συγκαλεί συνέδρια και συσκέψεις για την προστασία 
του παιδιού, από το άλλο το αφήνει, πολλές φορές, 
σχεδόν απροστάτευτο. Το έχει εγκαταλείψει στα χέρια 
των δηλητηριαστών και των παντός είδους εκμεταλλευ-
τών. Δεν του παίρνουν μόνο το χρήμα. Του αρπάζουν 
και την ψυχή και την διαστρεβλώνουν, την μολύνουν, 
την δηλητηριάζουν. Και το απαίσιο αυτό έργο τους το 
κάνουν εμπρός στα μάτια της Πολιτείας και υπό την 
ανοχή της και την προστασία της, δυστυχώς, πολλές 
φορές. Τι κάνουν οι υπεύθυνοι για την αγωγή του παι-
διού και οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, 
για να ξυπνήσουν την Πολιτεία και να την κάνουν να 
λάβει αυστηρά μέτρα κατά των δηλητηριαστών της 

παιδικής ηλικίας;
Αλλά και η οικογένεια δεν έχει λιγότερη συμμετοχή 

στην ευθύνη αυτή. Αν η οικογένεια έστεκε στο ύψος 
της ή εκινείτο για την προστασία των παιδιών της και 
η Πολιτεία θα αναγκαζόταν να κάνει το καθήκον της και 
οι έμποροι του κακού εντύπου δεν θα τολμούσαν να το 
παρουσιάσουν.

Τι να πει, όμως, κανείς και για τα προγράμματα της 
τηλεόρασης; Δολοφονίες, βιασμοί, τρομοκρατία, βία, 
διαφθορά, στην ημερήσια διάταξη. Τι κάνουν οι γονείς; 
Γιατί δεν αντιδρούν;

Ατυχώς, φαίνεται πως οι γονείς ή αγνοούν τον κίν-
δυνο που απειλεί τα παιδιά τους ή αδιαφορούν για το τι 
διαβάζουν, για το τι βλέπουν στην τηλεόραση ή αδρα-
νούν, όταν πρόκειται να ενεργήσουν κατά των διαστρε-
βλωτών της ψυχής των παιδιών τους.

Είναι, όμως, ακίνδυνο ν’ αφήσεις το χωράφι σου, το 
σπίτι σου, το κατάστημά σου χωρίς να το περιφράξεις, 
να το περιφρουρήσεις, να το ασφαλίσεις; Θα σου το 
καταπατήσουν, θα σου το κατακλέψουν, θα σου το κα-
ταστρέψουν. Τι νομίζεις; Όταν εσύ δεν λάβεις τα μέτρα 
σου, για να προφυλάξεις την ψυχή του παιδιού σου, θα 
σου το λυπηθούν «οι τα επίγεια φρονούντες, ων ο Θεός 
η κοιλία και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών» (Φιλ. γ΄ 19). 
Αυτοί έχουν γίνει τελείως γήινοι, σαρκικοί. Θεόν τους 
έκαμαν την κοιλίαν και τον χρυσόν, για να την χορταί-
νουν. Είναι δυνατόν τέτοιοι άνθρωποι να λυπηθούν τα 
παιδιά σου;

Οι γονείς ας προσέξουν. Το έργο της ασφάλειας των 
παιδιών σας είναι δικό σας έργο. Δεν θα κινηθούν άλ-
λοι να προστατέψουν τα παιδιά σας από τα παντοειδή 
δηλητήρια που χύνουν οι μαμμωνολάτρες. Σεις είστε 
οι φυσικοί φύλακες του θησαυρού, που λέγεται παιδι-
κή ψυχή. Σεις θα την προφυλάξετε από περιοδικά και 
βιβλία, τηλεοράσεις και κομπιούτερς, που διαστρεβλώ-
νουν την αθώα παιδική ψυχή, και σπείρουν σ’ αυτήν 
όλα τα αγκάθια του κακού και του εγκλήματος.

Τι νομίζετε; Είναι ακίνδυνο να παραβλέπετε τη Θε-
όπνευστη παραγγελία: «Εκτρέφετε τα τέκνα υμών εν 
παιδεία και νουθεσία Κυρίου;» (Εφεσ. στ΄ 4). Και για να 
αναθρέψετε τα παιδιά σας με την αληθινή αγωγή, που 
μεταπλάσσει η ψυχή και κάνει μεγάλους ανθρώπους, 
είναι ανάγκη να κινηθείτε, να δράσετε, να προφυλάξετε 
τα παιδιά σας. Μακριά από το σπιτικό σας κάθε έντυπο 
ρυπαρό, ύποπτο. Γεμίσατέ το με περιοδικά και βιβλία 
καθαρά, υγιεινά, ωραία. Κλείσατε την τηλεόραση (αν 
μπορούσατε να το κάνετε αυτό, θα ήταν σωτηρία για το 
παιδί). Και συγχρόνως αναγκάσατε και την Πολιτεία να 
κάνει και αυτή το καθήκον της. Μόνο μια τέτοια τακτική 
θα σώσει τα παιδιά μας.

Δεν το έπραξαν αυτό, δυστυχώς, οι γονείς άλλων 
χωρών και άλλες Πολιτείες και να τώρα που θρηνούν 
καταστροφές. Συμμορίες παιδιών, εγκλήματα παιδιών, 
ηθικές εκτροπές παιδιών, είναι οι καρποί της αμέλειας 
και αδράνειάς των. Και εδώ έχουμε αρκετά κρούσματα. 
Άρχισαν και εδώ να αναφαίνονται οι πρώτοι καρποί, οι 
οποίοι είναι πολλοί. Αν αμελήσουμε περισσότερο, δεν θ’ 
αργήσει η καταστροφή (αν δεν άρχισε).

Αλλά είναι νοητό, φίλοι αναγνώστες, εμείς οι ΕΛ-
ΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, με παράδοση και ιστορία γεμάτη 
από φως και ζωή και κληρονομιά Πνευματική, να αφή-
σουμε τα παιδιά μας απροστάτευτα, μπρος στο στόμα 
των λύκων;

Το κράτος είναι –πρέπει να είναι- 
προστάτης του παιδιού και οι γονείς

Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> Μη υποχρ, χρήση μάσκας
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
--> Φρέσκος αέρας

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

ΛΙΟΥ ΓΙΦΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΚΟΤ ΛΙ

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

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

 GREENLAND: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Σκηνοθεσία: ΡΙΚ ΡΟΜΑΝ ΓΟΥΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΣΠΑΡΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ, ΣΚΟΤ ΓΚΛΕΝ, 

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

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

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

θουσα 1  (Αιθ1 – Υποχρεωτική χρήση μάσκας)

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

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

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



Ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη κατέθεσε η βου-
λευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία 
Φρόσω Καρασαρλίδου στην οποία τονίζει ότι εκπέ-
μπουν σήμα κινδύνου οι αμπελουργοί και οινοποιοί 
της Νάουσας ζητώντας άμεση στήριξη.

Η βουλευτής επισημαίνει ότι η πανδημία του κορο-
νοϊού και οι συνακόλουθοι περιορισμοί που επιβλή-
θηκαν επέφεραν δραματική πτώση στην κατανάλωση 
κρασιού που δεν φαίνεται να ανακάμπτει παρά την 
άρση των αρχικών απαγορεύσεων, οι οποίες σταδια-
κά επανέρχονται. Η αγορά παραμένει μουδιασμένη, 
οι εξαγωγές είναι ακόμα παγωμένες ενώ η τουριστική 
κίνηση παρέμεινε πολύ περιορισμένη. Επιπλέον, 
αρκετοί παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι, καθώς 
ορισμένα οινοποιεία δεν έχουν ακόμη μπορέσει να 
αποπληρώσουν ούτε την περσινή παραγωγή. Επι-
κρατεί μεγάλη ανησυχία μεταξύ των παραγωγών της 
Ζώνης της Νάουσας για το ότι η φετινή παραγωγή δεν 
θα απορροφηθεί επειδή, μεταξύ άλλων, τα οινοποιεία 
έχουν σοβαρό πρόβλημα αποθηκευτικού χώρου, δε-
δομένης της μη διάθεσης των περσινών ποσοτήτων 
λόγω της πανδημίας.

Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί έως τώρα όπως, 
για παράδειγμα, ο πράσινος τρύγος, που υλοποιήθη-
κε με πολύμηνη καθυστέρηση και αφού οι αμπελουρ-
γοί είχαν ήδη υποβληθεί στα έξοδα παραγωγής, φαί-
νεται ότι δεν έχουν λειτουργήσει καθώς δεν επαρκούν 
οι χρηματοδοτήσεις που είναι πολύ κάτω του κόστους, 
ιδιαίτερα δε για τα κρασιά ονομασίας προέλευσης 
που έχουν και υψηλότερο κόστος παραγωγής. Το ίδιο 
συμβαίνει και για την απόσταξη κρίσης όπου οι χαμη-
λές τιμές απείχαν μακράν από τα κόστη παραγωγής 
οίνου.

Η κα Καρασαρλίδου επισημαίνει το γεγονός ότι:  
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη καταθέσει, στο 
πλαίσιο του προγράμματος “Μένου-
με όρθιοι”, δέσμη προτάσεων για 
στοχευμένα και επαρκώς κοστολο-
γημένα μέτρα όπως ειδικό σχέδιο 
απόσταξης οίνου με ενίσχυση ύ-
ψους 30 εκ. ευρώ του συγχρημα-
τοδοτούμενου επιχειρησιακού προ-
γράμματος οίνου για την αλλαγή 
χρήσης των σταφυλικών αποθε-
μάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
απορρόφηση της παραγωγής της 
αμπελουργίας σε αυτήν την καλ-
λιεργητική περίοδο. Επίσης, έχει 
προτείνει να λειτουργήσει το κράτος 
ως αγοραστής “ύστατης καταφυ-
γής” στο πλαίσιο ειδικού προγράμ-
ματος απορρόφησης προϊόντων για 
την κάλυψη των αναγκών των κοι-
νωνικών και κρατικών δομών.

Καταλήγει:
- Επειδή η πανδημία του covid-19 και οι συνακό-

λουθοι περιορισμοί επέφεραν δραματική πτώση στην 
κατανάλωση κρασιού, μεγάλη πίεση στον παραγωγικό 
κύκλο του σταφυλιού και κατ’ επέκταση στο εισόδημα 
αμπελουργών και οινοποιών

- Επειδή οι έως σήμερα αναληφθείσες δράσεις δεν 
επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς κινή-
θηκαν πολύ κάτω του κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα 
δε για τα κρασιά ονομασίας προέλευσης που έχουν 
υψηλότερο κόστος παραγωγής

- Επειδή δεν έχει οριστεί ως ακατάσχετη η χρημα-
τοδότηση της απόσταξης

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1. Προτίθεται να αυξήσει το ποσό της απόσταξης 

μέχρι να αποσυμφορηθεί η ποσότητα οίνου που πα-
ραμένει αδιάθετη στις δεξαμενές των οινοποιείων;

2. Προτίθεται να εντάξει όλους τους οινοποιούς του 
νομού Ημαθίας που θα ζητήσουν ένταξη;

3. Προγραμματίζει να ορίσει ως ακατάσχετη τη 
χρηματοδότηση της απόσταξης;

4. Θα υπάρξει αύξηση των ποσών για τα κρασιά 
ονομασίας προέλευσης;
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θε-

μιστοκλή και της Ελένης, το γένος Γιαννου-
σοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Μπαγκόγκ Ταϋλάνδης και η 
TRIRONG JANJIRA του Phrasit και της 
Tui, το γένος Rachamee, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στην Μπαγκόγκ Ταϋλάνδης, 

πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Μπαγκόγκ Ταϋλάνδης.

Εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή-
ταν ο Τάσος Μπαρτζώκας στο νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Αθλητισμού, οι ρυθμίσεις του οποίου 
επιχειρούν την ολική αναμόρφωση του πλαισίου 
των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων και επι-
φέρουν μεταρρύθμιση στο τοπίο του αθλητισμού 
γενικότερα. Η ψήφιση του νομοσχεδίου ολοκληρώ-
θηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, μέσα σε κλίμα 
έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Όπως ανέφερε κατά την εισήγηση του ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, οι διατάξεις που προωθούνται επι-
διώκουν την εξυγίανση του αθλητικού τομέα στη 
βάση των αρχών της δημοκρατικότητας, της δια-
φάνειας, της νομιμότητας και του εκσυγχρονισμού 
του αθλητισμού. Απώτερος στόχος της ευρύτερης 
μεταρρύθμισης που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι η 
προστασία και προώθηση, τόσο του επαγγελματι-
κού όσο και του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις προωθείται:
• Ο εκσυγχρονισμός της ανάδειξης των μελών 

των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών φο-
ρέων

• Η ρύθμιση της αθλητικής αναγνώρισης των 
αθλητικών σωματείων, μέσω της τήρησης ηλε-
κτρονικού Μητρώου

• Ο υγιής ανταγωνισμός, μέσω της κατάργησης 
των σωματείων «φαντασμάτων»

• Η δικαιότερη εκπροσώπηση των αθλητών με 
αναπηρίες

• Η δημιουργία του μητρώου Προπονητών
• Η εισαγωγή του θεσμού του εκπαιδευτή
• Η διευκόλυνση της κινητικότητας των αθλη-

τών, μέσω της απλοποίησης των μετεγγραφικών 
περιόδων

• Η κατάργηση των κωλυμάτων διάκρισης που 
σημειώνονται από μαθητές-τριες για εγγραφή σε 
πανεπιστημιακά ιδρύματα

• Η χορήγηση διακρίσεων σε αρτιμελείς-συνο-
δούς αθλητές

• Η απεμπλοκή του κόστους ελέγχου ντόπινγκ 
από τις αθλητικές ομοσπονδίες

• Η δημιουργία εθνικής πλατφόρμας για την κα-
ταπολέμηση της χειραγώγησης των αγώνων

Στο σώμα του νομοσχεδίου ενσωματώθηκαν 
και οι διατάξεις για την επιδότηση 100.000 νέων 
θέσεων εργασίας και η αναστολή πληρωμής του 
ΕΝΦΙΑ για τα ακριτικά νησιά, όπως εξήγγειλε ο 
Πρωθυπουργός.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας εισηγήθηκε την υπερψήφιση του 
από όλες τις κομματικές δυνάμεις, εστιάζοντας 
στο ότι η προστασία του αθλητισμού είναι εθνική 
υπόθεση και όχι ζήτημα για μικροπολιτική αντιπα-
ράθεση.

Εργατικό Κέντρο Βέροιας: Κανονικά 
θα καταβληθούν οι αποδοχές 

σε εργαζόμενους στην κονσερβοποιία
Με ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας, που υπογράφει ο πρόεδρός του Δημήτρης Ταχμα-

τζίδης, γνωστοποιείται πως, «έπειτα από καταγγελίες εργαζομένων στην κονσερβοποιία, ότι εργοδότες 
προχώρησαν στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πριν το χρόνο λήξης τους, 
το Εργατικό Κέντρο Βέροιας και το Σωματείο Ψύξης-Διαλογής-Κονσερβοποιίας «Ο ΑΓΩΝΑΣ» ζήτησε 
από το τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νομού Ημαθίας, τριμερή συνάντηση για την επίλυση 
της εργατικής διαφοράς.

Με την άμεση παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
του τμήματος Επιθεώρησης  συνάντηση στην οποία επιτεύχθηκε επίλυση της διαφοράς, αφού υπήρξε 
δέσμευση του εργοδότη ότι θα καταβάλει κανονικά τις αποδοχές στους εργαζόμενους, όπως προβλέπει 
η σύμβαση που έχει υπογραφεί».

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Σήμα κινδύνου εκπέμπουν 

οι αμπελουργοί και οινοποιοί της Νάουσας»
-Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η  βουλευτής Ημαθίας

Τ. Μπαρτζώκας: «Η προστασία 
του αθλητισμού είναι εθνική 

υπόθεση γιατί αφορά το παρόν 
και το μέλλον των παιδιών μας»
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάββατο 19 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής Βέροιας 
η Αναστασία Σαρήογλου σε ηλικία 
89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 18 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 5.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας ο 
Κωνσταντίνος Αμανατίδης σε ηλικία 
79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του 

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

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 – 9.00 μ.μ.
Εορτή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και των Αγίων 

Σιλουανού του Αθωνίτου – Θέκλας Ισαποστόλου (Εσπερι-
νός-Αρτοκλασίες-Όρθρος-Θεία Λειτουργία).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 
αρχίζει η καθημερινή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κά-
θε βράδυ στις 8 μ.μ.

Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων 
Νικολάου και Φανουρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Σεπτεμ-

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

ΕΛΕΝΗΣ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ

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

Η αδελφή, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 19 Σεπτεμ-

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

ΣΟΦΙΑΣ ΝΙΚ.
ΚΟΥΛΑ

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ωδείο 
και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 

της Ιεράς Μητροπόλεως 
Από το Ωδείο και τη Σχολή Βυ-

ζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας ανακοινώνεται ότι από 
την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 
άρχισαν οι εγγραφές σε όλα τα 
τμήματα στην Βέροια & Νάουσα.

Οι εγγραφές θα πραγματοποι-
ούνται καθημερινά από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή τις απογευματι-
νές ώρες από τις 5.30 έως τις 8.30 
μ.μ. 

Στο Ωδείο & στη Σχολή Βυζαντι-
νής Μουσικής λειτουργούν τα εξής:

-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ

-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗ-
ΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 

-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗ-
ΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντίστιξη, Φού-
γκα.

-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑ-
ΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιο-
λοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, 
Τροµπέτα, Ντραμς.

-ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Τραγούδι, Πιάνο, Κιθάρα, 
Μπουζούκι, Αρµόνιο, Κλαρίνο, Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά, Ποντιακή Λύρα.

-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Βέροια)
-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (Νάουσα)
-ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Νάου-

σα)
 Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα τηλέφωνα:
 α) 2332022572 για τη Νάουσα και β) 2331060784 για την Βέροια.  
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων: 

 Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζοντα επί τη εορτή του Οσίου 
Αμφιλοχίου του εν Πάτμω Ιερό Ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας. 

 Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και Αγίας 
Ιερουσαλήμ Καμποχωρίου.  



 Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιή-
γησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη 
«μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το 
«μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολε-
μώ» με το πληκτρολόγιο μου».

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
μεταφερόμαστε με το ερευνητικό της Τουρκί-

ας, στο Ελληνικό κοινοβούλιο, όπου ο πρόεδρος της Βουλής, καλεί - φω-
νάζει να προσέλθουν εντός της αιθούσης, οι βουλευτές της ΝΔ.

Ο ένας έτρωγε μουσάκα, ο άλλος έκανε πιπί του, ο τρίτος έκανε τη 
χοντρή του (σαν και μένα) ανάγκη, ο τέταρτος είχε ραντεβού με Τούρκους 
επιχειρηματίες, για την ανάπτυξη της Σκοπιανής «Μακεδονίας», ο άλλος 
έβλεπε μεγάλο αδελφό (εντολή κυβερνητικού καναλιού), και κάπως έτσι 
φίλοι μου, 83 κυβερνητικοί βουλευτές δεν εμφανίστηκαν, στην ψηφοφο-
ρία για την άρση της ασυλίας του Πολάκη, με αποτέλεσμα να απορριφθεί 
το αίτημα της εισαγγελικής αρχής, για άρση ασυλίας του πρώην υπουρ-
γού.

Παράλειψή μου να αναφέρω, ότι μία ομάδα βουλευτών δεν πήγε, διότι 
έραβε μάσκες για τα σχολεία, βασικά τις μικραίνανε, αφού συνειδητοποι-
ήσανε ότι τα παιδιά μας δεν είναι κυκλωπάκια, ούτε γίγαντες, άντε να 
χειμωνιάσει για να αρχίσει να μαγειρεύει η κουζίνα, φασόλια γίγαντες με 
λεμόνι … και σάμαλι!

Και αφού φθάσαμε στη μάσκα και στα φίμωτρα, ας παίξουμε λίγη 
μπαλίτσα!

Στο λέει ο Ζήκος των ευσωμούληδων, η όλη μασκοφορία θα καταλήξει 
μπούμερανγκ για την κυβέρνησή σου, με πολλά παρατράγουδα.

Πριν λίγους μήνες, έλαβα ένα τηλέφωνο δυσάρεστο, ο μπαμπάς δεν 
είναι καλά, πρέπει να έλθεις, είχε τονίσει η καρντασίνα!

Το μόνο που θυμάμαι, είναι να οδηγώ, χωρίς να ελέγχω ταχύτητα, για 
να προλάβω. 

Μπήκα στο νοσοκομείο, που «σκιζότανε» για τους ηλικιωμένους, κάτι 
σαν άσε το γέρο να ψοφήσει, τώρα τους έπιασε ο πόνος και βρίσκω το 
γέρο μου, σε σχεδόν κωματώδη κατάσταση.

Μπαμπά ο Γιάννης είμαι, ο γιος σου ήλθα. Όλα θα πάνε καλά!
Ο γερο Τζέισον με κατάλαβε, μου χαμογέλασε, μου έσφιξε το χέρι και 

επί ώρες με κοιτούσε.
Η συνέχεια αναμενόμενη. 
Σε κώμα και … ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι!
Και τώρα «υπεύθυνε της ενημέρωσης και οι συνεργάτες σου, δώστε 

προσοχή!
Ο γέρος περίμενε να δει το γιο του για να φύγει και εμείς όταν έρχο-

νται τα παιδιά μας από το σχολείο, θα τα λέμε προσοχή μην μας πλησιά-
ζετε, κρατάτε αποστάσεις!

Τι λέτε ω ρε ηλίθιοι, που έχετε μετατρέψει τη βλακεία σε κορυφαία 
επιστήμη.

Ο γονιός δεν θα αγκαλιάζει τα παιδιά του, σιγά μην τα πυροβολήσει 
και σε λίγο, ω πανύβλαξ. 

Αρκετά με τις γελοιότητες, μας κουράσατε! 
Θα τα παίρνουμε τα παιδιά μας, θα τα κλειδώνουμε, μετά θα τα απο-

στειρώνουμε και θα τα στέλνουμε στο σχολείο!
Ρε άντε παρατά τε με!
Και ο δημοσιογράφος του καναλιού του μεγάλου αδελφού, να απορεί, 

είναι τόσο σοβαρά, τι μας λέτε!
Και είστε διπλά ηλίθιοι, γιατί τάχατες δεν μπορούσατε να προβλέψετε 

τι θα συμβεί.
Λοιπόν ρωτήστε τον υπουργό τουρισμού για τα έσοδα του τουρισμού 

και δείτε πόσο κοστίζουν τα κρούσματα!
Και αφού τελειώσει το πρώτο ημίχρονο σε αυτό το κανάλι, σε άλλο κα-

νάλι που διεκδικεί και αυτό παλιές μεγάλες δάφνες, παίζεται το δεύτερο 

ημίχρονο της ενημέρωσης!
Καθηγητής γενετικής, υποστηρίζει ότι το αυτό που πρέπει να γίνει εί-

ναι η διακοπή της Θείας Κοινωνίας, αυτό έχει καταλάβει ο «φτωχός» από 
τα πολλά πτυχία του. Τι κρίμα!

Του επισημαίνεις ότι πριν λίγες ημέρες, της Παναγιάς, ο κόσμος που 
έλαβε Θεία Κοινωνία, μετρείτο σε χιλιάδες, θα έπρεπε να γίνεται της τρε-
λής στις ΜΕΘ, και αυτός απαντά, αυτό δεν είναι επιστημονικό επιχείρημα 
ή κάτι τέτοιο.

Προφανώς και τα επιχειρήματα έχουν σχέση με τη χώρα που ζούμε.
Αν η χώρα είναι η έδρα φαρμακοβιομηχανιών και τραπεζών, τότε ο 

Χριστός δεν έχει θέση.
Στη δική μας όμως χώρα ακόμη, έχει τη θέση Του.
Άντε, γιατί και με αυτή την ανοησία κουράσατε!
Πρέπει να καταλάβετε, ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι και ούτε 

θα γίνουμε.
Ο καθένας αντιμετωπίζει διαφορετικά κάποιες καταστάσεις, δικαίωμά 

του.
Πριν από μία εβδομάδα, πήγα να δω τη γριούλα μου, μόνη της πλέον.
Πήρα και τα εγγόνια, όλοι μασκοφορεμένοι, τα παιδιά τα εξήγησα να 

είναι προσεκτικά, ο φόβος βλέπετε, και με το καλό φθάσαμε.
Η μάνα μου, μας κοίταξε αρχικά σαν εξωγήινους, μετά ζήτησε να βγά-

λουμε τη μάσκα για να μας αγκαλιάσει. Πρώτα εννοείται τα εγγόνια.
Εσύ μου λέει, δεν θα βγάλεις τη μάσκα. Τι περιμένεις!
Την έβγαλα και εγώ, αλλά δεν την πλησίαζα!
Φοβάσαι, ότι δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω, έτσι που έγινες, είπε η 

κυρά Φωφώ!
Όχι ρε μάνα, αλλά να, ξέρεις. 
Έλα εδώ αγόρι μου, αγκάλιασέ με δώσε με ζωή.
Στο νοσοκομείο τόσες φορές που έχω πάει, τα παιδιά και τα εγγόνια 

δεν θέλω δίπλα μου. Άντε έλα!
Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω να κάνουμε όλοι το ίδιο, αλλά 

πρέπει να καταλάβουνε κάποιοι, ότι υπάρχουνε και διαφορετικές συμπε-
ριφορές, είμαστε άνθρωποι και έχουμε συναισθήματα.

Υπάρχουνε όμως, και τα ρομπότ και τα ζώα. Δικαίωμά μας να επιλέ-
ξουμε!

Φίλοι μου, ασχολούμαστε με τις μάσκες και τα κρούσματα, τη στιγμή 
που κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται να κλείσουν, την οριοθέτηση των θαλασ-
σίων συνόρων μας, με την Τουρκία.

Είναι προφανές ότι κάτι προσπαθούνε να κρύψουνε.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε στη ΔΕΘ, ότι υπήρχε μία αρχική συμ-

φωνία, η οποία όμως δεν υπάρχει, διότι καταστρατηγήθηκε από τη γεί-
τονα χώρα, αλλά αρνήθηκε να μας πει ποια ήταν η καταρχήν συμφωνία.

Αφού δεν άρεσε στην Τουρκία, κ. Μητσοτάκη η συμφωνία για αυτό και 
δεν την τήρησε, σημαίνει ότι για εμάς ήταν καλή.

Γιατί δεν μας την παρουσιάζετε, να δούμε το μέγεθος της καλοσύνης 
της συμφωνίας. Είναι προφανές ότι κάτι κρύβεται.

Φίλοι μου, συνηθίζω να παρατηρώ τα δεδομένα, που είναι.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε, ότι θα πάμε σε διάλογο.
Η ντόρα - μπόρα, έχει πει ότι κάτι δίνεις κάτι παίρνεις, για παράδειγμα 

δίνουμε το Καστελόριζο, κρατάμε τη Ρόδο, δηλαδή χάνουμε, παραχω-
ρούμε εθνική κυριαρχία.

Μπορείτε να μας πείτε, τι θα χάσει η Τουρκία, για να κοιμάμαι ήσυχος 
και φορώντας το φίμωτρό μου!

Μακάρι να διαψευστώ, αλλά πίσω από την «εγκυκλοπαίδεια» της μά-
σκας, κάτι κρύβεται και λογικό, διότι μάσκα φοράμε για να κρύψουμε τα 
χαρακτηριστικά μας, δες καρναβάλια, απόκριες.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ. Σας ευχαριστώ διότι οι μάσκες που μοιράσατε, ταιριάζουν στα κυ-
βικά μου. Τόσο πολύ με αγαπάτε, τελικά!
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ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΑΟΡΑΤΟΥ..
Πόση ΑΓΝΟΙΑ νομίζετε πως κυριαρχεί 
στο ΣΩΣΤΟ;

Kομψή και αέρινη περνούσε απ` την πόλη 
και την φλερτάρανε  όλοι,
πλην αυτών που μελέταγαν  
τα αίτια του προπατορικού  αμαρτήματος
και είχαν επιφυλάξεις.

Και τις ακρότητες της φαντασίας πού τις πας;
και τ` ακροβατικά των ονείρων; μούλεγε 
η Ευρυδίκη…

Σ` ένα μεγάλο δάσος ζούσανε οι σκέψεις
που πιάνανε τις νύχτες να ερωτοτροπούν 
με τους ληστές 
που άλλαζαν μεταξύ τους τα ψέματα
 του Κόσμου.

Οι  όχθες που δεν ταξίδευαν.
ζήλευαν το Απόμακρο και το Άγνωστο 
και τους ανθρώπους που γλεντούσαν τα 
Σαββατοκύριακα..

Τα ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ όμως, τα Ανεξίτηλα,
κανείς δεν τα ακουμπούσε.
 
Μονάχα το παιδί με τις ασημένιες λέξεις που
έλεγε  πως η ΑΓΝΟΙΑ κυριαρχεί στο
 «ΣΩΣΤΟ»
και αυτή «υλοτομεί» το ΠΡΕΠΟΝ 
              και το ΚΑΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ των καιρών..

Γιάννης Ναζλίδης

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΜΕ, ΚΑΤΙ ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ;
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

ΤιπετυχαίνουμεμετοAiChi:
-Αύξησητηςπρόσληψηςοξυγό-

νου
-Βελτίωση της κινητικότητας

καιτηςισορροπίας.
-Ευκαμψίαοστών,συνδετικών

ιστώνκαιψυχής.
-Άσκησηπίεσηςσεσημείαβε-

λονισμού,μετονσυνδυασμότων
κινήσεωνμαςκαιτηςπίεσηςπου
ασκείτονερόστοσώμα.

-Βελτίωσητης ισορροπίαςτου
αυτόνομουνευρικούσυστήματος.

-Βελτίωσηελαστικότητας
-Βελτίωση σταθερότητας του

κορμού
-Βελτίωσηνευρο-μυικούελέγχου
-Προοδευτικήενδυνάμωση
-Ιδιοδεκτικότητα
-Μείωσητηςαίσθησηςτουπό-

νουκαιτηςδυσκαμψίας
-Διαχείριση του νου και της

σκέψης

Πωςλειτουργεί:
ΤοAiChi ρέει με απαλές, κυ-

κλικέςκινήσειςπουεκτελούνταιμε
βαθιά εσωτερική εστίαση.Απαιτεί
προσοχήστονεαυτόχωρίςκριτική
διάθεση.Μετακινούμαστε με το
νερό,οιμύεςκαιοιαρθρώσειςθα
χαλαρώσουνκαιταμάτιαθαείναι
ενμέρει κλειστά.Μετακινούμαστε
φυσικάέωςότουοικινήσειςναρέ-
ουνεύκολα,χωρίςπίεση.ΤοAiChi
πρέπειναγίνεταιαπλά,απαλάκαι
ήσυχα.Μετηνεξάλειψηόλωντων
άλλων σκέψεων, θα επιτύχουμε
ενότητα κίνησης και συνείδησης.
Η συνειδητοποίηση της παρου-
σίας του νου στα διάφορα μέρη
τουσώματοςδιδάσκεταιμέσωτων
τεχνικώντουAiChi.Μεαυτήντην
τεχνική μπορείτε να βελτιώσετε
την υγεία, τηνφυσική κατάσταση
καιτηνμακροζωία.

Ηβαθιάχαλάρωσημπορεί να
επιτευχθεί μόνοόταναισθανόμα-
στεσταθεροίστονερόκαιείμαστε
σίγουροιγιατηνικανότητάμαςνα
παρακολουθούμετηνπρόοδοτης
κίνησης.Αυτό το πετυχαίνουμε
μετηνεπανάληψη.Ηεπανάληψη
στοAi Chi είναι για χαλάρωση,
όχι για αξιολόγηση της επιτυχίας

ήτηςαποτυχίας.
Ηπρόκληση για όσουςασχο-

λούνται με την παραδοσιακή ά-
σκηση, είναι η αλλαγήπροοπτι-
κής. ΣτοAi Chi, η εστίαση είναι
στηνηρεμία,παράστηνακρίβεια
καιτηνακαμψία.

Οι στροφέςπου δημιουργού-
νται από τις κινήσεις σταθερότη-
ταςτουκορμούείναικαθοριστικές
και οργανικές. Βελτιώνουν την
πέψη και δρουν αποτελεσματικά
στην ανακούφιση από οσφυαλ-
γίες, πονοκεφάλους, δυσκαμψία
στουςώμουςκαιτολαιμό.

Μετάτηδιδασκαλίατηςθέσης
AiChi,διδάσκονταιφυσικέςκινή-
σειςκαιβραδύτητακαιστηνσυνέ-
χειαενσωματώνεταιηαναπνοή.

Μέσαστονερόνιώθουμεμόνο
το10%τουβάρουςμας,οπότεδεν
ασκείταισημαντικήπίεσηστιςαρθρώ-
σεις.

Μια Ιαπωνική παροιμία λέει:
«Η Ιτιά δεν σπάει κάτω από το
βάρος του χιονιού». Άκαμπτα
κλαδιά, οστά καιψυχές θασπά-
σουν.Με τοAiChi βελτιώνουμε
την ευκαμψίαοστών,συνδετικών
ιστών καιψυχής, αυξάνονταςθε-
αματικάτηναντοχήτους.

Λίγαλόγιαγιατηνπροέλευ-
σήτου:

ΤοAiChiεπινοήθηκεαπότον
Jun Konno (πρόεδρο και ιδρυ-

τή τουAquaDynamics Institute
στηYokohamaτηςΙαπωνίας)στις
αρχές της δεκαετίας του ’90. O
JunKonnoαποφοίτησεαπόΤμή-
μαΟικονομικώνΕπιστημών του
Πανεπιστημίου TohokuGakuin,
υπήρξεπροπονητής της εθνικής
ομάδας κολύμβησης τωνΦιλιπ-
πίνων και δίδαξεστοΤμήμαΦυ-
σικήςΑγωγήςτουΠανεπιστημίου
των Φιλιππίνων. Έλαβε το με-
τάλλιο διακεκριμένωνυπηρεσιών
από τηνΟλυμπιακή επιτροπή το
1973.Εργάστηκεως ο νεότερος
διευθυντής της ΙαπωνικήςΟλυ-
μπιακήςΟμάδαςκολύμβησηςκαι
έγινε ένας από τους κορυφαίους
προπονητές κολύμβησηςστην Ι-
απωνία. Το 1990 προσπάθησε
νααναπτύξει μια τεχνικήπουθα
συνδύαζετηνκίνησημέσασεζε-
στό νερόμε τις ιδιότητες βελονι-
σμού της τεχνικήςWatsu.Αυτό
επιτυγχάνει τοAiChi.Η λέξηAi
στα Ιαπωνικάσημαίνει «Αγάπη»
και η λέξηChi σημαίνει «ζωτική
ενέργεια».Ai είναι το όνομα της
τρίτης κόρης του Jun Konno. Η
λογική του Ai Chi προέρχεται
από τον βελονισμό. Υπάρχουν
364 σημεία βελονισμού. Τα ση-
μείααυτάσυνδέονταιμεταξύτους
μέσω των μεσημβρινών.Υπάρ-
χουν συνολικά 35 μεσημβρινοί
στοανθρώπινοσώμα.Μέσαστο

νερό είναι πολύ πιο εύκολο να
επιτευχθείπίεσητωνσυγκεκριμέ-
νωνσημείων, «ξεμπλοκάρισμα»
των μεσημβρινών και αποκατά-
σταση της ροής της ενέργειας
στο σώμα. ΤοAi Chi μας διδά-
σκειποιαείναιηφύσητουνερού.
Ο άνθρωπος αναπτύσσεται ως
έμβρυο στο νερό, στη συνέχεια
πίνεινερό,πλένεταιμενερό,μα-
θαίνειπώς να επιπλέει ξανάστο
νερό και χαλαρώνει στο νερό.
ΤοAi Chi μας μαθαίνει αυτά τα
πράγματαγια τονερό,γιατίανα-
μιγνύει την μνήμημαςμε το μα-
κρινόμαςπαρελθόνκαιμαςθυμί-
ζειτημακροχρόνιασχέσημαςμε
τονερό.Έτσιότανερχόμαστεσε
επαφήμετονερό,θυμόμαστετη
σημασία της συμπόνιας και της
προσοχής για τους άλλους και
τη λήψη ευχαρίστησης από την
ευτυχίατωνάλλων.

Ποιουςαφορά;
Όλους όσους είναι και θέ-

λουν να παραμείνουν υγιείς!!!
Παράλληλα βοηθά στις παρα-
κάτω περιπτώσεις: Διαχείριση
πόνου,σύνδρομοκαρπιαίουσω-
λήνα, υπέρταση, καρδιαγγειακά
προβλήματα, κόπωση, έλεγχος
βάρους, διαταραγμένες διατρο-
φικές συμπεριφορές, χρόνια α-
ποφρακτική πνευμονοπάθεια,
ασθενείςμε καρκίνο τουμαστού,
ελλείματα ισορροπίας, διαβήτης,
πόνος στην πλάτη, καρδιακή
και πνευμονική αποκατάσταση,
καρκίνο, αρθρίτιδα, ινομυαλγία,
συμφορητική καρδιακή ανεπάρ-
κεια,πρόληψηπτώσης,προγεν-
νητική, θεραπεία εμμηνόπαυσης,
διαταραχές ανοσοανεπάρκειας,
ψυχοσωματικά θέματα, ορθοπε-
δικά προβλήματα, μαστεκτομή,
πολλαπλήσκλήρυνση,ημικρανία,
άγχος, καταθλιπτικέςδιαταραχές,
διαχείρισηθυμού.

Στο κολυμβητήριο ΠΗΓΑΣΟΣ
AquaCenter, παρέχονται μαθή-
ματαAiChi σε τμήματα ή και ι-
διαίτερα - κατόπιν συνεννόησης
-απόπιστοποιημένοεκπαιδευτή.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο
2331125087.

ΜαθήματαAiChiστονερόαπότονΠήγασο

Πολύδυνατότοπρώτοφιλικό
τωνΑετώνΒέροιαςκατάτηδιάρ-
κεια της προετοιμασίας ενόψει
τηςνέαςσεζόν.

Η ομάδα τουΜάριου Γεωρ-
γιάδη αγωνίστηκε στη γειτονική
Γέφυρα κόντρα στην τοπική ο-
μάδα, η οποία τερμάτισεπέρσι
στην 4η θέση του Βόρειου Ο-
μίλου τηςΒΕθνικής και αναμέ-
νεται να πρωταγωνιστήσει και
φέτος.

Ηεικόνατων“ασπρόμαυρων”
ιδιαίτερα ενθαρρυντική, δείχνο-
ντας κατά διαστήματαπολύ κα-

λόπρόσωπο,φανερώνοντας τη
δουλειάπου γίνεται καθημερινά
στιςπροπονήσεις.

Για την ιστορία, η ομάδα της
ΔυτικήςΘεσσαλονίκηςεπικράτη-
σεμεσκορ68-62.

Θα ακολουθήσουν μία σειρά
απόφιλικέςαναμετρήσεις,μέχρι
και την επίσημη έναρξη τηςσε-
ζόνκαισυγκεκριμέναστις18/10.

Να ευχαριστήσουμε θερμά
τους ανθρώπους τουΚΣ Γέφυ-
ραςγιατηφιλοξενίακαιτουςευ-
χόμαστεκαλήεπιτυχίαστοπρω-
τάθλημα!

Πολύκαλήπαρουσίατων
ΑετώνΒέροιαςκόντραστονΚΣ

ΓέφυραςτηςΒ΄Εθνικής

ΑνακοίνωσητηςΕΠΣ
Ημαθίαςγιατηνδιεξαγωγή
προπονήσεωνκαιαγώνων

Με αφορμή τη δημοσίευ-
ση νέων οδηγιών από την
πλευράτηςΠολιτείαςσχετικά
με τη διεξαγωγή αθλητικών
διοργανώσεων και προπο-
νήσεων,στοπλαίσιο της κα-
ταπολέμησης τηςπανδημίας
του κορωνοιου COVID-19,
από τηνΈνωσηΠοδοσφαι-
ρικώνΣωματείωνΗμαθίας(Ε.Π.Σ.Η.)ανακοινώνεταιηπαράτασητης
αναβολήςέναρξηςτωνεπίσημωνδιοργανώσεωντης(Α’Ερασιτεχνική
Κατηγορία) για όσο χρονικό διάστημασυνεχίσουν να υφίστανται τα
περιοριστικάμέτραστηνευρύτερηπεριοχήτουνομούμας.
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CMYK

Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Σαν σήμερα πριν 55 χρόνια

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – Φεστιβάλ τραγουδιού
Άσπρα Φτερά

Γιώργος Καλογήρου – Μιχάλης Μαρμαράς

Του Μάκη 
Δημητράκη

Φθινόπωρο του 
1965. Περίοδος της 
Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσ/νίκης και όλοι 
οι δρόμοι οδηγούν 
στη συμπρωτεύου-
σα. Η ΔΕΘ αποτελεί 
ένα οικονομικό-πο-
λιτιστικό γεγονός για 
όλη την Ελλάδα και 
πάμπολλες οι εκδη-
λώσεις στους κατά-
μεστους χώρους και 
κυρίως του «Παλαί 
ντε σπορ» στο οποίο 
πραγματοποιείται –
μεταξύ άλλων- το 
Φεστιβάλ Ελαφρού 
Τραγουδιού.

Ήταν θαρρώ βρά-
δυ Πέμπτης και το η-
μερολόγιο έδειχνε 16 
Σεπτεμβρίου 1965. 
Δύο φερέλπιδες-νεό-
τατοι τότε- Βεροιώτες 
ο μουσικοσυνθέτης 
Γιώργος Καλογή-
ρου και ο στιχουρ-
γός Μιχάλης Μαρ-
μαράς σπάνε το α-
θηναϊκό κατεστημένο 
και συμμετέχουν στο 
Φεστιβάλ με το τραγούδι τους «Άσπρα Φτερά».

Πρώτα από όλα κέρδισαν την Επιτροπή Επιλογής Τραγουδιών και ταυτόχρονα τη συμμε-
τοχή τους στην τελική φάση του Φεστιβάλ-διαγωνισμού. Περισσότερες από 200 οι υποψηφι-
ότητες. Ακολούθησαν αρκετές συνεργασίες και πολλές πρόβες με τον μεγάλο ενορχηστρωτή 
και διευθυντή ορχήστρας Μενέλαο Σπάθη και τελικά το βράδυ της εκδήλωσης «Τα Άσπρα 
Φτερά» με ερμηνευτές τον Τέρη Χρυσό και τη Μαίρη Οικονόμου ξεσηκώνουν το φιλόμουσο 
κοινό του «Αλεξάνδρειου Μέλαθρου» που δικαιολογημένα όρθιο χειροκροτεί δημιουργούς και 
εκτελεστές. Οι νεαροί βεροιώτες της μουσικής βραβεύονται!

Ο τύπος της επόμενης μέρας φιλοξένησε πλούσιο φωτογραφικό και όχι μόνο ρεπορτάζ και 
εμείς εδώ στη Βέροια δεν είχαμε τίποτε άλλο να συζητήσουμε παρά την ανεπανάληπτη μεγά-
λη επιτυχία των δύο συμπατριωτών μας. Για πολύ καιρό σε όλα τα «πηγαδάκια» της πόλης 
ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης.

Θυμάμαι πως στην αυλή του εξατάξιου τότε Γυμνασίου της πόλης ήταν το αποκλειστικό 
γεγονός συζήτησης.

Βέβαια αυτή δεν ήταν η πρώτη δημόσια καλλιτεχνική παρουσία των Καλογήρου-Μαρμα-
ρά. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, η πρώτη δημόσια εμφάνιση, στις εκδηλώ-
σεις «Βέροια-Μουσική-Φως» που οργάνωνε το Τουριστικός Όμιλος Βέροιας όπου το «Τρίο 
Βέροια» αποτελούμενο από τους Πέτρο Καρανίκα, Νίκο Καλαϊτζή και Αντώνη Καλογήρου 
απέδωσε συνθέσεις τους καθιερώνοντάς τους με τον τρόπο αυτό στο φιλόμουσο κοινό της 
πόλης.

Ο Γιώργος Καλογήρου, που έχω την τύχη αλλά και την τιμή, να γνωρίζω εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, -αφού ο πατέρας μου εργάσθηκε στην πατρική τους επιχείρηση, το εστιατόριο 
«ΑΛΤ»-, από μικρός είχε ένα μεγάλο πάθος, τη μουσική την οποία ακόμη και στις μέρες μας 
«υπηρετεί» πολύ δημιουργικά.

Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές ασχολήθηκε συστηματικά μ’ αυτό που του άρεσε, μ’ 
αυτό που και σήμερα τον εκφράζει. Τη μουσική! Τα πρώτα μαθήματα κιθάρας πήρε από τον 
αείμνηστο Γιώργο Ζαμπούνη ενώ για δύο χρόνια έκανε μουσικές σπουδές (πιάνο και θεωρία) 
στο Ωδείο Βασιλειάδη. Συνέχισε τις σπουδές του –με πάρα πολλές δυσκολίες- στο Κρατικό 
Ωδείο Θεσ/νίκης.

Στη μουσική του διαδρομή έχει συνεργασθεί με μεγάλους συνθέτες όπως οι Χατζηνάσιος 
και Κουγιουμτζής ενώ έργα του έχουν ερμηνεύσει μεταξύ άλλων οι Γιάννης Πάριος, Μαρία 
Δημητριάδη, Ζωίτσα Κουρούκλη και Πόπη Αστεριάδη. Ο μεγάλος συνθέτης έχει γράψει α-
κόμη μουσική για θεατρικά έργα και το 2009 τη μουσική και τους στίχους του «Ύμνου» της 
ποδοσφαιρικής Βέροιας. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τον Βεροιώτη μουσικοσυνθέτη 
Πέτρο Ρίστα αλλά και τον νεαρό συμπατριώτη μας στιχουργό και ερμηνευτή Μέρκο Κούτρα.

Στην καθαρά επαγγελματική του ζωή ο Γιώργος Καλογήρου υπηρέτησε στο Δήμο Βέροιας, 
ενώ μετά τη συνταξιοδότησή του, μαζί με τον αδερφό του Μανόλη, εξέδιδαν την τοπική εφη-
μερίδα «Βέροια».

Ο επιστήθιος φίλος του και συνεργάτης Μιχάλης Μαρμαράς που «ταξίδεψε» πριν λίγα 
χρόνια για τη «γειτονιά των αγγέλων» είχε αφιερώσει τη ζωή του στην ενασχόληση με τα κοι-
νά της πόλης.

Επαγγελματικά είχε υπηρετήσει στην Πολεοδομία και για τριάντα χρόνια υπήρξε πρόεδρος 
του Συλλόγου Χιονοδρόμων-Ορειβατών Βέροιας και πρόεδρος του Χιονοδρομικού κέντρου 
Σελίου.

Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας και ένας από τους οργανω-
τές των Φεστιβάλ.

Κατά διαστήματα δημοσιογραφούσε, έγραφε και δημοσίευε ενώ μεγάλη του αγάπη υπήρξε 
η ποίηση για την οποία και βραβεύτηκε με τα «Άσπρα Φτερά».

(Οι φωτογραφίες από faretra.info)
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Πενθεί ο  χώρος του αγροτικού συνδικαλισμού 
από τον θάνατο  του Βαγγέλη Μπούτα ο οποίος 
πρωτοστάτησε επί σειρά ετών στις μεγάλες αγροτι-
κές κινητοποιήσεις.

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των 
Μπλόκων, με βαθιά θλίψη και οδύνη απευθύνει το 
ύστατο χαίρε στον συνάδελφο Βαγγέλη Μπούτα 
μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της ΠΕΜ, 
πρώην Προέδρου της ΕΟΑΣ Καρδίτσας  για πολλά 
χρόνια, πρωτοπόρου, συνεπή, μαχητικού, ασυμβί-
βαστου και σεμνού αγωνιστή της αγροτιάς, εμβλη-
ματική μορφή του αγροτικού κινήματος στην χώρα 
μας. 

Από τα νεανικά του χρόνια ανέπτυξε δράση 
στο αγροτικό κίνημα, είχε ενεργή και πρωτοπόρα 
συμβολή στην οργάνωση των αγώνων της αγροτιάς 
και για αυτή την δράση του έχαιρε μεγάλο κύρος και 
αναγνώριση από τους συναδέλφους αγρότες της 
Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδας. 

Ο Βαγγέλης γεννήθηκε το 1954 στην Μητρόπο-
λη Καρδίτσας από γονείς αγρότες. Από μικρή ηλικία 
δούλευε στα χωράφια και παράλληλα εντάχθηκε 
στο οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Διετέλεσε αρχικά 
μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου του χωριού 
του και Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών 
Συλλόγων Καρδίτσας. Μετέπειτα Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος στην Ένωση  Συνεταιρισμών Καρδί-
τσας, μέλος του ΔΣ και Γραμματέας της ΓΕΣΑΣΕ. 
Υπήρξε, επίσης, Πρόεδρος στην Κοινότητα της Μη-
τρόπολης από το 1987 έως το 1993. Μετά ανέλαβε 
Πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ ως το 2019. 

Συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία της 
ΠΑΣΥ, στους μεγάλους αγώνες του Μπλόκου της 
Νίκαιας και στη συγκρότηση της Πανελλαδικής Συ-
ντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων. 

Το παράδειγμα του, η πρωτοπόρα δράση του, 
ενέπνευσε τις νέες γενιές των συνδικαλιστών του 
αγροτικού κινήματος, δηλώνουμε περήφανοι που 
συμπορευτήκαμε μαζί με τον συνάδελφο Βαγγέλη 
Μπούτα. 

Η απουσία του είναι ήδη αισθητή σε μια περίοδο 
που αγρότες και κτηνοτρόφοι  δέχονται νέα επίθεση 
στην ζωή και το εισόδημα τους με την εφαρμοζόμε-
νη πολιτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και 
την ΚΑΠ της Ε.Ε. 

Χαμηλή τιμή πώλησης των αγροτικών προϊό-

ντων κάτω από το υψηλότατο κόστος παραγωγής, η 
κοροϊδία πάει σύννεφο και από αυτή την κυβέρνηση 
όπως με το αγροτικό πετρέλαιο και δεσμεύσεις που 
δεν τηρεί, χαράτσια, χρέη, υπέρογκη φορολογία και 
ασφαλιστικές εισφορές οδηγούν στο ξεκλήρισμα 
και την φτώχεια ένα τμήμα των μικρών και μεσαίων 
ελλήνων αγροτοκτηνοτρόφων. 

Δεν αποχαιρετάμε τον Βαγγέλη Μπούτα. 
Θα είναι μαζί μας στους καημούς, τους πόθους, 

στις ελπίδες των αγροτών και κτηνοτρόφων. Στην 
οργάνωση της πάλης και των διεκδικήσεων της 
μικρομεσαίας αγροτιάς. Θα είναι μαζί μας στα μεγά-
λα, μαχητικά μπλόκα, εκεί που χτυπάει η καρδιά του 
αγροτικού κινήματος και δεν μπορεί να τα σταματή-
σει καμιά κυβέρνηση, καμιά ποινικοποίηση, καμιά 
κρατική καταστολή. 

Αυτή την υπόσχεση δίνουμε, να κρατήσουμε 
ψηλά την σημαία του αγροτικού κινήματος, να δυ-
ναμώσουμε την ΠΕΜ, τις Ομοσπονδίες και πρώτα 
από όλα τους Συλλόγους, το οργανωμένο αγροτικό 
κίνημα στο οποίο αφιέρωσε την ζωή του. 

Ο Βαγγέλης Μπούτας παραμένει ζωντανός στην 
συνείδηση και την λαϊκή μνήμη και εκεί θα βρίσκεται 
κοντά μας.

Η Γραμματεία εκφράζει τα πιο θερμά της συλλυ-
πητήρια σε όλη την οικογένειά του, στη σύζυγό του 
Χριστίνα, στα παιδιά και τα εγγόνια του.

Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει τη 
Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη στις 15.00, στο χωριό του, 
τη Μητρόπολη Καρδίτσας. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ! 
Η Γραμματεία  της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΛΟΚΩΝ

Το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου

Στο Καστελόριζο 
ο Δικηγορικός 

Σύλλογος Βέροιας 
-Σε εκδήλωση της Ολομέλειας των Προέδρων 

για τις θαλάσσιες ζώνες
Στο Καστελόριζο θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2020 αντιπροσωπεία του Δικηγο-

ρικού Συλλόγου Βέροιας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου 
να συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει στο ακριτικό νησί η Συντονιστική Επιτροπή της Ολο-
μέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα: «Η 
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομικά ζητήματα και προκλήσεις». Στην 
εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, 
ενώ θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι Δικηγόροι και Διεθνολόγοι. 

Οι Δικηγόροι της χώρας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά 
μας, πρωτοστατούμε για άλλη μία φορά τόσο στον αγώνα για την επίλυση των κοινωνικών ζητημάτων 
των πολιτών όσο και  των εθνικών μας θεμάτων. 

Καλούμε και πάλι, όπως κάναμε πριν από λίγες μέρες τοποθετούμενοι στο θέμα του άδικου χαμού 
της Συναδέλφου μας Ebru Timtik, που πέθανε, στην Τουρκία, έπειτα από 238 μέρες απεργίας πείνας, 
όλους τους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες που δρουν και λειτουργούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς 
και που κατά δήλωση τους ενδιαφέρονται για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατο-
μικών ελευθεριών και την τήρηση των διεθνών συνθηκών και συμβάσεων, να μην μείνουν στα λόγια, να 
δουν την πραγματικότητα και να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία που χρειάζεται.

Ο πρόεδρος    Η γεν. γραμματέας
        Φώτης Καραβασίλης     Φωτεινή Κύρτσιου

Διακεκριμένοι καλλιτέχνες 
της Urban Art θα ζωγραφίσουν 

δημόσια κτίρια στη Νάουσα 

Τέσσερις διακεκριμένοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα δημιουργή-
σουν τα έργα τους σε διάφορα σημεία της πόλης της Νάουσας από τις 26 Σεπτεμβρί-
ου έως τις 3 Οκτωβρίου,  στο πλαίσιο των δράσεων  που είχαν προγραμματιστεί για 
το Διεθνές Φεστιβάλ Αστικής Τέχνης «Naoussa Urban Art Festival 2020» . 

Επισημαίνεται ότι λόγω των προσωρινών απαγορεύσεων που έχουν τεθεί στην 
Ημαθία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού ματαιώ-
νονται οι ποικίλες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ που είχε προ-
γραμματίσει  ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ο Σύλλογος Τέχνης «Πυρετός Χρωμάτων-Tέχνη 
σε Δημόσιο Χώρο» (Farbfieber-Kunst im Öffentlichen Raum) του Ντίσελντορφ της Γερμανίας και η 
Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων στη Γερμανία, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Βό-
ρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, του υπουργείου 
Εξωτερικών.

Ωστόσο, θα πραγματοποιηθεί η δράση της Τέχνης σε Δημόσιο Χώρο στην οποία συμμετέχουν 
τέσσερις εικαστικοί καλλιτέχνες, ο Κλάους Κλίνγκερ (Γερμανία),ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της 
Urban Art παγκοσμίως και οι Λάκης Μουρατίδης, Γιώργος Κόφτης και Σετσίλια Χερρέρο-Λαφφίν 
(Αργεντινή) σε σημεία της πόλης της Νάουσας (7ο Δημοτικό Σχολείο, Λαϊκή Αγορά, περιοχή Δη-
μαρχείου, κτίριο «ΕΡΙΑ») θα δημιουργήσουν τα εικαστικά τους έργα, αντλώντας τη θεματολογία 
τους από την διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους 17 στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης για 
έναν καλύτερο κόσμο.Παράλληλα, στον χώρο Τέχνης «Ναϊάς» το διάστημα 26 Σεπτεμβρίου έως 3 

Οκτωβρίου θα λειτουργεί καθημερινά τις 
ώρες 18:00-21:00  η έκθεση έργων των 
καλλιτεχνών που συμμετέχουν με τίτλο: 
«Χρώματα-Διάλογοι» (Farben-Dialogen).

Στις παραπάνω δράσεις που επιτρέ-
πεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με τη σχετική νομοθεσία των αρμόδιων 
Υπουργείων, θα εφαρμόζονται όλα τα 
μέτρα προστασίας και ασφάλειας που 
έχουν επιβληθεί για τη νόσο Covid-19.

Ο σκοπός της εν λόγω διοργάνωσης 
αποτελεί και την αφετηρία υποβολής 
συμμετοχής του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως 
εκπρόσωπο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα αστικής τέχνης «Δρόμοι των 
ανοιχτών μουσείων της Ευρώπης», στο 
οποίο θα συμμετέχουν και άλλες ευρω-
παϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, 
Πολωνία κλπ.). Τέλος στις προθέσεις του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας είναι να καθιερωθεί 
η ως ετήσια διοργάνωση κάθε φθινόπω-
ρο  το Διεθνές Φεστιβάλ Αστικής Τέχνης 
στη Νάουσα. 

Το Σπίτι της Βεργίνας και το Κέντρο αναφοράς, παροχής συμβουλευτικής και 
Κέντρο θεραπείας τραύματος της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί το κοινό στη Δια-
δικτυακή Ημερίδα με θέμα «Η πρόληψη, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και η μακρά 
φιλοξενία στη νέα εποχή της Πρωτοβουλίας για το Παιδί», την Τετάρτη 23 Σεπτεμ-
βρίου 2020 στις 11:00 πμ.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, με προεγγραφή στη σελίδα της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί (www.propaidi.org). Η ημερίδα υλοποιείται στα πλαίσια των 
Πράξεων «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μα-
κράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας» και «Επέκταση και 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο αναφοράς και παροχής 
συμβουλευτικής Βέροιας. Διεύρυνση με λειτουργία Κέντρου θεραπείας τραύματος» / 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

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

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

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

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

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

συμβουλευτικής και στο Κέντρο θεραπείας τραύματος της Βέροιας, Κοινωνική Λει-
τουργό

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

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΓΡΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Τα μελη του  Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βεροιας  εκφράζουμε  την βαθια θλίψη μας για την 

απώλεια του αγροτοσυνδικαλιστή Βαγγέλη Μπούτα. 
Η απουσία του είναι ήδη αισθητή στον Αγροτικό κόσμο. Και θα γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονη όσο τα 

οράματα και οι ελπίδες του θα αργούν να ευοδοθούν. 
Τιμούμε τον άνθρωπο που ενέπνευσε, τον αγωνιστή που πάσχισε, τον συνοδοιπόρο μας στην Παννελα-

δική Επιτροπή των Μπλόκων,που πόνεσε όσο κανείς άλλος για τα δίκαια της μικρής και μεσαίας αγροτιάς .
Θα βρίσκεται  για πάντα δίπλα μας .
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια ΚΑΙ τους  οικείους  του.

Για τον Α.Σ.Γ.ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο Γ.Γραμματέας                             ο Πρόεδρος 

Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος            Χαλκίδης Αναστάσιος      

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΛΟΚΩΝ
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την 

απώλεια του Βαγγέλη Μπούτα 

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή 
Ημερίδα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί



ΤογραφείοΤύπουτηςΟμοσπον-
δίαςΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδοςπα-
ρουσιάζειτοαφιέρωμαστο42οπρω-
τάθλημαHandballPremierπεριόδου
2020-2021πουαρχίζει τοΣάββατο.
OΚώσταςΤσιλιμπάρης των26 τίτ-
λων.Κατέκτησε5 νταμπλμε4δια-
φορετικέςομάδεςοΑλέξηςΑλβανός.
Αξιοσημείωτα είναι τα επιτεύγματα
τουΑλέξηΑλβανού και τουΚώστα
Τσιλιμπάρη,οιοποίοικατέκτησαντον
τίτλοτο2017μετον ΙΕΚΞΥΝΗΝ.Ι.,
έκαναν το repeatμε τονΟλυμπιακό
το2018.Οέμπειροςτερματοφύλακας
έχειπέντε σερί, καθώς το 2015 το
κατέκτησε με τηνΜπόζεν (Ιταλία),
το2016με τονΦίλιπποκαι το2019
πάλιμετονΟλυμπιακό!Συγκεκριμένα
οΚώσταςΤσιλιμπάρης είναι ο χα-
ντμπολίσταςμε τουςπερισσότερους
τίτλουςδιαχρονικά, έχοντας26με9
διαφορετικέςομάδεςσεΕλλάδακαιε-
ξωτερικό.Έχεικατακτήσει11πρωτα-
θλήματα,11κύπελλα,2σούπερΚαπ,
1HandballTrophy και 1Ασπίδαμε
τιςομάδεςΔούκας,Αθηναϊκός,Κον-
βερσάνο,ΕυρωπαϊκόΠανεπιστήμιο
Κύπρου,ΑΕΚ,Μπολτσάνο,Φίλιπ-
πος, ΙΕΚΞΥΝΗκαιΟλυμπιακό) .Ο
ΑλέξηςΑλβανός έχει στοπαλμαρέ

του5νταμπλμε4διαφορετικέςομά-
δεςκαιοπρώτοςπουτοκαταφέρνει
καιμετηνφανέλατωντριώνμεγάλων
club (Πανελλήνιος2000,2002),ΑΕΚ
(2013),ΠΑΟΚ (2015),Ολυμπιακός
(2018),αναδείχθηκεMVP τουπρω-
ταθλήματος το2013, το2015και το
2017με τρεις διαφορετικέςομάδες,
αλλάκαιΜVPτουΚυπέλλουτο2015.
Έχεικατακτήσεισυνολικά15τρόπαια
στηνκαριέρα τουμεΠανελλήνιο,Α-
ΕΚ,ΠΑΟΚ, ΙΕΚΞΥΝΗ,Ολυμπιακό
και την Γερμανική Γκούμπερσμπαχ
(EHFCup)καιανέβηκεστηνδεύτερη
θέσητηςσχετικήςλίσταςμετουςπο-
λυνίκηςαθλητές.

Οιπρωταθλήτριεςπόλεις
Αθήνα 24: Ιωνικός (10),Πανελ-

λήνιος (5),Δούκας (3),ΑΕΚ (3),Ε-
ΣΝ Βριλήσσια (1),Αθηναϊκός (1),
ΙΕΚΞΥΝΗ(1)

Βέροια10:Φίλιππος(9),ΓΕΒ(1)
Θεσσαλονίκη3:ΠΑΟΚ(3)
Άργος2:Διομήδης(2)
Πειραιάς2:ΟλυμπιακόςΣΦΠ(2)

Οι12πρωταθλήτριεςομάδες
10 τίτλοι: Ιωνικός ΝΦ (1980,

1981, 1982, 1983, 1984, 1985,

1987,1992,1993,1999)
9 τίτλοι: Φίλιππος Βέροιας

(1986, 1988, 1989, 1990, 1991,
1994,1995,2003,2016)

5 τίτλοι: Πανελλήνιος (2000,
2002,2004,2006,2007)

3 τίτλοι:Δούκας (1998, 2001,
2008), ΠΑΟΚ (2009, 2010, 2015),
ΑΕΚΑΕΚ(2011,2013,2020)

2 τίτλοι:Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμι-
λος Ξυνή (2018, 2019),Διομήδης
Άργους(2012,2014)

1 τίτλος: Βριλήσσια (1996), ΓΕ
Βέροιας (1997),Αθηναϊκός (2005),
ΙΕΚ ΞΥΝΗΝ.Ι. (2017)Από τις 12
ομάδεςπουέχουνκατακτήσειπρω-
τάθλημαείναιαξιοσημείωτοότιστην
Handball Premier βρίσκονται αυτή
τηνπερίοδοοιεπτά(7).ΟΟλυμπι-
ακός ΣΦΠ (απορρόφησε τον ΙΕΚ
ΞΥΝΗΝ.Ι.), οΦίλιπποςΒέροιας, ο
Δούκας, οΠΑΟΚ, ηΑΕΚ, οΔιομή-
δηςΆργουςκαιοΙωνικόςΝΦ.

ΟΕΣΝΒριλησσίων,οΠανελλή-
νιοςΓΣκαιοΑθηναϊκόςβρίσκονται
στηνΑ2Ανδρών,ενώηΓΕΒέροιας
δυστυχώς δεν υπάρχει πλέονως
σωματείο.

Τανταμπλ
Φίλιππος Βέροιας 3 (1991,

2003,2016)
ΟλυμπιακόςΣΦΠ2(2018,2019)
ΙωνικόςΝΦ2(1987,1993)
Δούκας2(1998,2008)
Πανελλήνιος2(2000,2002)
ΕΣΝΒριλησσίων1(1996)
Αθηναϊκός1(2005)
ΑΕΚ1(2013)
ΠΑΟΚ1(2015)

Στατιστικά
Το πρωτάθλημα της Handball

Premier είναιαπόταπιοανταγωνι-
στικά και αμφίρροπα του ελληνικού
αθλητισμού, αφού τα τελευταία 7
χρόνιαοτίτλοςέχειαλλάξει6φορές
χέρια.Επίσης τα τελευταία18 χρό-
νια, 9 διαφορετικές ομάδες έχουν
κατακτήσειτοπρωτάθλημα,ενώτην
ίδια χρονική περίοδο 11 διαφορε-
τικοί σύλλογοι έχουν πανηγυρίσει
την κατάκτηση εγχώριου τίτλου σε
επίπεδοανδρών.

ΠρωταθλητέςΕλλάδος
τηντελευταία18χρόνια

2020:ΑΕΚ
2019:Ολυμπιακός
2018:Ολυμπιακός
2017:ΙΕΚΞΥΝΗΝ.Ι.
2016:ΦίλιπποςΒέροιας
2015:ΠΑΟΚ
2014:ΔιομήδηςΆργους
2013:ΑΕΚ
2012:ΔιομήδηςΆργους
2011:ΑΕΚ
2010:ΠΑΟΚ
2009:ΠΑΟΚ
2008:ΑΣΕΔούκα
2007:Πανελλήνιος
2006:Πανελλήνιος
2005:Αθηναϊκός
2004:Πανελλήνιος
2003:ΦίλιπποςΒέροιας

ΚυπελλούχοιΕλλάδοςτηντε-
λευταία18χρόνια

2020:Δεν ολοκληρώθηκε λόγω
Covid-19

2019:Ολυμπιακός
2018:Ολυμπιακός
2017:ΠΑΟΚ
2016:ΦίλιπποςΒέροιας
2015:ΠΑΟΚ
2014:ΑΕΚ
2013:ΑΕΚ
2012:ΠΑΟΚ
2011:Βριλήσσια
2010:ΑΣΕΔούκα
2009:ΑΕΚ
2008:ΑΣΕΔούκα
2007:ΦίλιπποςΒέροιας
2006:Αθηναϊκός
2005:Αθηναϊκός

2004:ΓΑΣΚιλκίς
2003:ΦίλιπποςΒέροιας

ΠίνακαςΜεταλλίωνHandball
Premierαπότο1979(πρώτη

δεκάδα)
1.ΦίλιπποςΒέροιας24 (9 χρυ-

σά,10αργυρά,5χάλκινα)
2.ΑΣΕΔούκα 17 (3 χρυσά, 3

αργυρά,11χάλκινα)
3. ΙωνικόςΝΦ16 (10 χρυσά, 4

αργυρά,2χάλκινα)
4.Πανελλήνιος 12 (5 χρυσά, 3

αργυρά,4χάλκινα)
5.ΑΕΚ10 (3 χρυσά, 4αργυρά,

3χάλκινα)
6.ΠΑΟΚ6(3χρυσά,1αργυρά,

2χάλκινα)
7.ΔιομήδηςΆργους7(2χρυσά,

3αργυρά,2χάλκινα)
8.Αθηναϊκός 5 (1 χρυσό, 3 αρ-

γυρά,1χάλκινο)
9. ΓΑΣ Κιλκίς 5 (3 αργυρά, 2

χάλκινα)
10.ΑρχέλαοςΚατερίνης 4 (1 α-

σημένιο,3χάλκινα)

Η«Χρυσήβίβλος»
ΣΕΓΑΣ
1978ΦίλιπποςΒέροιας
1979:ΑμύνταςΑμυνταίου
--------------------------------
Πανελλήνιο
1980:ΙωνικόςΝΦ
1981:ΙωνικόςΝΦ
1982:ΙωνικόςΝΦ

Α’Εθνική
1983:ΙωνικόςΝΦ
1984:ΙωνικόςΝΦ
1985:ΙωνικόςΝΦ
1986:ΦίλιπποςΒέροιας
1987:ΙωνικόςΝΦ
1988:ΦίλιπποςΒέροιας
1989:ΦίλιπποςΒέροιας
1990:ΦίλιπποςΒέροιας
1991:ΦίλιπποςΒέροιας
1992:ΙωνικόςΝΦ
1993:ΙωνικόςΝΦ
1994:ΦίλιπποςΒέροιας
1995:ΦίλιπποςΒέροιας
1996:Βριλήσσια
1997:ΓΕΒέροιας
1998:ΑΣΕΔούκα
1999:ΙωνικόςΝΦ
2000:Πανελλήνιος
2001:ΑΣΕΔούκα
2002:Πανελλήνιος
2003:ΦίλιπποςΒέροιας
2004:Πανελλήνιος
2005:Αθηναϊκός
2006:Πανελλήνιος
2007:Πανελλήνιος
2008:ΑΣΕΔούκα
2009:ΠΑΟΚ
2010:ΠΑΟΚ
2011:ΑΕΚ
2012:ΔιομήδηςΆργους
2013:ΑΕΚ
2014:ΔιομήδηςΆργους
2015:ΠΑΟΚ
2016:ΦίλιπποςΒέροιας
2017:ΙΕΚΞΥΝΗΝ.Ι.
2018:Ολυμπιακός
2019:Ολυμπιακός

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
Ηταυτότητα
Έτοςίδρυσης:1962(χάντμπολ1979)
Διεύθυνση:16ηςΟκτωβρίου5α,

Βέροια
Τηλέφωνο:23310-28455
Έδρα:Φιλίππειο
Χρώματα:Κόκκινο-Ασπρο
Ιστοσελίδα:www.filippos-veria.gr
Πρόεδρος:ΓιώργοςΦύκατας
Τίτλοι (15): 9 πρωταθλήματα

(1977, 1986, 1988, 1989, 1990,
1991, 1994, 1995, 2003, 2016), 6
Κύπελλα (1985, 1992, 1993, 2003,
2007,2016)

Τορόστερ
1.BorysKryuchkov (Ουκρανία)

Τ/Φ15/2/19882,02μ.
2.ΠαντελήςΚωστακίδηςΑ. εξ-

τρέμ4/7/19901,87μ.
3. Νίκος Αρβανιτίδης Πίβοτ

22/6/19881,84μ.
4. Κώστας Ρίζος Πλέι μέικερ

29/10/19991,80μ
5.AlanAgovic(Μαυροβούνιο)A.

Ίντερ16/5/19991,95μ.
7. ΧαράλαμποςΜπαλτατζήςΔ.

ίντερ6/10/20001,86μ.
8. Χαράλαμπος Καραγιοβάνης

Τ/Φ27/12/20021,81μ.
9.ΠαναγιώτηςΚακαφίκαςΔ. εξ-

τρέμ16/6/20041,78μ.
10. ΙωακείμΠετρομελίδηςΑ. εξ-

τρέμ31/12/20021,82μ.
12. Γιώργος Τσαμήτρος Τ/Φ

24/6/19961,87μ.
17. Κωνσταντίνος ΚορώναςΔ.

ίντερ9/3/941,81μ.
19.ΚυριάκοςΦιλόσογλουΠίβοτ

19/2/19981,85μ.
22.ΧρήστοςΧατζημασούραςΑ.

εξτρέμ25/4/971,88
23.ΚωνσταντίνοςΧουδαβερδό-

γλουΠίβοτ14/3/021,83
25.ΜιχαήλΚουκουτσίδηςΔ. εξ-

τρέμ30/9/001,75
30.ΔημήτρηςΤριανταφυλλίδης

Α.ίντερ14/5/19991,95μ.
33.ΜενέλαοςΚαλλιαρίδηςΤ/Φ

02/12/991,75
44. ΒασίληςΦιλόσογλουΠίβοτ

13/01/991,85
47.ΚωνσταντίνοςΣτανκίδηςΤ/Φ

26/6/021,84
69. ΣταύροςΠαπαδόπουλοςΑ.

εξτρέμ28/5/19801,80μ.
99. ΧρήστοςΠαπαγιάννηςΠλει

μεικερ02/7/021,82
Προπονητής:ΚώσταςΤούτσης
ΓενικόςΑρχηγός:Ανέστης

Ε.Γ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ«ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»
Έτοςίδρυσης:1974
Διεύθυνση:ΑντωνίουΚωνσταντι-

νίδη(Τέρμα),Τ.Θ.1
Τηλέφωνο: 2332111027, 6940

985311
Φαξ:2332110348
Έδρα:ΔΑΚΝάουσας

Χρώματα:Πορτοκαλί-Μπλε
Ιστοσελίδα:zafirakishc.blogspot.com
Πρόεδρος:ΔέσποιναΡάλλη

Τορόστερ
3. ΓιώργοςΠετρίδηςΑ. εξτρέμ

12/7/19931,73μ.
4.MilosMatovic (Σερβία)Δ. ί-

ντερ23/4/19841,92μ.
5. ΚώσταςTζουβάραςΔ. ίντερ

10/3/19961,92μ.
6. ΣταύροςΜαυροδουλάκηςΑ.

ίντερ28/6/19981,79μ.
7.ΔημήτρηςΒλάχοςΠλειΜεικερ

10/9/19861,79μ.
8. Νίκος ΤσαγκεράςΑ. εξτρέμ

11/6/19971,83μ.
9. Γιάννης Κρέξης Δ. εξτρέμ

8/3/19821,79
11. Γιώργος Θεοδωρόπουλος

ΠλειΜεικερ29/9/19961,78μ.
12.ΘανάσηςΔεληχρήστοςΤ/Φ

5/7/19881,75μ.
17. Πέτρος ΡότζιοςΔ. εξτρέμ

24/5/19961,73μ.
18. Σπύρος Μπιλιούρης Πλει

Μεικερ10/10/20041,81μ.
21. ΠαναγιώτηςΠινακούδηςΑ.

εξτρέμ21/12/19961,82μ.
22. Γιώργος Κότσιφας Τ/Φ

29/11/19821,86μ.
24. Πασχάλης Πίτος Πίβοτ

8/3/19921,90μ.
34.Aleksa Radicevic (Μαυρο-

βούνιο)Α.ίντερ12/11/19982,03μ.
45. ΧρήστοςΧατζηγεωργίουΑ.

εξτρέμ27/10/19881,70μ.
55. Κώστας Λένος Δ. εξτρέμ

7/1/20041,77μ.
71. Ευθύμιος Πετρίδης Πιβοτ

9/11/20041,81μ.
80. Αθανάσιος Μπουμπουλε-

ντραςΤ/Φ28/7/19941,80μ.
88. Σοφοκλής Τσάτσας Πιβοτ

25/4/19961,89μ.
99. Πέτρος Διδασκάλου Πλει

Μεικερ21/3/19921,76μ.
Προπονητής: ΚωνσταντίνοςΔε-

ληγιάννης
Συνεργάτης:ΦώτιοςΠαπουτσής
Συνοδοί: Θεολόγης Κασάπης,

ΓρηγόρηςΑποστολίδης
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
21/09/2020 έως 25/09/2020

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

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Σεπτέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

21-9-2020μέχρι27-
9-2020θαείναιτο
εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο19-9-2020
08:00-14:30ΠΟΡΦΥΡΗΑΝΝΑΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19 (κοντάστο 6ο

Δημοτικόσχολείο)23310-66755
08:00-14:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3ΠΡΟΜΗΘΕ-

ΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677
08:00-14:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1 (δί-

πλαστοΙΚΑ)23310-66649
14:30-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙ-

ΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200
19:00-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-

31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770
21:00-08:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-

31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

Κυριακή20-9-2020
08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
14:30-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117

ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340
19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑΕΛΗΑΣ423310-60064
21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑΕΛΗΑΣ423310-60064

Δευτέρα21-9-2020
14:30-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19 (κοντά

στο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755
14:30-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ3823310-29551
19:00-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.Α-

ΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279
21:00-08:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.Α-

ΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

Φαρμακεία

Αφιέρωμα στο 42ο πρωτάθλημα Handball Premier
ΤαρόστερτουΦιλίππουκαιτουΖαφειράκη
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστο
κέντρομε2ΔΣΚ,2οςόροφος,
Χ.Αδ.,αρχοντική κατασκευή,
45.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

122583.
ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγοράγκαρ-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ7-9 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουρ-
γία,κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/
μήναμόνο.


ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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

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

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

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810Πωλείται επί τουδρόμου

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

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

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

απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

τιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντροΑγ. Νι-
κολάου 17,πάνωαπόΑγ.Δη-
μήτριοΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα, 2ος όρ., ανακαινισμένη,
επιπλωμένη, ηλεκτρ.συσκευές,
αέριο& κάμερα εισόδου.Τηλ.:
6937045440καΕλένη.

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

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα,ανακαινισμένη,κο-
ντάστηΛέσχηΑξωματικών.Τηλ.:
6949408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γρα-
φείο42τ.μ.καθαρό,λήρωςανα-
καινισμένο στην οδόΒενιζέλου
αρ.46Βέροια.Πληρ.τηλ.:6932
361080,6945535719.

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

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα
Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1Δ-Σ-ΚΘερμ/τες,Θεα,κοπλαμ200€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

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

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



ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτοκινή-
των,ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτων
από επιχείρησηστηΒέροια για
πλήρηαπασχόληση. Ικανοποιητι-
κήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξί
γιαπλήρηαπασχόληση καθώς
καιΠΩΛΗΣΗγαϊδουράκια.Τηλέ-
φωναεπικοινωνίας:2331071553
&2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-
ας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός
ή βοηθόςφαρμακοποιού με ε-
μπειρία γιαφαρμακείοστοΝο-

μόΗμαθιας.Αποστολήβιογρα-
φικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.
Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη
Μεταφορ ική  «Ν.  Ίκαρος»
CarrierμεδίπλωμαΓ΄ήΕ΄κα-
τηγορίας. Επιθυμητή προϋπη-
ρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και οδη-
γόςμε επαγγελματικόδίπλωμα.

Πληρ.τηλ.:2332042608.
Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τε-

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδητης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου
ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100, 17
ίππους, μαζί μεπλατφόρμα,
σε καλή κατάσταση. Τηλ.:
6942256821απότις3.00μ.μ.
έως10.00μ.μ.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

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

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

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής, αναζητά σύντροφο έως
68ετώνμεταίδιαχαρακτηρι-
στικάγιαμίαουσιαστικήσχέ-
σηζωής.Μόνοσοβαρέςπρο-
τάσεις.Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

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

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



Σήμα συναγερμού, έστειλαν στη διάρκεια της χθεσινής 
τακτικής σύσκεψης για την πορεία της επιδημίας ο Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης 
Τσιόδρας.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εφαρμόσει επιπλέον μέτρα 
για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού», ανέφερε 
ο Πρωθυπουργός εστιάζοντας κυρίως στην Αττική και δήλω-
σε απολύτως έτοιμος μετά από τη σχετική εισήγηση και της 
Επιτροπής «να ληφθούν και κάποια πρόσθετα μέτρα όσον α-
φορά τις δημόσιες συναθροίσεις, την αναστολή πολιτιστικών 
εκδηλώσεων για 14 ημέρες, μέτρα τα οποία να ενθαρρύνουν 
την τηλεργασία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ώ-
στε να περιορίσουμε τις περιττές μετακινήσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε για τα μέτρα που παίρνει η 
κυβέρνηση ότι «πρέπει πρώτα απ΄όλα να είμαστε σίγουροι 
ότι είναι εφαρμόσιμα, ότι τα εξηγούμε με την απαραίτητη 
πειστικότητα και ότι, τελικά, είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία 
πρέπει να πάρουμε για να αποφύγουμε, μέτρα τα οποία θα 
έχουν οικονομικό αντίκτυπο, βαρύ, το οποίο αυτή τη στιγμή η 
ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία πολύ απλά δεν το 
αντέχουν».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως δεν έχει καμία αμφι-
βολία ότι θα πάμε καλά, εάν εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία 
έχουμε πάρει αλλά για να είμαστε βέβαιοι θα πρέπει καταρ-
χάς να εστιάσουμε στην εφαρμογή τους.

Ο Πρωθυπουργός επ’ αυτού επεσήμανε την ανάγκη α-
παρέγκλιτης τήρησης μέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί, 
όπως η χρήση της μάσκας σε χώρους όπου είναι υποχρεω-
τική, σημειώνοντας ότι τον ενδιαφέρουν «ιδιαίτερα τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς».

Κάλεσε επίσης τους ευάλωτους πολίτες να επιδεικνύουν 
αυξημένη προσοχή.

Στη σύσκεψη σημειώθηκε ότι παρά την αύξηση του αριθ-
μού των διασωληνωμένων ασθενών το Εθνικό Σύστημα Υ-
γείας δεν αντιμετωπίζει έλλειψη κλινών εντατικής θεραπείας.

Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, μεταξύ άλλων σημείω-
σε ότι έχουμε ένα δεύτερο κύμα σε ολόκληρο τον κόσμο και 
αυτό είναι σαφές ενώ αναφερόμενος στα νεώτερα στοιχεία, 
στάθηκε ιδιαίτερα στην Αττική. «Ο μετακινούμενος μέσος 
όρος των τελευταίων επτά ημερών ανεβαίνει, γεγονός που 
είναι επίσης δείγμα της κυκλοφορίας στην Αττική περισσότε-
ρο», συμπλήρωσε.

«Στον χάρτη θετικότητας η Αττική ξεπερνά το 5%. Έχει μία 
σταδιακή άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε αυτός είναι 
ένας από τους παράγοντες που βάζουν την Αττική στο πορ-
τοκαλί», δήλωσε ο καθηγητής.

«Ο αριθμός των νοσηλευομένων είναι πλέον στους 554, 
είναι περίπου στο 20 με 30% των κλινών, ανάλογα την περι-
οχή που βλέπει κανείς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αυτός 
είναι ένας από τους δείκτες που καθοδηγούν τη λήψη περισ-
σότερων μέτρων» σε ότι «αφορά τις περιοχές της Αττικής».

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας 
Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γε-
ραπετρίτης, o Yπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο 
Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων 
Νίκος Χαρδαλιάς, o Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμά-
νης, η Υφυπουργός αρμόδια για Θέματα Ψυχικής Υγείας Ζωή 
Ράπτη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος 
για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου ‘Ακης Σκέρτσος, 
ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός 

Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του 
Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός 
Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, η Α-
ναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώ-
νη, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, 
καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκί-
νης, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο 
καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων Κίμων Δρακόπουλος.
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«Καμπανάκι» χθες από Μητσοτάκη και Τσιόδρα 
για την συνεχή αύξηση των κρουσμάτων
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